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 المللسازی امنیت در روابط بینتأثیر بحران کرونا بر مفهوم

 1هادی آجیلی

 2شبنم چادری

 چکیده

دهد و گاهی نیز تنها موفق به  ها را شکست می کند، گاهی آنهای گوناگون دست و پنجه نرم می بشر با بیماری ها است که قرن

ی جغرافیای محدودی که دارند توجه سیاسی  فیف و گسترهها به دلیل اثرات خ شود. بسیاری از این بیماری کنترلشان می

کنند اما تعدادی دیگر به دلیل میزان شیوع باال، شدت بیماری و تلفات انسانی که به همراه دارند،  چندانی را به خود جلب نمی

ه طاعون، آنفوالنزای توان بها می آیند. از جمله این بیماری ها به شمار می همواره موضوعی سیاسی و امنیتی برای دولت

دلیل پویایی در انتقال و ناشناختگی اشاره کرد. این ویروس نیز به 19اسپانیایی، ایدز، ابوال و در مورد اخیر به ویروس کووید 

زا در مدت زمان کوتاهی از یک معضل بهداشتی تبدیل به بحرانی جهانی شد، بحرانی که ساختارهای اقتصادی  عوامل بیماری

چالش کشید، منجر به تعطیلی صنایع بزرگ و کسب و کارهای کوچک شد، ثبات داخلی کشورها را برهم زد و  جهان را به

وجود آورد. بر این اساس در تحقیق حاضر، با استفاده از روش مشکالت امنیتیِ جدیدی را در سطح روابط بین کشورها به

ها است سازی، در پی پاسخ به این سؤال شخص مبحث امنیتیی مکتب کپنهاگ و به طور م تحلیلی و بر مبنای نظریه توصیفی 

الملل گذاشته است؟ آیا این تأثیرات موجب به رسمیت شناختن مسائل  که بحران کرونا چه تأثیراتی بر مفهوم سنتی امنیت بین

اهد شد؟ و پیامدهای این المللی خو های بین های امنیتی کشورها و سازمان بندی بهداشتی به عنوان تهدیدی غیر سنتی در اولویت

ظهور بحران اخیر باعث تسریع در تغییر نگاه سنتی به امنیت به عنوان  آن است که پژوهش این فرضیهتغییرات چه خواهد بود؟ 

المللی  درمانی بر امینت داخلی و بین- ساز تحول در نقش مسائل بهداشتیهای ملی و زمینهعدم رویارویی نظامی میان دولت

ی  های بهداشت و امنیت در زمان شیوع ویروس کرونا منجر به بسیج اراده ز سوی دیگر هرچند گره خوردن حوزهشده است. ا

تواند گام مثبتی درجهت ارتقا سطح سیاسی و تخصیص منابع اقتصادی قابل توجهی به این موضوع شده و این امر خود می

تواند اپیامدهای منفی کردن مسائل بهداشتی می بر دیدگاه امنیتیبهداشت و مسائل درمانی باشد اما از طرف دیگر تأکید زیاد 

 المللی داشته باشد. های بین برای روند دموکراسی داخلی و همکاری

 

 المللی المللی، صلح و همکاری بین بحران کرونا، امنیتی کردن، مکتب کپنهاگ، امنیت بین های کلیدی:واژه

 

                                                           
1
 hadiajili@yahoo.com  الملل، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی  یارروابط بیندانش 
  دانشگاه عالمه طباطبایی المللکارشناس ارشد روابط بین2
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 مقدمه

آغاز شد و ظرف  نیهونان در شهر ووهان چ ییایدر یغذا هایاز بازار 2019 کرونا در دسامبر سال روسیو وعشی

ضرورتی که حال دیگر یک نگرانی در مورد بهداشت جهانی نبود، بلکه  ؛تبدیل شد یجهان ضرورت کبه یچند ماه 

ی  انی که الزمهمبدل به بحرانی بین المللی با پیامدهای متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی نظامی شده بود، بحر

های مرسوم و کنترل تمام وجوه زندگی شهروندان بود. بدین ترتیب  العاده، نقض رویه مدیریت آن، اجرای تدابیر فوق

ی بهداشت و سالمت به یکباره از موضوعی غیرسیاسی تبدیل به موضوعی امنیتی و با حساسیت  رسیدگی به مسئله

با گسترش بیماری و کنترل  ن رسیدگی به این بحران، سعی در مقابلهباال شد و تمامی کشورها با اولویت قرارداد

با نگاهی به آمار  شود، پیامدهایش بودند. هرچند این نخستین بار نیست که انسان معاصر با چنین موقعیتی روبرو می

ها در صورت  گیری سال اخیر، خواهیم دید که همه100هایی همچون آنفوالنزا، ایدز، سل و ماالریا در قربانیان بیماری

سازی مسائل  توانند تهدیدی اساسی برای موجودیت یک کشور باشند.  لذا اقدام برای مفهوم عدم کنترل صحیح می

ها پیش آغاز شده است. با توجه به این موضوع، تحقیق حاضر در پی  بهداشتی به عنوان یک نگرانی امنیتی از مدت

 الملل داشته است؟  بین  تأثیری بر تعریف سنتی از امنیت است که بحران کرونا چه  پاسخ به این پرسش

با توجه به گستره وسیع شیوع و  19شود این است که ویروس کووید  ی که در پاسخ به این سؤال مطرح می افرضیه

ه چالش ست ب ی نظامی ا خورده به حوزه  میزان تلفات انسانی که به همراه داشته، نگاه سنتی به امنیت را که همانا گره

ی  المللی شده است. پس از تجربه ی امنیت داخلی و امنیت بین ساز حضور مسائل بهداشتی در حوزهکشیده و زمینه

پردازان این حوزه قرارگرفته ی سالمت و بهداشت جهانی به شدت مورد تأکید و توجه نظریه های اخیر، مسئله ندمیاپ

« الملل سالمت و روابط بین»منتشر شد که در آن به موضوع  ی توسط کارولین توماس اسال پیش مقاله 35است، 

ای در  تواند به طور فزاینده ( وی نشان داد که چگونه موضوع بهداشت جهانی میThomas,1989پرداخته شده بود)

« گیر و امنیت ملی های همه بیماری»ی خود با عنوان  عالوه سوزان پترسون در مقالهاین حوزه نقش داشته باشد، به

های  ی سالح ها بر کشورها و جوامع مختلف، از پدیده ضمن بررسی تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پاندمی

مک اینس و کلی لی هم در  ،(Peterson,2002)عنوان تهدید جدی برای امنیت کشورها یاد کرده استبیولوژیکی به

ی میان این سه متغیر پرداخته و ضمن تأکید بر  طهبه راب «سالمت، امنیت و سیاست خارجی»ی مشترک به نام  مقاله

گیر با توانایی عبور از مرزهای ملی و توانایی  های همه مسائل بهداشتی به عنوان تهدید امنیتی جدی معتقدند؛ بیماری

. در های امنیتی کشورها مورد توجه بیشتری قرار بگیرند تضعیف اقتصادی و ثبات داخلی کشورها، باید در سیاست

های سیاسی، اقتصادی و نظامی  گیری کرونا بر حوزه ی حاضر ضمن بررسی تأثیرات همه مین راستا در مقالهه
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سازی مکتب کپنهاک بر لزوم تغییر نگاه سنتی به امنیت و   ی امنیتی کشورها، سعی بر آن است که در چارچوب نظریه

 قرار گرفتن مسائل بهداشتی در این حوزه پرداخته شود.

گر در پی پاسخ به این سؤال نیز هستیم که امنیتی شدن مسائل بهداشتی چه پیامدهایی بر روند صلح و از سوی دی

المللی خواهد داشت؟ درپاسخ به پرسش مطرح شده تالش است ضمن بررسی این تأثیرات در بحران  امنیت بین

ی سیاسی و  وجب بسیج ارادهکردن موضوعات بهداشتی م کرونا به سنجش این فرضیه بپردازیم که؛ هرچند امنیتی

روی در آن آثار سوء بیشماری به همراه دارد و نه تنها  تخصیص منابع اقتصادی به این حوزه خواهد شد اما زیاده

ی بهداشت و سالمت نخواهد شد بلکه ممکن است روند دموکراسی داخلی و امنیت  موجب پیشرفت در زمینه

 الشعاع قرار دهد. المللی را نیز تحت بین

 به مثابه چارچوب نظری« مکتب کپنهاگ»

الملل که در بین مکتب کپنهاگ نامی است که بیل مک سوئینی، منتقد این مکتب، به این گروه از اندیشمندان روابط

میالدی مشغول مطالعه و  90ی  دانمارک در دههکپنهاگ  (COPRI)و صلح  یریدرگ یقاتیتحق یتویانست

 3و دو ویلد 2، اُلی ویور1این مکتب باری بوزان  ودند، نسبت داد. اعضای اصلیی امنیت ب پردازی در حوزه نظریه

ی مجموعه امنیتی  ی امنیت پس از جنگ سرد و پردازش مفاهیم جدیدی از جمله نظریه هستند که به تحوالت حوزه

االذهانی بودن امنیت و بینتأکید بر مفهوم  باها  ن(. آStritzel, 2014:11-12)پردازند  ، می5و امنیتی کردن4ای   منطقه

ی امنیت  تری از مسئله ی چارچوب چندجانبه ضمن بازنگری در برتری عنصر نظامی و دولت محوری، سعی در ارائه

ی نظامی محدود  کند، معنایی چند بعدی دارد و تنها به مسئلهکه در نبود تهدید تحقق پیدا می امنیتیرا دارند. 

امی گرفته تا اقتصادی، اجتماعی و حتی زیست محیطی، در صورتی که تهدید شود، بلکه هر موضوعی از نظ نمی

ی تهدید امنیتی به شمار  المللی را تهدید کند( در زمره بین وجودی شناخته شود )یعنی بقا و موجودیت دولت یا نظام 

ی زیر پا گذاشتن و  اجازه ، تدابیری که به عامالن اجراییآید و برای حل آن باید متوسل به تدابیر فوق العاده شد می

ای  . این فرایند، یعنی قرار گرفتن مسئلهدهد نقض مستقل قواعد و قوانین مرسوم و حتی استفاده از زور را می

بوزان، سازی است )غیرامنیتی مثل امور بهداشت و درمان در گروه تهدیدهای امنیتی، همان امنیتی کردن و یا امنیتی

 (.48-49: 1394ویور، ویلد،

                                                           
1
 Barry Buzan 

2
 Ole Waver 

3
 Jaap de Wilde 

4
 Regional Security Complex Theory 

5
 securitization 
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ی قرارگرفتن امور  شوند و الزمه ی: امور غیرسیاسی، سیاسی و امنیتی تقسیم می ر این رهیافت امور به سه دستهد

موضوع تهدید خواه ی امنیتی تنها اعالم موضوعی به عنوان تهدید وجودی نیست بلکه  غیرسیاسی و سیاسی به دسته

وسیله امنیتی کردن و زیر  ن قرار بگیرد، تا بدینعینی و خواه ذهنی باید از طریق استدالل مورد پذیرش مخاطبا

تواند پاگذاشتن قواعد معمول مشروعیت پیدا کرده و بتواند توسط مجریان آن عملی شود، هرچند پذیرش مذکور می

کردن لذا امنیتی .(55-53: 1394بوزان و همکاران،)نه چندان عاری از برتری جویی و مبنی بر رضایت و اجبار باشد

به باور مخاطب  1تهدید وجودی را از طریق کنش گفتاریبتوانند کننده  وفق خواهد بود که بازیگران امنیتیزمانی م

های  های زبانی( و بیرونی )جنبه درونی )مانند جنبه 2ی کنندهشرایط تسهیل مستلزم تحقق امرخود برسانند، که این 

-ی اجتماعی بازیگر امنیتی اشاره می  به مفهوم سرمایه ی بیرونی، کنندهاجتماعی( است. ویور در تشریح شرایط تسهیل

تر  کند و اینکه هر چه این بازیگر از اقتدار و مشروعیت بیشتری برخوردار باشد، پذیرش گفتار او برای مخاطب آسان

عاملی  طورهمینی تهدید به عنوان دلیلی بر مدعای بازیگر امنیتی کننده و  عالوه وی بر وجود پیشینهخواهد بود. به

 .(16-18: 1391کند )دهقانی فیروزآبادی،ی آن تهدید را مجسم کرد، تأکید می که بتوان به واسطه

 با احساس خشم، زیرا خیلی سریع و همراه است   تهدید نظامی از دیر باز جایگاه اصلی را در مبحث امینت داشته

ی فاتح  ب شود، خود را در معرض تحمیل ارادهشود و اگر کشوری در آن مغلو ، پدیدار میناعادالنه یاز باز ناشی

که اگر همین تأثیرات و براندازی نظم سیاسی به دلیل مشکالت اقتصادی و یا با توجه به خواهد دید؛ در صورتی

ها هم باید مشکالت امنیتی درنظر گرفته شوند. لذا  ی معضالت بهداشتی باشد، این ی حاضر، به واسطه موضوع مقاله

گوید، تمامی موضوعاتی که دارای چنین ظرفیتی هستند باید بر دیگر موضوعات ارجحیت داده  یور میبنابر آنچه و

ها اقدام کرد، زیرا در غیر این  تر آنشوند و از طریق بسیج نیروهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به حل هرچه سریع

کار خود ادامه  تواند به عنوان یک واحد مستقل و دارای حاکمیت به صورت آن کشور نمی

داند:  های غیر امینتی را دو عامل می های امنیتی از تهدید بوزان نیز معیار تفکیک تهدید .(Waever,1995:50)دهد

.خارج از قوانین و قواعد موجود باشد، یعنی 2.موضوع پدیدآمده باید حیات جمعی شهروندان را به خطر بیاندازد؛ 1

و هدایت آن اقدام کرد زیرا در غیر این صورت مشکل مذبور مشکلی سیاسی نتوان از طرق قانونی نسبت به کنترل 

 (. 12: 1379است نه امنیتی)بوزان، 

، بلکه استفاده از آن «امنیتی شدن لزوماً به معنی بهتر شدن نیست»این مکتب معتقدند  پردازان از طرف دیگر نظریه

کند و توسل  های سیاسی را مشخص می بخش که اولویت پیامدهایی را هم در بردارد، زیرا امنیت کالمی است قدرت

دهد. در نتیجه  کاری و دیگر تدابیر افراطی را مشروع جلوه می به زور، تشدید اختیارات اجرایی، ادعای حق پنهان

                                                           
1
 Speech act 

2
 Facilitating conditions 
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ی مدنی را سرکوب  کردن تمامی موضوعات و در نظرگرفتن تمامی مخاطرات به عنوان تهدید علیه بقا، جامعه امنیتی

جو و اجبارگر خواهد شد و این روند در ادامه موجب درخودفرورفتگی و  وجود آمدن دولتی مداخلهو باعث بهکرده 

بوزان )بست امنیتی با همسایگان و نهایتاً رکود شدید اقتصادی نخواهد داشت  ی غیر از بن هراسی شده و نتیجه بیگانه

ی امنیتی بودن یا غیرامنیتی بودن دائمی و غیرقابل  ره. در صورتی که جایگاه مسائل در دای(323: 1394و همکاران،

ی است برای جلب  زیست محیطی، امنیتی کردن شیوه هایمانند موضوع هاتغییر نیست چه بسا در بسیاری از موضوع

تر به آن موضوع، پس بهترین انتخاب همان غیرامنیتی کردن این مشکالت در توجه کافی و رسیدگی بهتر و سریع

ت است زیرا این بدان معنا و مفهوم است که تهدیدی که بقای ما را در خطر قرار داده بود اکنون حل شده و مدبلند

  (.Waever,1995:50) ی مسائل عمومی اداره کرد توان آن را در حوزه می

ت، بسیاری از اش و میزان تلفاتی که در تمام دنیا به همراه داش در مورد بحران کرونا نیز اندکی پس از شیوع گسترده

های ملی و حتی امنیتی خود قرار دادند. المللی رسیدگی به این پاندمی را در اولویت های بین ها و حتی سازمان دولت

المللی، رکود اقتصادی و حتی مسائل نظامی در دنیا داشت و با توجه به تأثیری که این ویروس بر ثبات داخلی و بین

تواند چارچوب  زعم نویسنده مکتب امنیتی کپنهاگ میهای گذشته، به پاندمی طور با بررسی همین اثرات درهمین

الملل باشد. لذا ضمن اینکه این رهیافت  تعریف امنیت در نظام بینبر باز 19مناسبی برای تحلیل تأثیرات بحران کووید

 مان را خواهد داد.در امکان بررسی مزایا و معایب این به اصطالح امنیتی شدن موضوعاتی از قبیل بهداشت و

 پیامدهای اقتصادی بحران کرونا

پذیریِ اقتصادی قلمرو  ی سرایت، میزان کشندگی و البته آسیب اثرات ناشی از شیوع یک بیماری بسته به گستره

های  گیری کند. بانک جهانی همه ها تحمیل می های مستقیم و غیرمسقیمی را بر نظام اقتصادی کشور درگیر، هزینه

ی نخست موارد  کند: دسته ی کلی تقسیم می ، به سه دسته1باتوجه به اثرگذاری آنها بر تولید ناخالص ملیمختلف را 

درصدی از تولید ناخالص داخلی در کشورهای  0.7که با کاهش 2004و آنفوالنزا مرغی 1968خفیف مانند: آنفوالنزا 

 ناخالص تولید درصد 3.1 ی با هزینه 1958 یایی سالآس ی دوم موارد متوسط مانند آنفلوآنزای ، دستهدرگیر همراه بود

ترین درصدی تولید ناخالص داخلی به عنوان شدید 4.8ی  که با هزینه 1918آنفوالنزای اسپانیایی در  داخلی و نهایتاً

 (.Jonas O B, 2013:10-11بندی شده است)مورد طبقه

های طوالنی در اقتصاد  مدت و آسیبهای کوتاه شوک توانند به گیر به دالیل مختلف می های همه در حقیقت بیماری

هایی ها برای محدود کردن سرایت ویروس باید دست به اقدام الملل منجر شوند. در گام نخست دولتداخلی و بین

های تشخیصی و تجهیز مراکز درمانی بزنند. با اجرای قرنطینه و بسته  چون اجرای قرنطینه، فراهم آوردن تستهم

                                                           
1
 Gross domestic product (GDP) 



 موعه مقاالت همایش پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهانمج

 

 15  

 

طور کاهش سطح مبادالت اقتصادی، دولت ناچار به حمایت از و کارهای کوچک و بزرگ و همینشدن کسب 

های مالی ناشی از افزایش  یابد و همین امر فشار شهروندان خود است، لذا درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می

امکانات درمانی جدید، کادر متخصص، کند. بعد از آن هم با شیوع و رشد بیماری نیاز به ایجاد  ها را تشدید می هزینه

شود و نهایتاً تمام  فراهم آوردن نیازهای مصرفی مانند لوازم و تجهیزات پزشکی، مراقبتی و دارو بیشتر و بیشتر می

ی سیستم بهداشت و درمان را نخواهد  بینی نشدههای غالباً پیش موارد ذکر شده پیامدی جز باالرفتن ناگهانی هزینه

تر باشد آسیب اقتصادی هم به مراتب بیشتر  ذکر است که هرچه سیستم اقتصادی و بهداشتی ضعیفداشت و قابل 

 .(Madhav,2017:324) خواهد بود

های مهار آن  یک شوک بزرگ جهانی به همراه داشت،  طوالنی شدن معضل کرونا و سیاست 19گیری کووید همه

 یلیتعط نه،یقرنطکه عرضه به دلیل نحویالمللی شد، بهبینباعث ایجاد اختالل همزمان در عرضه و تقاضای داخلی و 

که همین امر خود  وری به طرز چشمگیری تقلیل یافت، ی، کم شدن نیروی کار و کاهش بهرهاجتماع ی فاصله، مشاغل

ها، کمبود کاال و دامن زدن به ترس و بحران در جامعه شد. از طرف دیگر بیکاری و از  باعث افزایش سریع قیمت

ست دادن درآمد بخش زیادی از جامعه بدلیل بیماری و قرنطینه، کاهش مصرف خانوار و نهایتاً کاهش د

 اداره گزارش طبق (Chudik et al, 2020).سابقه شد گذاری خارجی منتهی به کاهش تقاضا و رکودی بی سرمایه

در منطقه  یناخالص داخل ید، تول2020اول سال  ی در سه ماهه تنها 19ویداز کو یناش یاقتصاد توقف اروپا، آمار

بینید به  طور که در نمودار زیر میو همان است دادهکاهش  درصد 0.6 ، 2021 اول ماهه سه در و درصد 3.6را  یورو

ی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بسیار کاهش یافته؛ ناخالص داخل دیتولجز چین تقریباً در تمام کشورها نرخ 

 یناست. به هم یدهدرصد رس1.4-در سال بعد به رقم  یشترو با کنترل ب 2020در سال  درصد -18.1به  ایتالیا در

کشور پرو به  در و درصد 20از  بیش بهتونس  درشاخص  ینا 2020کرونا در سال  یریگ که با اوج بینیمیم یبترت

 .(European Statistical Office,2021) است پیدا تنزل درصد -30.2
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را اقتصادی بینیم که کشورهایی مانند ایتالیا، انگلستان، پرو و اسپانیا بیشترین رکود دو جدول فوق می  هبا مقایس

اند  جنوبی و فنالند توانسته اند و متقابالً باالترین نرخ مرگ و را هم تجربه کردند، درمقابل کشورهایی مانند کره داشته

ی چهار کشور  انسانی را هم کنترل کنند، از طرفی دیگر با مقایسه عالوه بر کاهش اثرات سوء اقتصادی، میزان تلفات

اما میزان   هرغم رشد منفی اقتصادی تقریباً مشاب آمریکا و سوئد با دانمارک و مجارستان متوجه خواهیم شد که به

ارتباط  زاماًال که است ایناز  ینکته حاک ین. او آمریکا باالتر است مجارستانمرگ و میر به طرز قابل توجهی در 
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 در هر میلیون نفر COVID-19مجموع مرگ های تأیید شده به دلیل  
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 ی ینهدر زم کشورها تفاوتدر بحران کرونا وجود ندارد بلکه  یو تلفات جان یاقتصاد یبآس یزانم یانم یمیمستق

 فرایند به شدمقاله اشاره  یکه در ابتدا طورهمان البته و یاسیثبات س ی،بهداشت یستمقدرت و ضعف س ی،اقتصاد

 عنوان به مردم توسط تهدید پذیرش و امنیتی بازیگران عنوان به گیرندگان تصمیم مقبولیت میزان و کردن امنیتی

 در اوربان ویکتور گرای راست حکومت های تالش رغم به. چنانچه در مورد مجارستان، دارد اهمیت بسیار کنشگر

مردم  یاعتماد بی یلدل به ،بهانه ینانتخابات به هم یلغو برگزار یحت و مرزها بستن شد، و آمد های ممنوعیت ایجاد

 یلدر او یرتعداد مرگ م یششاهد افزا ،پیشگیرانه و محافظتی اقدامات نگرفتن جدی و حاکم دولت تصمیمات به

 .((Euronews,2021هستیمکشور  یندر ا 2021سال

ها باشد، از این جهت که حتی در نظر والتز هم  تواند تهدیدی برای امنیت دولتتنش اقتصادی به خودی خود می

آید و ایجاد خللی این چنین در آن  شمار میی همانند قدرت نظامی جزو توانایی مادی هر دولت بهقدرت اقتصاد

های اجتماعی، قومی و نخبگان را بیش از پیش تحریک کند و حتی  ها، رقابت میان گروه تواند با تشدید محرومیت می

ی نظامی به آن  ا برای سلطه و یا حملهی ر ا الملل گسستگی اقتصاد یک کشور ممکن است رقبای منطقهدر سطح بین

 .(Peterson,2002: 62)کشور ترغیب کند

 پیامدهای سیاسی و اجتماعی بحران کرونا

 و ها بیماری.  (323: 1394همکاران، و بوزان) "است بقا به مربوط امنیت" معتقدند وایلد دی و ویور ، بوزان

 بقای برای تهدیدی عنوان به حتی بلکه ، افراد بقای برای تهدیدی عنوان به تنها نه ایفزاینده طور به هم ها گیری همه

 ابوالهای گذشته مانند: آنفوالنزای اسپانیایی، ایدز و  بررسی پاندمی .آیند می شمار به المللی بین ثبات حفظ و هادولت

 باشند؛ داشته کشورها داخلی امنیت و اجتماعی  توانند عواقب قابل توجهی بر ثبات گیرها می دهد که همه نشان می

 ی کنندهتسهیل شرایط و دولتی های نهاد مشروعیت سیاسی، ساختار تفاوت به توجه با تأثیرات این ی دامنه هرچند

 و اصلی هدف ، بیماری شیوع پی در شهروندان جان رفتن دست از با. است متغیر کشور هر در بیرونی و درونی

 & Curley) شود می کشیده چالش به است هروندانش از محفاظت و حمایت همان که دولت وجودی

Herington, 2011:151 .)،شهروندانشان، و خود بقا دیدن خطر در با ها پاندمی با مواجهه در ها دولت لذا 

 ماهیت به بنا اما گزینند، برمی بحران این ترسریع هرچه حل و نیروها بسیج برای منطقی راهی عنوان به را کردن امنیتی

 روند المللی،بینو  ی منطقه یها و تنش یاسیس-اجتماعی ی بالقوه مشکالت حاکم، حکومت مشروعیت میزان سیاسی،

منجر به  لزوماًهم  یاریموارد بس در کهطوری به. باشد داشته متفاوتی تبعات و پیامدها تواندیم سازی یتیامن ی نتیجه و

رفته رفته که  یمهم شاهد آن هست ی. چنانچه در مواردشد نخواهد گیری همه موفق کنترل یاو  کنندهامنیتی یگرانبقا باز

ی فرسایش ظرفیت  با ادامه و گسترش انتشار بیماری، درگیری میان دولت و شهروندان افزایش یافته و در نتیجه
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میالدی 1347کنند؛ در اروپای  های اجتماعی، قومی و نژادی در جامعه خود را نمایان می ها و شکاف دولت، تنش

% خود 50میالدی با تلفات 1500طاعون سیاه به روند گذار از فئودالیسم سرعت بخشید، بیماری آبله در آمریکای 

هایی که در آفریقای جنوبی و لیبریا در پی  طور شورشهژمونی کشورهای اروپایی بر بومیان را تسهیل کرد و همین

 Madhav et al, 2017)دمی بر جوامع درگیر است اتفاق افتاد همگی حاکی از تأثیرات سیاسی پان ابوالگسترش 

:325). 

 The)سازمان ملل  رکلیدب گوترش ویآنتون بسرغم طرح آتش و بهبحران کرونا هم از این قاعده مستثنی نبود 

united Nation,2020)های داخلی و  های سیاسی در کشورهایی که از قبل درگیر ناآرامی ها و خشونت ، درگیری

ی  و استفاده قره باغ ی خاکستر مناقشه ریآتش زروشن شدن  ی بودند شدت گرفت؛ مانند ا نطقهیا مناقشات م

گیری  آذربایجان از سرگرم بودن سایرکشورها به مسائل داخلی خودشان، برای حمله به ارمنستان و اقدام برای بازپس

 ی و منطقه یجنوب سودان من،یدر  چه(و یا آن1399ها بین این دو کشور مورد مناقشه بود )چادری، مناطقی که سال

. در کشورهایی هم که مسلحانه نه تنها کمتر نشد که شدت گرفت یها یریها و درگ خشونتاتفاق افتاد و ساحل 

( و شبه ELN) های داخلی بودند مانند نیروهای مخالف در فیلیپین، ارتش آزادیبخش ملی کلمبیا دچار درگیری

طرفه خواندن آن،  بس پذیرفته شد، اما اندکی بعد طرفین با یکابتدا این آتشنظامیان جدایی طلب در کامرون، 

 (.Mustasilta, 2020های خود را از سر گرفتند) درگیری

، تمام کشورها را از آمریکا و  نظری در مورد اعالم آن وجود نداشت ها اتفاق شیوع ویروسی ناشناخته که حتی تا ماه

دچار شوک و غافلگیری بسیاری کرده بود. اثرات ناشی از رکود اقتصادی، بیکاری و باال ی شمالی  ایتالیا گرفته تا کره

-همراه داشت، به ناپذیری را برای طبقات متوسط و پایین جامعه بههای بعضاً جبران های مراقبتی، آسیب رفتن هزینه

شتی و درمانی، با تحریک بیش از ها در فراهم آوردن دسترسی یکسان شهروندان به خدمات بهدا عالوه ناتوانی دولت

دار شدن مشروعیت  اعتمادی به نخبگان حاکم، خدشهباعث افزایش بی های اجتماعی، سیاسی و طبقاتی پیش شکاف

 آمیز و کودتا شده بود.های مدنی، برخوردهای خشونتها و درنتیجه افزایش احتمال شورش، اعتراض آن

های خیابانی های مردم و فزونی اعتراض ی موجب افزایش نارضایتیوضعیت وخیم اقتصاد تونس گونه که درهمان

صلح این کشور وقفه ایجاد کرد،  کرونا در مذاکرات روسیوی شد، در لیبی هم هنگامی که ریگ نسبت به قبل از همه

ی فرصت را مغتنم شمرده و سعی کردند از این فرصت در جهت تقویت بیل یشرق موسوم به ارتش مل انینظام شبه

تصرف طرابلس  یرا برا یناگهان تحمال ،مواضع خود و تضعیف جایگاه دولت مرکزی استفاده کنند. بدین ترتیب

بس، نیروهای ژنرال حفتر، دست به اقدامات های مکرر سازمان ملل مبنی بر آتش رغم درخواستند و بهآغاز کرد

 . (Pusztai, 2019: 6) مسلحانه در جهت دستیابی به مواضع خود کردند
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یطور ها و همن کرد که بازیگران دولتی با اعمال محدودیت از طرف دیگر، ضرورت حل بحران کرونا ایجاب می

ی نفوذ خود را تقویت کنند و همین امر در  افزایش کنترل بر زندگی بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی مردم، سیطره

ی برای سرکوب مخالفان و ایجاد  ای مدنی، وسیلهه تواند به طور بالقوه منجر به نقض آزادی بسیاری از موارد می

از  یاریها، بس تیو اعمال محدود روسیبا گسترش وطور که شاهد بودیم محدودیت برای مهاجران شود. همان

 ،ریدر الجزا راکیجنبش ه، اکتبر در عراق جنبشمتوقف شدند، از جمله  2019سال  یبزرگ اجتماع یها جنبش

 .شیلیدر  ییدر هند و جنبش دانشجو تیتابع هیمخالفت با قانون اصالح

ها از این فرصت جهت تقویت موضع خود استفاده کرده و درصدد حفظ دائمی  عالوه رهبران بسیاری از کشوربه

های  ها در مصر و تصویب اصالحیه کردن آن شدند، مانند تعلیق انتخابات در مجارستان، سرکوب شدید رسانه

یشتر به دولت یا در کشور گینه شیوع کرونا به رژیم این امکان را داد که ضمن جدیدی جهت اعطای اختیارات ب

. (Kishi, 2021)ها و دستگیری رهبران مخالفان تغییراتی را هم در قانون اساسی اعمال کند سرکوب اعتراض

روندان صورت بگیرد، ها هرچند با هدف دفاع در برابر تهدید و محافظت از شه بنابراین امنیتی کردن مقابله با پاندمی

های مدنی، سرکوب داخلی  چنانچه به جای مدیریت و بسیج منابع در بخش بهداشت و درمان منجر به تحدید آزادی

گیری  محوری شود امری منفی و مخرب تلقی خواهد شد و در حفاظت از جان شهروندان و حل بحران همهو دولت

 .نیز کامیاب نخواهد بود

 کروناپیامدهای نظامی بحران 

.  ی نظامی است توانند امنیت کشور را تهدید کنند؛ حوزه گیر از طریق آن می های همه ی ای که بیمار سومین حوزه

 یرخود تأث مرزهایارتش از  یدفاع ییبر توانا توانند مینه تنها  ی،نظام یو آمادگ یهبردن روح یناز ب با ها آن درواقع

مناطق مختلف  در ها یریروند درگ و دهش یدارصلح در مناطق ناپا یاتملع برگزاری، بلکه ممکن است مانع بگذارند

در طول  کند که چگونه یم فیتوص توسیدید کنند: دهند، چنانچه شواهد تاریخی هم این مدعا را تأیید می تغییررا 

و از  ه بودردک فیو ارتش را تضعاز هم گسیخته را  یاسیس ی، رهبرمتزلزلمردم آتن را  یماریبی، پلوپونز یها جنگ

 1918 زییدر پا ی اسپانیاییسال بعد، آنفلوانزا 2300از  شیکرد. ب یریجلوگ ینظام یدیبه اهداف کل ها آن یابیدست

فون  کیژنرال ارکه طوری آورد، بهوجود  به  بسیاری را در هر دو جبههمشکالت  را گرفت و سرباز 294000 جان

 یمنف راتیاز تأث یرا ناش علل شکست این کشوراز یکی اول،  یهانستاد ارتش آلمان در جنگ ج سی، رئلودندورف

از  شتریب ایدوم ، ، ماالر یدر جنگ جهانچنین هم ی دانست.آلمان یروهاین هیبر روح 1918آنفلوانزا در سال  گیری همه

عالوه به، (Peterson,2002: 45-76) دش درگیرمتحده در مناطق  االتیا های نیرو تلفاتباعث  یاقدامات نظام

عامل اصلی ناتوانی ارتش در بسیاری از کشورهای آفریقایی مانند اتیوپی زیمباوه و آفریقای جنوبی، آلوده شدن 



 موعه مقاالت همایش پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهانمج

 

 20  

 

 در -فستوس موگا -جمهور بوتسوانا یسرئ چنانچه .(McInnes 2008: 279بود )نیروهای نظامی به ویروس ایدز 

ما نه تنها توسعه را  ی ، اقتصاد و ساختار جامعهیتجمعبر  ایدز بیماری مخرب تأثیر"اظهار داشت:  سخنرانی یک

 (. UNAIDS,2008شود) یما محسوب م امنیت یبرا یجد یدی، بلکه تهدکندیم یفتضع

و هم به دلیل ضرورت  های ناشی سرایت بیماری هایی مانند کرونا، هم به دلیل نگرانی در زمان گسترش پاندمی

مرزی تا حد امکان لغو و یا به حالت تعویق های نظامی برون ، فعالیتمشارکت نیروهای نظامی در داخل کشور

آید. به همین دلیل بود که آمریکا، اروپا و ناتو، شمار زیادی از نیروهای خود را از عراق و افغانستان بیرون  درمی

ات آموزش نظامی ناتو، عملی« 20مدافع اروپا»هایی مانند: رزمایش  و یا رزمایش (Gibbons, Barnes,202)کشیدند

و  (Strangio,2021)در عراق و تمرین نظامی موسوم به اژدهای طالیی، میان دولت کامبوج و چین به تعویق افتاد

های ، تمرین(Bensadoun et al, 2020)ی نیروهای مسلح در کانادا  چون تمرین سالیانههای بزرگی همتمرین

بلژیک، نروژ، دانمارک،  های کشورهای اروپایی از قبیل:اسرائیل، تمرین جنوبی، ایتالیا، نظامی آمریکا با فیلیپین، کره

های موسوم به شیرهای آفریقایی تحت هدایت طور تمرینو همینبا ایاالت متحده  فرانسه، آلمان، سوئد، انگلیس

 (.CNN,2020)آمریکا در مراکش، تونس و سنگال لغو شد

های نظامی ممکن  ها و آموزشگیر با لغو بسیاری از تمرین های همه یبنابراین واحدهای نظامی در زمان شیوع بیمار

مدت باعث کاهش است با کاهش نفرات و تأخیر در روند جذب نیرو مواجه شوند، روندی که حداقل در کوتاه

ه ها خواهد شد. این عامل در کشورهایی با نیروی نظامی وابسته به کشورهای قدرتمند، تبعات دیگری هم ب قدرت آن

های داخلی، با کاهش  ها و خشونت دنبال دارد، به این ترتیب که ارتش ضعیف عالوه بر افزایش احتمال درگیری

ی،  ا نظامی منطقه های شبه ها و یا گروه ی نظامی دیگر کشور تواند منجر به حمله الملل، میتوانایی دولت در سطح بین

 (.209et al Whiteside :2006,-121به خاک آن کشور شود)

 بحران کرونا تهدیدی برای امنیت ملی یا امنیت انسانی

-ی زمین به ها در سرتاسر کره هایی که برای زندگی انسان چالش  دلیل های اخیر بهداشت جهانی همواره به در سال

و   دلیل ناشناختگیهم به 19های متعددی قرار گرفته است. در مورد کووید گذاری وجود آورده در معرض ارزش

( با اعالم WHOت سرایت باالیی که داشت خیلی سریع تبدیل به نگرانی جهانی شد و سازمان بهداشت جهانی)قدر

 Word Health«)زنگ هشدار را واضح و بلند به صدا درآورد»این ویروس به عنوان پاندمی، با صراحت 

Organization,2020های  گیری در حوزه یرات همهتنیدگی تأث همهای قبلی بررسی شد در طور که در بخش(. همان

مقابله ، دانستند ی بود که حتی کشورهایی مانند آمریکا که ابتدا مسائل اقتصادی را ارجح بر کرونا می امختلف به گونه

زیرا در غیر این صورت مشروعیت  (Reich, 2020)های ملی و امنیتی خود قرار دادند با کرونا را در اولویت سیاست
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 یتهدا دلیلبه  او کشوره یردولتیغ یهاسازمان یگر. از طرف دگرفت در معرض خطر قرارمیها  و امنیت ملی آن

 سعی، یتیامن تهدید یکموضوع به عنوان  یناعالم ا با کرونا، ویروس گسترشمبارزه با  یمنابع برا یشترب هرچه

 معتقدندمکتب کپنهاگ هم  پردازانیهچنانچه نظر هستند، یشتربودجه ب تخصیصها و رسانه دوچندانتوجه  درجلب

انجام  ی، کار: گفته خود عمل است و با گفتن آنکندمی استدالل ویور که طورهمان واست  یعمل گفتار یک یتامن

جلب  باعث هااقدام ینو .. هم ابوال و ایدز سل،: قبلی مانند های پاندمی مورد در (.Waever,1995:55شود )یم

به  یرگ همه های یماریب یفو تعر امنیت شورای قبیل از غیردولتی و دولتی المللینبی یها ها و سازمان توجه حکومت

 اخیر بحران در. است شده المللیبین ی پیشگیرانه هایاقدامو  یتیحما هایبودجه قراردادن و امنیتی تهدیدهایعنوان 

 یبودجه برا یشترب یصدر تخص ینه تنها سع یمل یدتهد یبرا یعنوان عامل به کرونا نظرگرفتن در با کشورها هم

 از ای پیشگیرانه هایاقدامها  از آن یاریاند، بلکه بس ( داشتهواکسن تولید و تهیه قالب در)یماریب ینکنترل و درمان ا

 برای تالش طورو همین پزشکی های فناوری و تحقیقات ی توسعه داخلی، درمان و بهداشت سیستم تقویت جمله

 Word Health)اند در نظر گرفته بعدی احتمالی های گیری همهدر  را المللی بین یها همکاری امکان یشافزا

Organization,2020). 

ها جهت کنترل شیوع ویروس کرونا، دو نوع گفتمان برای مقابله با این تهدید  اضطراری دولت هایدر کنار اقدام

مبنی بر اینکه رکل سازمان بهداشت جهانی، دبیادهانوم  وجود داشت؛ نخست، دیدگاه گوترش دبیرکل سازمان ملل و

به  ییبه تنها تواند ینم یکشور یچه و برای تمام شهروندان است« تهدیدی مشترک»و « دشمن بشریت» این ویروس

را  بیماری این گیمختلف قراردارد که هم کشورهای رهبران دیدگاه ،مقابل در(. Sears,2020کند) یدگیآن رس

 به درمانی و یپزشک یزاتاز صدور لوازم و تجه و بسته را خود مرزهایو  دانستند ودخ ملی نیتام یهعل یدیتهد

 یریگ همه یلاوا در یتالیاا .گرفتند پیش را خود سازیامنیتی روندجداگانه  یک هر وکردند  امتناع کشورها دیگر

، آلمان و فرانسه ماسک شداز جمله  یپزشک یزاتتجه یهرا داشت خواستار ته یتلفات انسان ینکه در باالتر یزمان

کشور  ینو از کمک به ا همحافظ را محدود کرد یپزشک یزات، صادرات تجهاروپا یهاتحاد یاعضا یردر کنار سا

آماده ترک  ینکهاروپا را به نشانه ا یهپرچم اتحاد یتالیاییا ینو خشمگ یدشهروندان ناام کهطوریبه ،امتناع کردند

 یهاروپا شکست اول یهدر اتحاد (.Gaudino,2020، سوزاندند)بحران هستند یندر ا یتعدم موفق یلبه دل یهاتحاد

 یقربان یریگممکن است همه یتکه در نها بپرورانند ذهن در را فکر این ظن یاریکه بس باعث شد یدر همبستگ

 ملی امنیتو  سانیان ی اختالف در دو رویکرد امنیت این امر نشان دهنده اروپا. یه: خود اتحادباشد داشته یگرید

 نشان کرونا، بحران در سرزمینی امنیت اولویت با سازیامنیتیمختلف بر اساس  یکشورها عملکرد یقت. در حقاست

 هاییبحران   یندر جهت حل چن یالملل ینب های یمانع از همکار یادیتا حد ز یمل یتامن رویکرد پیگیریداده که 

  .خواهد شد
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 یروسو یوعکنترل ش یکشور در تالش برا یکو اگر  یستن قائل یمل یمرزها یبرا اهمیتی یچه یروسوبنابراین 

 یبهداشت یستمس ینتریففقط به اندازه ضع یادن دیگر بیانی به ،، همه کشورها در معرض خطر هستندشکست بخورد

 یهاحل، نه راهاست یجهان یاقدام جمع یک، مستلزم  یتیامن یدتهد چنینثر در برابر ؤم یتمسئول قدرتمند است.

و  یاتبر ن یمبتن کشورها هایتصمیم ملی، امنیت برتری رویکرد در .متناقض و ماهنگناه یمل هایِ یاستو س یمحل

 ینا از یونالیسترهبران ناس ی . لذا استفادهشهروندان جان حفظ جهت مؤثر تالش نه واست  یاسیس های یزهانگ

 ترس ایجاد و معمولشان سیاسی ماهیت از فراتر بازی برای یهیجتو یتا حد ،"یمما در حال جنگ هست"عبارت که 

 یدیجد یارهایمع ایجادمنجر به  تواند می یانسان یتامن رویکرد با مسئله این تعریفباز چنانچه. است جامعه در

متذکر  یترسونطور که پ(. همانMilani,2020:149)باشد یالمللینو ب یمل یعموم یهایاستنظارت بر س جهت

-درگروه متمرکز است  یاو رفاه فرد  سالمتیبر  یشترب یانسان یت، امنیمل یتامن یسنت هوممف مقابل در شود،یم

( عناصری که در ادبیات امنیت Peterson,2002:44)دولت متمرکز است. یبقا وبر رفاه  یمل یتامن که حالی

سیاسی، دسترسی به غذا و  دی، امنیتشوند شامل امنیت اقتصاوجودی شمرده می هایانسانی به عنوان تهدید

ضرورت دفاع از  یمل یتکه امنیحالهای بهداشتی، امنیت شخصی و اجتماعی و امنیت محیطی هستند درمراقبت

از  یناش یتامن یمهم برا یدهایدهد که تهدیم یصبشر تشخ یت، امنرا دارد یخارج یدهایدر برابر تهد ینسرزم

 امنیت رویکرد در عمده نگرانی .(Iqbal,2006:673) است یرم و خشونت خانگ، جی، آلودگی، گرسنگیماریب

 امنیت احساس سطح از کمتر که را زندگی کیفیت حفظ در افراد توانایی" مفهوم این. است عمومی بهداشت انسانی

 هایی روش یافتن و ها بیماری گسترش از جلوگیری ،عمومی بهداشت بخش در(. 633 ص ، 2006 ، اقبال) داندنمی

در حل  یانسان یتامن یکردرو های مزیت رغم به. اما است توجه مورد که هاست دهه ،فرد از محافظت به کمک برای

کارانه و  محافظه های یاستدست، کشورها در دوران کرونا با اتخاذ س یناز ا هایی یریگ و همه المللی ینب یها بحران

 بود. یردرگ یو مشارکت تمام کشورها یهمکار یازمندا داشتند که نر یبحران ی تنه یکدر حل  یسع یونالیستیناس

 یالمللنیب تیشدن کرونا بر صلح و امن یتیامن یامدهایپ

 یها ییتوانا ثبات سیاسی و فیتضع ها، های حاد و اپیدمی، با عبور از مرزها، به خطر انداختن جان انسان بیماری

ها در  مطرح شوند. ضمن اینکه نگرانی یتیموضوع امن کیبه عنوان د که این قابلیت را دارن کشورها یو نظام یاقتصاد

باعث شده این روند با سرعت بیشتری دنبال شود. در واقع توجه بیشتر به  1مورد گسترش تروریسم زیستی

 استیدر دستور کار ساخیر موجب شده این مسئله   در چند سال« خطر امنیتی جدید»گیر به عنوان  های همه بیماری

 از مهاجرت تنظیم برای تالش و دقیق مرزها کنترل قرار بگیرد. امنیتی کردن، کشورهابیشتر  یتیو امن یخارج
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 باعث بالقوه طور به هایی کهاقدام  است، بوده شیوع این دسته از بیماری به ها دولت واکنش در اصلی های ویژگی

. امنیتی کردن (McInnes, Lee, 2006: 10-12) شود می خدمات و شهروندان ،کاال ی آزادانه حرکت شدن مختل

حل برای کنترل پیشرفت این بیماری بود، لیکن  ترین راه ترین و بدیهی کرونا هم تقریباً برای تمامی کشورها فوری

 المللی شد: های قبل به آن پرداختیم، منجر به تأثیراتی در روند صلح و امنیت بین عالوه بر تبعاتی که در قسمت

 همکاری و کمک :المللی های بین ها و نهاد فتن اعتماد عمومی به مفاهیم حقوق بشری و کارآیی سازماناز بین ر

 برای که است بشر حقوق ضروریات از پزشکی پشتیبانی و ضروری مواد ،غذا به دسترسی از اطمینان برای المللی بین

 روبرو فردی به منحصر موانع بله با این بیماری بامقا برای درآمد کم کشورهای. بود مهم بسیار یریگ ههم این بر غلبه

گرفت  نادیده را اضطراری وضعیت این باال، درآمد با کشورهایی در طلبیانزوا قوانین از بسیاری حال این که با بودند،

 اتحادیه (.Donnelly,2020کرد) وضع اساسی داروهای صادرات از جلوگیری برای را قوانینی انگلستان طور مثال به

 کارمندان برای رای حفاظت شخص زاتیتجه صادرات آمریکا و کرد محدود را بیمارستانی لوازم صادرات اروپا

 The federalاعالم کرد ) ممنوع 1فدرال یاضطرار تیریآژانس مدبدون داشتن تأییدیه از  بهداشتی های مراقبت

register,2020) از طرفی خروج آمریکا از سازمان بهداشت  ماند.همچنان باقی  ایران، علیه المللیبین هایتحریم و

( ، McNeil Jr., Jacobs:2020المللی به حمایت از چین، ) بین ( و متهم کردن این سازمان WHOجهانی)

ها و عدم رسیدگی الزم از  ها و درگیری اعتنایی کشورها به طرح آتش بس دبیرکل سازمان ملل و تشدید خشونت بی

ها و اوضاع سخت  های وابسته به آن، نسبت به موارد نقض حقوق بشر در این درگیری زمانطرف این سازمان و یا سا

طرفی  کشورهای کم درآمد در دست و پنجه نرم کردن با معضل کرونا، باعث ناامیدی بسیاری نسبت که کارآیی و بی

 المللی شد.های بین این سازمان

دوستانه نیازمند صرف هزینه و زمان آمیز و بشر ام عملیات صلحمسلماً انج المللی: های بین ی سازمان  کاهش بودجه

المللی پول، باعث کاهش  ها، به گزارش صندوق بین های مالی دولت و تغییر اولویت 19است، اما رکود ناشی از کووید

 های بسیاری را برای های صلح سازمان ملل شده است که این امر محدودیت ی صندوق درصدی بودجه 50الی  30

 (.De Coning,2020های این سازمان فراهم خواهد کرد ) و مأموریت های فعالیت

 ریتحت تأثهمه  از شتریب شاید هستند که یاجتماع یها مهاجران و پناهندگان از گروهبحران مهاجران و پناهجویان: 

گی به مسائل بهداشتی به گیری با بسته شدن مرزها و تقدم رسید گرفتند. پس از آغاز موج همهقرار  19کووید  بحران

ها خارج شد. بنابراین بسیاری از  عنوان موضوعی امنیتی، پرداختن به موضوع مهاجرین و پناهجویان از اولویت دولت

ها یا در اردوهای پناهندگی با حداقل امکانات بهداشتی و درمانی ماندند و یا در کشورهای مقصد با توقف روند  آن
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پناهندگان در  تیوضعتوان به  به طور مشخص میدی و اجتماعی بسیاری روبرو شدند. مهاجرتشان با مشکالت اقتصا

به طرز اشاره کرد که چند ماه گذشته  یاروپا ط هیاتحاد یخارج یو مرزها ونانی ری، جزاهیاستان ادلب سور

 .( Ada, Angenendtr, Asseburg, Bossong, Kipp, 2020) بدتر شده است یریچشمگ

ی  ها عالوه بر ایجاد زمینه : امنیتی کردن و اعمال محدودیت دوستانههای مدنی و بشر برابر فعالیت ایجاد مانع در

آمیز سازمان ملل و خروج  های صلح های مدنی، باعث لغو بسیاری از ماموریت اقتدارگرایی و سرکوب فعالیت

ور ناظران صلح در مناطق حساس ی این امر کاهش حض نیروهای این سازمان از کشورهای مختلف شده است. نتیجه

نفر از مامورین سازمان  4پس از ابتالی ، یبه عنوان مثال در سودان جنوبو جلوگیری از ایجاد صلح مؤثر خواهد بود،

 ندکرد جادیسازمان ملل ا یمقرهارا در کنار  یبازرس یهاستگاهیا ی به همین بهانهدولت یروهاینملل به ویروس کرونا، 

است که خروج مأمورین حافظ صلح و کاهش   . این درحالیکاهش دهند ایسازمان را متوقف  فعالیت اینتا 

مستقیم  رینفر پناهنده در حفاظت سازمان ملل تأث 150،000جان یبر رو تواند می های نظارتی این سازمان فعالیت

 (Anyadike,2020 )بگذارد.

های آمده در جهت سرکوب نهادهای مدنی و گروه یشها از شرایط پ ی دولت استفاده حرکت به سمت اقتدارگرایی:

است که خطر تشدید  ها و فعاالن اجتماعی باعث شده  های فزاینده برای رسانه چنین ایجاد محدودیتاعتراضی و هم

عالوه با تضعیف نهادها و فعالین مدنی در برخی از اقتدارگرایی و تمرکز قدرت بیش از پیش احساس شود. به

 بازگشت از این تمرکز قدرت در دوران پس از کرونا به سختی ممکن خواهد شد. کشورها امکان

 بندیجمع

ترین لنزها برای بررسی مسائل  پردازان امنیت به این نتیجه رسیدند که امنیت یکی از مهم ی اخیر نظریه در سه دهه

است موجب  همراه داشته به ایردم دنم یتمام یکه برا یجان یعالوه بر تلفات باالشک بحران کرونا  بی .بهداشتی است

های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجود در جوامع  ، شکافشماری بر اقتصاد کشورهای مختلف شدهاثرات سوء بی

شدت تحت تأثیر قرار ی و امنیت داخلی کشورها را به ا تر کرده و ثبات منطقه ها را عیان تر و نابرابری مختلف را عمیق

ها در مقابل چنین تهدیدی که بقا و موجودیت آنها را به خطر انداخته بود، سیاست  این دولتداده است. بنابر

ی خود و با اولویت  کار بستن قوانینی فراتر از روال عادی گذشتهکردن را اتخاذ کردند تا بتواند از طریق به امنیتی

تواند در کنترل ویروس کرونا داشته  ایدی که میکردن در کنار فو قراردادن این مشکل، به حل آن بپردازند. اما امنیتی

های مدنی،  باشد تبعاتی هم مانند: افزایش اقتدارگرایی و تمرکز قدرت نخبگان حاکم، فشار و سرکوب جنبش

ها و خدشه در مفاهیم  آن  المللی و بالطبع ضعف در کارآیی های بین ی سازمان گرفتن مهاجران، کم شدن بودجه نادیده

گیرندگان حاکم را بر این باور رساند که  در واقع بحران کرونا بسیاری از تصمیمدنبال داشته است.  بهحقوق بشری، 
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المللی، تمرکز فزاینده بر امنیت بهداشتی بسیار الزم است و این خود  برای حفظ امنیت داخلی و حتی امنیت بین

ی را فراهم کرد تا بتوان  به چالش کشید و زمینهها را  مفهوم سنتی امنیت، به معنی عدم رویارویی نظامی میان دولت

کار چندبعدی برای امنیت به جای یک دستور کار  سالمت را در کنار دیگر تهدیدهای امنیتی قرار داد: قبول دستور

بهداشت و درمان لزوماً به معنای بهتر شدن آن نیست، بلکه به   کردن مسئله ست که امنیتی تک بعدی. این در حالی ا

-ها با امنیتی طور که شرح داده شد دولتبریم و همانل ناتوانی در حل موضوع بر طبق روال عادی بدان پناه میدلی 

ی کرونا، امنیت ملی خود را کمال مطلوب انگاشتند که این امر تأثیرات منفی را بر روند صلح و امنیت  کردن مسئله

هم متصل و وابسته است، برقراری امنیت بهداشتی در گرو  به وجود آورد. در جهان امروز که تا این حدالمللی به بین

 المللی و تأمین بهداشت جهان است. همکاری بین

تواند دو پیامد متفاوت داشته باشد: نخست  تحت عنوانی موضوعی امنیتی می 19گیری کووید رو مقابله با همه از این

المللی به امور بهداشتی را  های بین ها و سازمان وجه دولتاینکه با بازنگری در مفاهیم سنتی امنیت، موجبات افزایش ت

های بهداشتی و درمانی خود به عنوان یک  صورت که میزان رسیدگی کشورها به زیرساخت کند، بدین فراهم 

ی بهداشت جهانی را جهت  ها المللی فعال در حوزه های بین عالوه نقش سازمانگذاری امنیتی افزایش یابد و به سرمایه

ترتیب امری مثبت و سازنده خواهد بود. از سوی دیگر،  های پیشگیرانه تقویت کند که بدین یجاد سازوکارا

ورزی ممکن است برای حل سریع بحران، توجه و منابع الزم را به سمت مسائل بهداشتی معطوف کند، اما  امنیتی

چنین عدم مقابله با دالیل و امنیت انسانی و همتأکید بسیار برآن، با قراردادن امنیت ملی در مقابل امنیت شهروندان 

تنها کمکی به حل موضوع نخواهد کرد بلکه سبب تشدید بحران داخلی و ایجاد  ساختاری نابرابری بهداشتی، نه

 الملل خواهد شد. تبعات منفی در روند صلح و امنیت بین
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ای و مدیریت بحران در پاندمی کرونا ههای منطق سازمان  

1فریبرز ارغوانی پیرسالمی  

 چکیده

ویژه بعد از پایان جنگ سرد انتظار  ای به های منطقه گیری و عملکرد سازمان های مهم شکل یکی از نویدبخشی

بوده است. در  المللی در مسائل مربوط به تدبیر امور یا حکمرانی جهانی مشارکت فزاینده این دسته از نهادهای بین

شدن  های ناشی از ناسیونالیسم و بدبینی به آثار جهانی ها از یک سو به دنبال غلبه بر محدودیت حالی که این سازمان

ها  روند عملکرد آن شدن به شمار می قیدوشرط پیامدهای جهانی بودند و از سوی دیگر راهی برای تعدیل پذیرش بی

راهی طوالنی فراروی این نهادها برای ایفای نقش مورد انتظار خصوصاً در در بحران پاندمی کرونا نشان داد که 

ای در  های منطقه بین بردن عملکرد سازمان های جهانی با آثار ملی وجود دارد. این پژوهش با زیر ذره مدیریت بحران

در مدیریت این بحران  ها تا چه اندازه دوران پاندمی کرونا سعی در ارائه پاسخ به این پرسش دارد که این سازمان

ای مهم ازجمله اتحادیه اروپا  های منطقه اند؟ در همین راستا با اتکا به مطالعه موردی سازمان موفق عمل کرده

ای(  های منطقه آن )نمونه موفق غیرغربی سازمانای در عصر حاضر( و آسه ترین شکل سازمان منطقه عنوان عالی )به

توان متناسب با رشد و  ها در حوزه مدیریت بحران پاندمی کرونا را نمی سازمان توان ادعا کرد که عملکرد این می

ها تحت تأثیر نوع تکوین و تأسیس، در  توسعه کمی این دسته از نهادها توأم با موفقیت ارزیابی کرد. این سازمان

بیشتر بیماری به درون ها از شیوع هر چه  ها و واهمه آن هنگامه پاندمی کرونا از یک سو به خاطر بدبینی دولت

ای مواجه شدند و از طرف دیگر به خاطر دامنه  ها در توسعه همکارهای منطقه توجهی دولت مرزهای ملی با بی

های  ها و راهکارهایی که قابلیت تعمیم در ورای حوزه فراگیر بحران و لزوم عملکرد جهانی و اندیشیدن روش

ها با  ای جهانی مانند سازمان جهانی بهداشت و ارتباط مستقیم دولتجغرافیایی داشته باشد در عمل در سایه نهاده

گیری این دسته از  های عمدتاً اقتصادی و سپس سیاسی و هویتی شکل این سازمان قرار گرفتند. افزون بر این، ریشه

تجربه  بیهای تخصصی در عمل ناتوان و  ها در حوزه ها نیز مزید بر علت شده و باعث شد تا این سازمان سازمان

گر به خود بگیرد. بررسی  ای و تسهیل ها جنبه توصیه جلوه کنند و در بهترین حالت، فعالیت این دسته از سازمان

ای در  های منطقه الذکر در کنار شناخت دالیل این شکل از عملکرد سازمان ای فوق موردی فعالیت دو سازمان منطقه

 دهند. می پاندمی کرونا محورهای اصلی این مقاله را شکل

 آن.ای، پاندمی کرونا، مدیریت بحران، اتحادیه اروپا، آسه های منطقه سازمان های کلیدی:واژه

                                                           
1
           farghavani@shirazu.ac.ir ، ، دانشگاه شیرازالملل بیناستادیار روابط .   
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 مقدمه 

های  المللی در خالل جنگ جهانی با هدف مدیریت بحران های بین برگزاری ترتیبات منتهی به تشکیل سازمان

شمول بود. در  های امنیتی جهان تناب و احتراز از چالشترین ابتکارات جامعه جهانی برای اج المللی یکی از مهم بین

المللی در نیمه دوم قرن بیستم شدت  های بین گیری و تسریع تأسیس سازمان عمل روند شکل نتیجه این ابتکار

المللی  های بین ای یافت و تقریباً افزون بر سازمان ملل )به عنوان نهاد جامع در عرصه جهانی( سازمان سابقه بی

گرفته و شروع به فعالیت کردند. در خالل همین تحول مهم، آغاز به   های موضوعی مختلف شکل دی در حوزهمتعد

های  ای نویدبخش ترتیباتی به نسبت نوین با هدف پاسخ به چالش های اروپایی در یک چارچوب منطقه کار همکاری

 شده در تدبیر امور جهانی بود.  ای و مشارکت حساب منطقه

یکم بسیاری از کشورها را به این نتیجه رساند وقرن منتهی به سده بیست همگرایی اروپایی در طول نیم های موفقیت

ها نائل شد. در نتیجه این  تری از مسائل و چالش ای به درک عمیق های منطقه توان با مشارکت در همکاری که می

های نهادی  همگرایی و هم در چارچوب اقدامای از فرایند  ای هم در قالب مرحله های منطقه تحول مهم، سازمان

ای تبدیل شدند. موفقیت  ناپذیر از روند همگرایی جهانی و منطقه تدریج به جزئی جداییمستقل گسترش یافتند و به

ای کشورهای عضو اتحادیه ملل  های منطقه ویژه در حوزه اقتصادی و تسری همکاری نهادهایی مانند اتحادیه اروپا به

تدریج این نگرش پذیرفته شد که این نهادها به سبب آن نیز مزید بر علت شد و به سیا یا آسهجنوب شرق آ

گرایانه از یک  های ملی توانند در توسعه همگرایی و همکاری کشورها فراتر از خواست ها می های درونی آن ویژگی

تر مدیریت  ها و از آن مهم مکاریه  ناپذیر جهانی از سوی دیگر، به موقعیت های بعضاً جمع سو و تعدد دیدگاه

 ها کمک رسانند. بحران

های  خصوص در حوزه مسائل سیاسی و امنیتی ناتوانی و ضعف نسبی برخی از سازماناگرچه در این روند و به

ای مانند اتحادیه عرب یا شورای همکاری خلیج فارس عیان شده بود اما انتظار جامعه جهانی این نبود که در  منطقه

ها نتوانند به تناسب تعدد و تکثر ناتوان از ایفای نقش فعاالنه و  ران فراگیر بهداشتی یا پاندمی، این سازمانیک بح

المللی  های بین اثرگذار باشند. به بیان دیگر، تصور عمومی و به خصوص ناظران حوزه حکمرانی جهانی و سازمان

ای مؤثرتر و قدرتمندتر  ل متعلق به همگان نهادهای منطقهاین بود که با ظهور بحران پاندمی کرونا به مثابه یک معض

های گوناگون کمک  از روند طی شده در یک سال گذشته وارد عمل شده و فعاالنه به حل این بحران در صحنه

 کنند. 
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ای در مدیریت بحران کرونا، ارزیابی این عملکرد را از منظر  های منطقه این پژوهش با تمرکز بر نقش سازمان

ها به تناسب  توان گفت که این سازمان ها در دستورکار قرار داده است. بر این اساس، می کاوی و شناخت آموزه علت

ها و  اند نقشی مورد انتظار به خصوص در جلوگیری از رویکرد ناسیونالیستی در میان دولت تعدد و تکثر نتوانسته

ه نیست. اما بحث آنجاست که تناسبی بین تعداد این نهادها گرایان ها ایفا کنند. البته این نگرش مطلق تعمیق همکاری

رسد آن است که  ها در بحران وجود ندارد. با این حال، آنچه واضح به نظر می ها با عملکرد آن و انتظارات از آن

ه های جدیدی در حوزه عملکردی مواج ها را با واقعیت بحران کرونا به مثابه یک آزمون مهم این دسته از سازمان

های پیش  ای در مدیریت بحران های منطقه تواند در آینده به تقویت و ارتقای قدرت سازمان ها می کرد که ادراک آن

 رو کمک کند. 

ای یعنی  ای در مدیریت بحران، بررسی عملکرد دو نهاد اصلی و مهم منطقه های منطقه نگاهی به جایگاه سازمان

های برآمده  آموزه  و در نهایت واکاوی دالیل این عملکرد نامتناسب و شناخت آن و اتحادیه اروپا در بحران کرونا سه آ

 دهند. های مختلف این مقاله را تشکیل می ، بخش از آن

 ای به مثابه کنشگر در مدیریت بحران های منطقه . سازمان1

گیری انتظارات از  شکلهای جهانی نقشی مهم در  ای در مقایسه با ایفای نقش سازمان های منطقه های سازمان مزیت

های جهانی در  ها اساساً بر بستری از ناکامی و ناتوانی سازمان ها داشته است. این دسته از سازمان این دسته از سازمان

گرفتند. با وجود اینکه با تأسیس جامعه ملل انتظار بر این بود  های موضوعی در مناطق خاص شکل مدیریت بحران

توجهی و ناکارآمدی  فراگیر بعد از تجربه تلخ جنگ جهانی اول خواهد شد اما بی که این نهاد مانع از جنگی

ها عامل اصلی جنگ  های درونی کشورهای اروپایی و مدیریت رقابت آن ساختاری این نهاد در مدیریت چالش

ی اروپایی جهانی دوم بود. بر همین اساس، با وجود تشکیل سازمان ملل متحد بعد از جنگ جهانی دوم این کشورها

ای یعنی اتحادیه اروپا و ناتو تالش کردند تا از تکرار تجارب تلخ گذشته جلوگیری  بودند که از طریق دو نهاد منطقه

 اند؛ های جهانی چند مزیت عمده داشته ای در اجرای این نقش و پر کردن خأل سازمان های منطقه کنند. سازمان

های  و متنوع معاصر )هم از حیث کنشگران و هم از حیث حوزه های در جهان گسترده نخست اینکه این سازمان

 ها هستند؛  های مشترک و سریع در حل بحران موضوعی( یک ظرفیت مهم و امکانی ویژه برای اتخاذ تصمیم

تر  ها مسئله فاصله جغرافیایی و پیامدهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ناشی از آن را کمرنگ دوم اینکه این سازمان

 بخشد؛ ای سرعت می و امکان اشتراک منافع را میان کنشگران منطقهکرده 
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گردد. تعداد اندک کشورهای عضو و درگیر  ها با کشورهای عضو بازمی سومین بحث به ارتباط نزدیک این سازمان

رک را بخشی و انسجام مشت ای امکان هویت های منطقه ها در فرایند تأسیس تا عملکرد سازمان شدن تقریباً تمامی آن

: 1392آید )عباسی، های جهانی کمتر به چشم می دهد؛ موضوعی که در سازمان در چارچوب نهادین افزایش می

 پیشگفتار(.

های این  توان منکر چالش نتیجه این مزایا آن است که انتظارها از این نهادها همواره رو به تزاید بود هرچند که نمی

شدن  المللی و معضالت ناشی از ناسیونالیسم و جهانی محیط آنارشیک بین نهادها به طور خاص و عملکرد نهادینه در

های  های سازمان رسد آن است که ظرفیت بود. با این حال، موضوعی که در این بحث جالب توجه به نظر می

دارای تنوع و رغم آنکه  های نهادگرا به های لیبرال ای( متأثر از رویکرد و دیدگاه المللی )اعم از جهانی و منطقه بین

بینی سازوکار مشاهده  تکثر است اما به شکلی قابل تأمل در حوزه مدیریت بحران نوعی خأل سازمانی و پیش

 گرایی در چند محور قابل توجه است: ای در چارچوب منطقه های منطقه شود. امروزه اهمیت سازمان می

 . کمک به محافظت از کشورها در برابر مسائل اقتصادی جهانی؛1

 ای و جهانی؛ سطوح منطقه زنی در مسائل موضوعی مختلف در . افزایش قدرت چانه2

 ها و مسائل مشترک؛  . ایجاد امکان برای هماهنگی مواضع کشورها در قبال موضوع3

سازی کشورها از روندهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی در سطوح مختلف  ها با هدف آگاه . ارائه اطالعات و دیدگاه4

 تواند به کشورهای عضو کمک کند؛ گذاری می سیاست که در بحث

. ایفای نقش مجمع یا محلی برای اعالم مواضع کشورها در قبال مسائل مختلف که این مهم در کاهش 5

 تواند مؤثر باشد؛ ها و جلوگیری از دیپلماسی مخفی می سوءبرداشت

 ی؛ های مشترک اقتصاد . کمک به توسعه اقتصاد در چارچوب اتخاذ سیاست6

 (.32-26: 1388ای )امیدی، . ارتقای امنیت سیاسی کشورها و سپس مشارکت در تدبیر امور امنیت منطقه7

های  بینی سازوکارهای دقیق و مشخص در چارچوب سازمان رسد عدم پیش با وجود این ظرفیت باال به نظر می

رود و همین محور  ها به شمار می مانای در بحث مدیریت بحران یک معضل اساسی در برابر عملکرد این ساز منطقه

ها عملکرد الزم و مفید و مورد انتظار را  رغم این تعدد ظرفیت این نهادها نتوانند در برابر بحران باعث شده تا به

سنجی  کند که در نسبت هایی بروز می ای غیرموضوعی و جامع بحران های منطقه ویژه اینکه در سازمان داشته باشند؛ به

 بینی بوده است.  نظر جدید و غیرقابل پیش اساسنامه یا سند تأسیس بحران موردبه مقوله 
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 ای های منطقه . بحران کرونا؛ آزمون مدیریت بحران سازمان2

در شهر ووهان چین و سپس تسری دامنه آن به  2019از زمان ظهور بیماری ناشی از ویروس کرونا در دسامبر 

زا  ر در عرصه مدیریت این ویروس شکل گرفت. عمده دشواری و چالشمناطق و کشورهای دیگر، بحرانی فراگی

گشت؛ نخست اینکه این بیماری از حیث  شدن این بیماری در مقایسه با موارد مشابه پیش از آن به دو نکته باز می

اتر از حد عالئم بالینی تقریباً ناشناخته بود و به خاطر انتقال از طریق مجاری تنفسی سرعت گسترش و دامنه آن فر

مورد انتظار بود. دومین نکته آن بود که با توجه به فقدان روش درمانی مشخص برای کنترل آن تنها راه مقابله اعمال 

گرایی که  شدن و منطقه گذاری اجتماعی بود؛ موضوعی که خیلی زود برخالف روند جهانی قرنطینه و رعایت فاصله

« حصارکشی»های  ها و اعمال سیاست کرد به تشدید فاصله را تشویق می ها ها و انسان پیوستگی و نزدیکی میان دولت

گرا به شدت تشویق شود. روی دیگر  های ناسیونالیستی و دولت کشورها انجامید و همین اقدام سبب شد تا سیاست

ورها این المللی بود. تصور جامعه جهانی و عمده کش سکه ظهور پاندمی کرونا بدبینی عمیق به عملکرد نهادهای بین

های  سال از تأسیس و تعمیق بتوانند در شرایط بحران زمینه 70المللی بعد از گذشت بیش از  های بین بود که سازمان

همکاری و سپس مدیریت وضعیت موجود را فراهم آورند. اما این اتفاق نه تنها رخ نداد بلکه این نهادها در برابر 

 ها منفعل عمل کردند و موجی از ناامیدی را سبب شدند. دولت کشیگرایانه و حصار های عمیقاً ملی گرایش

آمیز ظهور بحران به تدریج ضرورت همکاری  های آغازین و شوک با این حال، بعد از گذشت از مراحل اولیه و ماه  

المللی  های مختلف بین فرامرزی و جهانی برای مقابله با این پاندمی بیش از پیش هویدا شد و در همین راستا سازمان

بینی سازوکار مدیریت بحران و  ای و جهانی در مسیر ایجاد همکاری قرار گرفتند؛ هرچند عدم پیش اعم از منطقه

ها را به سازوکارهایی برای مشاوره  المللی نقش این سازمان گرایانه بر روح همکاری جمعی بین های ملی غلبه گرایش

 گری تقلیل داد. و تسهیل

ای در  ترین شکل همگرایی و همکاری منطقه ای دو نهاد اتحادیه اروپا )به عنوان عالی نطقههای م از میان سازمان

ای در  های منطقه ترین سازمان ای غیرعربی( تقریباً در زمره موفق آن )پیشروترین سازمان منطقه سه جهان معاصر( و آ

ترین و  دهد که نوع مواجهه در عالی نشان می شرایط پاندمی کرونا بودند.  با این حال، نگاهی به عملکرد این دو نهاد

های عادی و روزمره  ها و برنامه ای، توصیه های مشاوره ای نیز چیزی فراتر از نقش های منطقه پیشروترین سازمان

ها در مقیاس مناطق  از عملکرد عمیقاً کمتر از انتظار این دسته از سازمان  ای نبوده و این امر نشان های منطقه سازمان

 مختلف جهان بوده است. 

ترین منطقه به کانون اصلی پیدایی کرونا ویروس بود. با این  در ابتدای ظهور پاندمی، منطقه جنوب شرق آسیا نزدیک

حال در مراحل اولیه عوامل چندی مانع حضور سریع کشورهای عضو در مهار بیماری در قالب یک اقدام جمعی 
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اطالعات الزم در خصوص اپیدمی و سپس پاندمی کرونا بود. ویژگی ها و  شد. نخستین دلیل به فقدان داده

گیری، توسعه و عالئم بالینی و نحوه مقابله با آن، کشورهای این منطقه را در  ناشناختگی این ویروس در ابعاد شکل

آن  سهموقعیت دشواری قرار داد. افزون بر این، دلیل دوم به توجه ناکافی به شدت بحران توسط کشورهای عضو آ

های بهداشتی کشورهای منطقه با تلقی همسان از این پاندمی مشابه آنچه در مورد  گردد. بسیاری از مقام بازمی

های پیشگیرانه را مهیا نکردند. به همین میزان دلیل سوم  بینی اقدام آنفوالنزا یا سارس رخ داده بود در عمل زمینه پیش

وآمد  جایی که به خاطر منشأ تنفسی بیماری، هرگونه ازدحام و رفتگردد؛  به سرعت گسترش کرونا ویروس باز می

افزود. به همین نسبت، به دلیل روابط گسترده میان کشورهای این منطقه با چین به تدریج  گسترده بر دامنه بحران می

 بحران فراگیر شد. 

رتیباتی را برای همکاری و مدیریت ای به تدریج ت ترین نهاد منطقه آن به عنوان مهم سه با وجود این شوک اولیه آ

ای  ویژه آنکه تجربه چین )به عنوان همسایه( و ویتنام )به عنوان عضو و رئیس دوره شرایط در پیش گرفت؛ به

حال سازمان و به تبع، کشورهای عضو باشد.  توانست کمک هایی موفق در کنترل بیماری می آن( به عنوان نمونه سه آ

 توان به شرح زیر مورد اشاره قرار داد:  آن در این بازه زمانی را می های آسه ترین اقدام مهم

های ارشد پزشکی، وزرای خارجه، مهاجرت و دفاع کشورهای عضو با  برگزاری جلسات مجازی مستمر میان مقام -

 هدف مشاوره و ایجاد هماهنگی و یادگیری از تجارب؛ 

وع کرونا ویروس و تأکید اعضا بر لزوم مبادله اطالعات و اعضای سازمان با موض 2020مارس  31برگزاری جلسه  -

آن در موارد  های هماهنگ در قالب سه اقدام تأکید بر تقویت قدرت واکنشی آسه گذاری مبادرت به سیاست

ای و تأکید بر لزوم  اضطراری در حوزه بهداشت، تأکید بر ایجاد انبارهای مشترک ذخیره داروها در سطح منطقه

 آن؛ های حمایتی پاندمی آسه تأسیس صندوق

آن در  های نظامی فعال در حوزه بهداشت در فرایند مقابله مانند مرکز پزشکی نظامی آسه درگیر کردن بخش -

های بهداشتی نظامی کشورهای عضو از یک سو  گذاری تجارت بخش که هدف اصلی این اقدام به اشتراک 1بانکوک

 (. Thai Ha,2020)دیگر بود های اضطراری از طرف  و تأسیس بیمارستان

)کره  3آن تالشی اولیه نیز به انجام رساند تا در قالب همکاری با نهادهای مشارکتی مانند پالس در همین راستا آسه

مند  بهرهگیری و امکانات تولیدات پزشکی  جنوبی، چین و ژاپن( از ظرفیت این کشور خصوصاً در ارتقای توان تست

 (.Kalinina,2020شود )

                                                           
1
 . Bankok-based ASEAN Center of Military Medicine 
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گری آن در یک سال اخیر که تقریباً شکل موفقی از همکاری در قالب مشاوره و تسهیل های آسه ر کنار این اقدامد 

های اتحادیه اروپا نیز با محوریت کمیسیون اروپایی در حال انجام بوده است. فراتر از تأکیدهای مکرر  بوده، اقدام

 Europeanپاسخ به ظهور پاندمی کرونا ) های هماهنگ در کمیسیون اروپایی به لزوم انجام اقدام

Commission,2020aرسد. این  تر به نظر می های این اتحادیه اشاره به چند محور مهم ( از میان مجموعه اقدام

 اند از؛  ها عبارت اقدام

و که میلیارد یور 750به مبلغ  1(PEPP)ابتکار طرح یا برنامه خرید اضطراری پاندمی توسط بانک مرکزی اروپا  -

مندی از منابع بیشتر به مقابله با پاندمی  هایی است که با بهره تر نزد سازمان این اقدام خود حاکی از عملکرد سریع

  (.European Central Bank,2020)اند  کرونا اقدام کرده

گیری از های مالی به کشورهای همسایه اتحادیه اروپا با هدف جلو از طریق اعطای کمک 2اجرای طرح همسایگان -

میلیارد یورویی برای همسایگان شرقی در اروپای  1/1های  گسترش آن به درون مرزهای اتحادیه در قالب بسته

  (.European Commission,2020bشرقی و کشورهای قفقاز )

برای بحث در خصوص مدیریت شرایط  2021فوریه  25برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس رهبران اتحادیه اروپا در  -

های هماهنگ در کنترل سفرهای خارجی و مقابله جدی در برابر  نایی به خصوص تهیه واکسن و انجام اقدامکرو

 . (European Council,2020تهدیدهای بهداشتی )

ها در پیش گرفت که با  توجهی از اقدام دهد که این نهاد گستره قابل سایر عملکردهای اتحادیه اروپا نیز نشان می

ای چندان دور از انتظار نبود. با این حال  وسعت و منابع مالی و توان عملیاتی این سازمان منطقهتوجه به گستردگی 

های  ترین شکل های این دو نهاد به عنوان عالی رسد این است که بررسی محتوایی اقدام آنچه مهم به نظر می

های مؤثر و فوری در  گی بوده تا اقدامکنند ای از حیث انسجام و توان عملیاتی گویای نقش تسهیل های منطقه سازمان

ای در مناطق دیگر جهان که تقریباً از حیث دو  های منطقه مدیریت بحران. مقایسه این عملکرد با دیگر سازمان

توان  دهد که در مجموع نمی آن و اتحادیه اروپا نیستند نشان می شاخص انسجام و توان عملیاتی قابل مقایسه با آسه

ها و انتظارات صحبت به میان آورد. این  ها متناسب با کمیت آن وقعیت این دسته از سازمانبا اطمینان از م

 شود:  ها اشاره می گیری محصول چند عامل مهم است که در ذیل به آن نتیجه

یکی از محورهای جالب توجه در خصوص منشأ  ای: های منطقه های عمدتاً اقتصادی و امنیتی سازمان ریشه -

ویژه در دوران  های امنیتی )به ها تحت تأثیر دغدغه ای این بوده که عمده این سازمان های منطقه زمانگیری سا شکل

                                                           
1
 . Pandemic Emergency Purchase Programme 

2
 . Neighbourhood 

https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/pepp/html/index.en.html
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های امنیتی نیز از جنس  اند. حتی دغدغه جنگ سرد( و سپس آمال و آرزوهای اقتصادی پا به عرصه وجود گذاشته

دهند.  گرفته است پوشش نمی منیت شکلهای متنوعی را که امروز در حوزه ا مسائل نظامی و دفاعی بوده و چالش

در پاسخ به فشارهای ساختاری ایاالت متحده و بیم کشورهای منطقه جنوب شرق  1960آن در دهه  گیری آسه شکل

های موضوعی  افزایی در حوزه آسیا از نفوذ کمونیسم بود. در مورد اتحادیه اروپا نیز تجربه عدم همکاری و هم

ای مخرب میان کشورهای  های درون منطقه های امنیتی پایدار توأم با رقابت ز چالشمختلف از یک سو و احتراز ا

ای بوده است. همین روند در  بزرگ اروپا از سوی دیگر عامل مهمی در تأسیس و تکوین این نهاد اثرگذار منطقه

ان پیمان آتالنتیک های شانگهای یا سازم ای مانند سازمان همکاری های منطقه های بارز دیگر سازمان مورد شکل

قدر بر مقوله امنیت نظامی و  برانگیز در این ارتباط آن است که آن شمالی )ناتو( مصداق داشته است. مسئله چالش

اند که در عمل امکان توجه به  اهمیت همکاری اقتصادی صرف تأکید شده و ساختار نهادها بر آن اساس شکل گرفته

های  محیطی و دغدغه شدن مانند مسائل زیست ی نوظهور ناشی از جهانیها ویژه بحران های بحران به سایر شکل

 بهداشتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 

المللی از مسئله تسهیم  گیری نهادهای بین بهره های ملی: ای به دولت های منطقه وابستگی مالی و سیاسی سازمان -

های  ها نیست؛ چنانکه عمده سازمان د سازمانگیری و کارکر بودجه میان اعضای خود امری عجیب در شکل

های عضو خود دارند. با این حال، نکته قابل  شمول نیز در بحث بودجه همچنان وابستگی ساختاری به دولت جهان

های جهانی عمدتاً به خاطر سابقه طوالنی، حوزه موضوعی مورد فعالیت و  زا آنجایی است که سازمان توجه و چالش

ای عملکردی به  اند هم در بسیج منابع بودجه های اقتصادی بزرگ توانسته ویژه عضویت قدرت به تنوع عضویت اعضا

گیری از نهادهای بعضاً خیریه و یا تبلیغات  که سطحی از استقالل مالی را با بهره نسبت بهتر داشته باشند و هم آن

رود، زیرا در این دسته از  مار میای یک ضعف بزرگ به ش های منطقه کسب کنند. این مقوله در خصوص سازمان

ها  های این سازمان ها هم تنوع اعضا از حیث قدرت و توان اقتصادی زیاد نیست و هم آنکه چون فعالیت سازمان

ها و یا  گیری از مقوالتی چون تبلیغ فعالیت عمدتاً متمرکز بر یک منطقه خاص جغرافیایی است امکان بهره

ها  شود دامنه و قدرت اثرگذاری این سازمان نتیجه این روند آن است که باعث می های فرامرزی وجود ندارد. حمایت

دانند و در نتیجه در هر لحظه امکان غلبه  های عضو آن را مهم می به شرایطی محدود شود که صرفاً دولت

ر انفعال ناشی از ای د های ملی بر همکاری فراملی وجود دارد؛ آن هم در موقعیتی که احتماالً سازمان منطقه گرایش

 برد.  نبود قدرت مالی مستقل و یا نهادهای اثرگذار به سر می

تجربه چند ماه نخستین  های ناسیونالیستی در مقابله با کرونا: ها در اعمال سیاست سرعت عمل شدید دولت -

تصادی در غرب اق 1929های اول بعد از بحران  شباهت به تجربه سال بعد از ظهور و فراگیری پاندمی کرونا بی
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وآمد میان کشورها و  نیست. بالفاصله بعد از مشخص شدن انتقال سریع این بیماری در ورای مرزها در نتیجه رفت

ها چنان به  گذاری اجتماعی دولت نیز ابهام شدید ناشی از نحوه مقابله با بیماری و تأکید مستمر بر قرنطینه و فاصله

اندیشی فراملی از  نی اقدام کردند که در عمل امکان هرگونه تدبیر و چارهسمت محدود کردن مرزها و مبادالت انسا

گرایانه و  ای نیز در ابتدا بیشتر به محاق رفت، زیرا بین دو گرایش ملی های منطقه میان رفت. در این اثنا، نقش سازمان

بود که به تدریج با دور شدن  ای متصور نبود؛ این در حالی های منطقه های جهانی در عمل جایی برای فعالیت حل راه

 از زمان آغاز بحران نوعی بازیابی در این نقش اتفاق افتاد. 

ای زمانی آشکار  های منطقه بخش دیگری از انفعال سازمان های جهانی: ها با سازمان گیری سریع دولت ارتباط -

ایی برای مقابله مؤثر با این بیماری ه حل ها و ارائه راه شد که با تالش سازمان جهانی بهداشت برای تدوین پروتکل

ای به  های منطقه های جهانی بودیم.  این روند سبب شد تا سازمان شاهد ارتباط سریع و گسترده کشورها با سازمان

گرفته نتوانند  بینی سازوکار مؤثر مدیریت بحران و عدم آشنایی تخصصی و نهادینه با بحران شکل دلیل عدم پیش

 ها ارائه کنند.  را خصوصاً در مراحل اولیه به دولت دستور کارهای مفیدی

 ای: های منطقه حل جهانی فراتر از نگرش عمومی جامعه جهانی بر لزوم یافتن راه شدن بحران و تصور جهانی -

بندی  گسترش دامنه بحران پاندمی کرونا در سطح جهانی بسیاری از ناظران و فعاالن حوزه بهداشتی را به این جمع

های جهانی و  ای باشد، بلکه چاره کار در همکاری تواند محلی و منطقه که مواجهه با این بحران نمیرساند 

الشعاع جهانی بودن  ای تحت های منطقه های جهانی است. این تصور باعث شد تا نقش سازمان حل گیری راه بهره

ای انجام  های منطقه از رهگذر سازمان بحران قرار گیرد و در نتیجه اعتنای خاصی به لزوم و امکان مدیریت بحران

 شود. 

ای  های منطقه ترین سازمان توان گفت که با تجربه عالی ها و دالیلی که برشمرده شد می با در نظرگیری این چالش

ها در مدیریت بحران پاندمی  ای متناسب با کمیت این سازمان های منطقه آن و اتحادیه اروپا نقش سازمان مانند آسه

گری روابط، ارائه توصیه و ایجاد فضایی برای اشتراک اطالعات و  چندان قابل دفاع نیست اما در حوزه تسهیلکرونا 

ای  تجارب در مبارزه با بیماری به خصوص با دور شدن از زمان آغاز بحران این نهادها عملکرد متناسب و ویژه

رسد پاندمی کرونا صرفاً آزمونی برای عدم  نظر میداشتند. با علم به این فضا و تجربه حاصل شده تا مقطع فعلی به 

ها را برای مواجهه  هایی توانسته این سازمان ای نبوده است بلکه این بحران با ایجاد درس های منطقه موفقیت سازمان

د. ها به شکلی بهینه مورد توجه قرار گیر که این درس تر سازد؛ منوط با آن ها در آینده آماده ها و بحران با چالش

 اند از:  ها عبارت ترین این درس مهم

 ها جهت تسریع مدیریت در مواقع بحرانی ای در چارچوب سازمان های منطقه بینی مالیات لزوم پیش -
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های جهانی و  المللی اعم از سازمان های بین فقدان منابع مالی الزم و در دسترس یکی از مشکالت دیرپای سازمان

ای این امکان مهیاست تا کشورهای عضو به فراخور  های منطقه اص در مورد سازمانای بوده است. به طور خ منطقه

ای در اختیار سازمان قرار دهند تا این  های منطقه های زمانی منابعی را در ورای سهمیه ساالنه به شکل مالیات بازه

ریزی برای عملکرد  برنامه ها به خصوص در بادی امر دچار مشکالت مالی نشده و قادر به نهادها در هنگام بحران

رو در زمان بحران کرونا  ای پیش ها باشند. اتحادیه اروپا با وجود اینکه ازجمله نهادهای منطقه مستقل از دولت

هایی در این راستا بود با شوک  ریزی برای انجام فعالیت شود درست در موقعی که در حال برنامه محسوب می

دهم درصد از تولید ناخالص ملی مواجه شد  هد تخصیص یکنشینی کشورهای عضو از تع عجیب عقب

(Mattheis,2020؛ موضوعی که اگر در چارچوب مالیات) تواند منشأ جلوگیری از  بینی شود می های مستقل پیش

 بینی نشده شود. های پیش  بحران مالی سازمان در هنگامه مدیریت بحران

 هدف سرعت بخشی واکنش به بحران الزام به انجام اصالحات در ساختار حکمرانی با -

دهد که یکی از معضالت اصلی این  ای عمده در سرتاسر جهان نشان می های منطقه نگاهی به عملکرد سازمان

عملی ابتدایی ضعف در ساختار حکمرانی و ارکان این نهادها بوده است.  ها حتی بعد از خروج از شوک و بی سازمان

های مقطعی سران و وزرای  ها و نشست ها عمدتاً ارکان مختلفی از مجامع، دبیرخانهبا وجود اینکه در غالب این نهاد

گیری  بینی شده است اما نهادهای هماهنگی و رکن بحرانی مورد توجه قرار نگرفته است. اگرچه شکل مربوطه پیش

وجهی از تداوم عملکرد  ها عمدتاً با هدف پاسخ به بحران نبوده اما بحران پاندمی کرونا نشان داد که این سازمان

ها به  ها و جلوگیری از تبدیل آن ای درگرو گذر از بحران ها در رسیدگی به اهداف اساسنامه موفق این سازمان

الشعاع قرار دهد یا آنکه کشورهای عضو را به این نتیجه  هایی است که ممکن است یا اهداف دیگر را تحت مؤلفه

 یت الزم برای عملکرد در شرایط متفاوت را ندارند. ها از قابل برساند که نهاد متبوع آن

 ای های منطقه درگیر کردن کنشگران غیردولتی در چارچوب سازمان -

درست در زمانی که دولت ترامپ در ایاالت متحده با زدن برچسبی سیاسی به سازمان جهانی بهداشت از تعهدات 

برای جبران قطع  1ورود مؤثر بنیاد غیردولتی گیتس گیری کرد در اوج بحران کناره  خود در قبال این سازمان

ها ماند. فراتر از آن، نقش  توان صرفاً منتظر اقدام دولت های آمریکا این نکته را ثابت کرد که امروزه نمی کمک

ها  های تخصصی در عمل دولت شدن چنان افزایش یافته که در حوزه کنشگران غیردولتی در چارچوب جهانی

اند. از این جهت، کنشگران غیردولتی با درگیر شدن در چارچوب کارکردی  ها قرار گرفته الشعاع آن تحت

توانند در مرتبه نخست یک بدیل ارزشمند برای تأمین بودجه و منابع مالی الزم باشند و در  ای می های منطقه سازمان

                                                           
1
 . Gates Foundation 



 موعه مقاالت همایش پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهانمج

 

 40  

 

مسائل حقوق بشری یا  محیطی، های موضوعی مانند مسائل زیست ها در بحران مرتبه بعد با تخصصی که آن

ای در شرایط بحران  های منطقه گذاری سازمان های بهداشتی و حوزه سالمت دارند کمکی بزرگ به سیاست چالش

 باشند.

 گیری از تجارب گرایی در شرایط بحران با هدف بهره منطقهتقویت میان -

گرایی و استفاده از  منطقهیت میانای حرکت به سمت تقو های منطقه های ایفای نقش سازمان یکی دیگر از ضرورت

های  هاست. این ضرورت در شرایطی مانند بحران های مرتبط با آن تجارب و آزمون و خطاهای مناطق و سازمان

ها به شدت درگرو  تر است، زیرا مواجهه با این دسته از بحران جهانی ازجمله بحران پاندمی کرونا بسیار مهم

ای ممکن است در  های منطقه خطاهای گذشته است. به طور خاص معموالً سازمان های جهانی و اجتناب از حل راه

های تخصصی از امکانات  های جهانی عملکردی یکسان نداشته باشند و بسته به شرایط مالی و پیشرفت زمان بحران

 ای برساند. کمک ویژهتواند به یادگیری در شرایط بحران  گرایی می مند باشند. میان منطقه های متعددی بهره و ظرفیت

 گیری نتیجه

های فراروی عملکرد ارکان اصلی  ترین آزمون میالدی یکی از جدی 2020آغاز بحران پاندمی کرونا از ابتدا سال 

ها در دوران بعد از جنگ  ای بود. این سازمان های منطقه ویژه سازمان المللی به حکمرانی جهانی یعنی سازمان بین

اند؛  گیری کرده و در هفتاد سال اخیر از حیث کمی و کیفی پیشرفت قابل توجهی داشته جهانی دوم شروع به شکل

همین پیشرفت این انتظار را بر جای گذاشت تا در زمان بحران کرونا بتوانند با بسیج منابع و نیروهای ملی به 

غاز بحران نشان داد که این ها خصوصاً در یک سال نخست بعد از آ مدیریت بحران کرونا نائل شوند. اما عملکرد آن

گرایانه، فقدان وجه مستقل مالی در  های ملی نهادها نیازمند بازبینی جدی در ساختار و عملکرد هستند. تداوم انگاره

زمان  گذاری اجتماعی و هم های خاص پاندمی کرونا مانند سرعت انتشار و تأکید شدید بر فاصله کنار سایر ویژگی

گری، ای نتوانند چیزی فراتر از نقش تسهیل های منطقه نی باعث شد تا سازمانلزوم توجه به تجارب جها

آور از خود بروز دهند. با این حال، این بحران توانسته با  هایی غیرالزام گذاری حداقلی اطالعات و توصیه اشتراک

توانند با  ای می های منطقه نکند این نوید را ارائه دهد که سازما ای ایجاد می های منطقه هایی که برای سازمان درس

های آن به نهادهایی تأثیرگذار خصوصاً در هنگامه بحران تبدیل شده و  ها و اجرای درس یادگیری عمیق از بحران

 حکمرانی جهانی در مقایسه با گذشته بیشتر تقویت شود.

 

 منابع
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محیطی توسعه پایدار در مواجهه با بیماری کروناهای زیستتحلیل شاخص  

1زکیه اکرمی  

 

 چکیده

گیر کرونا عالوه بر آنکه مشخص کرد اپیدمی شدن این اثرپذیری شدید کشورهای مختلف ناشی از بیماری همه

-های جدی و غیر قابل پیشتواند آسیبیافتگی کشورها ارتباط ندارد، نشان داد که میبیماری چندان به سطح توسعه

تواند به دو د کند. در کنار این اثرات منفی، این بیماری میبینی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجا

های فسیلی به دلیل کاهش تولید صنایع بزرگ و سویه بر محیط زیست تأثیر بگذارد. کاهش در مصرف سوخت

ویژه کشورهای صنعتی ای در سراسر جهان و بهکاهش در رفت و آمد نیروی کار باعث شده تولید گازهای گلخانه

تواند از طریق مصرف محیطی، این بیماری میبل توجهی کاهش یابد. عالوه بر این تغییرات مثبت زیستبه شکل قا

ها، مواد ضد عفونی کننده شیمیایی و محصوالت پالستیکی بر محیط زیست بیش از اندازه آب، استفاده از شوینده

وسعه پایدار در رویارویی با محیطی تهای زیستاثرات منفی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی شاخص

 118محیطی ناشی از این بیماری گردآوری و توسط های زیستترین شاخصبیماری کرونا است. بر این اساس مهم

-ها از روش پیمایشی جمعنفر از کارشناسان و متخصصین اعتبارسنجی شد. پژوهش از نوع کاربردی بوده و داده

ای مورد تک نمونه tها با استفاده از آزمون نامه محقق ساخته بوده و دادهها پرسشآوری شد. ابزار گردآوری داده

های زیست محیطی در سطح معنادار های پژوهش با قابل قبول دانستن اهمیت شاخصبررسی قرار گرفت. یافته

05/0>P ر مطرح تواند به تغییرات جدیدی دنشان داد بحرانی که در پی این بیماری شکل گرفته است به خوبی می

 ای کشورها، پایداری و اصول مربوط به آن منجر شود. های توسعهمحیطی در برنامهشدن مفاهیم زیست

 

 محیطی، توسعه پایدار، بیماری کروناهای زیستشاخص های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

امعه بدون تحت شود که طی آن نیازهای کنونی جهای ارائه شده، توسعه پایدار به فرآیندی اطالق میطبق تعریف

ترین معیارها برای شود. امروزه توسعه پایدار به عنوان یکی از اصلیهای آینده تأمین میتأثیر قرار دادن توانایی نسل
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. به همین دلیل (Garbie, 2016)های اقتصادی و اجتماعی در جوامع بشری مورد توجه قرار دارد بررسی پیشرفت

-ریزان منطقهگذاران و برنامهبندی آن مطرح شده است. امروزه سیاستسطح گیری وهای متعددی برای اندازهروش

بندی آنها قادر به رفع مشکالت گیری و اولویتیافتگی، اندازههایی برای توسعهای معتقدند بدون تعریف مؤلفه

-کان را فراهم مییافتگی این امهایی برای توسعهتعیین مؤلفه .(Lotfi et al., 2016)جوامع بشری نخواهند بود 

 Nilsson)آورد که بتوان با تشخیص نقاط قوت و ضعف مناطق مختلف، شرایط بهبود آنها را مورد بررسی قرار داد 

et al., 2016).  

محیطی، توسعه اجتماعی، توسعه گیرند: توسعه زیستکارشناسان چهار بعد را برای توسعه پایدار در نظر می

هایی هستند که عدم . هریک از این ابعاد دارای شاخص(Amanpour et al., 2016) اقتصادی و توسعه حقوقی

های توسعه پایدار سبب شود. به عنوان نمونه عدم توجه به شاخصهای متعددی را سبب میتوجه به آنها اشکال

دن خاک به محیطی متعدد از جمله آلودگی هوا، منابع آبی، ناسالم بودن آب آشامیدنی، آلوده شایجاد خطرات زیست

محیطی متعدد دیگری برای ای، تغییرات جهانی آب و هوا و مشکالت زیستمواد شیمیایی، ایجاد گازهای گلخانه

های زیست محیطی توسعه پایدار و ( با بررسی شاخص1396زاده و همکاران )شود. منجممنابع آب، هوا و خاک می

ها و دریاها، خطوط ساحلی آب شیرین و زمین، اقیانوس سطح برخورداری آن در کالن شهرهای ایران از اتمسفر،

( در 1396برند. فیروزی و همکاران )محیطی توسعه پایدار نام میهای زیستتنوع زیستی به عنوان مهمترین شاخص

از  "های صنعتیمحیطی با تأکید بر آلودگی هوا و آالیندههای زیستارزیابی شاخص"مقاله خود تحت عنوان 

برند و ریزی توسعه پایدار نام میترین ابزارها در فرآیند برنامهمحیطی به عنوان یکی از مهمایداری زیستارزیابی پ

 دانند.ها را امری اجتناب ناپذیر میریزیها و برنامهگذاریتوجه به آن در سیاست

ستاوردهای چند دهه های چشمگیر علمی و تکنولوژیک )به ویژه د برای بحرانی که جهان امروزی پس از پیشرفت

توان یافت. ناتوانی در درمان یا پیشگیری  اخیر( با آن مواجه شده است کمتر مورد مشابهی در یک قرن اخیر می

های زیست طبیعی و  پزشکی از یک ویروس نوظهور سبب شده است تا در اکثریت مناطق جهان تمامی ابعاد و جنبه

 و مدیریتی وضعیت دور از ذهنی به خود بگیرد. الشعاع قرار گیرد و شرایط زیستی انسانی تحت

پذیری  گیری و فراگیری و چه به لحاظ اثرگذاری و خاتمه ای غریب که چه به لحاظ شکل به عنوان پدیده 19کووید 

بینی بوده و سبب شده تا روزانه هزاران نفر در سراسر جهان در پی ابتال به این بیماری از بین  غیرقابل کنترل و پیش

گیری  المللی فاقد هرگونه اثربخشی قطعی و امیدبخش باشد. همه های مختلف ملی و بین د و تاکنون تالشبرون

سریع، تلفات باال و اثرپذیری شدید اقتصادی کشورهای بزرگ و پیشرفته عالوه بر آنکه نشان داد که اپیدمی شدن 

ترین تا  نیافته ای از توسعه تواند طیف گسترده یافتگی کشورها ندارد و می این بیماری چندان ارتباطی به سطح توسعه

، نشان داد تمامی ساختارهای حکمرانی و اقتصادی موجود در و ترین کشورها را درگیر خود سازد یافته توسعه
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های جدی که این بیماری به  های بسیار جدی هستند. آسیب گیر دچار ضعف و چالش مواجهه با یک بحران همه

وارد کرد نااطمینانی در شرایط اقتصادی جهان را به میزانی افزایش داده که شرایط آینده  اقتصاد کشورهای مختلف

بینی بوده و اینکه اقتصاد جهانی چه زمان از اثرات این بیماری رهایی خواهد یافت در  اقتصاد جهان غیرقابل پیش

در پی کاهش در سطح تولید و مبادالت  ای از ابهام قرار گرفته است. اما در کنار این اثرات منفی اقتصادی که هاله

بیند. کرونا با  تجاری بوده است، محیط زیست و منابع طبیعی جهان فرصتی کمیاب و تاریخی در برابر خود می

اثراتی که در اقتصاد جهانی داشته سبب شده تا با کاهش تولید صنایع بزرگ و متوسط و در نتیجه کاهش در مصرف 

چنین کاهش در رفت و آمد نیروی کار از سوی و کاهش در مبادالت تجاری و همسو  های فسیلی از یک سوخت

ویژه در  ای در سراسر جهان و به محیطی کاهش یافته و در نتیجه تولید گازهای گلخانه های زیست دیگر، آالینده

ی، شرایط محیط کشورهای صنعتی به شکل محسوس و قابل توجهی کاهش یابد. عالوه بر این تغییرات مثبت زیست

ها تغییرات  ای و جایگاه محیط زیست در این برنامه های اقتصادی و توسعه تواند در زمینه نوع برنامه آمده می پیش

ای و توسعه پایدار منجر شود.  های توسعه جدی ایجاد کند و بار دیگر به مطرح شدن مفاهیم محیط زیستی در برنامه

دن کمتر مورد توجه قرار گرفته است و حتی در کشورهای نوظهور مفهومی که در سایه رشد اقتصادی و صنعتی ش

بینند بسیار کمتر مورد توجه قرار گرفته  یافته را نیز در برابر خود می زای کشورهای توسعه اقتصادی که تجربه آسیب

است و بسیاری از کشورهای در حال توسعه از آن به عنوان یک محدودیت در مسیر رشد و توسعه خود یاد 

 کنند. در حالی که با توجه به مفهوم پایداری رهاورد توسعه پایدار اثربخشی و دوام بهینه و بلندمدت است. یم

شود. شاید تا پیش از  در برشمردن اصول توسعه پایدار از کنار گذاشتن تصور قدرتی به عنوان اولین اصل یاد می

ها و  اثبات این اصل وجود داشت و دولتفراگیری کرونا در سطح جهان کمتر نمود عینی و ملموسی برای 

های خود و احاطه بر محیط طبیعی هیچ محدودیتی برای خود متصور نبوده و  های اقتصادی با اتکا به داشته سیستم

گیری این بیماری و ناتوانی ساختارهای دولتی و مراکز علمی و  دیدند اما با همه خود را فراتر از محیط طبیعی می

 رل کامل، پیشگیری یا درمان قطعی بیماری و همچنین آسیب جدی به اقتصاد کشورها، این اصل بهدانشگاهی در کنت

های علمی، تکنولوژیک و حکمرانی این تصور که انسان مالک و قادر  وجود تمامی پیشرفت خوبی اثبات شد که با 

ک ارگانیسم از مجموعه تواند انجام دهد اشتباه بوده و انسان به عنوان ی محیط خود است و هر کاری می

بایست روابط منطقی و متعادلی با محیط طبیعی و دیگر موجودات نظام هستی داشته  های محیط طبیعی می ارگانیسم

 های جدی خواهد دید. مدت و چه در بلندمدت آسیب  باشد و در غیر این صورت چه در کوتاه

رزدایی از طبیعت و بهبود آب و هوا سبب شد موجودات ها عالوه بر غبا نشینی انسان تعطیلی یا کاهش تولید و خانه

ها خود یا محیط زیستشان حذف شده بودند بار دیگر به  ای ناپایدار توسط انسان های توسعه بسیاری که در پی برنامه

له توسعه که با محور قرار دادن رشد و سود اقتصادی ئبعدی به مس  محیط خود برگردند. در واقع به دنبال نگاه تک
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اند. حال  ها آسیب جدی دیده تنها دیده نشده بلکه در این برنامه  های محیط طبیعی نه صرف ایجاد شده سایر بخش

اند. حضور انسان در  ای فرصتی دیگر بار برای حضور یافته های توسعه سازوکاراین موجودات در خأل عملکرد 

گونه  یچ وجه مطلوب نبوده و با اینغیاب سایر موجودات یا حضور سایر موجودات در غیاب انسان به ه

توان آینده روشنی برای محیط زیست جهان، انسان و سایر موجودات متصور بود. در  متعادل نمی بخشی غیر زیست

 شود. داشتن در کنار یکدیگر در بازه زمانی بلندمدت معنا می حالی که پایداری به نگه

 نتایج و کرونا پیدایش با که است اصولی از دیگر یکی شود ایترع پایداری و توسعه میان تناسب باید که اصل این 

های اقتصادی به شرایط محیطی برخواهد گشت. لزوم  است و قبل از هر چیز به متناسب شدن برنامه طرح قابل آن

المللی در جهت مبارزه با کرونا نیز اصل مشارکت و همکاری توسعه پایدار را بار دیگر مطرح  های بین همکاری

کند. تجربه نشان داده است بدون همکاری نزدیک علمی و پژوهشی و همچنین در اختیار قرار دادن تجربیات در  می

های کاالیی و خدماتی کاهش اثرات این بیماری دشوار خواهد  زمینه مبارزه با بیماری میان کشورها و حتی کمک

و تسری این بیماری به سایر کشورها داشته بود. از سوی دیگر اثری که رفتار و عملکرد کشور چین در پیدایش 

سازد. اینکه با توجه به  است لزوم توجه به اصل تفکر جهانی و عملکرد محلی در توسعه پایدار را مطرح می

ای خود بیشتر توجه کرده و با  تنیدگی جهان امروزی ضرورت دارد کشورها به عملکرد محلی و منطقه درهم

خود اثرات عملکردهای خود بر سایر کشورها را بیشتر در نظر داشته باشند. اصل  پذیری در برابر رفتار مسوولیت

محوری نیز به عنوان یکی دیگر از اصول توسعه پایدار، ضرورت در اولویت قرار گرفتن سالمت و حیات مردم  مردم

ها  ای دولت های توسعه امهکند و اینکه با توجه به جدی بودن اثرات این بیماری، نباید برن ها را مطرح می برای دولت

های خود مبنی بر بررسی بعد زیست ( در پژوهش1396ارغان و شعبانی ) منافع اقتصادی را بر مردم ترجیح دهد.

ای باید با دید سیستمی و رعایت اصول توسعه پایدار همراه محیطی توسعه پایدار تأکید کردند که هر طرح و برنامه

 باشد.

محیطی های زیستفتن مبانی نظری و پیشینه پژوهشی مربوطه با هدف بررسی شاخصپژوهش حاضر با در نظر گر

 های اساسی زیر است:توسعه پایدار در رویارویی با بیماری کرونا به دنبال پاسخ به پرسش

 اند؟محیطی توسعه پایدار در مواجهه با بیماری کرونا کدامهای ارزیابی زیستشاخص -1

محیطی توسعه پایدار در رویارویی با بیماری کرونا از اهمیت باالتری برخوردار یستهای زکدامیک از شاخص -2

 هستند؟

 روش پژوهش

محیطی توسعه پایدار در مواجهه با بیماری کرونا های زیستبا توجه به هدف پژوهش که تعیین و ارزیابی شاخص

ترین و محیطی، مهمهای زیسترد شاخصباشد، از طریق مورد بررسی قرار دادن تحقیقات انجام گرفته در مومی
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محیطی توسعه پایدار در مواجهه با بیماری کرونا شناسایی و در قالب های زیستترین محورها و شاخصاساسی

نفر از کارشناسان و  118ای لیکرت تدوین شد. اعتبار این پرسشنامه توسط ای با طیف پنج درجهپرسشنامه

ها ت. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهمتخصصین مورد ارزیابی قرار گرف

 توصیفی از نوع پیمایشی است.

 جامعه آماری

محیطی توسعه پایدار از طریق ادبیات موجود و سایر مطالعات انجام شده در این های مهم زیستتعیین شاخص

کرت تدوین شد. به منظور اعتبارسنجی پرسشنامه تهیه لیای با طیف پنج درجه حوزه انتخاب و در قالب پرسشنامه

نفر از کارشناسان و متخصصان حوزه محیط زیست انتخاب شدند. مالک انتخاب افراد نمونه پژوهش به  118شده، 

های آشنا با محیط زیست و مالک انتخاب افراد نمونه پژوهش به سال در سمت 4عنوان کارشناس، اشتغال حداقل 

افراد دانشگاهی با داشتن تحقیقات مرتبط با محیط زیست بوده است. مشخصات جمعیت شناختی عنوان متخصص، 

 نشان داده شده است. 1نمونه آماری در جدول 

 

 توزیع جمعیت شناختی نمونه آماری پژوهش -1جدول 

 درصد تعداد متغیر جمعیت شناختی ابعاد جمعیت شناختی

 1/38 45 مرد جنسیت

 9/61 73 زن

 

 انتخاب حوزه

 1/77 91 کارشناس

 9/22 27 متخصص

 

 میزان تحصیالت

 6/24 29 کارشناسی

 2/60 71 کارشناسی ارشد

 2/15 18 دکتری

 

 سن

 4/14 17 سال 35کمتر از 

 5/69 82 سال 45-35بین 
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 1/16 19 سال 45باالتر از 

   

 هاآوری دادهروش جمع

های مناسب برای و به منظور اطمینان از کافی بودن تعداد پرسشاعتبار پرسشنامه از لحاظ صوری و محتوایی 

های زیست محیطی توسعه پایدار در مواجهه با بیماری کرونا مورد بررسی قرار گرفت. بدین گیری شاخصاندازه

نظران دانشگاهی استفاده و بر اساس نظرات آنها نقایص پرسشنامه برطرف شد. نفر از صاحب 10منظور از نظرات 

-% به دست آمد که نشان دهنده قابل قبول بودن پایایی سؤال76ایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پ

 های آن بود.

افزار اسمپرنوف و نرم-دست آمده از آزمون کولموگروفهای بهبه منظور تعیین نرمال یا غیر نرمال بودن توزیع داده

SPSS 26  ها قرار برای کلیه متغیرها مالک نرمال بودن توزیع داده 05/0بزرگتر از استفاده شد و سطح معناداری

مورد بررسی قرار گرفت. سطح معناداری  117ای با درجه آزادی تک نمونه tها با استفاده از آزمون گرفت. داده

ناسان و ( مالک مورد توافق بودن اهمیت شاخص زیست محیطی از نظر کارشP<05/0) 05/0مشاهده شده کمتر از 

 متخصصان در نظر گرفته شد.

 هایافته

 یک شماره پرسش به پاسخ

های زیست محیطی توسعه پایدار در مواجهه با شاخص "به منظور پاسخگویی به پرسش نخست پژوهش مبنی بر 

محور  3شاخص در  9از طریق مطالعه و بررسی منابع و استفاده از نظرات صاحبنظران دانشگاهی  "بیماری کرونا

عیین و پس از اعتبارسنجی توسط کارشناسان و متخصصان آمار توصیفی آنها شامل میانگین، خطای استاندارد ت

 (.2دست آمد )جدول میانگین، واریانس و انحراف استاندارد به

 

محیطی توسعه پایدار در مواجهه با بیماری های زیستآمار توصیفی مربوط به اعتبارسنجی شاخص -2جدول 

 کارشناسان و متخصصین کرونا توسط

 

 محور

 

 شاخص

 

 نماد

 

 میانگین

خطای 

استاندارد 

 میانگین

 

 واریانس

 

انحراف 

 استاندارد
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 جو

 E1 582/4 048/0 750/0 941/0 کاهش سفرهای هوایی و زمینی -1

 E2 139/4 067/0 671/0 904/0 های هواکاهش آالینده -2

 E3 093/4 089/0 629/0 843/0 ایکاهش گازهای گلخانه -3

    271/4  هامیانگین کل شاخص

 

 

 زمین

استفاده بیشتر از دستکش و سایر  -1

 محصوالت پالستیکی

E4 635/4 012/0 727/0 752/0 

 E5 157/4 045/0 872/0 840/0 افزایش پسماندهای خانگی -2

 E6 012/4 032/0 782/0 982/0 های خشک و ترکاهش تفکیک زباله -3

    268/4  هاشاخص میانگین کل

 

 

 دریا

 E7 784/4 051/0 845/0 764/0 مصرف بیش از اندازه آب  -1

 E8 662/4 048/0 822/0 681/0 ها و مواد شیمیاییاستفاده از شوینده -2

 E9 406/4 037/0 853/0 854/0 های خانگیاستفاده از ضدعفونی کننده -3

    617/4  هامیانگین کل شاخص

 

با میانگین ارزیابی  "کاهش سفرهای هوایی و زمینی"های محور جو، شاخص در بین شاخص 2به جدول با توجه 

کمترین امتیاز ارزیابی را داشته است. در  093/4با میانگین  "ایکاهش گازهای گلخانه"باالترین و شاخص  582/4

با میانگین  "ت پالستیکی استفاده بیشتر از دستکش و سایر محصوال "های محور زمین، شاخص بین شاخص

کمترین امتیاز ارزیابی  012/4با میانگین  "های خشک و تر کاهش تفکیک زباله "باالترین و شاخص  157/4ارزیابی 

 784/4با میانگین ارزیابی  "مصرف بیش از اندازه آب  "های محور دریا، شاخص را داشته است. در بین شاخص

کمترین امتیاز ارزیابی را داشته  406/4با میانگین  "های خانگی فونی کنندهاستفاده از ضدع "باالترین و شاخص 

 است. 

 دو شماره پرسش به پاسخ
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محیطی توسعه پایدار در های زیستترین شاخصمهم "به منظور پاسخگویی به پرسش دوم پژوهش مبنی بر  

ی زیست محیطی توسعه پایدار در هاهای اعتبارسنجی شاخصآمار استنباطی داده "مواجهه با بیماری کرونا

 آورده شده است. 3ای استخراج و نتایج آن در جدول تک نمونه tرویارویی با بیماری کرونا شامل آزمون 

 

 

      

محیطی های زیستدست آمده هر یک از شاخصدهد که مقدار آمار بهای نشان میتک نمونه tبررسی نتایج آزمون 

(. P<05/0% معنادار است )95درسطح اطمینان  117توسعه پایدار در مواجهه با بیماری کرونا با درجه آزادی 

ورد تأیید قرار گرفته است و به عنوان ها توسط کارشناسان و متخصصان متوان گفت این شاخصبنابراین می

 محیطی توسعه پایدار در مواجهه با بیماری کرونا است.های مهم و قابل قبول در ارزیابی زیستشاخص

 گیرینتیجه

محیطی توسعه های زیستآمار استنباطی مربوط به اعتبارسنجی شاخص -3جدول 

 پایدار در مواجهه با بیماری کرونا توسط کارشناسان و متخصصان

 سطح معناداری t df تعداد نماد

E1 118 309/18 117 000/0 

E2 118 734/16 117 000/0 

E3 118 147/17 117 000/0 

E4 118 381/21 117 000/0 

E5 118 714/17 117 000/0 

E6 118 249/28 117 000/0 

E7 118 052/17 117 000/0 

E8 118 176/19 117 000/0 

E9 118 434/24 117 000/0 
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محیطی توسعه پایدار در مواجهه با بیماری کرونا های زیستبررسی انجام شده بر روی شناسایی و ارزیابی شاخص

محور مطرح شده در این پژوهش، از نظر کارشناسان و متخصصان بیشترین مجموع میانگین  3ن دهد از میانشان می

شاخص مورد ارزیابی زیست محیطی توسعه پایدار در مواجهه با  9است. برای  617/4مربوط به محور جو با امتیاز 

 784/4با امتیاز  "ازه آبمصرف بیش از اند"محور جو، زمین و دریا مالک  3ترین در ترین و اساسیکرونا مهم

بیشترین میزان امتیازدهی را داشته است که بیانگر اهمیت و نقش اساسی این شاخص از نظر کارشناسان و 

 متخصصان حوزه محیط زیست است.

هایی  ها با همه شدت و ضعف خود و با تمامی اثرات و آسیب دهد بحران نشان می تجربه بشر از رویدادهای مختلف

ها و ابعاد دیگری مجدداً به  روند اما در قالب گذارند کاهش پیدا کرده، ضعیف شده و از بین می جا می هکه از خود ب

های بعدی  آموزی جهت کاهش اثرات منفی بحران آیند اما آنچه در این میان حائز اهمیت است عبرت وجود می

های جدید یا  ، ایجاد بحرانبیماریاین  دهد جهت جلوگیری از تشدید آثار است. تجربه کرونا و اثرات آن نشان می

ها تغییر رویکردهایی که خود مسبب ایجاد بحران هستند ضرورت دارد. با توجه به علل  کاهش اثرات آن بحران

توان آموخت لزوم توجه بیشتر به پایداری توسعه و  گیری و اثرات بیماری کرونا آنچه از این بحران می شکل

ها و ها برای استفاده از شویندهاصالح دستورالعملای و اصول مربوط به آن است.  توسعههای  بازتعریف مجدد برنامه

های داخلی و سطوح پر تماس فضای شهری می تواند در بهبود کیفیت مواد ضدعفونی جهت پاکسازی محیط

 محیطی توسعه پایدار در مواجهه با بیماری کرونا مفید باشد.های زیستشاخص

 

 منابع
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  ویروس کرونا از پس جهان در همکاری اندازچشم: ایران و روسیه

 1عارف بیژن

 چکیده

ای ، رویکرد مقابله(19کووید) کروناویروس  انتشاری تحمیل شده بر جامعه جهانی به واسطهگیری تهدید با شکل

-گیر که همچنان ادامه دارد، قابل توجه است، به نحوی که بسیاری معتقدند کوویدبرخی کشورها با این بیماری همه

در میان کشورهای درگیر کند. سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد می هایجهانی کامالً متفاوت از قبل در زمینه 19

ای سعی در ایجاد سازوکارهایی برای همکاری با این بیماری، دو کشور ایران و روسیه به عنوان بازیگران مهم منطقه

پیشبرد سازی قدرت و منافع ملی خودشان در راستای چنین بیشینهمتقابل در مهار حداکثری این ویروس و هم

شمول، چه تأثیری بر المللی هستند. در راستای پاسخ به این پرسش که این بحران جهانای و بینهای منطقهسیاست

توان گذارد میای و جهانی میدر سطح منطقه 19انداز همکاری متقابل ایران و روسیه در جهان پس از کوویدچشم

-بین مهم موضوع یک مورد روسیه در و ایران روابط در مهم عنصری کرونا بهویروس  بیان کرد در حال حاضر 

 هااختالف جدید اصلی چنین منبعهم و ای و جهانی(های منطقهمشترک )با وجود برخی اختالفات در زمینه المللی

در همین راستا،  .است شده تبدیل متحده در قالب یک جنگ سرد ایاالت بزرگ با این دو قدرت عرصه رقابت و

-کمکهای متقابل روسیه و ایران در سطح ملی )ها و سیاستبر همکاری 19نوشتار بررسی تأثیر کووید هدف این

المللی )برجام و ای )نقش آنها در نظم جدید امنیتی منطقه خاورمیانه( و بینهای بهداشتی و تولید واکسن(، منطقه

 گرایی آمریکا( است.مقابله با یکجانبه

نقش و نفوذ ایاالت متحده به ویژه  ی روسیه و ایران در کمرنگ ساختنهای فزایندهریهمکادهد شواهد نشان می

 غبار و گرد اینکه محض به لیکن است، جهانی ژئوپلیتیکی بزرگ شوک یک 19در خاورمیانه مؤثر بوده است. کووید

ایجاد و یا تقویت کند.  های جدیدی رابندیتنظیم، و صف مجدداً را المللیبین سیستم دارد قصد آن فرونشیند،

 تقابل و آنها، مشترک منافع نتیجه گراییچندجانبه دیپلماسی تکیه بر باایران -چین-روسیه دراین میان، مشارکت

 سیستم در اختالل باعث ساله ترامپ 4 دولت گراییجانبهیک که باورند این بر آنها .است آمریکا هژمونی با شدید

 جهانی و ترمتعادل المللیبین نظم یک دنبال به آنها .است کرده ایجاد آنها منافع ایبر جدی خطری و شده المللیبین

کند و  بازتعریف را مصرف و تولید جهانی هایزنجیره پیدایش ویروس کرونا که رودمی انتظار هستند. قطبیچند

 در خود به موفقیت وس و ایرانر رهبران اعتماد ،وجود این با جهانی را بین دیگر بازیگران تقسیم کند. حکمرانی

 چندین حتی و روسیه ای جدید است. چین،جهانی و منطقه رهبران عنوان به آنها عزم بر شاهدی این بحران، مهار

                                                           
1
  st082323@student.spbu.ru ، هیسن پترزبورگ روس یدانشگاه دولت یاسیدانشجوی دکترای دانشکده علوم س 

mailto:st082323@student.spbu.ru
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 هایآنها معتقدند تحریم .کند لغو ایران علیه را خود شدید هایتحریم متحده خواستار آن هستند تا ایاالت اروپایی

 با مؤثر مبارزه برای اساسی مانع یک ،«حداکثری فشار»کمپین  از بخشی عنوانمتحده به التایا جانبهیک غیرقانونی

 .ساله جو بایدن وجود دارد 4است گرچه برخی معتقدند امکان کاهش آن در دوره ریاست جمهوری  این ویروس

گامی برای  19از کوویدتر روسیه و ایران در دوران پس های گستردهها و همکاریتوان گفت اقدامدر نتیجه می

  چنین جهت تأمین حداکثری منافع ملی آنها است.ای و جهانی و همهای چندجانبه منطقهپیشبرد سیاست

-جانبه، ایران، همکاری بهداشتی، روسیه، نظم جدید خاورمیانه، همکاری نظامی، یک19کووید های کلیدی:واژه

 گرایی آمریکا

 مقدمه

بود.  آورتعجب انگیزیحیرت طرز به 19گیری کوویدهمه است، بینیپیش بسیاری قابل توسط که رویدادهایی برای

های اقتصادی، هنوز هم اکثر کشورها درگیر مبارزه با آن هستند و گسترش ویروس باعث تغییرات اساسی در زمینه

 واگیر بیماری شدن جهانی احتمال افزایش مورد در ،2000 سال اوایل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شده است. از

 گسترش با (Ewing Duncan,2020 ) .جدی نگرفتند را تهدید شهروندان نه و هادولت نه اما شد، داده هشدار

 چیز همه که رسدمی نظر به ا،پروازه شدن مختل و نفت قیمت سقوط مرزها، شدن بسته جهان، سراسر در ویروس

 ترینمهم مانند احتماالً، دهد ومی نشان را 21 قرن تاریخ قطعاً 19به اعتقاد بسیاری بیماری کووید متحول شده است.

  (Rapoport, 2020) .گذاشت خواهد بسزایی تأثیر بشری تمدن توسعه و مسیر بر گذشته، در گیرهمه هایبیماری

 - آنها از ترگسترده حتی یا - جهانی هایجنگ با مقایسه قابل ایکه دامنه است جهانی اییدهپد اکنون کرونا ویروس

 زیرا سالمت، بحران به عنوان یک گیریهمه اول، وهله در: است نهفته کنندهمؤلفه تشدید سه در مهم این. دارد

 فشار تحت بهداشتی هایمراقبت ملی ایهسیستم بیماری، مبارزه با این طول در. کشدمی و کندمی بیمار را انسان

 کردن محدود برای را مختلفی هایاقدام جهان مختلف کشورهای دوم، مرحله در شده است. تهدید یا گرفته قرار

 مرحله در .کردند اعمال بهداشتی هایمراقبت هایسیستم این عملکرد حفظ و انتقال کاهش منظور به انسان تحرک

مانند تأثیر بسزایی پذیرفته است.  ویروس این از نتیجه یک عنوان به اقتصادی کشورها های خارجی وسیاست سوم،

گیر جدای از ایجاد چالش، فرصت همکاری بین کشورهای درگیر را نیز در پی داشته هر بحرانی، این بیماری همه

ر این بیماری قرار گرفتند. با ای و جهانی نیز تحت تأثیاست. دو کشور ایران و روسیه به عنوان دو بازیگر مهم منطقه

اینکه هر کدام از این دو کشور در مبارزه با این ویروس مسیرهای متفاوتی را در پیش گرفتند اما در اصل موضوع 

با هم اشتراکاتی دارند که این مهم باعث نزدیکی و همکاری متقابل با هم شده است. در بعد داخلی هر دو کشور به 

بست های پیشرفت اقتصادی به بنبه شدت تحت تأثیر قرار گرفتند و بسیاری از زمینهلحاظ اقتصادی و انسانی 

های ایاالت متحده و اتحادیه اروپا سعی در تغییر رسید. در بعد سیاست خارجی نیز دو کشور تحت تأثیر تحریم

https://www.vanityfair.com/contributor/david-ewing-duncan
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گیری از روش رههای امنیتی خود در دوران پس از ویروس کرونا دارند. نویسنده در این پژوهش با بهسیاست

تحلیلی و استفاده از منابع معتبر در زمینه ویروس کرونا )که همچنان ادامه دارد( به دنبال پاسخگویی به این -توصیفی

ای و های همکاری ایران و روسیه در سطح داخلی، منطقهچه تأثیری بر زمینه 19گیری کوویدپرسش است که همه

های های سیاستنظرها در زمینهدهد دو کشور با وجود برخی اختالفن میگذارد. نتایج نشاجهانی در آینده می

چون ارسال واکسن های بهداشتی همدفاعی، کمک-های دوجانبه در زمینه نظامیامنیتی و خارجی، اما همکاری

چنین همهای خاورمیانه به ویژه سوریه و خصوص بحرانای بهاسپوتنیک به ایران، همکاری تاکتیکی در سطح منطقه

 المللی دارند. ها و موضوع برجام در سطح بینگرایی آمریکا در زمینه تحریممقابله با یکجانبه

 درمانی-های بهداشتیهمکاری

 ملل سازمان دبیرکل. است گذشته قرن یک در جهانی بهداشت بحران ترینبزرگ 2020 سال در 19گیری کوویدهمه

بنابراین  (Heine, 2020:23) .است خوانده تاکنون دوم جهانی جنگ زمان زا انسانی بحران ترینبزرگ را آن متحد

های دوجانبه یا چندجانبه را برای مقابله توان با این گفته استدالل کرد که این ویروس نوع جدیدی از همکاریمی

ی ای از همهبا آن شکل داده است. آنچه که به عنوان دیپلماسی بهداشت عنوان شده است بدین معنی است که جد

های بهداشتی به کمک کشورهای دیگر نیاز دارند. المللی کشورها در زمینه کمکها در سطح بینها و اختالفتنش

ها و تولید واکسن برای تحت فشار قراردادن البته برخی کشورهای قدرتمند در زمینه مبارزه با انواع بیماری

درمانی بین ایران و روسیه -های بهداشتیا این مهم در مورد کمککنند، امپیمان سوء استفاده میکشورهای غیر هم

های غربی منصرف شدند، عالقه تأمین واکسن کرونا کمی متفاوت است. پس از آنکه رهبران ایران از خرید واکسن

 از طرف روسیه قوت گرفت.  

 یک مورد در روسیه و دهمتح ایاالت همکاری برای فرصتی 19گیر کوویدهمه بیماری ناظران، از برخی برای

 جدید اصلی منبع گیرهمه این بیماری ناظران، دیگر نظر از .است مشترک عالقه مورد المللیبین مهم موضوع

 به تریکامل طور به روسیه و متحده ایاالت روابط شودمی باعث و است کشور دو بین رقابت صحنه و هااختالف

 به روسیه متحده و ایاالت بین رقابت آنچه بر ناظران از برخی .دشو تبدیل سرد جنگ مانند خصمانه وضعیت یک

 روسیه تبدیل بنابراین و اندشده کند، متمرکزمی ایجاد کروناویروس برای مؤثری واکسن که کشورهایی اولین عنوان

 به ارجیخ دسترسی از یا و برساند کامل برداریبهره به را خود اقتصاد بتواند که کشوری خواهد شد اولین به

 جهان در اقتصادی-سیاسی مزیت یک طریق این از و کند استفاده خارجی سیاست اهرم یک عنوان به خود واکسن

رقابت  این به اشاره برای ناظران این از برخی توسط واکسن ناسیونالیسم اصطالح. آورد دست به گیریهمه از پس

 استقرار و تولید پیگیری برای کشورها هایتصمیم که اندکرده نگرانی ابراز کارشناسان از برخی. شودمی استفاده
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-واکسن تولید برای هاتالش کلی اثربخشی از تواندمی جانبه،چند و همکاری نه و فردی رقابتی، روشی به واکسن

 .کند طوالنی را گیریهمه نتیجه در و کاسته مؤثر های

(O'Rourke AND J. McInnis, 2020: 3) بار بین المللی و پیشبرد سیاست روسیه برای کسب اعت

خارجی فعاالنه خود به برخی کشورهای اروپایی و آفریقایی تجهیزات بهداشتی و واکسن اسپوتنیک خود را ارسال 

 در ایران به روسیه کمک عدم از ایران، مجلس رئیسه هیئت نعمتی، سخنگوی بهروز 2020 سال آوریل اوایل کرد. در

گالیه کرده بود که مسکو با ارسال تجهیزات پزشکی به جای ایران که آن را  19کووید ویروس شیوع با مبارزه زمینه

 (Tazmini, 2020گیری غربی خود را نشان داده است. )نامید، جهتشریک تاکتیکی می

 کرد، خواهد ارسال ایران به بشردوستانه هایکمک که است گفته متحده ایاالت کهحالیدر سوی مقابل، در

 کامالً متحده ایاالت هایتحریم که کردند اشاره واقعیت این به و کردند رد را پیشنهاد این درنگبی یرانا رهبران

 دانسته بیماری این مسئول را آمریکا توطئه، هاینظریه به استناد با ایران، ای، رهبرخامنه علی اهللآیت. هستند پابرجا

تنها راه تأمین حداقلی تجهیزات بهداشتی و واکسن کرونا در بنابراین با این گفتمان  (Gambrell, 2020) .است

 تواند واکسن اسپوتنیک روسی باشد.مدت میکوتاه

 مورد در وی، روسی همتای آلبرتوویچ، موراشکو میخائیل و ایران بهداشت وزیر نمکی، در همین راستا، سعید

: گفت کنفرانسی ویدئو یک جلسه در نمکی .ندکرد نظر تبادل و بحث کرونا با مقابله در همکاری افزایش هایراه

 با منطقه کشورهای بیشتر تالش چنینهم و کرونا ویروس با مبارزه در روسیه و ایران بین تجارب تبادل و توسعه»

 وزارت هایهمکاری»: کرد خاطرنشان وی .«است ضروری تجاری مبادالت و بهداشتی هایپروتکل رعایت

-به جانبه دو هایهمکاری و روابط است شده تالش و است یافته بهبود اخیر هایلسا در روسیه و ایران بهداشت

 روابط به اشاره با موراشکو نیز .«یابد گسترش تجربه انتقال همچنین و پزشکی و تحقیق هایزمینه در ویژه

 مختلف هایزمینه در متقابل هایهمکاری و روابط توسعه» که کرد تأکید روسیه، و ایران بین کیفیت با استراتژیک

  (Tehrantimes, 2020) .ها ادامه خواهد داشتواکسن و دارو ویژه به تحقیقات، و بهداشت

به همین ترتیب در ادامه گفتگوهای دو کشور در همکاری متقابل در قبال ویروس کرونا، اولین محموله واکسن 

 کارکنان روحانی، رئیس جمهور ایران، وارد ایران شد. با دستور حسن 2021اسپوتنیک روسی در اوایل فوریه 

کنند، با اینکه می دریافت فوریه 9تاریخ  در را واکسن که هستند کسانی اولین مقدم خط در بهداشتی هایمراقبت

واکسن  دهدمی نشان های زیادی در داخل ایران روبرو بوده است اما برخی مطالعهخرید این نوع واکسن با مخالفت

 مجله در شده منتشر آزمایشی فاز سه در اسپوتنیک روسی ها ازبررسی نتایج است. مؤثر درصد 92 اسپوتنیک روسیه

Lancet 10 محموله در همین زمینه ایران، اولین .است مؤثر19کووید برابر در درصد 91.6 واکسن این که داد نشان 
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. فورینه دریافت شود ماه پایان از پیش نیز دیگر محموله دو قرار بر این است و کرد دریافت را اسپوتنیک دوزی هزار

  (Motamedi, 2021) .شد خواهد تحویل کل در روسی واکسن دوز میلیون پنج مقامات، گفته به

 تهران-نظامی مسکو-روابط دفاعی

 ظاهر 19کووید گیریهمه طول در مسکو دیپلماسی هایجبهه پویاترین از یکی عنوان به ایران با روسیه گفتگوی

 ماه در سپس و ژوئن ماه در ابتدا - بار دو 2020 تابستان ایران خارجه امور وزیر ظریف محمدجواد .است شده

 تحریم تمدید برای آمریکا کارزار به هماهنگ پاسخ چنینهم و ایهسته توافق آینده درباره و رفت مسکو به - ژوئیه

 .کرد گفتگو تهران برای متحد ملل سازمان تسلیحاتی

. بودممنوع  2020اکتبر  18سازمان ملل متحد هرگونه داد و ستد تسلیحاتی با ایران تا  2231ه بر اساس قطعنام

و برای یک بازه زمانی پنج ساله تصویب شد و یکی از  2015ای در سال  این قطعنامه در پیوند با توافق هسته

کا به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. ای با ایران در آمری مواردی بود که از سوی دولت ترامپ و مخالفان توافق هسته

و در پیِ آن است تا از  بودهها علیه ایران، یکی از کاندیداهای فروش تسلیحات نظامی به ایران روسیه با اتمامِ تحریم

 المللی خود بهره ببرد.  ای و بین این فرصت برای ارتقای موقعیت منطقه

 به شد، برگزار اوت 29 تا 23 که 2020- ارتش نظامی مجمع به ایران دفاع وزیر حاتمی، امیر چنین سفرهم

 18 در ایران تسلیحاتی تحریم پایان از پس تهران و مسکو نظامی و فنی هایهمکاری تقویت مورد در هازنیگمانه

 شد و رد شد، اما مطرح ملل سازمان امنیت شورای در هامحدودیت تمدید برای آمریکا پیشنهاد. کرد اضافه اکتبر

 مه 8 در زیرا کند ایجاد را سازوکار این که ندارد قانونی حق متحده ایاالت که گفتند امنیت شورای اعضای اکثر

 تسلیحاتی تحریم تمدید برای متحده ایاالت فشار که بود اعضا این از یکی روسیه. شد خارج برجام از 2018

اصطالح  به سازوکار از استفاده برای واشنگتن یتقاضا رسدمی نظر به. برد سؤال زیر را ایران علیه متحد ملل سازمان

 در تهران سفیر جاللی، کاظم حاتمی، سفر از پیش .است نداشته اینتیجه تهران علیه هاتحریم اعمال برای 1ماشه

 هایزمینه زودی به و است افزایش حال در روز به روز ایران و روسیه بین نظامی مشارکت» که گفت روسیه،

 - نظامی مشارکت در را جدیدی فصل زودی به ما»: نوشت خود تلگرامی کانال در جاللی. کندمی ایجاد را جدیدی

  (Mardasov, 2020«. )کرد خواهیم باز ایران و روسیه فنی

 تفاهم عمق ارائه مسکو با در ایران سفارت خود، روس همتای شویگو، سرگئی با حاتمی مذاکرات از پس

 در اشتیاقی اگرچه چنین. کرد صحبت آنها مشارکت بیشتر تقویت ضرورت از همنطق در کشور دو بین استراتژیک

 خوشحال بسیار ایران و روسیه نظامی مشارکت اندازچشم مورد در معموالً اما شود،نمی دیده روسیه هایرسانه

 مربوط یرتصاو شامل برجسته نکات تنها. نگرفت قرار توجه مورد خیلی مجمع این در ایرانی هیئت حضور. هستند

                                                           
1
 snapback 
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 جدید قراردادهای به اشاره که بود ایرانی هیئت توسط S1-1و پانتسیر 400-هوایی اس دفاع هایسیستم بررسی به

های مقام تسلیحاتی، تحریم رفع با متحده، ایاالت دفاعی اطالعات آژانس گفته به  دارد هاسامانه این تحویل احتمالی

 این، بر عالوه. هستند باستیون ساحلی دفاع موشکی سامانه و 400- اس روسی، هایتانک خرید دنبال به ایرانی

 نیز T-90 هایتانک و Yak-130 خلبانی آموزش پیشرفته هواپیمای ،30-روسی سوخوی هواپیماهای به تهران

   (Mardasov, 2020) .است مندعالقه

 در محدودیتی هیچ حاضر، حال در»روسی خاطر نشان کرد:  اسپوتنیک الوروف در مصاحبه خود با خبرگزاری

 نظامی آوریفن همکاری ندارد و سیاست وجود ایران با نظامی و فنی همکاری برای ملل سازمان امنیت شورای

 در قوانین ترینسخت از یکی که دارد مطابقت روسیه صادرات کنترل قوانین و المللیبین قوانین با کامالً روسیه

 ،2020اکتبر  ماه در .«بود خواهد پایبند المللیبین قوانین به ایران با برخورد در روسیه که کرد تأکید است. وی جهان

 با و ترسدنمی ایران در مورد متحده ایاالت هایمحدودیت از کشورش» که گفت الوروف معاون ریابکوف، سرگئی

 به زیرا راس ندارد،ه آمریکا هایتحریم از روسیه»: گفت ریابکوف .«رفت خواهد پیش کشور این با نظامی همکاری

-نظامی حوزه در همکاری و است ایران با جانبهچند هایهمکاری توسعه حال در روسیه .«است کرده عادت آنها

 پیش آرام روشی به را همکاری چنین تا داشت خواهد ادامه متقابل آمادگی و طرفین نیاز به بسته فنی

 تسلیحاتی همکاری با ایران اکتبر، ماه در ملل سازمان تیتسلیحا تحریم پایان از پس (Tehrantimes, 2020).ببرد

 است. بسته قرارداد کشورها با زمینه این در حتی و است کرده حرکت جلو به رو مختلف کشورهای با

 و استراتژیک میان ایران و روسیه کامالً روابط» که کندمی استدالل روسیه در ایران سابق سفیر سنایی، مهدی

سالح  هایسیستم مهم کننده تأمین یک که است کرده ثابت است، ایران با همکاری به مایل که یهروس. است سودمند

 امضا ایرانیان با گذشته در که قراردادهایی تحقق در کشور این اگرچه. است آوریفن و نظامی تجهیزات پیشرفته،

کند عمل ( ایران به 300-اس ندقدرتم هایموشک تحویل در تأخیر و بوشهر ایهسته نیروگاه ساخت) بود کرده

 ایران» که بیان کرد روسی گرتحلیل ،2لیامین یوری (Tazmini, 2020«.)داد تحویل نهایت در اما کرده است،

 ایران هوایی نیروهای. کرد خواهد انتخاب را روسیه از اِم30-یا سوخوی 35-هواپیماهای سوخوی خرید سرانجام

 حال در تواندنمی ایران صنعتی - نظامی مجتمع و هستند روبرو منظوره ندچ مدرن هواپیماهای به فوری نیاز با

 کشور این که زمانی در اسلحه گسترده خریدهای پیشبرد برای ایران اگرچه اقدام. کند تأمین را نیازها این حاضر

 را کشور داخل هایناآرامی تواندمی واقعی و همچنین مبارزه با ویروس کرونا است، درآمد افت و رکود گرفتار

 ایران با روسیه نظامی همکاری برای چالشی تواندتسلیحاتی می تحریم برداشتن (Mardasov, 2020) .«برانگیزد

 های سالح خرید برای تهران تمایل و ایران دفاعی تجهیزات تأمین به مسکو مندیعالقه بین آشکاری تنش. باشد

                                                           
1
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 غیر حال، این با. شود متحده ایاالت و ایمنطقه بازیگران راضاعت تواند موجبدارد که این مهم می وجود تهاجمی

سمت تحریم  به را روسیه احتماالً و کند تأیید را ایران به تهاجمی هایسالح فروش کرملین که نیست تصور قابل

 توسط غرب سوق دهد. 

 تهیه نظر از تواندیم تهران که مسکو تنها یکی از کشورهایی است ایران، بر موجود خارجی فشار به توجه با

 از مانع متحد ملل سازمان امنیت شورای 2231 قطعنامه اگرچه. کند باز حساب آن روی نظامی مشارکت و سالح

 با است ممکن. کنند جلوگیری موجود هایمحدودیت از تا کنندمی تالش کشور دو اما است، هاییهمکاری چنین

 از کند. در همین راستا، برخی رشد 2020 سال از پس روسیه و ایران نظامی ملل، روابط سازمان هایتحریم لغو

 ,Sadegi) .دادند خبر فارس خلیج سواحل امتداد در دفاعی سپر استقرار در ایران با همکاری برای روسیه عالقه

ک منظور دستیابی به منافع مشترهتوانند بدو کشور می "دیپلماسیِ دفاعی"به طور مشخص با تکیه بر  (284 :2020

های ذینفع مشارکت داشته باشند. دیپلماسی دفاعی بخشی از قدرت ملی یک کشور است که در کنار خود در حوزه

های دفاعی کند. درواقع، پیوند بین فعالیتسیاست خارجی، ظرفیت عمل یک کشور در روابط خارجی را تقویت می

تواند هم در ا قدرت ملی باشد. دیپلماسی دفاعی میتواند ابزاری قدرتمند مرتبط بو نظامی و اقدامات دیپلماتیک می

-های امنیتی مرزی در محیط منطقهدلیل درگیریهثر باشد. بؤزمان جنگ و هم در صلح و هم در جلوگیری از نزاع م

  (1399)بیژن،  تواند برای ایران مطلوب باشد.ای ایران، معاهدات دفاعی دو جانبه می

 

 مشارکت دوجانبه در خاورمیانه

وارد یک نظم جدید امنیتی شده است که این نظم پس از جهان ویروس کرونا  19منطقه خاورمیانه در دوران کووید

 بحران منطقه در طرف های دوهمکاری روسیه، و ایران روابط در تغییرات نمونه ترینتواند ادامه داشته باشد. مهممی

 کرده ترنزدیک ایران به را کشور این در سوریه، روسیه مؤثر حضور. است عراق و سوریه در ویژهبه خاورمیانه، زده

 .است کشور این در سیاسی رژیم تغییر مخالف و کرد حمایت اسد بشار دولت همانند تهران از مسکو زیرا است،

-این روسی منابع و رسمی هایمقام اگرچه شد، بحران این وارد ایران با مشورت و هماهنگی با روسیه اساساً 

 سردار قاسم سفر المللیبین و ایمنطقه امنیتی ساختارهای در منابع برخی حال، این با. کنندمی رد را اخبار گونه

 در داخلی جنگ آغاز همان از. دانندمی سوریه جنگ به روسیه ورود برای مؤثر اقدامی را 2015 آگوست در سلیمانی

 و ایران نظامی همکاری. دادند سازمان اسد بشار تدول از را دیپلماتیک و نظامی-سیاسی حمایت طرف دو سوریه،

 با روسیه و ایران ها،گزارش برخی طبق است؛ نبوده سوریه خاک به محدود هاتروریست با مبارزه در روسیه

 و رد یکدیگر با را اطالعاتی که اندکرده ایجاد بغداد در را داعش ضد اطالعات تبادل مرکز عراق و سوریه همکاری

 (Sadegi, 2020: 284) .کردندمی تحلیل و هتجزی بدل و
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سمت همکاری دوجانبه  به کرونا و پس از آنروسیه چه در وضعیت قبل از شروع ویروس و ایران روابط

 .شودمی تقویت خاورمیانه در غرب سیاست از متقابل انتقاد سوریه و در نظامی همکاری با که حرکت کرده است،

ای روسیه تواند از منافع امنیتی منطقهاست، که می ناپایدار بسیار منطقه یک در مسکو برای مفید متحد یک تهران

 هایبلندپروازی در آن محوریت به توجه با سوریه جنگ رسدمی نظر به بین آنها، هااختالف وجود محافظت کند. با

ه را باید پس از است. این همکاری دو سوی تهران و مسکو همکاری فضای ترینطرف، مهم دو هر استراتژیک

تاکنون مورد بررسی قرار داد و با وجود درگیر شدن دو کشور در  2015مداخله روسیه در بحران سوریه از سال 

 چنان ادامه دارد. مبارزه با کرونا و فشار حداکثری اروپا و ایاالت متحده هم

 کهحالیدر. نیستند دشمن هم نهاآ اما دارند، نظر اختالف سوریه مورد آینده سیاسی در ایران و روسیه اگرچه

 و سعودی عربستان عربی، متحده امارات مصر، قطر، اسرائیل، ترکیه، جمله از سوریه، در هاائتالف و بازیگران سایر

 موفقیت با سوریه در را خود اختالفات اندتوانسته مسکو و تهران اند،شده منحل سر اختالفات بر متحده ایاالت

 ،2020ژوئیه  20 در. اندکرده تأیید دوجانبه همکاری به خود تعهد بر طریق چندین از کرملین و تهران .کنند مدیریت

 تهران که کرد تأیید کرد، سفر مسکو به ماه شش مدت در بار سومین برای که ایران، خارجه امور وزیر ظریف، جواد

 2 تاریخ در. شود منقضی 2021 مارس رد توافق این است قرار. کند تمدید را روسیه با ساله 20 توافق دارد قصد

 برای ایران آمادگی روسیه، دولتی دومای المللبین امور کمیته رئیس ،1اسلوتسکی لئونید به دیگر بار ظریف اوت،

    (Tazmini, 2020) .کرد تأیید استراتژیک سطح تا را پارلمانی روابط ارتقا

 .دانندمی خود ملی امنیت و منافع اصلی تهدید را ههمسای کشورهای در گراییافراط گسترش روسیه و ایران

. است مرتبط آنها ایمنطقه غیر و ایمنطقه رقبای ژئوپلیتیکی منافع با سرد جنگ از پس منطقه تروریسم با مبارزه

-های تروریستی همچون داعش در خاورمیانه تهدید حیاتی برای دو کشور محسوب میبدین معنا که حضور گروه

 و هاتماس افزایش باعث مسئله توانند در نزدیکی مرزهای ایران و روسیه فعالیت خود را ادامه دهند. اینشود که می

 جدی طور به که است کشورهایی میان در همچنین روسیه. تهران شده است و مسکو بین امنیت زمینه در روابط

 این مورد نخستین. دارد وجود نگرانی ینا برای مختلفی دالیل. هستند خاورمیانه در تکفیری هایگروه رشد نگران

 بتوانند امیدوارند هاسلفی که هستند مناطقی داغستان، و چچن جمله از روسیه، جنوب در مناطق برخی که است

 هایاقدام. دارند وجود روسیه مناطق دیگر و مناطق این در روسی گرایانافراط از برخی. دهند گسترش را خود نفوذ

 همان تا داشت آن بر را روسیه در افراطی نیروهای عراق، و سوریه در خود نفوذ هایرزمینس گسترش برای داعش

 این در روسی شهروندان از برخی ها،گزارش طبق اینکه دوم مورد. دهند انجام روسیه مختلف مناطق در را کار

 به کمک حال در و پیوسته داعش جمله از تروریستی هایگروه به عراق و سوریه در چچن، ویژه به مناطق،

                                                           
1 Leonid Slutsky 
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 مرکزی دولت از جدایی برای و ورزندمی خصومت مسکو با که مدتهاست آنها. هستند کشورها این در هاتروریست

 و هستند خود جنوبی مناطق در تروریستی ایدئولوژی رشد نگران بسیار روسی سیاستمداران. کنندمی تالش روسیه

-می ممکن را تروریستی حمالت برای ریزیبرنامه چنینهم و روسیه به عراق و سوریه از هاتروریست بازگشت

 ,Sadegiهای ایران نیازمند است. )ها به کمکبرای مبارزه با این گروه روسیه دولت که است دلیل همین به. دانند

2020: 285) 

 آینده هایسال در را ایران و روسیه روابط کیفیت و خاورمیانه در ایران موقعیت که بیرونی کلیدی عامل سه

 متحده؛ ایاالت هایتحریم عواقب( 2) آمریکا؛ جمهوری ریاست هایسیاست( 1: )است زیر شرح به کنندمی تعریف

 .است برخوردار اساسی اهمیت از ایران و روسیه منافع برای که همسایه کشورهای در تحوالت( 3) و

 در مهم، کشورهای از تعدادی شامل که است ایمنطقه گفتگوی سناریوهای روی بر کار حال در بایدن تیم

 19و کووید نفت بحران که کنندمی پیروی فرض این از هاآمریکایی. است ایران و سعودی عربستان اول درجه

 در شدهبینیپیش اساسی روابط سمت به را آنها توانندمی و است بوده ایمنطقه قدرت دو هر برای بزرگی شوک

 برای فرصتی عنوان به تواندمی گفتگو این معتقدند هاآمریکایی این، بر عالوه. دهند سوق زداییتنش با رویارویی

. تلقی شود هاتحریم لغو شرط پیش عنوان به ایرانیان برای ها وسعودی توجه مورد آمیز تهران تحریک فشار مهار

 به. دارند را هاتحریم از فرار صخا تجارب روسیه و ایران. دارد را خود معایب و مزایا بایدن سناریوی مسکو، برای

 المللیبین هایفرصت و منابع نظر از روسیه اما است، برخوردار تعداد این از روسیه از بیش ایران رسدمی نظر

 سرعت زیادی حدود تا( یمن کمی تا و) سوریه و افغانستان عراق، لبنان، تحوالت سرانجام،. است ثروتمندتر

-می نشان را متحده ایاالت با همکاری به تمایل عراق در جدید دولت. کندمی تعیین ار منطقه در ایران هایسیاست

 و ایرانی نیروهای تقابل سوریه، در. کندمی محدود خود خاک در را ایران طرفدار نیروهای فعالیت تدریج به و دهد

 است ممکن ایران و روسیه. ندگر عمل ککند، اما سعی کرده به عنوان یک میانجیاسرائیل کمی روسیه را نگران می

 در اساسی نگرانی کشور دو هر اما باشند، ای داشتههای منطقهسیاست به نسبت مختلفی رویکردهای و هادیدگاه

  (Suchkov, 2020) .دارند کشورها آن یکپارچگی و ثبات حفظ با رابطه

 برجام حمایت مسکو به حفظ 

 ایبرجسته توافق شود،می شناخته مشترک اقدام جامع برنامه نوانع تحت رسمی طور به که ایران، ایهسته توافق

 اساس بر. رسید توافق به آمریکا متحده ایاالت جمله از جهانی، قدرت چندین و ایران بین 2015 ژوئیه در که است

 المللیبین ترهگسترد هایبازرسی برای را خود امکانات و ایهسته برنامه از بسیاری که کرد موافقت ایران توافق، این

 در معامله این ،2018 سال در آن از آمریکا جمهور پیشین رئیس ترامپ، خروج زمان از حال، این با .کند فراهم

 توافق به متحده ایاالت بازگشت از که به عنوان رئیس جمهور جدید، بایدن جو انتخاب. گرفت قرار خطر معرض
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ای هسته توافق به بازگشت تعهد با بایدن جو .است برانگیخته را دجدی دیپلماسی از انتظارات برخی کند،می حمایت

 شود،می توافق عمر افزایش باعث که بعدی مذاکرات با موافقت و قوانین دقیق رعایت به ایران بازگشت شرط به

 .تمایل نشان داد

 کمیته به 2021یه ژانو 19 در خود تأیید استماع جلسه در ، وزیر امور خارجه ایاالت متحده1بلینکنآنتونی 

 دهدمی انجام را اقداماتی چه واقعاً ایران آمد، کار روی جمهور رئیس وقتی ببینیم، باید ما»: گفت سنا خارجی روابط

 برای بستری  2015 توافقنامه که گفت بلینکن .کنند می عمل خود تعهدات به دوباره آنها آیا که کنیم ارزیابی و

 ای آنمنطقه هایفعالیت و ایران موشکی برنامه مانند موارد سایر شامل که بود دتر خواهقوی و ترطوالنی توافق

  (2021ePrinc ,) .«است

 کرده بود که سایر ماعال ها علیه ایران راتحریم تمدید برای را خود قصد متحده ایاالت ،2020 آوریل در 

 را سازوکار جانبه یک طور به تواندنمی متحده ایاالت که گفتند و کردند اعتراض اقدام این به ایتوافق هسته اعضای

 حمالت پی در ایران ،2020 سال به دنبال این موضوع در .کرد ترک را ایهسته توافق 2018 سال در زیرا کند اجرا

ترور سردار  از پس ،2020ژانویه  در. برداشت خود ایهسته تعهدات از بیشتری ایهگام خود، منافع به پیدرپی

 اکتبر، ماه در. کندنمی محدود را خود اورانیوم سازیغنی دیگر که کرد اعالم ایران متحده، ایاالت سلیمانی توسط

 قبل هاماه که بگیرد را شده تخریب مراکز از یکی جای تا کرد نطنز در سانتریفیوژ تولید مرکز ساخت به شروع ایران

 که ای،هسته برجسته دانشمند ترور فخری زاده، به پاسخ در ایران مجلس نسبت داد. اسرائیل به را که آن ایحمله در

 سازیغنی در توجهی قابل افزایش به منجر که کرد تصویب را قانونی نوامبر ماه در داد، نسبت اسرائیل به نیز را آن

  (Robinson, 2021کند. ) محدود را ایهسته انرژی آژانس هایبازرسی تواندمی نهایت در و شد فردو در

 به اورانیوم سازیغنی سریع سرگیری از به را کشور که کرد تصویب را قانونی ایران از سوی دیگر، مجلس

 را بانکی و نفتی هایتحریم متحده ایاالت اگر دهدمی دستور همچنین قانون نای. کندمی هدایت درصد 20 میزان

 ایران پیشنهاد خارجه امور وزیر ظریف جواد .شوندمی اخراج ایران از المللیبین ایهسته بازرسان همه نکند، لغو

چه  جای به ظریف که نیست مشخص اگرچه. برگردند 2015 توافق مفاد به زمانهم متحده ایاالت و ایران که کرد

 بازگشت از قبل ترامپ هایتحریم از وارده خسارت جبران خواستار ایرانی مقامات کند، اما دیگرمی صحبت کسی

 (M. Lindsay, 2020) .اندشده ایران به توافق

 از پس روسیه با امنیتی و نظامی سیاسی، اقتصادی، روابط ایجاد شامل «شرق به نگاه» در ایران جدید سیاست

 پیدا ایرانی هایمقام میان در بیشتری اعتبار ،«فشار حداکثری» استراتژی پیگیری و برجام از متحده ایاالت خروج

از ابتدای انعقاد برجام، روسیه به عنوان یکی از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل از آن  .است کرده

                                                           
1 Antony Blinken 

 

https://www.rferl.org/author/todd-prince/p_gtqr
https://www.cfr.org/bio/kali-robinson
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داند. در ای میالمللی و موجب افزایش تنش منطقهحمایت کرده است و خروج آمریکا از آن را خالف قوانین بین

 مشترک مواضع روسیه با برجام مورد در ایران»ای بیان داشت که همین راستا ظریف، وزیر امور خارجه در مصاحبه

خواستار آن بودند  اروپا در کشور چندین حتی روسیه و چین،همچنین  (St Petersburg News, 2019) .«دارد

-تحریم از انتقاد با روسیه خارجه امور چنانکه وزارت .کند لغو ایران علیه را خود شدید هایتحریم همتحد تا ایاالت

-هب 2018 سال مه ماه از که متحده، ایاالت جانبه یک غیرقانونی هایتحریم»: گفت متحده بشری ایاالت ضد های

 .است کروناویروس با مؤثر مبارزه برای قدرتمند مانع یک است، شده وضع« حداکثری فشار»کمپین  از بخشی عنوان

(Dareini, 2020: 3 ) 

 سایر اندازه به روسیه واقع، است. در داشته ایران ایهسته برنامه در ایعمده نقش به همین ترتیب روسیه

 در اوضاع تواندمی ایایران هسته که دانستمی زیرا بود، ای حساسهسته مسلح ایران مورد در 5+  1 کشورهای

 قطع خواستار و کرد انتقاد ایران با روسیه استراتژیک مشارکت از صریحاً متحده ایاالت. کند ثباتبی را ورمیانهخا

 ممکن متحده ایاالت بخورد، شکست ای بار دیگرهسته مذاکرات اگر که است نگران روسیه. شد ایران با خود روابط

 ,Paulraj) .بخشید خواهد منطقه را تسریع امنیتی باتیثبی خود نوبه به که دهد انجام اقدامی ایران علیه است

 بپیوندد معاهده این به باید ابتدا گذار بر برجام معتقد است واشنگتنبه عنوان بازیگر تاثیر بنابراین روسیه (2016:95

 با متحده تایاال» که کرد امیدواری روسیه، اظهار خارجه امور وزیر الوروف، سرگئی .کند لغو را تهران هایتحریم و

-هسته توافق در خود تعهدات به تا کند فراهم ایران برای را شرایطی امنیت، شورای مربوطه قطعنامه با کامل انطباق

 هایتحریم واشنگتن اگر که گفت روسیه مواضع تکرار با ایران، خارجه امور وزیر ظریف، محمدجواد .«برسد ای

  Agenciesand) .«گشت خواهد باز نامه توافق اساس بر خود اتتعهد کامل اجرای به ایران کند، لغو را ایران

, 2021TOI staff) 

از بین بردن انگیزه اصلی ایران برای خارجی روسیه معتقد است خروج آمریکا از برجام و دستگاه سیاست 

های بیشتری را نپذیرد بلکه خود را از قید و  اش منجر شد تهران نه تنها محدودیت ای پایبندی به تعهدات هسته

ضعیف توافق موجود بوده است. های موجود نیز برهاند. واقعیت این است که تا کنون تمام دستاورد این مسیر ت بند

المللی فزاینده  های بین دوران فشار حداکثری بدترین نتایج را به دنبال داشته است: رکود اقتصادی برای ایران، نگرانی

اینکه این قرارداد بعد  از سوی دیگر کرملین گفت ای. های منطقه ای تهران و شدت گرفتن تنش در مورد برنامه هسته

ای  جان سالم به در برده خود گویای قدرتِ جوهره اصلی برجام است: مهار کردن فعالیت هسته از این همه سختی

ها وضع شده بود. تجدید این طرز  هایی که در پاسخ به همان فعالیت ایران در برابر رهایی این کشور از چنگ تحریم

در آمریکا تحت ریاست جو بایدن، الوقوع دولت جدید  نگاه اهمیت بسیار زیادی دارد که با آغاز به کار قریب

 چه هر برجام اعضای سایر کنار در واشنگتن هم پذیر نیز هست. اما این مهم نیازمند این است که هم تهران و امکان

https://www.timesofisrael.com/writers/agencies/
https://www.timesofisrael.com/writers/times-of-israel-staff/
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جویانه برای  رتریب هایاقدام با دیپلماسی ادغام. بردارند قدم توافق این احیای جهت در نیت حسن با و تر سریع

بینی، و به همان  های فراتر از برجام توسط امضاکنندگان به نزاعی قابل پیش ر و طرح خواستهسازی هرچه بیشت اهرم

توافق  توانندمی با اقدامات زیر به خصوص روسیه معتقدنداندازه قابل اجتناب، منجر خواهد شد. اعضای برجام 

  ای را احیا کنند: هسته

 دوستانه  و از معافیت انسان جام متعهد شوددولت بایدن به پیمودن مسیری خالف خروج ترامپ از بر

 ؛های آمریکا در عرصه عمل اطمینان حاصل پیدا کند تحریم

 المللی انرژی اتمی در  ایران با ارائه یک جدول زمانی با مشورت کمیسیون مشترک برجام و آژانس بین

  ؛اش بازگردد عرض دو تا سه ماه کامالً به تعهدات برجامی

 های همکاری، زمینه را برای مذاکرات بعدی فراهم کنند، نه اینکه بر  اسایی فرصتهمه اعضاء در جهت شن

ای، با حمایت ایاالت متحده،  گوی منطقه و یک گفت بایدسر موضوعات اختالفی بر طبل خصومت بکوبند. 

 ,The International Crisis Group) ملل و گروهی از کشورهای اروپایی تشکیل شود.  سازمان

2021)  

 گرایی آمریکاجانبهظام چندقطبی و مقابله با یکن

 تک از جهان. است شده آغاز یکم و بیست قرن دوم دهه از که هستیم گذار دوره یک در ما ژئوپلیتیک، سطح در

 دو جدید مدل. یافت خواهد تبلور قرن این در احتماالً که است، حرکت حال در قطبی چند یا قطبی دو به قطبی

 و قدرت از خاصی نوع قطب هر. کنندمی رقابت یکدیگر با که بود خواهد بزرگ قطب دو دارای ژئوپلیتیک قطبی

 بر مبتنی که اروپا، اتحادیه و متحده ایاالت از متشکل آتالنتیک، فرا دموکراتیک قطب. دهدمی نشان را هاآل ایده

 تحت روسیه، و چین از متشکل ا،اوراسی اقتدارگرا قطب است و ضعیف حاضر حال در که است ماوراء اطلس پیوند

 در را ما که است قدرت توازن معاصر نسخه این. شودمی بیشتر و بیشتر آنها نفوذ که اوراسیا، مشارکت حمایت

  (R. Argumosa Pila, 2020:38) .کندمی همراهی 21 قرن اول قرن سومین

تنظیم، و صف  مجدداً را المللیبین سیستم دارد قصد است که جهانی ژئوپلیتیکی بزرگ شوک یک 19کووید

 تقابل و آنها، مشترک منافع نتیجه ایران-روسیه های جدیدی را ایجاد و یا تقویت کند. دراین میان، مشارکتبندی

 المللیبین سیستم در اختالل باعث ترامپ دولت گراییجانبهیک که باورند این بر آنها .است آمریکا هژمونی با شدید

 چند جهانی و ترمتعادل المللیبین نظم یک دنبال به آنها .است کرده ایجاد آنها منافع رایب جدی خطری و شده

-این با .کند بازتعریف را مصرف و تولید جهانی هایزنجیره پیدایش ویروس کرونا که رودمی انتظار هستند. قطبی

جهانی  رهبر عنوان به آنها عزم بر یشاهد این بحران، مهار در خود به موفقیت روس و ایران رهبران اعتماد وجود،
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و در حال تغییر دادنِ  شده تبدیل المللبین روابط در بزرگ بازیگر یک به جدید است. درحال حاضر این ویروس

 (Dareini, 2020: 6های سیاسی جهان است. )بندیصف

 کننده خارجی ثبات بی هایماجراجویی آغاز برای پوششی را 19است کووید ممکن همچنین رهبران از برخی

 مواجه کمی فشار با بهداشت جهانی بحران در کنندمی احساس اینکه برای چه و داخلی کنترل برای چه بدانند،

در سطح جهانی متزلزل  بزرگ همچون ایاالت متحده را هایقدرت این ویروس توانسته است اقتدار .شد خواهند

 متحده ایاالت راندن بیرون برای تهران تالش از بخشی است نممک متحده ایاالت اهداف علیه گسترده کند. حمالت

 ایران است ممکن کرونا ویروس توسط شده وارد خسارات زیاد و بسیار داخلی فشار وجود با اما. باشد خاورمیانه از

 ارقر خطرناکی بسیار جهت در که دهد تغییر را مسیری است ممکن متحده ایاالت با رویارویی فقط که بگیرد نتیجه

  (Malley and Vaez, 2020).دارد

 دشوارتر جهان در کلی طور به و غرب در متحده ایاالت هژمونی ادعای شرایطی، چنین از سوی دیگر، در

 ایاالت در اخیراً که گرایی،جهانی ایده( فروپاشی تقریباً) کردن اعتبارتر در بی 19بحران کووید رو این از. شد خواهد

 تأثیر بسزایی داشته است. نحوه بود، متحده ایاالت رهبری ناپذیریاجتناب تأیید آن فهد و یافت گسترش متحده

 به تلفات کمترین با کشور دو اگر. است برخوردار بسیاری اهمیت از گیرهمه بیماری با روسیه و ایران آمدن کنار

الملل و به خصوص در مبارزه با ینگرایی آمریکا در نظام بجانبهیابد و یکمی افزایش آنها اعتبار برسند، موفقیت

 گفته طبق. فرستاد ایتالیا به هواپیما 15 پزشکی تیم چندین با روسیه رود. برای مثال،ویروس کرونا زیر سوال می

 به همچنین روسیه. است داده قرار میانه آسیای کشور این اختیار در را منابعی مسکو قرقیزستان، در بهداشت وزارت

 قدرت و ایدئولوژیک هایسیستم روسیه، ویژه به (Malashenko, 2020).است کرده ادیاقتص کمک مولداوی

. است حیاتی شریک یک ایران پیگیری، این در و کشدمی چالش به را متحده ایاالت رهبری به اطلس اقیانوس

 لیبرال مداخله بر حاکم انترناسیونالیسم از و دارند المللیبین نظم از تریگرایانهکثرت دیدگاه تهران و مسکو

 مشترک هایاولویت و اصول از ترگسترده مجموعه یک در تهران و مسکو سوییهم بنابراین، .کنندمی طرفداری

 ایاالت مختلف، تئاترهای در مسکو ردپای گسترش و ایران ایمنطقه هایدرگیری به توجه با. است نمایان شده کامالً

 هایویژگی از یکی ایران و روسیه همسویی احتماالً که بگیرند نظر در را تواقعی این باید رقیب کشورهای و متحده

 (Tazmini, 2020) .است خاورمیانه سیاسی فضای ماندگار

 یکپارچه هایشبکه ایجاد برای را خود تعهد کشور دو هر. هستند هژمونیک ضد دو هر ایران و روسیه

 متحده ایاالت قطبی تک برای متضاد وزنه ایجاد منظور به ایمنطقه سطح در چندجانبه هایسازمان و جایگزین

 دو هر. اندداده نشان( چین با ایران اخیر ساله 25 نامه توافق یا اوراسیا اقتصادی اتحادیه شانگهای، سازمان همکاری)

 که ،هستند المللبین نظام جهانشمول هنجاری آرمانهای مخالف شدت به و برخوردارند مشترک امنیتی تهدید یک از
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 از آنچه پیشبرد روسیه استراتژیک اصلی هدف .دانندمی خود فرد به منحصر تمدن هویت برای تهدیدی را آن آنها

-بین کلی سیستم یک در مستقل هایدولت از 2«متفاوتی هاینظم» آن در که شودمی یاد 1«منظوره چند» عنوان به آن

 به کامالً روسیه و ایران. است بوده اعتماد قابل شریک یک نتهرا پیگیری، این در. است بوده دارند، قرار المللی

 (Tazmini, 2020) .شوندمی شناخته ظهور حال در منظوره چند المللیبین سیستم این در نظم جدید عنوان

 هژمونی برابر مقاومت در اساس بر را خود خارجی سیاست و است خاورمیانه در ایمنطقه قدرت یک ایران

 به هاییفرصت کشور این اقتصاد متحده، ایاالت فشار برابر در مقاومت روند در اما. است نهاده ناب متحده ایاالت

 ایمنطقه متحدان و متحده ایاالت پیروزی عنوان به ایران شکست. دالر را از دست داده است میلیارد صدها ارزش

 خاورمیانه از آمریکا خروج در کننده یینتع عامل یک تواندمی ایران موفقیت آن، ازای در و شد خواهد محاسبه آن

 عربستان با مشارکت و عراق و افغانستان هایجنگ در متحده ایاالت شکست دنبال به حاضر، حال در. باشد

 المللخاورمیانه و نظام بین در غالب ابرقدرت دیگر متحده ایاالت که است شده مشخص یمن، به حمله در سعودی

-می تضعیف ویژه به آنها هایموقعیت و برندمی سر به عمیقی هایبحران در متحده ایاالت سنتی متحدان. نیست

 ایاالت گراییجانبهیک مهار برای مدتبلند و استراتژیک مشترک منافع دارای نیز و تهران بنابراین مسکو. شود

 از بنابراین برخی (Mousavian, 2020).است خاورمیانه آینده تعیین در مهم عوامل از یکی این و هستند متحده

 داد: شرح زیر شرح به توانمی را 19از کووید پس جهان در داده رخ تغییرات ترینمهم

-هم افزایش دوم، یا چند قطبی فعال؛ قطبی دو چارچوب در جهان مجدد سازی مرتب در تسریع نخست، 

 اوراسیا قطب ژئواستراتژیک احتمالی حرکت سوم، ملیتی؛ چند هایسازمان و نهادها ها،دولت بین هماهنگی و افزایی

 گیریالملل. همهایاالت متحده در نظام بین رهبری دادن دست از چهارم، آتالنتیک و ماوراء قطب منافع خالف بر

 جنگ از پس 1918 سال در آنچه با مقایسه که قابل بود، خواهد موجود جهانی نظم در عطفی کرونا نقطهویروس

 یک به انتقال و غرب رهبری پایان این باشد.است، می داده رخ دوم جهانی جنگ زا پس 1945 در و اول جهانی

 نقش ، کشورها سایر بلکه روسیه، و ایران، چین مانند غربی غیر هایقدرت آن در که بود، خواهد قطبی چند نظم

 داشت. خواهند تریبرجسته بسیار

 گیرینتیجه

 و دارد همچنان ادامه است، زیرا کمی دشوار جهان در کرونا یروسو گیریهمه تأثیر چگونگی مورد در گیرینتیجه

جدید  نظم گیریشکل توان بیان داشت که این بیماری براما می .است افزایش حال در سرعت انتشار آن روز هر

 اعتمادی بی و شودمی تضعیف ملل، سازمان جمله از المللی،بین هایسازمان نقش گذاشت و خواهد تأثیر جهانی

 تشدید یابد و در مقابل افزایش علمی و بشردوستانه عمومی، نهادهای نقش شاید. یابد افزایش تواندمی عمومی

                                                           
1
 multi-order 

2
 ‘inter-orders 
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دو کشور ایران . یابد و چندجانبه بین کشورها افزایش جانبهدو روابط آمریکا، ارزش هژمونیک ادعاهای از نارضایتی

توان صادی خسارات زیادی را متحمل شدند. بنابراین میو روسیه نیز تحت تأثیر این ویروس به لحاظ انسانی و اقت

چنین در دوران پسا کرونا ادامه ادعا داشت که همکاری بین این دو کشور در دوران مبارزه با این ویروس و هم

جانبه در زمینه بهداشتی و تولید واکسن ها در سطوح مختلف مانند همکاری دوخواهد داشت. این همکاری

های چون همکاری تاکتیکی در بحرانای همنظامی، سطح منطقه-سال آن به ایران، مشارکت دفاعیاسپوتنیک و ار

گیری نظم جدید امنیتی و سطح جهانی آن در زمینه برجام و مقابله با خصوص بحران سوریه، شکلخاورمیانه به

 گرایی ایاالت متحده قابل ذکر است.یکجانبه

 قاسم ترورسردار جمله از کرده است، تجربه را ناگوار بسیار ثحواد سری یک یک سال اخیر در ایران

از  ناشی میر و مرگ نرخ اوکراین، مسافربری هواپیمای سرنگونی سلیمانی در عراق و محسن فخری زاده در ایران،

 سوریه هایدرگیری در را تهران با تاکتیکی اتحاد مسکو گذشته، سال چند طی. اقتصادی رکود یک و 19-کووید

 لحاظ این از و است خاورمیانه در خود هایفعالیت سازیبهینه دنبال به کشور این دالیلی، به بنا. است کرده ظحف

 است، آنها منافع برای بالقوه تهدیدی که را المللیبین هایچالش که است مهم مرحله این در کشور دو هر برای

 آنها خارجی سیاست اهداف و منافع اگر حتی جانبه دو روابط در ثبات برای مناسب روش یک و کنند بررسی

  .نباشد یکسان همیشه
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 کروناامنیتی جهان پسا محیطی در منظومهامنیت زیست

 1ترجمان فریبا

 2سری قلعه باقری اکرم

 چکیده

انسان عصر حاضر و های حیاتی و مهم زندگی  شاخص برثیر آن أت کرونا ویروس از پیامدهای قابل توجه پاندمیک 

این مهم  به ارتقاء جایگاه امنیت زیست محیطی در منظومه  بود،ادی زندگی در همه ابعاد آن مختل شدن جریان ع

به شکلی که تبعات جبران ناپذیر وسیع ناشی از این پاندمیک در تمامی حوزه ها  امنیتی جهان پسا کرونا انجامید.

مسائل  ترینبرانگیزکی از چالشویژه در حوزۀ بیمای های واگیردار را به یزیست محیطی بهامنیت سبب شد تا 

 تحلیلی -توصیفی روش از استفاده با حاضر پژوهش اساس این بر های امروزی مبدل سازد،امنیتی پیش روی دولت

 جهان در را محیطی زیست امنیت جایگاه تا دارد تالش محیطی زیست امنیت بر تأکید با کپنهاگ نظریه کارگیریبه و

  کند. بررسی کرونا پسا

 چه کرونا پسا جهان امنیتی منظومه در محطی زیست امنیت که است این پژوهش این محوری سؤالی اساس ینبرا

 داریواگیر هایبیماری عمیق و گسترده منفی تبعات که است این سؤال این به پاسخ در ما فرض دارد؟ جایگاهی

 اثبات به تواندمی آینده در هاییبیماری ینچن گسترش و ایجاد بودن هزینه کم کنار در انتشارآنها سرعت کرونا، چون

 بینجامد. کروناپسا جهان امنیتی منظومه در محطی زیست امنیت جایگاه ارتقای

 کرونا.پسا جهان محیطی، زیست امنیت ملی، امنیت ،19 کووید بیماری :کلیدی هایواژه

 

 

                                                           
  k_kabok@yahoo.com ،نور پیام دانشگاه سیاسی علوم گروه استادیار1

  Bagheri.ghalesari@gmail.comطباطبایی عالمه دانشگاه سیاسی اندیشه دکتری2 

 

 

 



 موعه مقاالت همایش پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهانمج

 

 71  

 

 مقدمه

 اجتماعی اقتصادی، انسانی، بارفاجعه عواقب و کرونا عنوان تحت 19 کووید از ناشی بیماری سریع گسترش تجریه

تبدیل شود، این سال اخیر  75ترین چالش و بحران جهان در  بزرگبه  «ویروس کرونا» تا شد سبب  آن از ناشی ... و

 حوزه در این از پیش تا که باشند امنیتی تهدیدهای با رویارویی و مقابله از ناگزیر کشورها امروزهامر سبب شد تا 

 غیر امنیتی تهدیدهای کرد ثابت کرونا است. نبوده برخوردار چندانی اهمیتی و جایگاه از عمالً آنها امنیتی اتادبی

 سالمت زیرا هستند سنتی تهدیدهای از تربارفاجعه و ترناکخطر بسیار واگیردار، هایبیماری گسترش نوع از سنتی

-تأثیر و انتشار شدت بوده، ناپذیر بینیپیش اغلب هدیدهات از دسته این دهند. می قرار هدف را بشر نوع بقای و

 سبب هاویژگی همین است، مبهم و نامشخص نیز آنها با مواجهه شیوه و کننده گیرغافل و سریع بسیار آنها گذاری

 این اشد.ب بینیپیش قابل غیر و دشوار بسیار امنیتی، تهدیدهای از دسته این با هادولت مقابله و مواجهه نحوه تا شده

 بشر زندگی مختلف ابعاد بر هنگفتی هایزیان تواندمی تهدیدها از نوع این مستقیم غیر اثرات که است حالی در

تر بار آن ضرورت توجه جدیگیری سریع کرونا و عواقب فاجعهتجربه عالم که تهدیدهایی و هاچالش کند، تحمیل

ل قرار داده است. بر این اساس پژوهش حاضر تالش دارد تا اثرات الملها و نظام بینبه این آنها را پیش روی دولت

کرونا با تمرکز را بر ارتقاء جایگاه و اهمیت امنیت زیست محیطی در منظومه  امنیتی جهان پسا 19گسترش کووید 

 های واگیردار را بررسی کند. بیشتر بر بیماری

 پیشینه پژوهش

ناپذیر آن در برخی حوزهای زندگی بار و حتی جبرانویژه آثار بسیار زیانبه 19گیری کووید با توجه به اهمیت همه

شود تا با بشر اخیراً در این زمینه آثار متعددی با رویکردهای مختلف به رشته تحریر درآمده که در ادامه تالش می

 م.تأکید بر موضوع تبعات امنیتی کرونا به بررسی برخی از آثار تولیدی در این حوزه بپردازی

آبادی به رشته عنوان یکی از مقاالتی است که به قلم رمضانی قوام« المللیگیری کرونا و صلح و امنیت بینهمه»

المللی است و  تحریر درآمده، تمرکز آن بر این موضوع محوری است که این بیماری تهدیدی علیه امنیت و صلح بین

المللی با همدیگر در های بینها و سازمانجانبه دولتمکاری همههای به موقع سازمان ملل و هحل آن را در اقدامراه

 داند.حوزه مقابله با این بیماری می

یادداشت  14هم عنوان کتابی است که توسط دانشگاه شیراز در قالب « ابعاد حقوقی، سیاسی و امنیتی بحران کرونا»

امنیتی و رابطه بین  _داشت آن در حوزه سیاسییاد 8یادداشت آن در حوزه حقوقی و  5به رشته تحریر درآمده که 

 امنیتی آن بیشتر در ارتباط با حوزه سیاست خارجی تدوین شده است. _المللی است که بخش سیاسی
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شکنی امنیت ملی نوشته علی اجرلو است که بر شالوده« تعریف امنیت ملیدنیاگرایی کرونا و تأملی بر ضرورت باز»

های حقوقی امنیت زیستی را در دستور کار ساختبر لزوم توجه و بازبینی در زیر تحت تأثیر کرونا پرداخته و

ها و اقدامات المللی و بازنگری در وظایف، مأموریتهای حقوقی ناظر بر امنیت بینسازمان ملل و سایر رژیم

 دهد.اجرایی سازمان بهداشت جهانی را مورد بررسی و تأکید قرار می

نگاشته شده و به علی ترابی توسط  ای است کهعنوان مقاله« از منظر نئولیبرالیسم 19ی کووید تبیین تهدیدهای امنیت»

های بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی آن مورد موضوع تأثیر گسترش بیماری کرونا بر امنیت ملی را با تمرکز بر جنبه

ان و رهبران سیاسی در حوزه مسائل امنیتی گیربررسی قرار داده و بر این اساس به لزوم ایجاد تحول در نگاه  تصمیم

 پرداخته است.

رضا حافظ نیا و محمد ای است از محمدمقالههم عنوان « المللیبحران کرونا و تحول در مفهوم امنیت ملی و بین»

 نورانی که توسط گروه مطالعات علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس انتشار یافت که در آن توجه به تهدیدهای غیر

ها و المللی برای حمایت از مردم، تقویت نقش حکومتتقویت مفهوم دولت و حاکمیت ملی و مرزهای بین نظامی، 

-المللی به دلیل پیوندهای همههای بینگرایی و تضعیف نسبی روندهای جهانی، ضروت توسعه همکاریاهمیت ملی

های جهانی را تحت المللی و نقش قدرتظام بینجانبه جهانی، بروز تحول در ساختارهای ژئوپلتیکی و هنجارهای ن

دهند، لزوم تأسیس سازمان یا نهادهای ارتش زیستی در کشورهای را با تأثیر پاسخی که آنها به حل بحران کرونا می

ها و فضاهای جغرافیایی را از جمله هدف تأمین امنیت بهداشتی، غذایی و جسمی و روانی شهروندان و مکان

کند. آنچه نوشتار حاضر را از آثار و مقاالت بررسی نیتی جهان تحت تأثیر بحران کرونا قلمداد میتحوالت عرصه ام

شده متمایز می کند بررسی تحول امنیت ملی در جهان پسا کرونا با استفاده از نظریه کپنهاگ و باری بوزان در حوزه 

بر ضرورت توجه  19سیاسی و اجتماعی کووید بار اقتصادی، امنیت ملی است. بر این اساس تحت تأثیر تبعات زیان

های از ویژه بعد زیست محیطی آن در جهان پسا کرونا تأکید دارد، زیرا باز احتمال ایجاد بحرانبه همه ابعاد امنیت به

المللی قرار های بینها و سازمانالملل و دولتاین نوع که ناشی از مسائل زیست محیطی باشند پیش روی نظام بین

تواند تحت تأثیر جانبه به مسائل امنیتی و توجه خاص به مسائل زیست محطی مید. بنابراین اتخاذ نگاهی همهدار

های امنیتی در آینده تجربه ناشی از کرونا آنها را قادر سازد تا مدیریت کارآمدتری در مهار و کنترل چنین بحران

 هند. بار آنها را کاهش دحیات بشر داشته باشند و تبعات زیان

 چارچوب نظری 

ملت از چندان قداست واالیی برخوردار است که ضروری است تمامی اهداف و  -مفهوم امنیت ملی برای دولت

های پس از جنگ جهانی  های ملی را برای دستیابی به آن بسیج کنند. آغاز مطالعه علمی این مفهوم به سال سیاست
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ای در تفکرات امنیتی ما پس از جنگ سرد نوعی بازنگری ریشه( ا33: 1376پور، گردد )کاظمیاول و دوم بر می

تری از امنیت ارائه شود؛ مکتب کپنهاگ از جمله مکاتبی است که تحت تأثیر تحوالت صورت گرفت تا تصور غنی

بوزان با  انداز متفاوتی در حوزه مطالعات امنیتی پس از جنگ سرد ارائه دهد. باریدر حوزه امنیت توانست چشم

گرایان و مؤلفه های نرم لیبرالی است شکلی از های سخت واقعکه همان مؤلفه امنیت همیشگی هاییر در مؤلفهتغی

انسانی را عوامل پنج گانه  پذیرد، معتقد است جمع هایامنیت را ارائه داد که به حاشیه راندن سایر متغیرها را نمی

باید مقابله  ثیر قرار می دهد و با هر نوع تهدیدینظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تحت تا

چارچوبی « امنیت و چارچوب جدیدی برای تحلیل»(. باری بوزان و اولی ویور در کتاب19: 1378کرد)ربیعی، 

اند که امنیت نوع خاصی از سیاست است که در دهند و بر این عقیدهجامع برای تحلیل مطالعات امنیتی ارائه می

مکتب کپنهاگ تالش کرد به  .(Buzan, Waver&Wilde, 1998:21_22مسائل کاربرد دارد) گستره وسیعی از

توانند امنیت، ثبات گسترش و تعمیق تعریف امنیت از طریق بیان این موضوع بپردازند که تهدیدهای غیر نظامی می

های بر روی رهیافت چنین زندگی افراد را تضعیف کنند. باری بوزان اولین نقدهای جدیو بقای کشورها و هم

مطرح کرد و بیان داشت، بقای دولت یا بازیگران دولتی فقط توسط اسباب و 1980سنتی از امنیت را از اواخر دهه 

سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست  _های موضوعیگیرد بلکه باید سایر حوزهعوامل نظامی مورد تهدید قرار نمی

(. مطالعات امنیتی مد نظر بوزان و مکتب کپنهاگ وسعت ena,2008: 28Chمحیطی را نیز باید به آن اضافه کرد)

دامنه امنیت و شمولیت موضوعی آن را گسترش دادند به نحوی که مسائلی مانند مهاجرت، تروریسم، مسائل زیست 

 .شدندگیرد که قبالً در تعاریف امنیتی لحاظ نمیمحیطی و رفاه اقتصادی را نیز در بر

محیطی قرار دارد که در زمره در زمرۀ مسائل مربوط به امنیت زیست19داری چون کووید واگیر هایگسترش بیماری

« های امنیتی مطرح شده توسط بازی بوزان و اولی ویور است که در کتاب چارچوبی تازه برای تحلیل امنیتحوزه

باری بوزان « تهدیدات زیست محیطی»ترین موضوعاتی امنیتی که در این کتاب تحت عنوان از مهم .اندبه آن پرداخته

اند بر هم خوردن اکوسیستم؛ مشکالت انرژی؛ اشکال گوناگون آلودگی؛ مشکالت و اولی ویور به آن توجه داشته

دار و ضعف شرایط بهداشتی(، مشکالت اقتصادی، و های واگیرجمعیتی؛ مشکالت غذایی )فقر و گرسنگی، بیماری

دار به دلیل تبعات های واگیر( بر این اساس بیماری129: 1386همکاران ، های مدنی است. )بوزان و کشمکش

بار امنیتی که در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارند از جمله تهدیدهای امنیتی زیست فاجعه

تبیین امنیت ملی  اند. بر این اساس در چارچوبویور بر آن تأکید داشته یشوند که بوزان و اولمحیطی محسوب می

های واگیردار در منظومه پذیرفته شده مکتب کپنهاک به بررسی جایگاه امنیت زیست محیطی با تأکید بر بیماری

پردازیم. قبل از آن الزم است تا به صورت اجمالی سیر تحول مفهوم امنیت از گذشته تا کرونا میامنیتی جهان پسا

جانبه زندگی بشر در عصر این مبنا در عصر حاضر با توجه به تحوالت همه عصر حاضر را بررسی کنیم تا بتوانیم بر
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 کرونا بررسی کنیم.جهانی شدن جایگاه امنیت زیست محطیی را در منظومه امنیتی جهان پسا

  امنیت ملیسیر تحول مفهوم 

ن مدتی است که المللی در شکل کالسیک آن بر بعد نظامی و سیاسی تمرکز داشت. لیکمفهوم امنیت ملی و بین

گیرند؛ تا جایی در نظر میتر از این چارچوب عبور کرده و ابعاد امنیت را گستردهمختلف های حوزهنظران صاحب

-لفهؤبرخی متوان می ثر در امنیت ملی یعنی سرزمین، جمعیت و نظام سیاسیؤعوامل مکه برخی معتقدند بر اساس 

حفظ سیستم اقتصادی و سیـاسی )اجتماعی، ، حفظ تمامیت ارضی، حفظ جان مردمتحت عنوان  راهای امنیت ملی 

به ( 144:1387 ،)ناجـی رادبندی کرد. ها دستهحفـظ استـقالل و حاکمیـت کشـور ( وفرهنگی و زیست محیطی

که  نداامنیت ملی به تهدیدهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و محیط زیست قابل تقسیم هایتهـدیدطور کلی 

همه آنها صیانت از کشور در قبال خطرات و تهدیدهای اساسی نسبت به سرزمین، جمعیت و نظام سیاسی  جوهره

هایی خاص از این نوع تهدیدها ای به تناسب شرایط خاص حاکم بر آن دوران صرفاً بر جنبهبشر در هر دوره .است

بندی را  در قالب سه دوره کلی زیر تقسیم توان سیر تحول مفهوم امنیت ملیدر حوزه امنیتی  متمرکز بوده است. می

 کرد:

تر از اجتماع و جامعه بوده و انسان حتی آن قدمت مفهوم امنیت ملی کهن ها:الف( امنیت قبل از تأسیس دولت

زمان که به هیبت و هویت اجتماعی در نیامده بود نیز به مسئلۀ تأمین امنیت خود توجه جدی داشته است. این 

در ابتدا خصلتی فردمحورانه داشت اما به تدریج که مناسبات گروهی جایگزین مناسبات فردی شد،  مفهوم از امنیت

ها حفظ بقا و موجودیت در مقابل تهدیدهای ( در ابتدا برای انسان742: 1384ماهیتی اجتماعی یافت )خلیلی، 

و رهایی انسانها از تهدیدهای تدریج با تأسیس جامعه شد، اما بهترین دغدغه و تهدید محسوب میطبیعی، مهم

-طبیعی گذشته به تناسب تغییرات ایجاد شده در نوع تهدیدهایی که امنیت انسانها و جوامع آنها را به مخاطره می

 اندازد شاهد تغییراتی در مفهوم امنیت ملی هستیم.

کشور مطرح شد  -ملت مسلم است که امنیت ملی به دنبال تولد ب( امنیت در دوره وستفالیا تا جنگ جهانی دوم:

مطرح شد « بقای ملی»گردد. در آن زمان این مفهوم نوظهور تحت عنوان میمیالدی بر 17که ریشه آن به قرن 

–تر از زمان تأسیس دولت (. هر چند برخی متفکران اعتقاد دارند مفهوم امنیت ملی قدمتی طوالنی8: 1389)بخشی، 

-های ملی همواره بخش مهمی از سیاستدر واقع از زمان پیدایش دولت ( اما20: 1388ها دارد )جهان بزرگی، ملت

 شدو تعیین می یت ملی بر اساس مرزها ترسیمنمنافع و امدر این دوره  های امنیتی بوده است.ها، سیاستهای دولت

هوم امنیتی در شد. ویژگی بارز مفقلمداد می و تهدید علیه امنیت ملیهرگونه تغییر در مرزها، تجاوز به شکلی که 
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به شکلی که  از برجستگی خاص برخوردار بود بود که بعد نظامی و سیاسی امنیت ملی این زمان اولویت داشتن

 امنیت ازاهمیت چندانی برخوردار نبودند.ابعاد  سایر

-با فروپاشی نظام دوقطبی و ظهور تحوالت جدید در ساختار نظام بینج( امنیت بعد از فروپاشی نظام دوقطبی: 

ی های غیر نظامی نظیر توسعه اقتصادی، تغییرات زیست محیطی، مهاجرت و رشد بی سابقهالملل تحت تأثیر پدیده

های جدیدی مانند ایدز شاهد بازبینی و طرح نظریاتی جدید در حوزه امنیت هستیم که بر جمعیت، پیدایش بیماری

جدید امنیتی بر مطالعات امنیتی پساجنگ سرد و لزوم گذار از مکاتب سنتی امنیت تأکید داشتند. این نظریات 

(  موضوع محوری 76-74: 1389ی امنیت رخ داده بود متمرکز بودند. )داد اندیش، ای که در حوزهتغییرات گسترده

ها و المللی دیگر توسط مؤلفهاین دسته از نظریات و مکاتب انتقادی این بود که بقا و امنیت دولت یا بازیگران بین

این مسئله نشانۀ های امنیتی را نیز بدان اضافه کرد. گیرد بلکه بایستی سایر حوزهنظامی مورد تهدید قرار نمی عوامل

شد. از این رو در این دوره شناسایی تری از امنیت بود که در بر دارندۀ تمام مسائل مسبب ناامنی میارائه تصویر غنی

توان آن تهدیدها را در سطح دولت تصور صورت گرفت که نمیامنیت در راستای تهدیدهای متنوع  زندگی بشر 

( بنابراین بعد از Bilgin, 2007: 31-32ها را نیز مد نظر قرار داد. )کرد بلکه باید تمام سطوح زندگی افراد و گروه

ای قهجنگ سرد شاهد تغییرات اساسی در مفهوم امنیت و تهدیدات هستیم. امنیت جنبه جمعی پیدا کرد، از بعد منط

الملل در مقابله با تهدیدهای ها به عنوان کنشگران عمدۀ نظام بینبه سطح جهانی گسترش یافت و از این رو دولت

جانبه جدید امنیتی پیش رو و حفظ امنیت خود بیش از بیش به هم وابسته شدند. به این شکل یک ساز و کار همه

أثر از آنها شکل گرفت تا شاهد پیدایش نوعی ضرورت در های متامنیتی جهت پاسخ به تهدیدهای امنیتی و چالش

ها در مقابله با تهدیدهای امنیتی جدیدی باشیم که جویانه دولتگرایانه و همکاریجانبهزمینه ایجاد نوعی نگاه چند

 ها قرار خواهد گرفت. های آن پیش روی دولتشدن و ویژگیمتأثر از عصر جهانی

های مختلف الزم است به بررسی مفهوم امنیت ملی در جهان پسا نیت ملی در دورهپس از بررسی تحول مفهومی ام

تر نسبت به مفهوم امنیت ملی است که در آن باید هایی چون لزوم ایجاد نگاه بسیطکرونا بپردازیم که دارای ویژگی

ند بعدی امنیت مد نظر های امنیتی قابل توجه در منظومه چتهدیدهای زیست محیطی را هم به عنوان یکی از چالش

 قرار بگیرد.

 کروناملی در جهان پسا امنیت 

الملل، فناوری اطالعات و اثرات زیانبار کرونا حاکی از این واقعیت است که با توجه به رشد اقتصاد و تجارت بین  

-طوریار بگیرد بهها و جهانیان  قرتری از امنیت مد نظر دولتهای جدید باید مفهوم بسیطارتباطات، پیدایش سالح

که معنی قدرت عالوه بر شکل نظامی آن شامل ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ارتباطی نیز بشود. 
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( تجربه حیات بشر نشان داده است که بر اساس تحوالت جوامع و تنوع تهدیدهای امنیتی هر 18: 1390)خاکسار، 

ور کند که ممکن است در زمره تهدیدهای سیاسی، اقتصادی، روز ممکن است نوع جدیدی از تهدیدها بروز و ظه

-اجتماعی، فرهنگی و یا زیست محیطی قرار داشته باشند. گسترش سریع بیماری کرونا نشان داد امنیت دیگر نمی

انسانی و همه  -ها باشد بلکه به تمامی روابط اجتماعیتواند صرفاً یک امر اختصاصی و متمرکز در دست حکومت

وجود تعمیم و گسترش یافته است. در حقیقت کرونا این مهم را به اثبات رساند که امنیت دولت در عصر جوامع م

حاضر پیوند وثیقی با امنیت فرد پیدا کرده است و نه تنها مطابق نظر کن بوث امنیت حقیقی از مسیر امنیت مردم و 

افتد و مفهوم امنیت ولت و جامعه اتفاق می( بلکه حتی نوعی جابجایی میان دBooth,1999:539گذرد)ها میگروه

نشیند. بدین سان مفهوم امنیت جهانی شده به فرد و امنیت ذهنی شهروندان به جای مفهوم امنیت حکومت می

تر از دولت مورد بررسی قرار گیرد هم در سطحی باالتر از دولت، یعنی طریقی که امروز باید هم در سطحی پایین

سازی از گونه که دیگر هرگونه مفهوم( آن127: 1380د مورد توجه قرار گیرد )هورل، بشریت به طور کلی بای

اعتبار شده است. بر موضوع امنیت که منتهی به ترجیح امنیت دولت ها بر امنیت انسانی و ذهنی شود مردود و بی

ات امنیتی سخت مورد این اساس است که هر گونه پیوند ذاتی و ناگسستنی میان امنیت دولت و جامعه در مطالع

کنیم که تهدیدهای ملی مرتبط با امنیت صرفاً ناشی شود در شرایطی زیست میامروزه گفته می .گیردتردید قرار می

های متنوعی چون رکود اقتصادی، سرکوب سیاسی، تخریب محیط از وجود همسایگان متخاصم نیست بلکه موضوع

و معضالت بهداشتی به تهدیدهای امنیتی افزوده شده است. )عبداهلل زیست، بالیای طبیعی، بیماری های واگیردار 

های میان تهدید کشیها از مرزهای ملی و کمرنگ شدن خط( در واقع با توجه به فراروی تهدید248: 1383خانی، 

ی به درون یکی از نتایج فشردگی زمان و مکان در تعبیر روزنا و کوتاه شدن فواصل اجتماعی و جغرافیای _بیرون

ها مستلزم جلب های استراتژیک برای مقابله با آن تعبیر ژوزف نای است بر این اساس هر گونه تعیین چارچوب

های ای که نظریههای فراملی و فراحکومتی میان بازیگران دولتی و غیر دولتی در سطح جهان است، مسئلههمکاری

 اند.امنیتی سخت از آن غافل بوده

 های واگیردار(ی امنیتی ناشی از عوامل زیست محیطی)بیماریابعاد مختلف تهدیدها

محیطی هستند که می توانند به ساختار های عفونی واگیرداری از نوع کرونا در زمره تهدیدهای زیستبیماری

-ناپذیری وارد کند تا جاییهای جبراناقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامعی که میزان شیوع در آنجا باال است ضربه

تواند امنیت ملی این جوامع را با چالش و تهدیدهای جدیدی مواجه سازد. در زیر به بررسی بار آنها میه آثار زیانک

 پردازیم:های واگیرداری چون کرونا ویروس میهای امنیتی ناشی از بیماریبرخی این تهدیدها و چالش

 های واگیردار در حوزه اقتصادپیامدهای امنیتی بیماری
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که جهان حالیکرونا ویروس اثراتی فراتر از ایمنی انسان و بهداشت عمومی در جهان بر جای نهاده است. در اپیدمی 

شود. با اپیدمی روزافزون کرونا ویروس دست به گریبان است، تأثیرات اقتصادی این اپیدمی روز به روز عیان تر می

های اقتصادی کرونا کشد تا آسیبها طول میلهای اقتصادی هشدار داده است که ساسازمان توسعه و همکاری

ویروس جبران شود. انگا گوریا مدیر کل این سازمان اعتقاد دارد حتی اگر شاهد رکود جهانی نباشیم برخی از 

 5/1بینی رشد گونه رشدی نخواهند داشت یا رشد منفی خواهند داشت. گوریا پیشاقتصادهای جهان یا هیچ

المللی پول در ماه ژانویه، رشد اقتصادی جهان در سال خواند. صندوق بینبینانه میشدرصدی اقتصاد جهان را خو

 2008به کمترین میزان از زمان بحران  2020درصد اعالم کرد، اما اخیراً اعالم کرده رشد اقتصادی 3/3را  2020

از رکود اقتصاد جهانی در سمت رکودی برد که اگر بیشتر  کرونا اقتصاد جهانی را به( Hutt,2020خواهد رسید. )

؛ آسیب جهانیو تقاضای  کاهش تقاضا و ایجاد اختالل در زنجیره عرضه. نباشد کمتر از آن نخواهد بود 2008سال 

 ها رادر این بخشها و مراکز تفریحی درآمدهای حاصل  گردشگری و صنعت سرگرمی و تعطیلی فرودگاهبه بخش 

باید درآمد حوزه گردشگری  2020برآوردهای صورت گرفته، در سال  ه است، طبقرساندممکن ترین حد  به پایین

( آسیب Lock,2020میلیارد کاهش یافته است.) 568رسید اما با گسترش کرونا به میالرد دالر می 712جهانی به 

د المللی، گرفتار شدن نیمی از جمعیت جهان در تار و پوهای بازرگانی بینشمار در زنجیرههای بیدیدن حلقه

-المللی، فلج شدن رقم بیهای ملی و بیننقل در مقیاسوهای حملقرنطینه، از کار افتادن بخش بزرگی از شبکه

 سال اخیر را به وجود آوردند. 75ترین رکود اقتصادی شماری از کسب و کارها و ... همگی زمینه پیدایش بزرگ

بینی  ، پیش2020تر از امروز بود. در ژانویه سال  نهبینا انداز رشد اقتصادی جهانی خوش پیش از شیوع کرونا چشم

، برسد ٪3.4به  2021و تا سال  2020در سال  ٪3.3به  2019در سال  ٪2.9شد رشد اقتصاد جهانی از  می

بینانه را بر اساس رشد تولید جهانی صنعتی و توقف بحران  المللی پول این محاسبات خوش کارشناسان صندوق بین

سازمان  هغول اقتصادی جهانی، یعنی چین و ایاالت متحده برآورد کرده بودند. اما امروز جنگ تجاری بین دو

کند که در پی انتشار این ویروس، اقتصاد جهانی حدود یک  بینی می تجارت و توسعه سازمان ملل متحد پیش

قریباً همه کشورها با درصد برسد که در نتیجه آن ت 2.5تریلیون دالر دچار خسارت شود و رشد جهانی به کمتر از 

ز کرونا را چیزی که رکود حاصل ا  (www.tasnimnews.com)بود. سابقه مواجه خواهند یک رکود اقتصادی بی

 سازد سرعت و فراگیری این رخداد است.قبل از آن، متفاوت می از رکودهای ایجاد شده

 های واگیردار در حوزه اجتماعیپیامدهای امنیتی بیماری

 هنتیجه آن غلبه احساسات بر منطق و عدم مواجه و دروحشت در جامعه  ایجاداجتماعی بیماری کرونا  از پیامدهای 

حضور در خانه و قرنطینه مبنی برهای بهداشتی توصیه با یکدیگر بنا بر ارتباطات مردم کاهش ،منطقی با این بیماری
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ها، اختالل در روابط های آنماران و خانوادهانزوای بیو همنشینی با دیگران،  فرصت دیدار و از دست رفتنخانگی 

حسی در ها، ایجاد همدلی و هماجتماعی، ابهام و سرگردانی مردم در خصوص زمان این بیماری، سلب آزادی انسان

ثیر رسانه، جدایی بیمار از أثیر بر روابط عاطفی، به حاشیه رفتن سایر مشکالت، تأبرابر این بیماری، روزمرگی، ت

 تغییر سبک زندگی، طبیعی شدن مفهوم مرگ در جامعه، امنیتی شدن جامعه، زوال شادی و نشاط از جامعه،خانواده، 

در اثر ترس و  ، کاهش سالمت اجتماعیو کاهش امید به زندگی های اخالقی در جامعه، ناامیدی مردمزوال ارزش

افزایش بیکاری و  (،ww.isna.irwاضطراب، کاهش سطح اعتماد و امنیت، ایجاد تغییر در ساختار سنی جمعیت)

 60الی 40کرونا حدود دهد دها نشان میبرآور و فقر در جهان خواهد شد. گسترش شکاف طبقاتیکاهش درآمدها، 

موجی  توان به ایجادبار اجتماعی دیگر کرونا می. از عواقب زیانمیلیون نفر را به سمت فقر شدید سوق خواهد داد

در  های ملی و قومی هراسی علیه برخی گروهبیگانهچنین همزنی، نژادپرستی و اتهام عدالتی، تبعیض نژادی،بی از

اشاره داشت  درصد جمعیت محصل جهان 90میلیارد دانش آموز یا  6/1اختالل در تحصیل نزدیک به  جهان و ایجاد

)www.eghtesadbartar.com(تری عمیقپیامدهای اجتماعی و فرهنگی  توانندتبعات اجتماعی می . همگی این

 درپی داشته باشند. 

 های واگیردار در حوزه سیاستپیامدهای امنیتی بیماری

از یک سو شاهد هراس برخی کشورها از  ؛های کشورهای جهان خواهد بود پاندمی کرونا نقطه عطفی در سیاست 

ها هستیم و از سوی دیگر شاهد همکاری های  شده در این سالایی تقویتگردیگر کشورها و حرکت به سوی ملی

میزان کارآمدی جهانی سازی نشان دادن  کرونا آزمون جهانی بزرگی برای .المللی برای نابود کردن این ویروسبین

انی کرونا سیاسی محض به یک پدیده مورد سنجش در جهان واقع تبدیل کند. ظهور ناگه یک مسئله را ازآن تا است

(  www.irna.ir. )ثیر جدی گذاشته استأسازی ت کشور جهان در کمتر از صد روز بر ابعاد جهانی 200در بیش از 

الملل به وجود  جدیدی در سیاست بین« موازنه تهدید»شاید بتوان به این موضوع اشاره داشت که کرونا توانست 

کنند تضادهای خود را کاهش داده و برای مقابله با  آید، بازیگران سعی می وازنه تهدید به وجود میرگاه مه .آورد

های اجتماعی و امنیت انسانی  لفهؤبحران کرونا هشدار داد سیاست قدرت بدون درک م .تهدید جدید تالش کنند

کرونا هشدار جدید به تمامی  تواند منجر به ثبات و آرامش برای شهروندان شود. به همین دلیل بحران نمی

توانست  این بحران .شود المللی برای بازتعریف سیاست قدرت محسوب می شهروندان، زمامداران و نهادهای بین

ا ای ر ناپذیر منطقه های پایان گسیخته و ستیزش گرایی لجام ای، هویت های منطقه فرآیندهای توسعه صنعتی، بحران

الملل به وجود آورد.  تواند نظم جدیدی در سیاست بین میحاصل از آن فرآیند  واین بحران محدود و کنترل کند. 

 مهمی بخشبه عنوان های واگیردار  زیست، بهداشت و مقابله با بیماری مربوط به محیط هایموضوع که در آن نظمی

http://www.eghtesadbartar.com/
http://www.irna.ir/
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الملل  تقادی روابط بینهای ان ریهو نظ از سازوکارهای مربوط به امنیت انسانی، اجتماعی و راهبردی تلقی خواهد شد

مفهوم امنیت انسانی و امنیت بهداشتی بازتولید . به نحوی که د کردنمطلوبیت بیشتری در سیاست جهانی پیدا خواه

های اقتصادی، اجتماعی و انسانی را بازتولید  کنند تا شکل جدیدی از همکاری کشورها تالش میو  شود می

را « های امنیتی مجموعه»مفهوم  گیرد. باری بوزان قبالً بسته شکل می همسیاست جهانی براساس معادله امنیت  .کنند

گیرد. مفاهیمی همانند امنیت انسانی،  های امنیتی جدید براساس درک موسع قدرت شکل می مطرح کرد. مجموعه

با  اییتهاجمی مبتنی بر سیاست قدرت کشورهی رفتار های چندجانبه به موازات الگوهای امنیت بهداشتی و همکاری

 (.www.mashreghnews.ir) شود می رویکرد ناسیونالیستی بازتولید

 محیطی و ضرورت ایجاد تحول در مفهوم امنیتتهدیدهای زیست

امنیت »انکارناپذیر است که در جهان امروز، حفظ  این دیگر واقعیتی  گیری کرونابحران ناشی از همه با توجه به 

یا بازیگران غیر حکومتی  هاکشور دیگر خصمانه هایشور در برابر اقدامفقط منحصر به محافظت از یک ک« ملی

کننده امنیت ملی در ذهن خاطر گفت که دیگر زمان آن گذشته است که عوامل تهدید توان با اطمینان می .نیست

-هز یا بگذاران و نیز فرماندهان نظامی و رؤسای نهادهای امنیتی، فقط محدود به تجهی گیرندگان و سیاست تصمیم

های مسلح چریکی باشند.  های متخاصم یا گروه افزار نظامی و یا توسل به عملیات تروریستی ارتش کارگیری سخت

هایی مانند  کند و هنوز گروه ای امنیت جهانی را تهدید می های هسته ویژه جنگهها، ب هر چند هنوز خطر بروز جنگ

لقوه برای انجام حمالتی نظیر یازده سپتامبر را داشته باشند، ولی آنچه توان با القاعده و داعش وجود دارند که احتماالً

شته باشد های انسانی را داسازی تهدید بشری و سازهرسد بیش از هر یک از این عوامل، قدرت جهانینظر میهکه ب

ی که در مفهوم . امروزه با وجود تغییراتاستهای اپیدمیک با قدرت گسترش سریع در مقیاس جهانی پدیده بیماری

کارکرد امنیتی ها نقش اساسی در ارزیابی دیگر تأمین امنیت شهروندان در همه زمینه امنیت به وجود آمده است

کارآمد تلقی نخواهد  کند،حکومتی نتواند امنیت شهروندان خود را تأمین  که اگرچنان خواهد داشت،ها حکومت

 های جدید درمان ها و شیوه انگیزی برای درمان بیماریگفتهای ش های علوم زیستی وعده شد. اگر چه پیشرفت

به کار  نیز های مرگبار تواند برای مهندسی پاتوژن ، اما همان دانش و تجهیزات می دهدها وعده میانواع بیماری

-بینیهای هنگفت پیشتواند هزینههای تخریب گرایانه میای که بیماری حاصل از این مهندسیگونهد، بهگرفته شو

الملل و جهان زیست بشر تحمیل کند و بار دیگر ناتوانی و ها و کل نظام بینناپذیری بر حیات و بقا انسان، حکومت

های سیاسی را در مهار و مقابله سریع با های حوزه پزشکی و ادعای کارآمدی نظامضعف علم و دانش و  پیشرفت

بار آنها به دلیل تحوالت ناشی از هایی که اثرات زیانند. چالشهای جدی مواجه کگونه تهدید امنیتی را با چالشهر

-های بیننقلوافزایش وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر، افزایش و سرعت باالی ارتباطات و حملجهانی شدن )

یگری مانند وبا های واگیردار دتر از جنگ های نظامی و حتی بیشتر از بیماری( به مراتب بیشتر و گستردهالمللی و ...
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های گیر مردم جهان شده است. به همین دلیل است که گسترش بیماریهایی از تاریخ گریبانو ... است که در برهه

توانند به صورت جدی چنان در زمرۀ تهدیدهای امنیتی قرار گیرند، زیرا میچون کرونا باید همواگیردار دیگری هم

-شود تا امنیت زیست محیطی بهوایای آن تهدید کنند. این مسئله سبب میآینده امنیتی حیات بشر را در تمامی ز

-های واگیردار کماکان در کنار سایر تهدیدهای امنیتی دیگر در منظومه امنیتی جهان پساخصوص در حوزه بیماری

جه مسئوالن و کرونا از جایگاه قابل توجهی برخوردار باشد. موضوعی که تا قبل از تجربه تلخ کرونا چندان مورد تو

کرد زندگی مدرن و امن او را ویروسی کوچک در های امنیتی قرار نگرفته بود. بشر تصور نمیگیران حوزهتصمیم

محیطی در امنیت زیستاین سطح وسیع و به مدتی طوالنی تهدید و مختل کند.از سوی دیگر باید توجه داشت که 

 یک پدیده جهانی است تا ملی و از آنجا که تهدیدهای بیشتر ی که داردهای خاصذات خود و به لحاظ ویژگی

است و مقابله  در همه جای جهانها انسان کنندۀ حیاتتهدید بهداشتی و اپیدمیک هایاز جمله تهدید محیطیزیست

پیش روی دولت ها و جامعه جهانی را « ایهمکاری جمعی کشورها در مقیاس جهانی و منطقه» راهی جز با آنها 

اهد داد. بنابراین توجه به این موضوع در ارتباط با مفهوم امنیت در جهان پسا کرونا باید بتواند زمینه قرار نخو

های بهداشت، سالمت و مقابله با تهدیدهایی از این دست را فراهم آورد؛ به شکلی المللی در حوزههای بینهمکاری

سیستم یکپارچه و ارگانیک از سطح جهانی تا ملی  در قالب نیز باید هاگونه تهدیداین مهارو  قابلههای مکاروساز که

 د.ش، چنین ضرورتی پدیدار 19چنانکه درباره تهدید ویروس کرونا، یا کووید ،دشوو محلی طراحی و اجرا 

 گیرینتیجه

های گستردۀ ناشی از این بیماری در ابعاد مختلف اقتصادی، گیری سریع بیماری واگیردار کرونا و چالشعالم 

محیطی قرار دارد به خوبی به انسان عصر حاضر هداشتی، اجتماعی و سیاسی که در زمرۀ تهدیدهای زیستب

ضرورت توجه به ابعاد جدید مورد غفلت قرار گرفتۀ امنیت ملی را  گوشزد کرد و توانست ثابت کند که تهدیدهای 

ها به دنبال خواهند داشت. ولتهای جهانی برای همه دامنیتی معاصر تهدیدهایی فرامرزی هستند که چالش

محیطی در حوزه سالمت شروع شوند و در ادامه همه ابعاد زندگی بشر توانند با یک عامل زیستتهدیدهایی که می

ای مواجه کنند. تهدیدهای امنیتی که مقابله با آنها ضرورت همکاری مردم، دولت و را با چالش و مشکالت عدیده

توان بیان کرد تجربه کرونا به عنوان یک تهدید فرامرزی طلبد. به عبارتی میالملل را میکل بازیگران حوزه نظام بین 

تر خواهد بود به همین دلیل در کرونا نوع تهدیدهای متفاوت، بسیار مخرب و ناشناختهاثبات کرد در جهان پسا

ه ویژه به امنیت زیستی و به تبع المللی و توجارتباط با مفهوم امنیت ضرورت بازنگری در مفهوم امنیت ملی و بین

کرونا پیش روی های مهم در رویکرد چندوجهی منظومه امنیتی چهان پساها به عنوان یکی از مؤلفهآن سالمت انسان

 الملل قرار خواهد داد.ها و نظام بیندولت
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العات طپژوهشکده م :ران، ترجمه: علیرضا طیب، تهچارچوبی تازه برای تحلیل امنیت(. 1386بوزان و همکاران)

 راهبردی.

 ، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشکده اطالعات. اطالعات و امنیت در کتاب و سنت(. 1395بخشی، عبداهلل ) 

، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و امنیت در نظام سیاسی اسالم؛ اصول و مولفه ها(. 1388جهان برگی، عبدالعظیم )

 اندیشه.

 ، ، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی. حکومت، فرد و امنیت(. 9013خاکسار، عبدالحمید)

، مطالعات راهبردی، سال هشتم، "گفتمانی -امنیت، سیاست و استراتژی تحول تاریخی "(. 1384خلیلی، عبداهلل) 

 .739-764، صص30، مسلسل 4شماره 

، گروه مطالعات علم و "نیت ملیبحران کرونا و تحول مفهوم ام"(. 1399محمود) حافظ نیا، محمد رضا؛ نورانی،

 فناوری، گزارش علمی: دانشگاه تربیت مدرس
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المللمحور در روابط بینرویکرد سالمتکرونا و   

1محمدجعفر جوادی ارجمند  

 چکیده

الملل را تحت تأثیر خود قرار داد. نوع گیر شدن آن، بازیگران و ساختار نظام بینگسترش ویروس کرونا و عالم

کی از این است المللی در طول یک سال گذشته در رابطه  با مدیریت این ویروس، حاها و بازیگران بینتعامل دولت

های اصلی شناسی نظریهالملل حاکم نیست. این پژوهش با هدف نقد هستیمحور در روابط بینکه رویکرد سالمت

های محور در نظریهانگارانه به دنبال تبیین این مسئله است که فقدان رویکرد سالمتالملل با رویکرد سازهروابط بین

محوری ها در موضوع کرونا فاقد اندیشه سالمتح حاکم بر تعامل دولتالملل، موجب شده است که روروابط بین

 .باشد

ها در مهار ویروس الملل سالم و مدیریت دولتداری بین نظریه روابط بینسوال پژوهش این است که آیا رابطه معنا 

الملل، های روابط بینیهتوان گفت که با در نظر داشتن و نگرش سالمت به نظرکرونا وجود دارد؟ در پاسخ اولیه می

ها، عدم توجه به فرایند ذهنی شناخت و محور به نظریهشناسی انسانو با در نظر داشتن سه متغیر اساسی: هستی

ها و جوامع سالم از ناسالم، رابطه شناسی با در نظرگرفتن محوریت سالمت و تفکیک و تمایز انسانرفتار یا شناخت

 المللی برای مهار کرونا وجود دارد.ملل سالم و مدیریت بازیگران بینالداری میان روابط بینمعنا

الملل از های اصلی روابط بینشود. سپس نقد نظریهدر مقدمه این پژوهش به رابطه سالمت و سیاست پرداخته می

در  های نظریه حکمرانی سالمت محورگیرد. در پایان برخی از شاخصمحوری مورد بررسی قرار میبعد سالمت

 گیرد. رابطه با مدیریت کرونا مورد بحث قرار می

 محورمحور، حکمرانی سالمتالملل، رویکرد سالمت: کرونا، نظریه روابط بینهای کلیدیواژه

 

 مقدمه

سابقه و  گیری آن درسطح جهان اثرات بی و همه 1398در اواخر سال  19ظهور ویروس کرونا موسوم به کووید

گوشه و کنار جهان به ویژه در امور سیاسی،  وسعت و استمرار در زندگی مردم دربه لحاظ شدت،  ناگواری

 .زیستی داشته است اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیط

                                                           
1
  mjjavad@ut.ac.irدانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران،  - 

mailto:mjjavad@ut.ac.ir
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ای تغییر پیدا کرده است. به دلیل  زیست جهانی انسان معاصر به نفع زیست مجازی و رسانه، با شیوع این بیماری

اند،  ها نه تنها به بستری برای تولید محتوا تبدیل شده گیری اطالعات، رسانه ای و همه حجم باالی اطالعات رسانه

ها، به نوعی در سبک زندگی بسیاری از مردم در این ایام، تفاوت ایجاد  بلکه حضور هزاران هزار کاربر در این رسانه

دهی و  اطالعات و شکلها از یک طرف به تولید  های نوین ارتباطی و انواع رسانه کرده است. به نوعی فناوری

اند. این گردش  پردازند و از طرف دیگر، موجبات چرخش اطالعات را فراهم کرده دهی اطالعات می جهت

اند. این گردش اطالعات، به نوعی  های نوین زندگی در جامعه، باعث شده گیری سبک اطالعات، زمینه را برای شکل

های ذهنی و الگوهای  واره کرده است. این آگاهی تواسنته طرح تولید آگاهی و میل به دانستن را در افراد ایجاد

بینش نقادانه ما را درباره  چنین هم آگاهی این تغییرات جدی کند.  شوخ شناختی شهروندان را در کل دنیا دست

ر تأثیر خود قرا مفهوم خود و دیگری و نیز سایر مقوالت جامعه ازجمله فرهنگ، سیاست، اقتصاد، مذهب و ... تحت

ای از آگاهی ایجاد کند و زمینه را برای تغییرات  بنابراین این وضعیت جدید کرونایی توانسته شکل تازه .داده است

 .های زندگی نوظهور، فراهم کند فرهنگی و ایجاد سبک

های اول   صورتی بود که کلیه کشورها را در ماه گیری به ناشناخته بودن ویروس، چرایی ظهورآن و سرعت همه

های نظام ملی سالمت خود به  های سیاسی و قابلیت  لگیر کرد و درنتیجه هر دولتی جداگانه و متناسب با ظرفیتغاف

گیری آنان را با لغو  المللی نیز شد و فرآیندهای تصمیم گیر نهادهای بین رویارویی با آن پرداخت. این غافلگیری دامن

های مثبت گران، پیامدهای ویروس نوظهور را به صورت حلیلهای عادی دچار اختالل کرد. ت شدن نشست یا مجازی

های منفی به دلیل  دهند. در این بین، ارزیابی های متفاوتی از خود نشان می کنند و درنتیجه واکنش و منفی ارزیابی می

المللی هنوز  ینگیری و گستره نفوذ و پیامدها، جامعه ب بروز اختالل درنظم جهانی غالب بوده و با عنایت به ادامه همه

جویی برای مقابله با این چالش مشترک در چارچوب نظام ملل  وتاب ارزیابی مشکالت متعدد جدید و چاره  در تب

متحد با راهبری سازمان بهداشت جهانی است. بدیهی است که این وضعیت نامطلوب و شکننده تا ساخت و توزیع 

 .مهار ویروس در جهان ادامه خواهد یافتو  19کافی و منصفانه واکسن و داروی مناسب کووید

ها و نهادهای غیر دولتی در سیاست الملل اعم از دولتانگیز این است که اگر بازیگران روابط بینبرمساله چالش

-های سالمت در جوامع خود یا  مناسبات بینهای مختلف در جهت حفظ و یا تأمین زیرساختالملل در  دورهبین

 ساله بود؟ هم جهان شاهد نابسامانیهای اخیر یک المللی بودند، باز

الملل و روابط ای دیگر به نظام بینتوان به گونهالملل میدر واقع با افزودن یک لنز سالمت به مطالعه روابط بین

-الملل در خالء بههای روابط بینگوید نظریهمی« رابرت کاکس»طور که حاکم برآن و الگوی نظم نگریست. همان

تواند این لنز در نگاه آیند. هر نظریه دارای هدف و مقصودی است که به تعبیری این هدف و مقصود مید نمیوجو
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های روابط شود که رویکرد سالمت در رأس برنامهمحوری موجب میالملل باشد. افزودن لنز سالمتبه روابط بین

 الملل قرار گیرد. بین

ها در مهار ویروس الملل سالم و مدیریت دولتداری بین نظریه روابط بینسوال پژوهش این است که آیا رابطه معنا

گیری مقدم بر درمان است، با جلوگیری کرونا وجود دارد؟ فرضیه اصلی پژوهش این است که با رعایت اصل پیش

پزشک از بروز خشونت و آسیب، کاهش ارتقاء سالمت فردی و بهسازی نظام سیاسی، و تجدید نظر در روابط بین 

الملل سالم مهیا کرد. این پژوهش با روش توصیف و تبیین به توان چارچوبی برای تحلیل روابط بین، میو بیمار

 مورد مطالعه قرار دهد. 19الملل سالم را در رابطه با کووید هایی است که نظریه روابط بیندنبال بررسی شاخص

الملل شود. در گفتار اول، رابطه سیاست با سالمت در روابط بیندر رابطه با سازمان بحث به موارد ذیل پرداخته می

شود که سالمت در سیاست بین الملل امروز در چه گیرد. این بحث با این هدف دنبال میمورد بحث قرار می

الملل چه نگاهی به مفهوم سالمت در تعامل با ها به عنوان کنشگران مهم سیاست بینجایگاهی قرار دارد؟ دولت

الملل تمرکز خواهد شد. های اصلی روابط بینها دارند؟ در گفتار دوم بر فقدان جایگاه سالمت در نظریهگر دولتدی

المللی یا الملل به جای انسان، دولت یا جامعه بینهای اصلی روابط بینبدین صورت که هسته اصلی مفروض  نظریه

های حکمرانی دور هستند. در گفتار سوم، به شاخصبه محورالملل است که از رویکرد سالمتساختار روابط بین

های سالمت با توجه به مفهوم حکمرانی جهانی پرداخته خواهد شد. هدف این است که نشان داده شود شاخص

 الملل سالم کمک خواهد کرد.حکمرانی سالمت به تبیین هر چه بهتر نظریه روابط بین

 المللبین وابطر در  رابطه سیاست با سالمت -گفتار نخست

-الملل از مباحثی است که مورد توجه تحلیلپیچیدگی رابطه سیاست با سالمت در طول تاریخ روابط وسیاست بین

سو متأثر از وضع الملل از یکالملل بوده است. آنچه مسلم است خشونت و آسیب در سیاست بینگران نظام بین

بیش از سی  20الملل است. در هر دهه در قرن ختار روابط بینسالمت کنشگران بوده و از سوی دیگر، مرتبط به سا

مبیلون  230بار رخ داده است. بر اثر خشونت در قرن بیستم بیش از جنگ، انقالب ، جنگ داخلی و تحول خشونت

 (Bell,2010: 1اند.) انسان جان خود را از دست داده

-آمیز بههای خشونت، استفاده از ابزارطول دوران مدرنالملل در الملل وروابط بینمسئله اساسی در سیاست بین  

-آمیز در روابط میان کشورها است. جنگ وخشونت در نظام قدیم و جدید جهانی در بستر واقعجای ابزارهای صلح

الملل بوده است و صلح یا سالمت جزء رفتارهای موردی یا انفرادی برخی های الینفک سیاست بینگرایی از ویژگی

توان سه توجهی به موضوع سالمت و نقش آنها در شناخت و رفتار کشورها میان بوده است. در بیان علل بیکنشگر

انگاری موجب یافتن قواعد کلی به و یکسان نگریالملل نوعی کالنعامل را مطرح کرد. نخست، در روابط بین
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شود. خشونت ر اقلیت هستند نادیده گرفته میباشد. نقش افراد و جوامع  فاقد سالمت که دعنوان زیر الیه رفتار می

آمیز دارند. دوم اینکه، ها رفتار صلحکه اکثریت جوامع و انسانو آسیب نتیجه رفتار این گروه اقلیت است، در حالی

الملل به درستی تعریف نشده است و تصوری راجع به افراد و جوامع فاقد سالمت سالمت در رشته روابط بین

: 1393وم اینکه، نقش فقدان سالمت در تصمیم و رفتار نادیده گرفته شده است.) ابویی مهریزی، وجود ندارد. س

54 ) 

تواند نوع شناخت را سالمت دارای ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است و هر یک از این ابعاد سالمت می

شود که ت سیاست موجب میتحت تأثیر قرار دهد. برای مثال در بعد سالمت جسمی، دانش پزشکی و زیس

پذیری، چنین سالمت روانی در افراد منجر به انعطافبیولوژی بدن را در بروز خشونت و آسیب موثر بداند. هم

های مذهبی و احترام به دیگران و پرهیز از خشونت خواهد شد. در بعد سالمت معنوی، قابل ذکر است که باور

فراد و جوامع از هویت و نقش خود در جامعه جهانی دارند. این فهم از ای در فهم ا، نقش قابل مالحظهاجتماعی

را مشخص می کند. رابطه سالمت اجتماعی و خشونت هم از این هویت ونقش نوع رفتار و تعامل با دیگران آن

هم  ی بر سالمت افراد جامعه تأثیر دارد واجتماعی و اقتصاد -جهت مهم است که به طور متقابل، هم نظام سیاسی

 بخشند. های خود ساختار سیاسی و اجتماعی را ارتقاء میاینکه افراد با نقش

 المللهای روابط بینمفهوم و جایگاه سالمت در نظریه -گفتار دوم

الملل الملل، دولت یا ساختار نظام بینهای اصلی روابط بیندر این گفتار محور اساسی بحث این است که در نظریه

ها حکایت از های اصلی این نظریهها نیست. مروری بر شاکلهگر محور اصلی نظریهنسان کنشمحوریت دارند و ا

الملل قلمداد طلب و دولت را بازیگر اصلی روابط بینخواه و منفعتگرایی انسان را شرور، خوداین امر دارد. واقع

گرایی است. در های واقعک از وبژگیثباتی در نظام آنارشیامنی و بیاعتمادی، ناچنین احساس بیکند. هممی

لیبرالیسم، رفتار انسان صرفاً بر مبنای عقل نیست، گرایی و نئوواقعالمللی، نو، جامعه بینگراییچارچوب های رفتار

گرایی ساختاری کنت والتز، طبیعت انسان های روانی است. در واقعبسیاری از رفتارها ناشی از غرایز و سرخوردگی

پذیر شناخته و تغییرای مبهم و سرشت انسان ناای برای نظریه علمی باشد، زیرا طبیعت انسانی پدیدهد پایهتواننمی

کند که بدبختی محصول طبیعت ماست و انسان را ریشه همه والتز مطرح می جنگ و دولت، انسان،است. در کتاب 

 (59: 1398داند. ) کنت والتز، ها میشرارت

ها و نظام دانند و رهایی از ساختار سلطه دولتمحوری و عقالنیت را سبب خشونت میدولت های انتقادی،نظریه

ای برای موضوع سالمت دارد، انگاری طرح ایده ها قابلیت ویژهدهند. در سازهالملل را در اولویت خود قرار میبین
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المللی وز رفتارهای متفاوت در عرصه بینها و جوامع سالم و ناسالم به عنوان خاستگاه برچنان تمایز انساناما هم

 (92: 1393مورد توجه قرار نگرفته است. )ابویی مهریزی، 

الملل، جایگاه انسان به اعتبار ابعاد معنوی و روحیات های اصلی روابط بینتوان گفت که در نظریهبندی میدر جمع

انگاری گرایی، لیبرالیسم، مکتب انگلیسی و سازههای واقعهای حاکم بر رفتار انسانی در مفروضات و بنیانو ویژگی

های اصلی چنین هیچ تمایز و تفاوتی میان انسان و جوامع سالم از غیر سالم در نظریهنادیده گرفته شده است. هم

 وجود ندارد.

محیطی، یه زیستگرایی، فمنیسم، و نظرالملل از قبیل خودِ نظریه انتقادی، پسا تجددهای انتقادی روابط بیندر نظریه 

های گرایانه دارد. البته مطالعه روی رفتارها و شناخت انسان و جوامع در نظریهمحوری بعد تقلیلرویکرد انسان

جز کند. اما در مورد تفکیک انسان و جوامع سالم از ناسالم، بهمحوری را تقویت میانتقادی تا حدودی سالمت

 ها به این تفکیک قائل نیستند.کدام از نظریه های زیست محیطی یا سیاست سبز، هیچنظریه

 محور کرونا و حکمرانی سالمت -گفتار سوم

های گذشته به صورت اپیدمی در آمد، با گسترش و های واگیر دار که در دورهکرونا در مقایسه با سایر بیماری

ود که در این میان،  تلفات های مختلف را پیش روی بشر گشگرفت و بحرانبرسابقه سراسر جهان را درجهش بی

 های مهلک گذشته داشته است. انسانی بسیار باالتری نسبت به بیمار

گردد که میمحور را مورد تبیین قرار داد، به این سوال برتوان رابطه میان کرونا و رویکرد سالمتاینکه چگونه می

یروس از ابتدا قابل مهار بود؟ در پاسخ به این الملل حاکم بود، آیا این ومحوری در روابط بیناگر رویکرد سالمت

ها یا الزاماتی است که اگر به صورت الملل سالم دارای چه ویژگیشود که روابط بینسوال، این موضوع مطرح می

-توانست در مهار کرونا موفق باشد. بنابراین در این گفتار ابتدا به مفهوم سالمت پرداخته می، میبودیک پارادایم می

ها پرداخته به چگونگی برخورد با موضوع سالمت توسط دولت« سیاست اجتماعی»ود. سپس با اشاره به رویکرد ش

گیرد که نشان دهد محور مورد بحث قرار میمی شود. در مرحله سوم، بحث حکمرانی جهانی و حکمرانی سالمت

محوری داشت، امکان بوی سالمت ، فرهنگی رنگ واجتماعی -ها در مسائل اقتصادیگذاری  دولتاگر سیاست

 رفت. تر پیش میمهار کرونا در دوره اولیه شیوع ویروس بسیار موفق

گرفته شده است و    Holthاز واژه یونانی   Healthشود که کلمه در رابطه با معنی لغوی کلمه سالمت، گفته می

ست که به معنی کامل، بالغ و جامع  از همین واژه اتخاذ شده ا  Holisticو   Wholenessدر انگلیسی کلمه 

. در تعریف سازمان بهداشت جهانی آمده استجامع  است. به بیان دیگر، منظور دستیابی به یک مفهوم کامل، مانع و
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است که سالمت در کمال مناسب بودن از نظر جسمی، روانی، اجتماعی است و نه صرفاً نداشتن بیماری.) بابایی، 

1382 :215    ) 

 150شود که سالمت مفهومی سهل و ممتنع است. از ی به تحول مفهوم سالمت در طول تاریخ، مشاهده میبا نگاه

های روزمره و سپس به شادی و سال گذشته به بعد، مفهوم سالمت از رهایی از بیماری به توانایی انجام فعالیت

تحقق مفهوم سالمت در نگاه حداکثری آن، ( برای 632، 1397وحدانی نیا و وثوق مقدم:بهزیستی ارتقاء یافته است.)

، چنین نگاهی از سالمت و در چه هانیاز به تبیین این مسئله است که در چه شرایط اقتصادی و اجتماعی دولت

ها باید صورت گیرد که توسط دولت هاییها و اقدامگذاریتواند جامه عمل بپوشد؟ چه نوع سیاستای میجامعه

 مت تحقق پیدا کند؟ رویکرد حداکثری از سال

های اقتصادی، اجتماعی در راستای تحقق برنامه« سیاست اجتماعی»توان به اتخاد رویکرد از جمله موارد می

پرداخت. سیاست اجتماعی راه دستیابی به نتایج توسعه اقتصادی و اجتماعی است. توسعه بدون وجود انسان سالم 

بهداشت جهانی، سالمت اگر همه چیز نیست، همه چیز بدون  قابل درک نیست. به گفته رئیس پیشین سازمان

گیری از آن است. ) سالمت هیچ است. برای مثال، محاسبه شده است که هزینه درمان سل، یکصد برابر هزینه پیش

( معنی و مفهوم متداول سیاست اجتماعی بررسی و مطالعه خدمات اجتماعی و رفاهی دولتی 216: 1382بابایی، 

 ها منجر شود.شود که به بهبود روش زندگی انسانهایی گفته میعمل به اقداماست و در 

کارهایی جهت توزیع امکانات بر اساس نیاز است. از سوی ترتیبات، الگوها و سازو -منظور از سیاست اجتماعی 

یگاه و قدرت بین افراد ، جاگذار بر توزیع منابعهای اجتماعی تأثیردیگر، سیاست اجتماعی به معنی استفاده از گروه

( کاربرد سیاست اجتماعی در سالمت باید منجر به سیاست 204-203: 1382ها در جامعه است.) بابایی، وگروه

هایی است که در نهایت منجر به سالمت آحاد نیازهمگانی سالمت شود. سیاست اجتماعی سالمت کلید تحقق پیش

، محیط زیست سالم، عدالت اجتماعی و برابری در ال مولد، آموزششود. پیش نیازها عبارتند از: اشتغجامعه می

ها، صلح و امنیت مالی و جانی، مسکن مناسب، دسترسی به غذای سالم، دسترسی به اطالعات، ایمنی و فرصت

هایی برای های فیزیکی، ایجاد فرصتوجود امکانات حمل ونقل، وجود فضای کافی برای تفریح و تحرک و فعالیت

 های اجتماعی و حمایتی.  های زندگی و امکان برقرای تماس با شبکهمهارت توسعه

   اندیشه حکمرانی جهانی

های اجتماعی های رفاهی شد. سیاستها منجر به اجرای برنامه سیاستگیری سیاست اجتماعی توسط دولتپی

الملل را تسهیل کرد. در ابط بینی در رومحورمحور ایجاد و فرایند سالمتای برای طرح حکمرانی سالمتزمینه

 شود. محور، ابتدا به مفهوم حکمرانی جهانی اشاره میرابطه با حکمرانی سالمت
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 1992باره نظم جهانی است. در سال تر درهای قدیمیاندیشه حکمرانی جهانی تا حدودی واکنشی به سستی اندیشه

های عمده فراروی بشریت، کمیسیون ناسایی چالشدبیر کل پیشین سازمان ملل متحد، با هدف ش« پطروس غالی»

 1995در « محله جهانی ما»حکمرانی جهانی را بنا نهاد و نخستین گزارش این کمیسیون  در مجله ای با عنوان 

کند که حکومت به در تمایز میان حکمرانی و حکومتمطرح می« روزنا( »154: 1396منتشر شد.) حیدری فرد، 

پردازد و حکمرانی به ظرفیت انجام ها و رعایت قانون میی برای تضمین اجرای سیاستهای اقتدار رسمفعالیت

(. مفهوم حکمرانی جهانی حاکی از 154: 1396حیدری فرد، ) کارها بدون صالحیت قانونی برای ایجاب انجام آنها.

دولتی وستفالیایی نیست. بروز یک تغییر ملموس در اقتدار است و اینکه در جهان معاصر منبع اقتدار تنها نظام 

های مشترک که بنیان ارزش -1( سه شرط برای تحقق حکمرانی جهانی الزم است: 158: 1396فرد، حیدری)

بازیگرانی که از مشروعیت الزم نزد افکار عمومی برای به عهده گرفتن وظایف ناشی از  -2اند. حکمرانی جهانی

ها و منافع مشترک از ی حکمرانی مؤثر که قادر به پیشبرد ارزشسازوکارها -3حکمرانی جهانی برخوردار باشند. 

های دگرگونی در مجموع، حکمرانی جهانی مفهومی است که در تشخیص و توصیف فرایند  های مشروع باشندراه

 های دیگری از جمله حکمرانی سالمت مطرح شود. کند که بدیلها و جوامع کمک میدر سیاست جهانی به دولت

 محورسالمت حکمرانی

کند. پذیری یک دستگاه کفایت نمیتواند یک هدف صرفاً بخشی باشد و برای دستیابی به آن مسئولیتسالمت نمی

یافته سالمت موضوع فرابخشی و محصول روابطی پویا و پیچیده است. حل مسائل پیچیده مستلزم رویکردی سازمان

گیرد. المللی و مشارکت جامعه و فرد را در بری، بین، سطوح حکمرانی بوماست که طیف وسیعی از بازیگران

-سالمت یک هدف کالن اجتماعی است که نه تنها از رفاه انسانی و توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست جدایی

شود.) ملک ناپذیر است، بلکه یکی از عناصر ضروری و معرف حکمرانی مطلوب برای توسعه پایدار محسوب می

 (75: 1395، محمدی و وحدانی نیا

توان اشاره . در این ارتباط به سه موج میهای مختلف صورت پذیرفتحکمرانی سالمت در جهان در مراحل و موج

های مرتبط با سالمت و عدالت یا عوامل کرد. موج اول، حکمرانی بین بخشی سالمت بود که بر اساس آن،  فعالیت

)ملک  مت صورت گرفت و در برخی از کشورها دنبال شد.تعیین کننده سالمت و عدالت در مشارکت با بخش سال

با هدف جنبش  1980های عمومی سالم در دهه گذاری(. در موج دوم، سیاست80: 1395وحدانی نیا،  محمدی و

محیطی، های زیستگیر کرد. تمرکز بر سبک جدید زندگی و چالشهای سیاستی را نیز درارتقاء سالمت، سایر بخش

تر در حوزه سالمت عمومی در رابطه با شهر سالم، محیط کار سالم، مدارس مروج سالمت گسترش باز تنظیم بیش

گیرد، جایی که مردم ، سالمت در بافت زندگی روزمره مردم شکل می1986پیدا کرد. طبق منشور اتاوای کانادا در 
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های عمومی سیاست»ر این منشور، پردازند. دشوند، کار می کنند و به تفریح و بازی میکنند، عاشق میزندگی می

بسازید به عنوان یکی از پنج شعار استراتژیک ارتقای سالمت معرفی شدند. چهار استراتژی دیگر عبارتند از: « سالم

های فردی را توسعه دهید و خدمات سالمت را گر بسازید، اقدام جمعی را تقویت کنید، مهارتهای حمایتمحیط

ها و سطوح دولت باید هنگام تنظیم گذاری عمومی سالم، یعنی تمام بخشت به سیاستباز تعریف کنید. تعهد دول

هایشان را به عنوان یک عنصر ضروری های سیاست، سالمت را محور اساسی محسوب کرده و پیامدهایشانسیاست

   (83-81: 1395نیا،  وحدانی محمدی وملک) های جامعه گزارش کنند.ارزیابی و به زبانی قابل فهم برای همه گروه

ها در هشتمین کنفرانس ارتقاء موج سوم با عنوان حکمرانی برای سالمت با تأکید بر سالمت در همه سیاست

در ونزوئال مطرح شد. بیانیه این کنفرانس، سالمت را هدف اصلی اجتماعی دولت و سنگ  2013سالمت در ژوئن 

 بنای توسعه پایدار قلمداد کرد. 

در دوره ریاست  2006بار در فنالند مطرح شد. این ایده در سال ها برای نخستینهمه سیاست شعار سالمت در

کار گرفته شد. ها جهت رسیدن به اهداف مشترک بهفنالند بر پارلمان اروپا با هدف تشریک مساعی در بین بخش

را به عنوان معیاری « هایاستسالمت در همه س»، توانست فنالند به عنوان کشوری با حکمرانی افقی برای سالمت

، اتحادیه اروپا را به این اصول های اتحادیه اروپا بگنجاند و در پایان دوره ریاستشگذاریاساسی در همه سیاست

چنین دعوت کرد. در ادامه رویکرد کل دولت) دولت یکپارچه( شامل اقدامات چند سطحی از محلی تا جهانی و هم

تواند تکمیل کننده سیاست های عمومی باشد، نوان شکلی از حکمرانی مشارکتی که میرویکرد جامعه یکپارچه به ع

ملک محمدی سازی در میان طیفی از بازیگران گوناگون تأکید داشت. )مطرح شد. این رویکرد بر هماهنگی و اعتماد

 (88-86: 1395و وحدانی نیا، 

ها از اشکال نوین سازمانی دولت و زیربنای ه سیاستپارادایم حکمرانی برای سالمت مبتنی بر اصل سالمت در هم

توسعه پایدار است. این رویکرد مبتنی بر فهم وسیع از سالمت به همراه تغییر نحوه تلقی دولت و جامعه از سالمت 

ها و جوامع برای ایجاد فرایند مشترکی به نام حکمرانی است گونی در نحوه تعامل دولتو عوامل مؤثر بر آن و دگر

 ه در اروپا و بقیه نقاط جهان مورد توجه جدی قرار گفته استک

 گذاری سالمت های سیاستها و مدلالگو

پزشکی در برگیرنده  -الگوی زیست -1گذاری اشاره کرد. توان به دو نوع الگوی سیاستدر مجموع می

شود. ت عمومی منجر میرویکردهایی با تعریف حداقلی از سالمت پزشکی است که در نهایت به مداخالت بهداش

اجتماعی و معنوی که فهمی مثبت از سالمت به عنوان پدیده اجتماعی و مرتبط با دستور  -الگوی زیستی روانی -2

 سیاستی است. هایکار عدالت اجتماعی و نیازمند اشکال پیچیده از اقدم
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مدل پزشکی) طب  -1ه است. کار گرفته شدهای فوق در قالب سه مدل برای فهم عمیق موضوع سالمت بهالگو 

شود که یک مدل مکانیکی است. در این مدل، بدن مدرن(. در این مدل، سالمتی به مفهوم فقدان بیماری نگریسته می

-مدل کل -2شود. شود. زمانی که ماشین عیب کند، به تعویض یا تعمیر قطعه پرداخته میشبیه یک ماشین فرض می

شود. در واقع این گیری در نظر گرفته میبدن شامل سالمت جسمی، بیماری و پیشنگر که در این مدل، تمامی ابعاد 

گیرد. با این نگاه در مقدمه اساسنامه سازمان میبرمدل همه ابعاد سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی را در

یماری یا ناتوانی در سالمت جهانی، تعریف سالمت حالتی از بهزیستی جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط فقدان ب

اند، غیر شود که این تعریف، با این توجیه که در مدت زمان طوالنی واژگان آن مبهمنظر گرفته شده است. گفته می

بهزیستی( مرتبط با حالت های بهتر از مدل سوم با عنوان مدل خوب بودن ) -3شد. قابل سنجش در نظر گرفته می

واسطه ابتکار عمل ارتقای سالمت توسط سازمان هنی سالمت است که بهچنین درک واحساس ذعادی بودن و هم

انگیز سازمان سالمت جهان ارائه شد. در مرحله بعد، در سند بحث 1984بهداشت جهانی توسعه یافت. در سال 

منشور اوتاوا ارتقاء سالمت بسط پیدا کرد. بنابراین تعریف سالمت بدین صورت مطرح شد: سالمت حدی است که 

ر آن یک فرد یا گروه قادر باشد آرزوهایش را تحقق بخشد و نیازهایش را برآورده سازد و با محیط سازگار شود. د

سالمت منبعی برای زندگی روزمره است نه هدف زندگی، مفهومی مثبت با تأکید بر منابع شخصی و اجتماعی و 

ها ها و افراد، خانوادهکند که قابلیت گروهمی پذیری فهمهای جسمی. این دیدگاه سالمت را از منظر انعطافظرفیت

( نگاهی به آمار میزان  WHO, 1986 برد. )آمیز در مواجهه با خطرها باال میو جوامع را برای سازگاری موفقیت

-دهد که در قلب اروپا و آمریکا، آمار تلفات این کشورها با وجود زیرسال گذشته کرونا نشان میمرگ ومیر یک

یافتگی امور بهداشتی از دیگر مناطق جهان بیشتر است. در کشورهای حوزه بهداشتی و توسعه هایساخت

اسکاندیناوی از جمله سوئد و فنالند، میزان تلفات ناشی از کرونا، در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی به وضوح 

 کمتر است. 

 بندی پایانیجمع

-شناسی انسانرد بحث قرار گرفت مشخص شد که فقدان هستیبا توجه به سه مفهومی که در فرضیه مطرح و مو

شناسی چنین عدم توجه به فرایند ذهنی شناخت و رفتار یا شناختالملل، همهای اصلی روابط بینمحور در نظریه

 ها و جوامع سالم از ناسالمعالوه عدم تفکیک و تمایز انسانها و بهبا در نظرگرفتن محوریت سالمت در این نظریه

الملل را های روابط بینکارکردی نظریهمحوری، کژالملل، سه محور اساسی هستند که از زاویه سالمتدر روابط بین

های حاکمیت ملی، مبانی الملل در زمینهدهند. اگر بازتعریف جدیدی از مفروضات اساسی رشته روابط بیننشان می

های مختلف در روابط بین الملل در ذیل گیرد، گرایش قدرت و اقتدار، تعارض منافع و اهداف بازیگران صورت
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محوری داده شود، ها با راهبرد سالمتموضوع سالمت جهانی انسجام یابند و نقش و کارکرد یکسانی به دولت

الملل از طرف بازیگران دولتی و غیر دولتی اعم محور در نظام بینگیری طرح رویکرد سالمتکارضرورت و الزام به

داری میان توان اظهار کرد که رابطه معناشود. بدین ترتیب میالمللی دو چندان میولتی، فرو دولتی و بیناز فراد

 ها برای مهار کرونا وجود دارد. الملل سالم و مدیریت دولتروابط بین

را در جهان داشته ترین نظام آموزشی که پیشرفته 1با نگاهی به آمار کرونا در کشورهای اسکاندیناوی، به ویژه فنالند

شود که کمترین میزان مرگ ومیر را در میان کشورهای شود، مالحظه میمحور اداره میهای سالمتو با رویکرد

 محور باشند. توانند الگوی مؤثری در مدیریت حکمرانی سالمتجهان داراست و این نمونه کشورها می

ها، ماندگاری آثار و پیامدهای روانشناختی فردی با سایر پیامد ترین آثار و پیامد ویروس کرونا در مقایسهیکی از مهم

های بهداشتی، احساس و اجتماعی ویروس کرونا در جهان است. سالمت روان جامعه، کودکان، کارکنان مراقبت

شود. همه این های مهم محسوب میاندوه جمعی، واکنش سوگ ابراز نشده و تعارضات خانوادگی از جمله پیامد

ها و جوامع باقی خواهد ماند. این امرنشان دهنده الزام ها بعد از مهار ویروس کرونا در اذهان انسانها تا مدتپیامد

-محور در برنامهالمللی به اهتمام و توجه هر چه بیشتر به اتخاذ رویکرد سالمتهای بینها، جوامع  و سازماندولت

 بتواند جامه عمل بپوشد. « سالمت برای همه سیاست ها»های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی خود است تا شعار 
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 بحران کرونا و مسئله مرزها

1سید حامد حسینی  

 چکیده

 داشته المللی ای و بین های منطقه کیفیت همکاری با تنگاتنگی ارتباط گیر، های همه ماریبی کنترل به لحاظ تاریخی،

 سالمت برای تهدیدی فقط گیر، همه های بیماری شیوع. است یافته افزایش شدن توسعه جهانی با متعاقباً که است

 دنیا سراسر در کشوری را هر عهتوس و اقتصاد تواند می زیرا است، جهانی ای و بحران منطقه یک بلکه نیست جامعه

گیری کرونا، بستن سریع مرزهای ملی و تا حدودی  یک پیامد جغرافیایی فوری در پاسخ به همه. دچار مخاطره کند

 ساختار حال، ویژه در مناطقی که باز بودن مرزها یک وضعیت رایج و عادی بوده است. بااین ای است به منطقه

 مهار برای استراتژی یک عنوان به اهمیت مرزها .هایی همراه شده است ا چالشب دهی و کنترل این بیماری پاسخ

های  این اهمیت یافتن دوباره مرزها، در مقیاس .شده است زنده دوباره بهداشتی کشورها، امنیت و تأمین ویروس

بیشتر در موضوع  های توان در محدودیت مختلفی به ظهور و بروز رسیده است که پیامدهای احتمالی این روند را می

 های جغرافیایی مورد مالحظه قرار داد. گرایی و گسترش ردیابی و نظارت های جدید منطقه مهاجرت، سیاست

 : کرونا، مرز، بهداشت، امنیتهای کلیدیواژه

 مقدمه

ای پراهمیت و شایان توجه بسیار شد: عامل نخست پذیرش  صورت مسئله برآوردن بهداشت به دو عامل سبب سر

گران نگاه خود را بود. با پایان یافتن جنگ سرد تحلیل 1990تری برای امنیت در دهه ه بیشتر دستور کار فراخهر چ

آفرینی  کننده، نقش تری ساختند. دومین عامل تسهیل ویژه تهدیدهای نظامی متوجه خطرات پراکنده از تهدیدها به

فوذی که در اختیار داشتند برای جای دادن بهداشت در های قدرت و ن ها بود. برخی افراد برجسته از جایگاه انسان

 زیادی های بیماری کرونا شوک گیری . همه(Williams, 2008: 276)های امنیتی بهره گرفتند  دستور کار سیاست

 در نفر هزار صدها مقاله، این نگارش زمان در. است کرده وارد جهان سراسر در اقتصادی و سیاسی های نظام به را

 منظم طور به اکثریت ساکنان کره زمین روزمره زندگی و اند شده  آلوده نفر ها میلیون و اند شده قربانی نجها سطح

 که درحالی. کنند می تالش ازحد آن بیش این بحران و پیشگیری از شیوع مدیریت برای ها دولت زیرا است شده مختل

 سیاسی نتایج ترین فوری از یکی اما نیست، تشخیص لقاب کامل طور به مقاله این نوشتن زمان در بحران کامل اثرات

 روند که است جهان از مناطقی در ویژه به فراملی و ملی مرزهای ها بر سریع محدودیت تحمیل و جغرافیایی آن،

                                                           
1
  hamedhoseini@ut.ac.irروابط بین الملل دانشگاه تهران دانشجوی دکترای  

mailto:hamedhoseini@ut.ac.ir
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 به وضعیتی مرزها ناگهان سیاسی ادغام و مرزها بودن باز. است یک وضعیت رایج و عادی بوده مرزها از عبور

 کالسیک و وستفالی آن معنای فقط در مرزها حال بااین. رسید می نظر به بعید شیوع کرونا بسیار از قبل که اند برگشته

 ازنظر هم و مکانی ازنظر هم که شوند می آشکار هایی و در دوران کنونی و مانند بحران کرونا در وضعیت نیستند مهم

 تحمیل افتد، می اتفاق ها و شرایط غیرمنتظره محیط در مرزها تأثیرات که درحالی. شوند دوباره می واجد اهمیت زمانی

کند و دارای  می زمانی ایجاد و مکانی مختلف های مقیاس در را تأثیراتی احتماالً مرزها سریع محدودیت در

 .(Ptak, 2020)پیامدهایی نیز هست 

محدودیت در  اجرای درواقع، .کند می بررسی را بحران کرونا زمان در مرزها از استفاده سیاسی فضاهای مقاله این

 کار به بحران مدیریت برای تالش در ها دولت که است بوده سیاسی های استراتژی ترین برجسته از یکی مرزها

 سابقه یا و شده گرفته نادیده هاست مدت که است مرزهایی احیای معنای به این موارد، برخی در. اند گرفته

 نداشته وجود دار معنی طور به قبالً که است جدید مرزهای ایجاد معنای به ینا دیگر از موارد، برخی در. اند نداشته

 بازرسی ایست تحمیل ازجمله مرز مدیریت های شیوه مجدد واردکردن و گسترش شاهد ما حالت، دو هر در و است

 ورکلی،ط پس به هستیم. ها مکان از بسیاری مردم در حرکت کردن محدود برای امنیتی نیروهای از استفاده و

 یک عنوان به سرعت به مرزها و بوده متکی مرزها مدیریت به شدت به بحران این ها به شده دولت انباشته های پاسخ

 هایی مکان در زندگی روزمره امنیت همچنین روند این. اند احیاء شده دوباره ویروس مهار برای اصلی استراتژی

کند که با مختصات عصر  می دچار چالش را عمومی های مکان همه و خانه ازجمله سنتی، مرزی های مکان از فراتر

 از فراتر تواند می که باشیم مرزها در جهانی حیات تجدید مرحله اوایل در است ممکن ما. حاضر ناسازگار است

 .کرونا باشد گیری همه خود

 بحث اصلی

 امنیت و بهداشت

بانی پدیدار شده که میانگین آن در بیش از دو دهه برابر ای با آهنگ شتا های واگیردار تازه های اخیر بیماریطی سال

و  5، آنفلوآنزای پرندگان4، ابوال3، سارس2/ایدز1ویآیهای جدید شامل اچ هرسال یک بیماری بوده است. این بیماری

گر چه  شدن را دارند. شان جهانی بوده است یا استعداد جهانی هستند که تأثیر همگی 6گیر کرونا اخیراً بیماری همه

                                                           
1
 Human Immunodeficiency Virus 

2
 AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) 

3
 SARS (Severe acute Respiratory Syndrome) 

4
 Ebola 

5
 Bird flu 

6
 Coronavirus 
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ها و  تواند نتیجه فرعی افزایش سرعت جابجایی کاالهای و انسان های جدید می این پدیده افزایش شمار بیماری

ها نیز در  حال ممکن است تغییراتی در جهان ویروس تر باشد، درعین های جغرافیایی گسترده ها در پهنه تعامل آن

تر  هایی هم پیش های جدید، بیماری باشد. افزون بر بیماری جریان باشد که ربطی به این نیروهای اجتماعی نداشته

 اند.  شده  مهار شده بودند شروع به گسترش کرده و در برخی نقاط جهان مشاهده

 طورکلی سه علت دارد: المللی شده است؟ این امر به ها و نهادهای بین ولی چرا این تحوالت باعث نگرانی دولت

تواند تهدید مستقیمی را متوجه سالمت و رفاه همان مردمانی سازد که این  ها می نخست، گسترش این بیماری

ها قرار است از آنان حمایت کنند و شاید برای نخستین بار طی نیم سده گذشته باشد که این افراد مردمان  دولت

 هر کشور هستند. زا برای مردم  های واگیردار تهدیدی برون شوند. بنابراین بیماری کشورهای غربی را نیز شامل می

گیری یک بیماری موجب گسیختگی اجتماعی شود و ثبات دولت را به خطر اندازد؛ اگر  دوم، ممکن است همه

یابد و ممکن  ها را تأمین کند اعتماد مردم به آن کاهش می دولتی نتواند سطحی ابتدایی از حفاظت در برابر بیماری

های اجتماعی  های بهداشتی بهتر نابرابری ان به داروها و مراقبتواسطه دسترسی داشتن ثروتمندان و ممتاز است به

نظمی عمومی شود. اگر شمار زیادی از مردم جان بسپارند یا تمایل و توانایی رفتن  تشدید گردد و بالقوه منجر به بی

ید قرار به سرکار را نداشته باشند ممکن است ارائه خدمات همگانی به خطر افتد و عملکرد دولت در معرض تهد

ها احساس کنند که چیزی برای از دست ندارند شاید  گیری ناتوان شوند و اگر گروه ها از غلبه بر همهگیرد. اگر مقام

نظمی بروز کند. بدین ترتیب ممکن است دولت به ورطه درماندگی سقوط کند و امنیت خودش به  خشونت و بی

 خطر افتد. 

تواند باعث افت و رکود اقتصادی هم شود؛ با واردکردن حکومت به  سوم، شیوع یک بیماری در مقیاس بزرگ می

واسطه غیبت کارگران و از دست رفتن  وری به افزایش مخارج بهداشتی در تولید ناخالص داخلی، با کاهش بهره

وکار و با افزایش  اعتمادی صاحبان کسب واسطه بی گذاری )داخلی و خارجی( به کارکنان ماهر، با کاهش سرمایه

شدت سنگین باشد، ولی در  تواند به ها می های بهداشتی. برای دولتی که گرفتار شیوع بیماری شده است هزینه زینهه

دنیایی جهانی شده و یکپارچه ممکن است این تأثیرات در چهارگوشه جهان احساس شود. پس تأثیرات کالن 

مردمان را به تهیدست شدن و آنان را که  تواند بسیار مهم باشد و ها می اقتصادی موارد چشمگیر شیوع بیماری

ها و افراد برای تامین  نوبه خود بر توانایی دولت تر شدن تهدید کند؛ این نیز به اند به تهیدست پیشاپیش تهیدست

 .(Williams, 2008: 279)گذارد  امنیت و رفاه خودشان تأثیر می

 گیر های همه مرزها و بیماری
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 مرزها بر محدود طور به و درگذشته که کالسیک عمدتاً ادبیات کشیدن چالش به برای مرزی معاصر های پژوهش

 و پیچیده فرآیندهای و ها پدیده از وسیعی طیف مرزها مطالعات جدید رویکردهای. اند کار کرده است داشته تمرکز

 اند داده قرار حلیلت و موردبررسی ،هستند متمایز مرزی مناطق و مرزها از فضایی ازنظر اغلب که را پیوسته هم به

(Sohn, 2016) .برابر در را مرزها جا همه که است گرفته قرار هایی استدالل از فراتر چنینهم اخیر های پژوهش 

 ماهیت منابع، عنوان به مرزها مرزی، تحرک مانند مفاهیمی استوار بر بازبینی شامل این. دهد می قرار مرز بدون جهان

 (Bauder, 2018: 1-12)ای هستند  رابطه فرایندهای از ای مجموعه عنوان به رزهام مرزها و تولید و مقیاسی چند

 .است بحران کرونا در ارتباط گیری نوعی با همه به مربوط ها آن که همه

آن را در سطح رویکردهای  خاص مشکالت و مرزها نوظهور و جدید ابعاد بر روی مرزها، های معاصر پژوهش 

 مهم هنوز بر این باور هستند که میراث تاریخی استوار بر امنیت مرزهای دولتی اند و کرده بررسی نظری و روشمند

 مرزبندی و مرزها معاصر اشکال بر ازحد بیش تأکید از سوی دیگر، هرگونه. (Kaisto & Wells, 2020)هستند 

 طور به که شود می یجهان های واقعیت شناخت در ناتوانی به منجر ها، زمینه و تاریخی شرایط کافی شناخت بدون

 جغرافیا، علم های مربوط به در پژوهش مرزها چنین جایگاههم. گیرد می شکل معاصر دولتی مرزهای توسط مداوم

 حیاتی نقش که کند می یادآوری ما به سیاسی، فرایندهای سایر با مرزها متقابل ارتباط شدن روشن به کمک بر عالوه

نوظهوری  و یافته، جدید تکامل های پیچیدگی در وقتی خصوصاً کرد، تنزیل انتو نمی را مرزی فرآیندهای در کشورها

 .کنیم گیر زیست می های همه مانند بیماری

 نظر در ها دولت برای امنیتی تهدیدهای عنوان به اغلب عمومی، بهداشت مسائل که است مهم دلیل این به مسئله این

 برابر در دستیابی به امنیت سرزمینی را متحده، ایاالت دولت ملی امنیت استراتژی مثال، عنوان به. شوند می گرفته

کرده  مشخص اصلی هدف یک عنوان به طبیعی، شیوع یا تصادفی عمدی، حمله درنتیجه چه بیولوژیکی، تهدیدهای

 بهداشتی مسائل که واقعیت این یعنی است، همراه حکمرانی شیوه یک با ویژگی این .(Trump, 2017)است 

 که شرایطی در. شود وفصل حل قانون اجرای برای شده تدوین های گذاری سیاست و ها برنامه طریق از است ممکن

 مرزها است، ویروس کرونا در نظر گرفته شده شیوع از جلوگیری برای مردم های حرکت و جابجایی کنترل بر تأکید

این ادعا  حال بااین. رسند می جایگاه باالییبه  ملی امنیت تأمین این بحران و خطرات مهار برای اصلی ابزار عنوان به

 ممکن کنترل مرزها هست، پس فراملی ذاتاً دارای ابعاد گیری کرونا همه هایتهدید ازآنجاکه که است شده نیز مطرح

 ها مبتنی بر تفکر وستفالیایی باشد. های دولت که نگاه مؤثر باشد مادامی نمادین صرفاً ازنظر است

 مثال، اصطالح کمربند بهداشتی عنوان به. دارد طوالنی سابقه مرزها و گیر های همه بیماری بین باطارت از منظر تاریخی،

 ترتیب، همین به. گرددبرمی زرد تب شیوع کنترل برای 1822 سال در فرانسه دولت توسط اسپانیا مرز شدن بسته به
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باهدف  آنفلوانزا بحران جریان در فرانسه و پرتغال با خود مرزهای طول در بهداشتی را های ایستگاه اسپانیا دولت

 دولت ،بهداشتی بحران همان در .(Davis, 2013) کرد ایجاد 1918 سال جلوگیری از ورود هر فرد غیر تبعه در

 را ماهه شش دریایی قرنطینه و مختلف های ایالت بین و درون سرزمینی داخلی  مرزهای کنترل چنینهم استرالیا

 شیوع طی اخیراً،. (British Ministry of Health, 1920)شد  شامل می را کشتی 300 از بیش که داد انجام

( ای و منطقه شهری، ملی درون) مختلف های مقیاس نیروها و مراکز بهداشتی در ،(2013-16) غربی آفریقای در ابوال

 برای عاج ساحل و سنگال انندم همسایه شدند و کشورهای ایجاد سیرالئون و گینه ، لیبریا دیده آسیب کشورهای در

 .(Wallis, 2014)طور کامل بستند  به الذکر فوق کشورهای با را خود ملی مرزهای سال دو از بیش

 ویروس انتقال کاهش به تواند می مرزها شدید شدن بسته که انددریافته ها اما نتایج همیشه یکسان نیست؛ برخی مدل

 بستن کرد، گسترش به شروع کشورها سایر در ویروس که هنگامی ماا. کند کمک گیری همه ابتدایی روزهای در

 منتخب کشورهای برای را مرزی های محدودیت کشورها اکثر کرونا، گیری همه از پس .نداشت چندانی سود مرزها

 داماتیاق چنین که کردند می تصور دانشمندان موارد، بیشتر در. بودند کرده اعمال بود زیاد ها آن در بیماری شیوع که

 های عفونت مثال عنوان به کند که کنگ بیان می هنگ دانشگاه پژوهشگر گرپین، کارن. است بخش نتیجه زیادی حد تا

معناداری چندانی در  ارزش های مرزی سفر و کنترل های محدودیت بنابراین و نیستند شناسایی قابل اغلب آنفلوانزا

 کشورها به کرونا در اوایل شیوع ویروس (WHO) 1جهانی تبهداش سازمان که هنگامی .ندارد گیری کنترل همه

 را خود مرزهای حتی و گرفتند نادیده را ها توصیه این کشورها همه تقریباً اما دارند نگه باز را مرزها که کرد توصیه

 .کردند کمک دارد ادامه نیز امروز که جهانی سفرهای در سابقه بی افت یک به و بستند کشورها همه روی به

  است شده آغاز گیر همه بیماری آن در که را چین ووهان شهر از مردم خروج ممنوعیت تأثیر بررسی  مطالعه در یک

 چین از خارج کشورهای به دیگر های هفته ویروس کرونا در های عفونت از ٪80 تقریباً گسترش از که داد نشان

 قرنطینه با مقایسه در را المللی بین مرزهای شدن بسته مزایای احتماالً ها مدل از برخی بنابراین. کند می جلوگیری

 دیگری هایاقدام با که مادامی نیز مرزها شدن بسته از حاصل درواقع دستاوردهای. اند کرده ارزیابی ازحد بیش ووهان

 نبود. ای مدت نشدند کوتاه ترکیب محلی انتقال از جلوگیری برای سازی قرنطینه و تماس ردیابی آزمایش، مانند

 در یا هم به متصل بسیار کشورهای در مگر نشد توجیه گیری همه بعداً در سفر های محدودیت که دهد می نشان

پس برای مشاهده اثربخشی کشورها در بستن  .ببرند بین از را ویروس خواهند می و دارند کمی انتقال که مناطقی

 .(Mallapaty, 2020)ای بیشتری نیاز است  کامل مرزهای خود، به مطالعات مشاهده

 کرونا و احیای مرزها
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موج  فعلی کرونا، شیوع در. دارد قبلی و کرونا وجود هایگیری همه تغییر روند بین مورد در تاریخی مهم اختالفات

 در تری بزرگ سیاسی های تنش که منجر شده ایجاد شرایطی در بهداشتی های مسائل در اولویت تغییر بیماری به

. ایجاد کرده است ژئوپلیتیکی روابط سریع تغییر و مهاجرت جریانات برابر در مقاومت دن،ش جهانی اثرات مورد

 جهانی مرزی رژیم یک سمت به که کرونا هستیم گیر همه بیماری شیوع پی در مرزها مجدد احیای شاهد ما بنابراین

 ترین برجسته. دهد می نشانخود را  شود و می تولید مختلف های مقیاس در زمان هم طور به که است ای چندالیه

 مهاجم یک عنوان به ای فزاینده طور به که ویروسی برابر در کشور از محافظت برای ای وسیله عنوان به ملی مرز حالت،

 لیبرال های نظام هم و اقتدارگرا های دولت توسط هم که تاکتیکی است؛ شده احیا دوباره شود، می داده نشان خارجی

 بر تأکید با داشت سعی اواخر همین تا که است اروپا اتحادیه ،مثال ترین متناقض. است شده دموکراسی پذیرفته

باشد  یا پساوستفالی پساملی کشور داشت که یک آرزو و کند جلب را خود مشروعیت مرز، بدون اروپای مفهوم

(Pinos, 2018) .ترین اصلی از ییک عضو کشورهای توسط اروپا مرزهای ناهماهنگ شدن بسته تر، مهم همه از 

 نیز تضعیف را که حرکت آزادانه شهروندان اروپایی را تسهیل کرده بود 1اروپا یعنی توافق شنگن ادغام دستاوردهای

 کرده است.

 مهاجرتی ضد های سیاست تداوم عنوان به است ممکن ها در سطح اقتدار دولت سریع ظاهری و شکل تغییر این

 موضوع، این به توجه با است. شده دنبال متحده ایاالت و اروپا اتحادیه توسط گذشته های دهه در که باشد ای خزنده

 چیز قطعاً مهاجرت جریان از جلوگیری برای کشور مرزهای امتداد در بتنی و خاردار مجهز به سیم دیوارهای نصب

 آفریقای ق مجاور بهمحاصره مناط در 1990 دهه اواسط از اروپا در مرزها تقویت عمل مثال، عنوان به. نیست جدیدی

 در 2015 سال در پناهندگان بحران پی در یافت و ادامه ترکیه و یونان مرز در 2010 سال اوایل در شد و آغاز شمالی

 دونالد استثنایی نسبتاً اشتیاق البته،. (Schain, 2019)استمرار پیدا کرد  شرقی و مرکزی اروپای مختلف کشورهای

 جای تر بزرگ روند این در نیز مکزیک با متحده ایاالت جنوبی مرز تقویت ایبر آمریکا، جمهور رئیس ترامپ،

 که شوند می مطرح هایی در برابر گفتمان فعلی ملی سازی مرزهای مرتب تجدید با همراه ها سابقه این. گیرد می

 رسد می نظر به ، عوض در اند. رفته بین از حتی یا هستند ربط بی اند، یافته فرسایش مرزها کردند می استدالل ها مدت

خود  در حتی ملی مرزهای که دهد می کرونا نشان بحران به ملی های پاسخ با همراه مهاجرتی ضد تجدید هایاقدام

 .هستند برخوردار قوی جایگاه از همچنان مرز بدون اصطالح به اروپا اتحادیه

 است بوده گیر همه این بیماری به ها دولت خپاس جنبه بارزترین و ترین برجسته ملی مرزهای در جریان بحران کرونا،

 عنوان به را ها محله و شهرها ،مناطق اند. ایجادشده مرزهای جدید نیز اند و حتی شده فعال ها دولت در سرعت و به
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 نمونه اولین 2به مرکزیت شهر ووهان 1هوبئی که استان اند مورد شناسایی قرارگرفته ویروس قرمز و خطرناک مناطق

 کردند می کار معمول امور اداره برای قبالً که داخلی مرزهای که جایی بود؛ کامل ای و منطقه حدودیت شدیدیک م از

 ووهان خصوص به هوبئی استان از خارج و داخل به را ونقل حمل تمام چینی هایمقام درواقع،. شد ملی به مرز شبیه

 و نفر میلیون 60 به نزدیک انزوای باعث ای نطقهم مرزهای تحمیل درمجموع،. کردند قطع دیگر مهم شهر چندین و

مارس  ماه در هوبئی ساکنان برای سفر های محدودیت که هنگامی. شد منطقه امنیت بهداشتی تشدید تقویت درنتیجه

 در مهمانسراها و ها هتل به ورود از هوبئی مسافران اینکه بر منتشر شد مبنی هایی گزارش یافت، کاهش 2020

 اتفاق استانی مرزی های گذرگاه در های مجاور استان و هوبئی کارگران بین درگیری و اند شده منع ردیگ های استان

داده   رخ متحده ایاالت و ایتالیا در ای منطقه های درنتیجه اعمال محدودیت چنین اتفاقات مشابهیافتاده است. هم

در . شود رد ملی های دولت سوی از تنها تا ندا شده شدن قفل خواستار ای منطقه های دولت ، دیگر موارد در. است

 با کرد، خودداری قرنطینه کردن کاتالونیا از اسپانیا که دولت های متناقضی اتخاذ شد ازجملهبعضی موارد نیاز تصمیم

نشوند کار خود را انجام  چه و شوند قرنطینه مناطق چه دهد و نمی اهمیتی ها سرزمین به ویروس که استدالل این

 جدید باشد. مرزی های رژیم این احتمالی ای، نتیجه منطقه های هویت مجدد تغییر که رسد می نظر به د. اما،ده می

 از که مرزی آخرین. است بوده ها خانواده و افراد بر آن تأثیرات بازآرایی مرزها، روند این دیگر های جنبه از یکی

دیگر  بیان اند و به محدودشده خود نیز زندگی محل در که است خانوادگی یا شخصی مرز آمده کرونا پدید گیری همه

 منزوی خانه، در ماندن برای ها از مردم دولت مختلف های فراخوان. اند مرزها برای زندگی روزمره نیز ذاتی شده

 چنین کشورها، از بعضی در. گیرد دربرمی را فردی و بومی مرزبندی شیوه نوعی اجتماعی های فاصله ایجاد و شدن

گذاری  فاصله مدیریت در دولت نیز است و قرارگرفته تشویق مورد ها و مقامات محلیایالت توسط هایی شیوه

و معمول ذیل شرایط کرونایی در هر فضا  روزمره زندگی نوع به اعتباری، در هر .است بوده نیرومند کامالً اجتماعی

 شده و تعطیل ها رستوران ها، مغازه ها، پارک ها، هکارخان دفاتر، و مکانی با مرزبندی و کنترل مواجه هستیم. مدارس،

 از فراتر وجود این گاهی سطح قرنطینه با. شدند ممنوع شهر های خیابان از عبور و مرور در شخصی نقلیه وسایل

 و ورود مانع که هستند نگهبانانی و بازرسی ایست دارای نیز مسکونی های ساختمان بوده است و عمومی نیز فضای

 .شوند می ممرد خروج

. کنند و خودنمایی می شده پدیدار مرزبندی روند از جنبه این در اساسی ابزاری عنوان به نیز جغرافیایی فناوری

 در را حرکت ردیابی برنامه تا شوند می شناسایی هستند ویروس به مبتال که افرادی جنوبی، کره در مثال، عنوان به

 هفته دو طی را آلوده فرد آن گذشته سفرهای کشور سراسر در افزار، رماین ن. کنند بارگیری خود هوشمند های تلفن

                                                           
1
 Hubei 

2
 Wuhan 
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 چنینهم برنامه این. دهد نشان بوده او مجاورت در احتماالً که را هرکسی به ابتال خطر تا کند می گزارش گذشته

)سامانه  GIS از هازاین نیز، استفاد پیش. کند پیدا بهبود که زمانی تا کند می کنترل را افراد آلوده حرکات هرروز

 ردیابی اصطالح به) افراد وانفعاالت فعل و حرکات ردیابی برای مرتبط های فناوری سایر و (1اطالعات جغرافیایی

 است شده استفاده 2014 غربی در سال آفریقای در ابوال شیوع ازجمله گیر همه های موارد بیماری در( تماس

(Koch, 2016) .ماندگار های ویژگی از یکی است عمومی ممکن امنیت و بهداشت نام به جغرافیایی نظارت چنین 

 باشد. گیری کرونا جدید، در سطح ملی و فراملی حتی پس از عبور از بحران همه مرزی های رژیم این

 شرایط در و بود خواهد ناهموار جغرافیایی ازنظر ظهور، حال در جهانی مرزی رژیم یک ترسیم هرگونه مطمئناً،

 که کشورهایی از بسیاری در را ذکرشده های جنبه توانیم می ما حال، درعین. یابد می تحقق متفاوت ای هگون به مختلف

 ارائه را تصویری یک متحده ایاالت کرونا در گیری به همه پاسخ. کنیم مشاهده هستند، ویروس با مبارزه درگیر

 برابر در خود اولیه واکنش از بخشی انعنو به مختلف های به روش را خود ملی مرزهای متحده ایاالت. دهد می

 سفر چین از که آمریکایی غیر شهروندان برای سفر های محدودیت اعمال ازجمله کرد، وسخت سفت گیر همه بیماری

 به کرد تا موظف ایاالتی را همچنین ترامپ دولت. بریتانیا و اروپا اتحادیه خاص بعدی های محدودیت و کنند می

 را کانادا و متحده ایاالت مرزهای به نیروها اعزام دیپلماتیک، های و برخالف رویه رفته کزیکم و متحده ایاالت مرز

 گیری همه این از ترامپ عالوه، دولتبه. ملغی شد این قضیه کانادا دولت فشار از پس تنها که بود کرده ریزی برنامه

 تعلیق حالت به کند می محافظت جویان پناه و جرانمها از که را قوانینی ابتدا تا است کرده استفاده توجیهی عنوان به

 تعلیق حالت به را مهاجرت طورکلی به بعداً و( کرد اخراج کشور از ها را توان بالفاصله آن می بنابراین) درآورد

 .درآورد

 اکندههای پر سری واکنش یک متن در روند نیز این حال، است. بااین تغییر و تحول حال در نیز گرایی منطقه سیاست

 یکدیگر با موردنیاز پزشکی تجهیزات آوردن دست به برای اند شده مجبور ها دولت آن در که است افتاده اتفاق

 های محدودیت به پاسخ در طورکلی به که هااعتراض این. این روندها خالی از اعتراض نبوده است. کنند رقابت

 مربوط مسائل است، یافته سازمان محلی مقامات و ارانفرماند دستور به مشاغل در اخالل و عمومی مجامع در جدید

 در صورت های ماسک از استفاده حتی زند. می کلید دارد ها جریان در تعدادی از دولت را که اقتصادی مشکالت به

 معترضین توسط روزمره و حریم خصوصی شهروندان زندگی در دولت اقتدار تجاوز عنوان به عمومی نیز فضاهای

 وسیع گسترش خواستار عمومی های بهداشت سازمان هایمقام ها،موازات این اعتراض به. است قرارگرفته موردانتقاد

 باعث که اقدامی کنترل کند، مبتالبه کرونا را فرد هر حرکات تواند می که اند شده ردیابی و جغرافیایی های تالش

                                                           
1
 Geographic information system 
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 شده توسط احزاب سیاسی محدود واضح ورط به گرچه هااعتراض این. خشمگین شوند ازحد بیش معترضین شود می

 مرزها که از استفاده با مرتبط عملی های تنش و روزمره زندگی در مرزها بودن جا همه مورد این فرض در اما ،است

 دهد. وضوح نشان می کند به می منعکس را ویروس شیوع مدیریت برای

آشکار  چشمگیری و کرونا در قامت جدید گیر مهه بیماری ابتدای از مرزها اکنون شد، تر ذکر پیش که طور همان

 شدن جهانی مورد در گسترده های چالش از بخشی عنوان به مدتی برای حیات تجدید این بذرهای حال، بااین. اند شده

 ,Slack) اند شده کاشته مهاجرات، جریان کامل کردن متوقف یا کردن محدود برای مرزها از استفاده ازجمله

صحنه  این در که است هاییموضوع تنها روز اقتصادی و سیاسی مهم هایموضوع از بسیاری در واقع،. (2016

 بر نظارت های نگرانی و متحده و چین ایاالت تجاری مختلف های جنگ ،Brexit دارد )ازجمله جریان تر بزرگ

 گیر همه فروپاشی از پس دیگر مسائل از بسیاری و این مسئله درک برای مرزها. (Huawei) چین فناوری شرکت

 نتایج و روندها این ازحد بیش شارژ باعث است ممکن گیری همه ، این با وجود و. بود خواهند و هستند بوده، مهم

 ما اما است، زود هنوز گرچه. باشند مانده باقی نامشخص صورت این غیر در است ممکن که شود زده شتاب

 کنیم: برجسته دهیم می لاحتما که را گیری همه از پس پیامد چند خواهیم می

 سرد دستخوش کنترل و جنگ پایان از دیگری زمان هر از بیش الملل بین سیستم سراسر در مردم وآمد رفت اول،

 برای باز مرزهای که جایی برسد، نظر به اروپا اتحادیه در تر به شکل جدی است ممکن تغییر این. شود می تنظیم

 بین مردم گردش در جدید مانع یک عنوان به بیشتر مرزها که اکنون بینیم می ما اما است، بوده عادی گذشته نسل

مکزیک وجود  و متحده ایاالت مانند مدت طوالنی اقتصادی روابط دارای کشورهای بین حتی سرزمینی، فضاهای

 .دارد

 از شکایت. شد اهدخو تشدید داخل، در شده اعمال نابرابر های واکنش با ها زمینه برخی در گرایی منطقه سیاست دوم،

 در مرکزی دولت اقدام عدم دلیل به حتی یا ،مناطق برخی در متفاوت برخورد از امتناع داخلی، مرزهای تحمیل

 . خواهد شد کشورها از برخی در ها تنش شدن بدتر یا ایجاد باعث موجود، ای های منطقه سیاست

 عمومی امنیت نام به شهروندان بر نظارت برای همراه نتلف و جغرافیایی فناوری از استفاده به ها دولت تمایل سوم،

 .شود می تسریع روزمره زندگی در مردم حرکات ردیابی و دقیق نظارت و یابد می افزایش زیاد احتمال به

 گیری نتیجه

طور که تاریخ نیز نشان همان .نباشد پذیر امکان حاضر حال شاید در پیامدهای ذکرشده پیرامون قطعی گیری نتیجه

ها را کنترل کرد؛ برای تحقق این هدف، تعهد فعال هر کشور گیریتوان همهدهد، بدون همبستگی جهانی نمیمی
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مکانی ازجمله اختالفات بین شمال جهانی و جنوب  های چالش از بسیاری که داریم انتظار ما حال، بااین الزم است.

های مسائل و ابهام به منجر احتماالً امر این. یابد تخفیف و توسعه تا حدودی پیشرفت روندهای به توجه با جهانی

 . شد خواهد نیز های متفاوت مختلف با پاسخ های محیط در فرد منحصربه سیاسی

 باشد آن نوع همه در مرزها از جهانی سریع حیات تجدید یک تولید حال در است ممکن گیری همه خالصه، طور به

 از عبور از پس حتی شود می بیان غیرمعمول شرایط در و مختلف های سمقیا در روند، این با مرتبط های سیاست و

 همچنان نتایج اگر حتی دارد وجود احتمال این کنیم می فکر ما. باشد داشته دوام است ممکن بحران کرونا نیز

 به را مهم مسئله چندین کنونی مرز لحظه ،وجود این با. باشند احتمالی بسیار مکانی ازنظر و بمانند باقی نامشخص

 که هایی خاص، پژوهش طور به. باشند داشته ها آن بررسی برای مناسبی موقعیت باید پژوهشگران که آورد می وجود

 ضروری همچنان دهد، ادامه مرزها و سرزمین امنیت، حکومت، دولت، دهنده تشکیل و پیچیده های مجموعه به

 های بیماری عمومی، بهداشت های بحران و نسبت بین شتهگذ روابط بر روی تأمل بیشتر این، بر عالوه. بود خواهد

 به کنونی بحران مدیریت برای ها دولت هرچه. کرد خواهد کمک آینده درباره بحثی هر به مطمئناً مرزها و گیر همه

 ای به دریچه مرزها شدن تبدیل چگونگی مورد در تا باشیم آماده باید نیز ما دهند، می نشان بیشتری اعتماد مرزها

 .کنیم تأکید کرونا از پس جهان درک برای جدید

روند  با متعاقباً دارد که المللی بین های با کیفیت همکاری تنگاتنگی ارتباط گیر های همه و مهار بیماری کنترل

در سطح مرزهای داخلی  عمومی سالمت برای تهدیدی فقط بیماری کرونا شیوع. است یافته افزایش شدن جهانی

. کند فلج را دنیا سراسر در کشور هر امنیت یا و توسعه اقتصاد، تواند می زیرا است جهانی بحران یک بلکه نیست،

 طریق از موجود ساختار به مربوط مسائل. نیست سازگار کرونا بحران از ویژگی این دهی با پاسخ ساختار حال، بااین

ها در تمام  و تشدید مرزبندی هماهنگ رسازوکا فقدان و ساختاری مشکالت جهانی، همبستگی عدم قبیل از کرونا،

 ها آن از یک هیچ که است شده آشکار جهانی بحران یک عنوان به گیر همه این بیماری به پاسخگویی سطوح برای

 .یافت نخواهد بهبود فعاالنه کشورها تعهدات بدون
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یکموهای طبیعی؛ بررسی دو چالش جهانی در قرن بیست و بحران 19 کووید  

 

  1سیده مهناز حسینی

 چکیده

دو چالش جهانی، ویروس کرونا و تغییرات آب و  های کلیدی بین ها و تفاوت در این مقاله، تالش شده تا شباهت

را  19گیر و کُشنده همچون کووید شده از بیماری همه هوایی موردبررسی قرارگرفته و همچنین میزان تجربه حاصل

نگاه اصلی  ها و نهادهای خصوصی قرار دهد. استفاده حاکمیت برای مقابله با تغییرات آب و هوایی و اقلیمی مورد

های اقتصاد خرد،  ش آن است که نشان دهیم هر دو چالش جهانی کامالً ماهیت مشترک داشته و پایهدر این پژوه

عالوه بر این، دو چالش پیش رو  دهند. الشعاع خود قرار می شدت تحتهالملل را ب اجتماع جهانی و همچنین نظم بین

المللی و  و اجتماعی بسیار باالیی در سطح بین های اقتصادی ها با هزینه نیازمند متغیرهای بیرونی هستند که اصالح آن

کند که همانند تغییرات اقلیمی که  موضوع اصلی تحت بررسی در این مقاله؛ اثبات می ای همراه است. حتی منطقه

گیر  های مهم با بیماری همه اند خصوصیات مشترک و همچنین تفاوت گرفته مطالعه قرار طی چندین سال مورد

 19وتحلیل به آن پرداخته خواهد شد. بحران کووید مشاهده هست که در قسمت تجزیه لدر آن قاب 19کووید

المللی و  های آب و هوایی، حاکمیت بین طورکلی یک بررسی اساسی در جهت واقعیت سنجی درزمینه سیاست به

یرات آب گیر کرونا یک پیش تحقیق در خصوص تغی های جهانی است. در حقیقت، بیماری همه پیشگیری از بحران

را مورد تهدید قرار داده و همچنان نیز در حال تغییر و تحول  یالملل محیطی است که جامعه بین و هوایی و زیست

یافته و با ماهیت  ها کاهش روزها و حتی ساعت ها به های طبیعی از دهه است. جایی که زمان وقوع حوادث و بحران

اغلب با اولویت روز، هفته، ماه و درنهایت سال  19که کووید لیدرحا شود. ای دیده می یافته کامالً جدید و جهش

توان گفت یکی از وجوه  گیرد که می وتحلیل قرار می شود، مورد دوم با سال، دهه و قرن مورد تجزیه گیری می اندازه

 قرارگرفته است. بحث موردتمایز آن نیز در همین مقاله 

های طبیعی، تغییرات آب و هوایی، اقتصاد ان، حاکمیت جهانی، بحر19کووید کلیدی: هایهواژ  

 مقدمه

 راتییکرونا و تغ روسیو ریگ همه یماریب همچون یجهانبزرگ  دو چالش یها ها و تفاوت مقاله، ما شباهت نیدر ا

 .میکن یم یرا بررس ییآب و هوا راتییمقابله با تغ یبرا یریگ همهدوران تجربه استفاده از  زانیم یی وآب و هوا

                                                           
  smh.mahnaz@gmail.comکارشناس ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند،   1
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و این  بوده( روسیکرونا و -حاد ی)سندرم تنفس همچون یا کشندهی ها یماریاست که از خانواده ب ینام 19کووید

 تنهاهرچقدر ترسناک و مخرب باشد  کرونا ویروسبحران  است. نشده ییانسان شناساجامعه قبالً در  دیجدویروس 

علیه جامعه بشری آن را  فراهم  تواند یم یی و اقلیمیآب و هوا راتییکه تغ است یا ندهیاز اختالالت فزا یشینما

یی و اقلیمی در جامعه آب و هوا یها استیس نهیدرزم تیواقع یبررس کیخود  19، بحران کوویدقتیدر حق سازد.

 کامالً شیآزما کی ویروس را کرونا ریگ همه یماریب یالملل نیب یریشگیو پ تیحاکم یطورکل به است، امروزی

 و حتی دقیقه و ثانیه روزها ها به از دهه عیوقا یزمان اسیکه مق ییجا ادکردهی یمیاقل اترییتغ در خصوص خطرناک

دوم در  اما متغیر شود یم یریگ ها اندازه ها و سال ماه ،ها هفته ،اغلب در روزها ین متغیر؛اول که یدرحال .ابدی یکاهش م

 یمفهوم ها و نگاهمقاله ما از ابزار نیدر ا .ی استریگ اندازه ی وبررس  قابل چند دهه و چند قرن و یاها  طول سال

 ریگ همه یماریاز مسائل مربوط به ب یدر برخ و بررسی تأمل یبرا را ستیز طیمحکارشناسان  و اقتصاددانان

مطالعه از ظهور  کیهدف ما ارائه  تا به نتایج مناسبی در این زمینه خاص دست پیدا کنیم. میا استفاده کرده 19کووید

در جامعه  موجود یطیو مح یاقتصاد قاتیبه تحق یبا استفاده از استدالل و اتکا و خطرناک ریگ همه یماریب نیا

 فیشروع به توص ،لیوتحل هیتجزدوم از در بخش  .شده است یده سازمان ریمقاله به شرح ز نیا .است بشری

 جامع هستیم. اسیقلب یک ی در قامیاقل اترییبا استفاده از تغ 19ی کوویدریگ همهدر ساختار اقتصاد کالن 

 کاهش اثراتمشکالت منجر به  یکه هم برا شود یم استیدر س ییها منجر به واکنش فوق مسئله و قالب چارچوب

 در پژوهش پیش رو میا کردهتالش  ما دارد. یالملل نیب هاییهمکار چنین نیاز فراوان بهو هم شده یو هم سازگار

 بپردازیم. و بررسی منتج به نتیجه منطقی بحث ا جدیت و تحلیل بیشتر بهسوم بدر بخش  یاسیس یها در مورد جنبه

کرده استفاده  آمده دست به 19ی کوویدریگ همهدوران  اتیاز تجرب میتوان یمکه  ییها در مورد درسچهارم در بخش 

با بحث در مورد  ،پنجمدر بخش  و سازنده هستند. دیمفنیز  ییآب و هوا راتییمقابله با تغ یبرا رسدکه به نظر می

-جهینت دری موجود ها تیاز محدود یوجود دارد، برخ ییآب و هوا راتییو تغ کرونا ویروس نیکه ب ییها تفاوت

ممکن  در جوامع مختلف ما یها نشیکه تا چه اندازه ب خواهیم کردبحث  تیو درنها میکن یم دییرا تأ پژوهش یریگ

ی و همچنین راهکارهای ریگ جهینت ؛مقاله نیا ششمبخش  ود.ش و یا همسو رییها تغ تفاوت نیا لیاست به دل

 است. شده کسب

 مسئله انیب 1

در  شابهات موجودت میترسو  ی کرونا ویروسریگ همهدر حوزه رد اقتصاد خُ یتمرکز بر مبانبیان اصلی این پژوهش 

 .است یابزار یها حل راه یبرا ییو ارائه راهکارها مهم مسئله نیساختار ا در جهت تعیین ییآب و هوا راتییتغ

با و  19کووید :مانند یی از تهدیدهافرسا و طاقت دهیچیساختار پ کی با بررسی میکن یاست که سع نیا نهاییهدف 

، یمیاقل اترییتغ از جمله؛کامالً مطالعه شده  حال نیو درع ریو فراگ دهیچیمسئله پ کیاز  یعناصر میترس
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 اترییتغ یاستدالل چنینبر اساس  .میابی  دستدر این پژوهش  موردنظرائل ی مناسبی ارائه کرده و به مسساختارده

ها  آن ی دراقتصاد که شاخص گذارند یرا به اشتراک م یساختار مشابه بیماری کرونا ویروسو  ی و اقلیمیوهوا آب

 چارچوبهمان از  نیز ها تیحاکمی از سوی اسیس یها واکنش نیهست و همچن نسبتاً مشابه به هم ی وطور مفهوم به

، ممکن دیآ یبه دست م 19ی کوویدریگ همهدوران  که از تجربه ییها دگاهید دهد یمنشان  ها یبررس .کنند یم یرویپ

ما  نتایج مناسب و اثرگذاربه دست آوردن  یبرا .باشد و اقلیمی نیز وهوا آب رییتغ یها استیاست مربوط به س

 ی،انرژ ،ونقل )حمل باال -نییبخش پا کی یجا را به یفتار فردو ر ها زهیانگ نهیدرزم نییباال به پا کردیرو

حاصل از  یاصل یها امیپ .میابی  دست به نتایج مشابهی رهایمتغتا از این  میا دهکر ( اتخاذرهیو غ یفروش خرده

ی ها پروتکلی اجتماعی و ها یگذار فاصلهزمان قرنطینه و اعمال ( در طول 1) :خالصه شامل طور به لیوتحل هیتجز

 کاهش کالن در سطح جهانی با توقف اقتصاد یعنی ممکن روش نیتر به گران یا گلخانه یگازها دی، تولدرمانی

 یتر برا ارزان و انرژی ، مخالفت با ابزارهای ویروس کروناریگ پس از همه شد. رو روبهوصف  رقابلیغجدی و 

و سخت تر از  ، دشواری فسیلیها یانرژو کربن  ی بر رویگذار متی، مانند قییبه اهداف آب و هوا یابیدست

 و اقلیمی نیز کافی و الزم وهوا آب یها استیسو اهداف  ساختنبرآورده  یها برا کاهش نیا یحت است. گذشته شده

را  یروش تواند یکه م باشد دیجد یاجتماع یممکن است، برگرفته از هنجارها اثرگذار رفتار رییتغ کی( 2) .ستندین

چگونه  یا اینکه و میکن یم یکه زندگ ییجا مثال؛ طور به .دهد رییتغ میکن یکار مبا آن  رهایمتغررسی در حوزه ب که ما

 ی اجتماعیها نگرشیا  سازمان دیتجد نیا ی کرونا خواهیم گذراند.ریگ همهدر دوران  اوقات فراغت خود را

 یایدن کیدر  مورد دیگر(3) .بگذارد اوانیفر ریتأث یا گلخانهو اثرات مخرب گازهای  بر روند انتشار کربن تواند یم

آن مالحظات مربوط به  ای مجاورت با کشورها و جوامعی که با کرونا ویروس درگیر هستند و یا پیشرفته مدرن ستپُ

اقتصاد  کیدر  ها نشان دادهبررسی .دهد یمخود قرار  ریتأثی را تحت اقتصاد هایسازمانتردید بی کنند یمرا اعمال 

 نیبنابرا است. مدرن در جامعهافراد  ریوم مرگو  کاهش خطر ابتال به عفونت یسطح تماس کم، هدف اصلبا  دیجد

 ها تیحاکمشده و  یتلق منیصورت ا نیا در دهند یکاهش مبه هر طریقی را  ی افرادکیزیکه تعامل ف ییها تیفعال

 یمنجر به کاهش انتشار گازها تواند یم ییها تیفعال چنین ایآ که نیا د و توسعه آن خواهند بود.رشبه دنبال 

 و گسترش مساحت به شمار نخواهد رفت. در این زمینه خاص هیاول ینگران کیاحتماالً  ؟ریخ ایشود  یا گلخانه

 ؛حال نیباا .شود یمی کرونا ویروس ارزیابی ریگ همه از یناش یآلودگ زانیمستقل از م یاقتصاد تیهر فعالدر  یانرژ

 ساختاربر  بیترت نیو بد دنکن یم نییرا تع یاز مصرف انرژ یمتفاوت یالگو میرمستقیطور غ به ها تیتوازن مجدد فعال

با اطالعات  و نتایج پیش روها  درس پژوهش نیا در .گذارد یم یا ژهیو ریتأث یا گلخانه یو انتشار گازها یانرژ یکل

از  یا اما با حجم گستردهشده و  ارائهشده  در اختیار قرارگرفته 19کوویدآن در مورد  زمان بررسیکه در  یمحدود

زمان ممکن است  یقطع نتایج برای کسب .شود یجبران م یی و اقلیمیآب و هوا راتییموجود درباره تغ قاتیتحق
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 یرو خواهیم گرفت تا میتصمسپس ما  و رسد یم انیچگونه به پا ریگ همه یماریب نیکه ا میتا بدان فراوانی نیاز باشد

 برد. درخواهند زمان جان سالم به و گذر از آزمون ادیز احتمال که به میتمرکز کن یمیو مفاه یعموم نتایج

و  یدگیچیکامل بودن، وضوح، پ) نیمناسب ب و سنجش تعادل کیبه  یابیبه دنبال دست در انتها؛ با توجه به موارد باال

 .میهست ( جهت بررسی دقیقمحدود یها داده

 تحقیق اتیادب یبررس 1-2

 راتیتأث بر 19ی کوویدریگ همه ی مرتبط بااقتصاد یها لیوتحل هیتجز نیشتریب ؛دهد یمی اسناد و مدارک نشان بررس

 آن قابل یو اقتصاد یاجتماع جیشده و نتا متمرکز ی جوامع مختلفبهداشت ملّ یها ستمیس یداریو پا یاقتصاد

در زمان عواقب اقتصاد کالن  یع بررسدرواقتحقیق  اتیادب در حائز اهمیتبحث روزافزون و  است. مشاهده 

جمله  از دیگر صنعت نیو چند کنندهدیتول یها سازمانی بر ، اثرگذارجامعه آن بر اشتغال ری، تأثقرنطینه عمومی»

عامل دیگر فوق، چند  یها عالوه بر جنبه (Atkeson, A MA, USA, 2020). است «یونقل و گردشگر حمل

 قرار دارد. ستیز طیمح اقلیمی و راتییدر کنار تغ 19کووید کنند کهرا تجربه می یجهان ی اثرات کلیدیتازگ به نیز

باعث شده  امر نیشده و ا گزارش یمحل یدر آلودگ یتوجه کاهش قابل کرونا ویروس وعیطور خاص، از زمان ش به

اهیم دیگری نیز و مف ها مؤلفهاست یا در آن  یاز همبستگ شیب ارتباط  ایسؤال را بپرسند که آ نیمحققان ا تا

اند  پرداختهی به این مسئله کلیدی الملل نیبی در سطح چند مقاله علم این مقاله در زمان نگارش .کنند یمی نیآفر نقش

 Almond, D.; Du, X) .است و توسعه شیسرعت در حال افزا به ایحوزه چنیندر تحقیق  اتیادب دیترد یاما ب

Zhang: 2020) و ارزیابی  لیتحل  قابلعلمی  مختلف یها به روش ییآب و هوا راتییو تغ 19 کووید نیارتباط ب

آب و  ریینقش تغ هاپژوهشاز  یبرخ های مختلف بپردازیم.است که ما هرگز قصد نداریم در این پژوهش به شیوه

و به آن  اند ها مورد سؤال قرار داده به انسان واناتیاز ح روسیظهور و ی دراحتمال لیاز دال یکیعنوان  را به ییهوا

طور خاص، از زمان  به (Guo, Y.; Cao, Q.; Hong, Z.; Tan, Y: 2020, 7) .اند داشتهی نیز ا ژهیوتوجه 

 امر نیو ا شده گزارش یا منطقهی و حتی محل یها یدر آلودگ یتوجه کاهش قابل 19ویروس خطرناک کووید وعیش

این  ؛علت یناما اول خیر؟ ایاست  یهمبستگ یک از شیب وندیپ نیا ایسؤال را بپرسند که آ نیمحققان ا تاباعث شده 

همین شاخص را مجبور به مهاجرت کند و  یمختلف جانور یها ممکن است گونهچالش جدی را مطرح ساخته که 

 ((Jordan, R, USA: 2019 .شود یم در جوامع زا یماریعوامل ب تیاحتمال سرا شیافزا موجب

 مصرف یساز نهیبا به همراهکاهش تقاضا که  - دهند یرا کاهش م یطیمح تسیکه خطرات ز یهمان عواملدر مقابل 

کاهش  و یوانیح یها نیبا پروتئ یاهیگ یها نیپروتئ ینیگزی، جانیتأم یها رهیزنج یساز ی، کوتاه شدن و محلبوده

 سؤالمستندات در بسیاری از  نیریسا .کنند یکمک م ریگ همه یها یماریاحتماالً به کاهش خطر بی در طبیعت آلودگ

و گازهای  انتشار کربن مدت یمنجر به کاهش طوالن یاقتصاد یها تیفعال توقفو  19کووید وعیش ایاند که آ کرده
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در  دیامسال و شا که یدرحال (Carbon Brief:accessed on 13 October 2020) ؟یا خیر شود یم یا گلخانه

ادامه خواهد  چگونه رونداین است که  نیتر ا مسئله مهم ،شود ینیب شیپ رشد اقتصادی کاهش مداوم ندهیآ هایسال

 و در کرده یدر سراسر جهان معرف یا حاکمیتی که هر دولت یتیحما یها استیبا توجه به نوع س ژهیو ، بهافتی

 یهااقدام یمثال، با توجه به برخ عنوان به ی خواهد داشت.دیتول پیش روی چه اثراتی بر نهادهای راتییتغ گرفته شیپ

 انیپس از پا این امکان وجود دارد، در فضای مجازی تالیجید یها اعتماد به کانال شیو افزا یموقت، مانند دورکار

ونقل و انتشار  حمل یتقاضا نیبنابرا وبمانند  یباق مدت یطور طوالن به هااثرات آن اقدام ، همچنانقرنطینه عمومی

 میتنظ یبرا یخیفرصت تار کی 19کوویدکه  معتقدند گرید یبرخ شدت پایین خواهد آمد.هی با گلخانهی گازها

 یا گلخانهو گازهای  کربنیی برای کاهش ها نهیگز با استفاده ازمجدد آن  یانداز و راه یتوسعه اقتصاد ریمجدد مس

توسعه  توان یمو پاک در جوامع مختلف  داریپا یگذار هیسرما یها پروژه تیتقو ی وبردار مثال با بهره عنوان به .است

دولت و  امکان داردشده است که   اشاره نیچن، همحال نیا با (Barbier, E.B 2020) یا ساخت.هاقتصادی را م

سوی دیگر قیمت  از خود قرار ندهند.مبرم  یازهاین انیدر م یفور تیاولو کیعنوان  هدف را به نیشهروندان ا

 عاملی مهم و اثرگذار در این زمینه معرفی شود. ندتوا یمی فسیلی نیز ها سوخت صرفه به مقرونبسیار پایین و 

آب و  یها استیس یا ندهیفزا یفشارها  ترودو، تحت نیکانادا، جاست ریوز شده که نخست عنوان نمونه، گزارش به

 مقابل تالش داریم تااز صنعت نفت اعالم کرده است. در  تیحما یرا برا یو از قبل طرح گذاشتهرا کنار  ییهوا

 اترییتغ که همان مسئله یکه بر ساختار اساس میکنارائه  کرونا ویروس را ریگ همه یماریاز ب یاه مفهومنقشه ر کی

 .دارد هیتک یی و اقلیمی استآب و هوا

 لیوتحل هیتجز

 یی و اقلیمیآب و هوا اترییتغ شاخص قیاز طر 19کووید ساختار بررسی و 1-3

مشکالت و  یساختار ساز یبرا 19کووید یریگ همه و ییب و هواآ اترییتغ نیکه تشابه ب معتقدیمما  ،بخش نیدر ا

در کنار  ییآب و هوا راتییقرار دادن تغ یاصل لیدل است. کنونی و همچنین در آینده مفید و کارساز کسب نتایج

هر دو  رایهستند، ز با یکدیگر مشابه یمفهوم و یشده ازنظر اقتصاد مطرحچالش دو  است که نیا کرونا ویروس

 .شناخته شوند بیرونی یمنف یها عنوان شاخص به نیو همچن یالملل نیب یعموم یها بیآسو  عنوان مضرات به نداقادر

 دهیپد و یک بیماری مسری عنوان ، بهزین 19کوویدن یاست و همچنی الملل نیب یخارج چالش کی یمیاقل راتییتغ

تر از مرزها فرا یمسئله آلودگ کی کرونا ویروس ،قتیدر حق است. تر از مرز از نگاه کارشناسان و محققان مطرحفرا

و هوا  ایآب  ی طبیعی همچونرهایمس قیاز طر ی آن وکشور نشئت گرفته اما با عبور از مرزها کیکه از است 

 توان یم ی راآلودگ وارد سازد. جدی بیآس گرید های( کشورتی)جمع و ستیز طیبه مح تواند یمردم( م ییجا )جابه

با توجه به  .است و ناچیز انتشار آن نسبتاً کم زانیکه م انتقال داد یمنتقل کرد و به کشور بزرگه انتشاردهند کیاز 
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که در جهان  و بزرگی نیسنگ یآلودگ ،" و در ارتباط هستندبه هم متصل   همه"که  جهانی سازی تیواقع نیا

 است.دسترس  قابلنیز  دستمشهود است در مناطق دور افتهی توسعه

 .روند یمبه شمار  یجهان یها چالشو  مشکالتجزءر دو ها ه آن 2-3

تبعات جهانی و  تواند یمشود که محسوب می زمین ارهیکل س یبرا کلیدی مسئله کی ییآب و هوا اترییتغ

که در  شدهحاصل  یا گلخانه یچون از انتشار گازها شوندقلمداد می یجهان به این دلیل ها آن ی داشته باشد.الملل نیب

کرونا  بررسی است. قابل مناطق جهان ی، اثرات آن در تمامبیترت نی. به همشوند یم دیتول نیکره زم تلفنقاط مخ

شته که درگیر این ویروس چند( منطقه وجود دا ای) کی ابتدا در رایاست ز یمرز مشکل درون کیدر اصل،  ویروس

 ریگ همه یماریب کیبه  یدمیاپ کی از در حال حاضر و فتایگسترش  نیسرعت در کل کره زم به ، امامهلک شده

آب و  راتییتغ همچون یمشکل جهان کی آن را به کرونا ویروس یریگ همه اکنون خطرناک تغییر ماهیت داده است.

آب  راتییتغ .شودقلمداد می یالملل نیبی و متفاوت جهان یدو مشکل به روش نیاعالوه بر یی تبدیل کرده است.هوا

 تینظر از موقع صرف 1یا گلخانه یگازها یغلظت جو شیبا افزا نین کره زمگرم شد نیچنو هم ییو هوا

آب و  راتییتغ ریکه تأث آن است شود یمی که حاصل ا جهینت رو نی. ازادنشو یم جادی، امواد آالینده انتشار ییایجغراف

 کاهش یبرا جدی یا زهیانگ نیبنابرا و است آن عامل مستقل از انتشارات خود یکشور خاص تا حد کیدر  ییهوا

 ی و فرا ملّیتیآن فرامرز ریکه تأث 19کوویددر مورد  .کند ینم جادیا ی مختلفها تیحاکمی از سوی ا گلخانهگازهای 

از  تواند ینم دهید بیکشور آس کی، اما باشدمی SO2و  NOx گازهایی همچون انتشار به هیشب شتریاست، ب

 .مند شود بهره و بسیار ناچیز محدود زانیبه م ، هرچندشده  ر گرفتهدر نظ یگریکه در کشور د یا مقابله یها استیس

 ،کار بردهب یی نیزآب و هوا راتییو تغ 19کووید یوام گرفت و برا ؛ستیز طیاز اقتصاد مح توان یکه م یگریمفهوم د

ساطع  کیاز  چون .است صیتشخ قابل یراحت به یا نقطه یآلودگ است. ی منبعیو آلودگی ا نقطه یآلودگ نیتفاوت ب

 صیتشخ درهرصورت ای است.شده مشخصو دارای یک محیط  ردیگ یم تمکان مشخص نشا ایکننده معروف و 

منطقه  کیکه در  ییها ندهیزمان، با آال طور هم به و یاها  از مکان یاریاز بس یآلودگ نیا ر است.و دشوا  مشکل سخت

 .شود یم ی، ناششوند یمنتشر م عیوس

 .روند یمبه شمار  ی جامعه بشریات عمومهر دو از مضر 3-3

 رقابلی)بد( را دارد: غ یعموم یکاال کی یها یژگیو ی، بهداشت عمومیجهان ریگ همه یماریب کیدر صورت بروز 

 روسیوابتالی را از  گریافراد د روسیابتال به و رایاست ز یررقابتیغ شیوعاست و در  یمسر اریبس و ء بودهاستثنا

 که ی، درحالکند یرا مستثنا نم یکس ییوهوا آب سالمت زیستی و تغییرات ، کاهشبیترت نیهم به سازد.ینم مصون

 مشکل کیکه  میدان یمکامالً ما  همراه خواهد ساخت. ینامطلوب یامدهایپ ورنج  با را کشورها ایآن مردم  نبود

                                                           
1
 GHG 
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 نهیآن نسبت به سطح بهکمبود  رفعو  نیتأم یبرا یخصوص بخش در  زهی، عدم انگیعموم یدر کاالها اساسی

باشد،  یفرامرز ای یجهان ی در سطحبد عموم ایخوب  ی اثراتوقت است. یمداخله عموم با وجود یاجتماع

ی ها زهیانگ که یدرحال .سازد یرا مطرح م گانیرا یها یاست که مسئله همکار یضرور یالملل نیب یها یهمکار

 نیب اما این امراست،  و پرهزینه کشورها آشکار ریسا براییی آب و هوا یها یآلودگ در کاهش گانیرا ییجا جابه

کشور  کیدر  یمیاقل اترییتغ ریدر باال اشاره شد که تأث .است مشاهده کمتر قابل 19در خصوص کوویدکشورها 

 حاکمیت ایتوسعه  درحال یکشورها یطور که برا همان - استخود  یها ندهیمستقل از انتشار آال یخاص تا حد

در مورد  .سازد یمبرای استفاده رایگان از منابع فسیلی را مهیا  زهیانگ نیو ا کامالً وجود دارد امر همینکوچک 

مند شود محدود به  بهره یگریمقابله در کشور د یها استیاز س تواند یم دهید بیکشور آس کیکه  یزانیم 19کووید

و  دیجد  یماریب کیدر برخورد با  گرید ی( از تجربه کشورهاگانی)را یریادگی ء مهم؛استثنا کی .رسد ینظر م

 کیبر  19کووید یدمیاپ اثرهستند،  ییجا جابهو  که مردم آزادانه قادر به حرکت ی، در جهانحال نیباا است. ریگ همه

 .ندارد از شیوع بیماری یریجلوگ یاقدامات آن برا ی بهکشور کامالً به بستگ

 دارند. یالملل نیب درصحنهی منف ماهیت کامالًها هردو  آن 4-3

عمومی جامعه بشری داشته  بر رفاه یمنف یامدهایپ ی واثرات جانب 19کووید ریگ همه یماریو ب ییآب و هوا اترییتغ

 ی متعددیها ، اما آن را در طول زمان و نسلبرد ینم نیاز ب یخود را در بازه زمان یمنف ریتأث یخارج عامل کی اند.

 یدر جو باق یمدت طوالن یبرا یا گلخانه ی، گازهاییآب و هوا راتیید تغدر مور خواهد داد. و تغییر گسترش

 تواند یم از هزار سال شیب یبرا شده بیترک یسال، گازها 200تا  50کربن به مدت  دیاکس یمثال د عنوان به .مانند یم

 ,Myhre, G.; Shindell, D) .گذارد یم منفی و کشنده ریتأث ندهیو آ یبر هر دو نسل فعل وجود داشته باشد و

Bréon USA, 2013: pp. 659–740)  افراد آلوده احتمال ویروس در  پنهان بودن، 19بیماری مهلک کوویددر

 این ، کهکرده را چند برابر یبهداشت نظام کاهش(، احتمال ویروس اثرات بیرونی) .دهد یم شیرا افزا گرانید یابتال

فراوان  زانیبه م دنی، رسحال نیباا بسیار مهم و کلیدی است. دیجد مارانیدرمان ب عمومی جهت ها ییاثرات بر توانا

 .شود یم ی در جامعها گله یساز منیمنجر به ا در نهایت افراد آلوده از

امر  نیا .شود یم ی در جامعه امروزی نیزا گسترده منجر به مشکالت  ی کالنریگ همهو  بیرونی یژگیوداشتن 

 یعیطب عواملاز جذب توسط  شتریب یا گلخانهگازهای  حدوحصر یانتشار ب یها انیکه جر شود یاعمال م یهنگام

سرعت  19کوویددر مورد  .باشد توسط فیلترها کربن رهیمانند جذب و ذخ یمصنوع ای - ها انوسیو اق نیزمهمچون 

 راتییتغ یابر که ی، درحالشود یم بیماران در مناطق مختلفمنجر به انباشت که  ؛است و اپیدمی بسیار مهم تیسرا

هر دو  اسیمق ی نیز چنین تبعاتی را به بار خواهد داشت.ا گلخانهی و دفع اثرات گازهای ناکاف هیتخل ییآب و هوا

برای آنان در نظر  توان یمنیز کشته  یادیبار و تعداد ز با عواقب بالقوه فاجعهو همراه است  و گسترده میمشکل عظ
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مورد مثبت و  ونیلیم 2.5از  شی، جهان بکرونا ویروس یقربان نیلاز او نیپس از گزارش چ سال گذشته گرفت.

شده   را اعالم یو هم قربان یماریدر هر کشور هم ب باًی، تقرکه را تجربه کرده ریوم مورد مرگ 175000از  شیب

 یها روشهمچنین و  روسیو شیآزما یدر سراسر جهان برا و امکانات تیکه کمبود ظرف دیتوجه داشته باش 1است.

را در مورد تعداد موارد  و هماهنگی های کالن بزرگ های ، توافقرهایوم تعداد مرگ ی محاسبه دقیقمختلف برا

 است. ساخته فراهم از سوی بسیاری از جوامع گزارش نشده کنونتا که انیمثبت و قربان

 .دهند یمدر جامعه مدرن امروزی نشان را  یها هر دو عدم تقارن اطالعات آن 5-3

عدم تقارن  خصوص کرونا ویروسدر  است. و بررسی ذکر قابلکلیدی و مهم  یها از شکست گرید یکاکنون ی

ها  از دولت یبرخ و در سراسر کشورها وجود دارد. تیجمع نیدر ب یماریب و شناخت در مورد دانش یاطالعات

 یدستاوردهاابودی ناز  یریجلوگ یگرفت برا میتصم . دولتموارد است نیاز ا ی بارزا نمونه لیبرز همچون

در کنترل  عیاقدام سرعدم که با  درا متحمل شو ی این بیماریریگ همهاز  رمعمولیمدت، خطرات غ کوتاه یاقتصاد

 ه است و موجب خسارات شد.ی بهداشتی همراه بودها پروتکلی قرنطینه یا ها تیمحدودعدم اعمال  ااپیدمی و ی

(Nassi-Pires, L. Carvalho, L. Rawet, E USA: 2020) به عواقب که یهنگام نیهمچن هارفتار نیا 

و قابل نقد و بررسی  آشکار کند بسیارارتباط پیدا می یبه اقدام فور ازیو ن ی و آب و هواییمیاقل اترییتغ خطرناک

. در مورد دریگمی قرار موردتوجهی دیگری است که بایستی ا مسئله زین و نادرست انتخاب نامطلوب است. بیشتر

را به دنبال  یشتریب یها نهیکه هز یگرید داریپا هایخطر وجود دارد که احتماالً اقدام نی، اییآب و هوا اترییتغ

در عوض، فقط  ای شوند یدارند درمان م یقو ایکه عالئم واضح  یکسان تنها 19کووید یبرا پذیرد.نمیدارند انجام 

 خواهند داشت. بدون هزینه را درمان قابلیت هستند مهیب یکه دارا یکسان

 یالملل نیبطح درسی موجود ها استیسپاسخ و  1-4

 یی و کرونا ویروسآب و هوا راتییمربوط به تغ یها استیکه ساختار س براین باور هستیم، تحلیلی بخش نیدر ا 

سطح در  اثرگذار ازآنجاکه هر دو مشکل از عوامل .دارند و برابری کسانی یمفهوم ی؛ازلحاظ ساختار هر دو

 که یدرحال است. ی در جامعهسازگار وکاهش  و نیازمند هم مستلزم ی پیش روها هستند، پاسخ یلمللا نیب

 یتمام لیکن؛ وجود دارد یتر یطوالن یزمان اسیدر مق ییآب و هوا راتییبا تغ یشتریارتباط ب ادیز احتمال به

 که رندیگ یشکل م یالملل نیب یدر دسترس و با درجه همکار یچارچوب زمان در گسترده یاستیس یها پاسخ

 ,Lidskog, R.; y 2020, 12) ی خواهد شد.الملل نیبدر سطح  یتر هماهنگ استیس یمنجر به اجرا تیدرنها

اجرا  ی در سطح جهانیجیتدر رییتحت تغو  یفعل اوریفن نی، با بهتر"کاهش و انطباق"، یدو پاسخ اصل (6337

نقش و  درواقع ها تیحاکمی از سوی جوامع و اسیس یها واکنشدر  ی یا نگرشباز رییتغ کی حال نیباا .شوند یم

                                                           
1
 https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
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 نیاز ب زیها را ن حل راه نیکه اغلب اوقات بهتری است و اقتصاد یموانع اجتماع به دلیل دیجد اثرگذاری فناوری های

 .برد یم

 یطیمح ستیزی ها بحرانکاهش راهکار در جهت کنترل  مؤلفه 2-4 

از بروز تهدید اقلیمی و  اثرات ناخواسته پایین آوردن انداختن و ریدرواقع به تأخکاهش  هدف از مؤلفه

 ها و عفونت ها ندهیانتشار آال زانیم "کاهش" ی و اساسی درتمرکز فوریک عامل مهم؛ عنوان  به است. یطیمح ستیز

ی درمانی ها یازمندیو ن یپزشک زاتیتجه و یادر جو  ندهیانتشار آال و جذب تیظرف کمترینتا  بسیار حیاتی است

را  یطیمح ستیزی ها بحرانی از گسترش مورد طیشرا نیبدتر حاصله جهیبماند و نت یباق برای کنترل ویروس

 یانرژ مصرف به یا گلخانه یگازهادرصد از  70از  شیب تحقیقات کارشناسان نشان داده طور که همان .دنکاهش ده

 یابزارها .است پاک و بدون کربن یابع انرژو انتقال به من یکاهش مصرف انرژ اصلی هدف و مربوط هستند

ی ها یانرژدر  محدود کردن و تجارت یها کربن و برنامه بر مصرف باالی اتیمنظور شامل مال نیا یبرا یاستیس

 یور که باهدف بهبود بهرهی حاکمیتی ها کمکو  ها ارانهی، نیاست. عالوه بر ا یا منطقهفسیلی در سطح جهانی و 

نشان  شماره یککه در جدول  یطور همان .شود یم و سوخت پاک یباانرژ دیمنجر به تول شوند یانجام م ی پاکانرژ

 یگازها که ییازآنجا محدودکننده.ی و اقدامات کنترل ای بر بازار هستند یمبتن ای یگذار استیس یشده ابزارها داده

از  یا عمدهقسمت  هستند، که یلیسوخت فس یاستفاده از منابع انرژ یمحصول جانب یعیطور وس به یا گلخانه

کاهش نیز را  یرشد اقتصاد اسی، مقیا گلخانه یکنترل انتشار گازها شک یبی گیرد؛ دربرمرا  یاقتصاد تیفعال

قابلیت  مدت موارد در کوتاه شتری، ببمانند یاقب رییبدون تغ یفعل فناوریو  بیکه ترک میاگر فرض کن . حالدهد یم

 سرایت در سطح کلی زانیمنجر به کاهش م کنترل عمومی 19وص بیماری کوویدخصدر  اثرگذاری خواهند داشت.

 یحفاظت شخص لی، استفاده از وسایبهداشت شخص سطح شی، افزااقدام نیانجام ا یموجود برا یابزارها .شود یم

کاهش  ،با کاهش مصرف خانوارها است. ی برای عموم جامعهو کاهش تعامالت اجتماع خانگی قرنطینه، مورد تأیید

 یریادگیکار در خانه منوط به  .کنند یمی کمک ریگ همه کاهش و همچنین یماریب به کنترلخانه بیرون ساعات کار 

ی نیز بهداشت یها مراقبت ستمیس تیو ظرف باشد یمی موجود همچون فضای مجازی و... ها رساختیزو استفاده از 

 اجتماعی یگذار فاصله همچون هاییاقدام هک یدرحال (Rystad Energy:2020) .محدود است در این حوزه

 ریتأث جامعه شدت بر اقتصاد بلندمدت بههم در کوتاه و  توانند یها م آن اما را حفظ کند یسالمت عموم تواند یم

 و ی خطرناک آن بودهریگ همهویروس و  اول مورد» هستند: بیرونینگران دو مورد  یاجتماع انزیبرنامه ر .بگذارند

اقتصاد را متوقف  شک یب ها ، اما کنار آمدن با آنی برای سطوح مختلف جامعهبهداشت یها کم مراقبتترا مورد دوم

 (Eichenbaum, M.; Rebelo, S. USA: 2020) .شود یم «یمنجر به رکود اقتصاد به طرق مختلفی کرده ویا

برابر با  دیتول هید خالص حاشسو که ی، هنگامدهد ینشان م ستیز طیمح در هیاقتصاد پا نقش طور که درواقع، همان
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 دیده کامالً مرتبط با آن یو آلودگ دیتول یاجتماع نهیباشد، سطح به یآلودگ ناشی از خسارت یحداکثر نهیهز

 .شود یم

ی کاهشی )منبع مدل آماری مرکز پیو(ها استیس 1جدول شماره   

 و روندها ها استیس یمیاقل راتییتغ 19-کووید

 هی)سهم CO2انتشار  یبرا یکم یها تیمحدود یاجبار و تعطیلی یخانگقرنطینگی 

 رشیالزامات پذ یانرژ یور بهره،(  بندی

از  یبرخخارج ساختن  ایخاص ) یها یآور فن

 (ها یآور فن

 و کنترل فرماندهی

بافاصله  کار داوطلبانه از راه دور

 یاجتماع

 و معامالت یبازارها و کربنوارده بر  اتیمال

بدون کربن و بهبود  یها یفناور ارانهیانتشار 

 یانرژ یور بهره

 بر بازار یمبتن

 یها درمان ،خاص یداروها ،ها واکسن

 دیجد

 یآور فن و.. دروژنیه یی،گرما یی وپرتو تیریمد

 

ات فراوانی که خطر 19کوویددر مورد  .دارد ی فراوانی بر جامعه و حاکمیتها نهیدر هر دو مورد هز ریتأخ؛ دیترد یب

 است. محدودشدهو یا  متوقف باًی، اقتصاد تقردارد ها انانس یزندگ برای

(Balmford, B.; Annan, J.D: 2020)  ریکه به تأخ دادهنشان  درگیر بیماری، نمونه از هشت کشور کی 

 است. برداشتهی سنگین درمانی در ها نهینفر هز ونیلیم میاز ن شیب برای هفته کبه مدت ی قرنطینه خانگی انداختن

نجات جان افراد از  و یاقتصاد تیفعال دلیل کاهشمحافظت از شهروندان خود به  یها برا دولت یضمن یها نهیهز

مثال، دانمارک،  عنوان دالر )به ونیلیم 1از  شیتا بو ( ایتالیو ا متحده االتی، اسی) انگل در مثال عنوان دالر به 100000

 یبه معنا شتریب کنترل، و اقلیمی ییآب و هوا راتییتغ نهیدرزم و بررسی است. مشاهده و کره( قابل لندیوزیآلمان، ن

 (انیسود و ز) انیازآنجاکه هر دو جر ت.اس ندهیو رفاه باالتر در آ دیتول شیو افزا یو رفاه امروز یفعل دیکاهش تول

 ی؛زمان اسی، مقنیدارد. عالوه بر ا ی در این زمینهاساس ینقش کاهشنرخ تعیین ، افتد یمختلف اتفاق م یزمان تایمدر 

و خطر  بوده ریفراگ ی امری کامالًا مقابلهدر برخی اصول  نانیعدم اطم می دهد و همچنینارائه  ی این پدیدهدگیچیپ

و  رشیبا توسعه، پذ توان یم در بلندمدت دیترد یب .دهد ینشان م یریشگیپ صولا بیتصواز عدم  را بار فاجعه جینتا

 رییو با تغ دیمصرف و تول یبیدر ساختار ترک رییمناسب، تغ یشناخت تیعجم یها استی، سدیجد یها یانتشار فناور
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در  د.کرو آن را کنترل  کاهش نیز را یمیاقل راتییو عادات، تغ حاتی، ترجی، سبک زندگرفتار جامعه در نگرش

 یها یباشد، فناور نیز دوساله ای کی یبازه زمان کی یبه معنا زمان طوالنیکه  19خصوص بیماری مهلک کووید

تمام افراد آلوده را درمان  تیکه با موفق ییها و روش ها هیو همراه با رو دیجد هایدارو در خصوص ساخت آزاد

 یماریاز همه افراد در برابر ب تواند یکه م کسنوا کی ساخت ،شتریب ی( و حتی زیستیها ینوآور هیشب شتری)ب کند یم

 .دارد بر عهده؛ نقش اصولی برای کاهش را محافظت کند

 19ی و کوویدطیمح ستیزی ها بحراندهی؛ راهکاری در جهت کنترل  انطباق مؤلفه 3-4

اقداماتی او و  یها تیانسان، فعال یبر رو ریناپذ اجتنابو همچنین  یکاهش اثرات منف ی و انطباق(هدف از )سازگار

آب  راتییدر مورد تغ ریراگف ی و انطباقمربوط به سازگار تالش ها است. در حال انجام نیکره زم است که بر روی

و یا  می، ترمیساحل یها ستمی، اکوسداریپا یکشاورزدر خصوص  دی، اما شابسیار گوناگون است که ییو هوا

)ازجمله  یرساختیو ز یشهر یها ستمیو انتقال سمحیط زیست  بیاز تخر یری، جلوگستمیاکوس بازسازی

 یگذار هیسرما ی مبرمازهایاز ن یا ( نمونهافتهیبهبود یها رساختیونقل و ز حمل یها ، سامانهیکاربر یزیر برنامه

تنها  نه ی، سازگاریمیاقل اترییدر تغ هستند. ییآب و هوا راتییدر برابر تغ رگذاریتأثو  مقاوم یها رساختیز نهیدرزم

که  شود یممحسوب توسعه  درحال یمربوط به کشورها شتریبکه خاص است  یاست، بلکه عمدتاً مورد یضرور

 و یا انطباق پذیر سازگار هایاقدام 19کووید در خصوص؛ ساخته است. ضربه را به آن وارد نیشتریب یمنف راتیثتأ

 شتریب باشند یمی درمان مهیفاقد ب ای و برخوردار هستند یشتریبو ضعف بهداشت از خطر  ستمیکه س ییدر کشورها

 یها رساختیوز یپزشک زاتی، تجهها مارستانیر بد یگذار هیسرمابوده و بایستی به آن پرداخته شود.  ازیموردن

 شوند یمیاد  "ریسازگار پذ"اقدامات  کند یم ریپذ را امکان یکه فاصله اجتماع یامکانات نیهمچن یدرمان و یبهداشت

 یسازگار خصوص کرونا ویروس،در  و کاربرد خواهند داشت. شده اعمال 19ویروس مهلک کوویدکه در مورد 

طول  ایباشد که عالئم  ییدارو دیممکن است شامل، تول امر نیا داشته باشد. یچندبعدو  تلفاشکال مخ تواند یم

ی مارستانیب یها تخت هوا و یا هیتهو یها دستگاه ساخت نهیدرزم یگذار هیسرما ایو  دهد یرا کاهش م یماریبدرمان 

 در امکانات مختلف جادیستلزم ام ی؛ریگ همهجهت پیشگیری از واکسن  دیموازات تول به از سوی دیگر ای باشد.

و افزایش میزان دوز  دیباعث کاهش زمان تول همین مسئله که یطور ، بهجا و مکان است در هرآن  دیتول

در  یگذار هیبه مداخله و سرما ازین ییآب و هوا راتییتغ که ییمالحظات، ازآنجا نیعالوه بر ا .شود یم واکسیناسیون

تا  شتهفعال دا ی قدرتمند وو پول یمال یها استیبه س ازیننیز  19کووید دارد یریپذ و انعطاف می، ترمیریشگیپ

هر  یبراحال  کاهش دهد. ایرا تا حد ممکن محدود و  در جامعه مشاغل افراد از بین رفتن درآمد و کاهش عواقب

در مورد اول فرض  .باشد چه زمان و مکان مؤلفهتعدیل در بسیاری از بدون  تواند ینم گزی هر، سازگاردهیدو پد

 یاطینباشد اما اصول احت ازیموردن ها یگذار هیسرما نیاز ا یبرخ امکان دارداست که  آن ی در این پژوهشاساس
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 عدیلیت اتتحت اقدام نانی، با توجه به عدم اطماین امکان وجود دارد .رندیمورداستفاده قرار گموجب شده تا آنان 

سرانجام،  د.نشو ی ترکیبمشکل مال کی درمقابله با  یدر سازگار یعموم یها یگذار هیاز سرما ی، برخزیآم تیموفق

 یعمدتاً برا یساز نهیاز به ی؛اساس اترییتغ میزان نیازمند به همان ییآب و هوا اتو خطر کرونا ویروسپرداختن به 

 .هاست آن تر یطوالن یریپذ از انعطاف نانیتا اطم ها ستمیمدت س عملکرد کوتاه

 ی در جهت کنترل و کاهش اثراتالملل نیب یها یهمکار 4-4

و  کشورها الزم نیب یهمکار چالش پیش گفتهحل کارآمد هر دو  ی، براامروزی جهان یعموم تیبا توجه به ماه

نیز  یها نهیو هز ایمزاو  دنها همسو و مثبت باش مستلزم آن است که مشوق ها یهمکار .است امری کامالً اساسی

و  هیته یبرا ها یهمکار ی،بند طبقه برابر با(Barrett, S. W Oxford: UK, 2007) قرار گیرند. موردتوجه

بین  یعموم یجزء کاالو  "تالش جمع" و زمره در گروه ییآب و هوا راتیی، کاهش تغ یعموم یکاالها "نیتأم"

کشور واحد  کیدارد و  یجهان به تالش کل کشورها بستگ یا گلخانه یقرار دارد: کاهش انتشار گازها المللی

 طرفه کیدهد و قطعاً کاهش انتشار  کاهش او ی تیتثب خود یخود به ار یا گلخانه یغلظت اتمسفر گازها تواند ینم

 رایز قرار دارد یعموم هایکاالدر زمره  "اپیدمی حلقه ساختنتر فیضع" 19کووید یکن شهیر و نیتأم نخواهد بود.

در امان نیز  یکشور چیاز جهان فعال باشد ه ییهنوز درجا روسیو و چنانچه مبرم داشته ازین یجهان یهمکار به

الزم است،  یکل جهینت کیبه  یابیدست جهت یفرد یها تالش نییتع یبرا ها یدر حالت اول، همکار نخواهد بود.

 ;Caparrós, A) است. و ضروری الزمامری حداقل استانداردها  جادیا یبرا یمورد دوم همکار یبرا که یدرحال

Finus: 2020) و مربوط به  شود یممحسوب دار  ادامهو  مداوم دادیرو کی "مذاکره"، یمیاقل راتییدر مورد تغ

، گزارش و دیینظارت، تأ}آن شامل  یو اجرا ی بودهالملل نینامه ب توافق کیاست که شامل  یمیاقل یمعمار ی وطراح

طور  به .کارآمد و عادالنه باشد ،شود تا مؤثر یطراح قیدق یا وهیبه ش دیبا ییآب و هوا نامهتوافق .شود یمآن  {انطباق

، دقیق درج شود طور کنندگان به از شرکت کیهر  طی( شرا1باشد که: ) یا گونه به دیبا یالملل نیخاص، توافقنامه ب

از  یبهتر طیکنندگان در شرا از شرکت کیهر  که یطور ، بهشته باشدندا ی عدم اقدام وجودبرا یا زهیانگ چی( ه2)

در ابعاد مختلف اجتماعی و  ثبات شیافزا یها ( مشوق3، )نشوند هدمتع گرید یها خارج از توافقنامه با طرف

 19-ی دوران کوویدریگ همهموجود در تجربه  گردد. ینیب شی( پی هاسود حاصل از همکار شیافزا ی)برا اقتصادی

 ;.Elliott, R.J) .رود یم نیاز ب دهگستر بحران کی یدر ط یراحت به یالملل نیب یکه همکار دهد ینشان م

Schumacher: 2020, 76, 1187–1213)  مسئله مهم کی یبند زمان روسیکرونا و ریگ همه یماریدر مورد ب 

 سرعت در فضا ، که بهبیماری وعیش زمانکشورها در نیب یها ی، همکاری بودن اثرات ویروستیاست. فراملّ و جدی

هر  یاقدام برا جهت زهیمذاکره وجود دارد و انگ یبرا یزمان کم شک یب است. یاتیح بسیار افتهی گسترش و محیط

 اییاستثنهیچ  اقدام خواهند کرد. زین گرانیدارد که د انبه اعتقاد آن یبستگ یاز کشورها با توجه به منافع عموم کی
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و  مهم امری کامالًی هماهنگ .کند یم دیکشورها را تهدتمامی کشور  کی مناسب عدم عملکرد رایوجود ندارد، ز

بحران موجود  اند. خورده کشورها با عمل خودشان شکست نیاز آن هست که ا یحاک یاست و تجربه فعل حیاتی

پس از  یالملل نیکه صحنه ب ستیمشخص ن وجه چیه ها و نهادها باشد. به دولت یمهم برا جریان کیممکن است 

تر  انهیگرا یملّ کردیرو کی امر می تواند در قالب نیا مد.درخواهد آو به چه سرنوشتی چگونه  19کووید یریگ همه

 شود. یالملل نیب شتریب یو هماهنگ یمنجر به همکار ییچندجانبه گرا هیروح کی ایباشد  یساز یو ضد جهان

 ی و حاکمیتیالملل نیبدر سطح  19و اثرگذاری کووید تبعات :2شکل شماره 

 
به همراه خواهد  یی و اقلیمیآب و هوا راتییمقابله با چالش تغ یبرا یمهم در هر دو مورد؛ تبعات یینها جهینت

، یتجار یها تیو محدود یمسافرت یها تیمحدود جادی، ایدمیبه وجود اپ ها تیحاکم لیدر ابتدا عدم تما. داشت

 یادعاشده برا یها ، صحبت نکردن از تالشیپزشک زاتیتجه ی در تهیهعدم همکار و بسته شدن مرزها، رقابت

اثرات منفی شیوع کرونا در  تماماًی مختلف واکسن در کشورها ساخت و خرید نهیدرزمی نجام معامالت اختصاصا

که در  است بارزی کامالً در زمان بستن مرزها مثال یعدم هماهنگ .سازد یمی را بازگو الملل نیبی ها یهمکارسطح 

، بودهواکسن  ساخت و یا تهیه انه به دنبالصورت جداگ به ی. در حال حاضر، هر کشوراست داده رخسطح جهانی 

 نیب یقو ی، با توجه به روابط اقتصادبیترت نیبه هم غلبه دارد. ها یناهماهنگ، رقابت بر هماهنگ ریمس کیاما در 

کار د و به جایا ی راریگ مقابله با عواقب سخت همه جهت یدرباره اقدامات اقتصاد یمقدار هماهنگ توان یکشورها م

 .است و حتی غیرممکن هدف تا چه حد دشوار نیبه ا دنیکه رس دهد یاروپا نشان م هیدر اتحاد یبه فعلتجر .گرفت

 و تغییرات اقلیمی 19کووید نهیدرزمموانع و مشکالت موجود  5-4

 یاجرا یموانع و معضالت اجتماعنشان داده که « ی و پیوکارنگ رند،»های مختلف همچون از اتاق فکر ها یبررس

مطرح سؤال  نیممکن است ا کرونا ویروسدر مورد  ساخته است. شده را دشوارتر اعمالی ها استیس به ها پاسخ

 هی)سرما یبافت اجتماع است. شکننده ذاتاً که باشد یمی فاصله اجتماع یعنی، )کاهش( یاصل کیتاکت ایکه آ شود

، دیدار ازین یبه بافت اجتماع تیاز جمعدور ماندن  ی، اما شما براابدی یکاهش م افراد ( با تعامالت کمتریاجتماع

 ندکن یکار را م نیا مامی افرادت است. و حفظ جان افراد در جامعه بشری بشردوستانهی کار تا حد نیا زهیانگ رایز

رویکرد ملّی گرایانه 
چند جانبه گرایی و  و ضدجهانی سازی

همکاری و هماهنگی 
 بین المللی
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ی ریگ همهاز شیوع و  را گرانید نکهیا یبلکه برا ،ستین خود آنانمحافظت از  یعمل فقط برا نیکه ا نددان یچون م

پس از  دهد.مینشان  ی نیزاسیس یها زهیباانگ 19موجود در کوویدموانع همچنین  دارند.در امان نگه کرونا ویروس

در مورد  دقیق چندان نه و یبا اطالعات ناکاف همراه حل کارآمد راه ارائه موجود در شکالت، موانع و میماریانتشار ب

 ;.Lăzăroiu, G) رگذار خواهد بود.اثسازگار افراد  ریغ یرفتارها نیو همچن ویروسو عواقب  اتیخصوص

Horak, J; Valaskova, K: 2020, 76, 751–778)  
 طور به ی رفتارهاریرپذییبا تغ تواند ی، کامالً نامحسوس و پراکنده است و میی و اقلیمیآب و هوا اترییتغ دیتهد

 یمطابقت کم یاسیبا روند س "کربن ی انتشارزمان اسیمق"، نیعالوه بر ا .برود نی( از بیشهر یهوا یمثال )آلودگ

سرمای چندین ساله در نقاط  همچون: .داشت خواهد وجود ناپذیری اجتناب بازدارنده عواملزمینه از  این در دارد.

 هایتیفعال یهسته اصل ی؛انرژ (.روسیو وعیشیا و  ی)سونام رمترقبهی، حوادث غی، رکود اقتصادمختلف جهان

 نقش داشته باشد. در آن تر از همه اطالعات نادرست و مهم تخصصی لفنظرات مخت تواند یم و است یاقتصاد

 و تغییرات اقلیمی و آب و هوایی 19کووید دو بحراناز بررسی  ها یابیارزنتایج و  1-5

انتظار دارند که  حوزه بهداشت و درمان متخصصان .است دیکامالً جد دهیپد کی بررسی ها نشان داده کرونا ویروس

که همین مسئله تبعات مختلفی را درپی  بماند یباق جامعه انسانی انیدر م دیگر ل به مدت دو سالحداق روسیو نیا

بحران  نیوجود دارد که چگونه ا فراوان نانی، عدم اطمبروزدر حال  یخیتار دادیرو کیعنوان  به خواهد داشت.

 ساختنمطرح  و ابراز کردن اهد بود.آنچه خو مدت یو عواقب طوالن ابدی یم انیپا چه زمانی تیگرفته و درنها شکل

بسیاری از دانشمندان ، حال نیباا .خواهد بود رممکنیغو حتی  سخت اریبس ی در این زمینه خاص؛قطع یها درس

 .کند یم رییطور مداوم تغ به پیش رو تیاست. وضع و پر اثر عیسر اریبس دادیرو کی زین 19معتقدند کووید

 .اند داشتهتغییر فراوانی از اطالعات از آغاز بحران  یاریبس شوند یمو اعالم روز انجام هر باًیتقر ها افتهیو  ها شرفتیپ

 یی وآب و هوا اترییتغ در جهت یک عامل مهم عنوان به تواند یم (شاخص )سرعت که رسد یبه نظر م نیبنابرا

 و اثرگذاری هانهیدرک هز ،نیعالوه بر ا و مدنظر قرار گیرد. شوند کند آشکار  اریبس یبه شکل دیگر یدادهایرو

آب و  راتیی، تغاز منظر نظریگرچه  ؛مشاهده است قابلو  آشکار ییآب و هوا راتییاز تغ شیبکرونا ویروس 

ماه  کی دقیقاً ،2019ها و افراد در ماه نوامبر  ها، شرکت دولت باشد. تواند یم از این بیماری رانگرتریو یحت ییهوا

اساسی  سؤال و اند ، چه کردهفتدیآنچه قرار است اتفاق ب یساز آماده یکرونا، برا روسیو یدمیاپ یریگ قبل از اوج

یی را بایستی ها برنامهآینده چه  سال 50تا  30 رخ داده کشورها برای 2020که با توجه به آنچه در سال این است 

با شوک جهان را  یروسکرونا و یریگ متناقض است که همه از سوی دیگر واضح و اریبس موضوع نیا دنبال کنند.

با استفاده از  داده وپاسخ  ییآب و هوا راتییتغ دیآهسته به تهد اریجهان بس که ی، درحالساخت رو روبهعظیمی 

 .اند آمده دست به ها تیکه از مشاهده واقع میکن میترس ها تیحاکمبرای  را ییها درس میتوان یما م ییاستقرا کردیرو
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 یای، مزااتیاخالق از ،ییآب و هوا رییتغ یبرا از کرونا ویروس شده کسب یها ، درستاریخی افسانه کیمانند 

 .دهد ینشان م جامعه را به اناز آن یرویو عواقب عدم پ اتیاز اخالق یرویپ

 ها تیحاکمی پیش روی ها نهیهز نیتر کاهش انتشار با گران 2-5

 ییآب و هوا راتییتغ نهیدرزم یا مقابله هایقداماو مردم تاکنون در انجام  نهادهاکشورها،  نکهیا یاصل لیدل دیشا

 ؛لحظه نیممکن است انتظار تا آخر آن است. یاقتصاد یباال یها نهیهز علتبه  تنهانداشته اند چندانی لیتما

سرعت  لیبه دل .کند یاقتصاد یها تیبا توقف کامل فعال یا گلخانهی کشورها را مجبور به کاهش انتشار گازها

، به و اپیدمی تیسرا ساختنمتوقف  یکردن اقتصاد برا لیکه تعط دادنشان  انیبه جهان 19کووید ریگ انتشار و همه

شده  یریگ باعث کاهش همهکه  یاثر جانب کیعنوان  توقف اقتصاد، به نهیهز ؟و چه تبعاتی در پی دارد چه معناست

 دیدر تول یتوجه قابل ا کاهش رقمب سیانگل ای ای، اسپانکیمکز نظیر ییکشورها است. و خاص سابقه یب کامالً

 یمنف بار کیعنوان  کربن درگذشته به متیق شیدر مورد افزا و نگرش استدالل روبرو هستند. یناخالص داخل

کنار گذاشتن  ویروس کرونا یریگ همهدوران پرتالطم پس از  .است شده فیجامعه توص یبرا تحمل رقابلیغ

 یها نهیکه هز شود یم ینیب شیپ قیطر نیاز ا .دشوار خواهد بود یمیاقل یها استیبرابر س در یاقتصاد یها استدالل

 ;.Klenert, D) سیاستمداران و اقتصاددانان قرار گیرد. موردتوجهیی آب و هوا راتییمحدود کردن تغ یاقتصاد

Funke, F.; Mattauch, L.; O’Callaghan, 2020) از  گازهای گلخانه کاهش انتشار اثر رسد یبه نظر م

 17- زانیکربن روزانه به م دیاکس یکه انتشار د شود یزده م نیباشد. تخم کمتر اریبس حدودیت و قرنطینه اجتماعیم

تشعشات  ریتأث که یکاهش داشته است درحال 2019با سطح متوسط سال  سهیدر مقا 2020 لیآور لیدرصد تا اوا

 ,Meles) .شود یاز کشورها مشاهده م یاریبسونقل دارد که در  زمان حمل به مدت یبستگ 2020 در سال انهیسال

T.H. Ryan, L. Wheatley, J: 2020, 76, 779–787) 
 40 زانیبه م 2030را تا سال  یا گلخانه یگازها دیتول ادیز احتمال به ییآب و هوا استیموجود در س های برآورد

 .ستندیمؤثر نی و کاف سیپار اتفقبه توا دنیرس یها برا کاهش نیا حال نیباا .خواهد داد نشان کاهش با درصد

 یالملل نیبدر سطح  تحول سبز کیهمراه با  تر قیعم اریبس یاجتماع رییتغ کیبه  ازیدهنده ن نشان همچنین این مسئله

از  یدرک درستتاکنون  کند.تفکیک  را از هم ی و فسیلیا گلخانهی و انتشار گازها یاقتصاد تیاست که فعال

 احتماالت و نظریات متعددی نیز در این رابطه وجود دارد. اما وجود نداشته یتصاداق نیچن یریگ شکل یچگونگ

 نانیگذشته از عدم اطم است. صحیح در جامعه بین المللی و درک ارتباط نانیوجود دارد عدم اطمکه  یگریجنبه د

 نیاختالف بموجب  ییآب و هوا راتییتغ در مدت یطوالن یه زماند، بازی محدوددانش علم لیبه دل یواقع

ایجاد کرده عمل  یایمزاو  جهیو کاهش نت شده ندهیآ راتیدرک شده از تأث یواقع یو اقتصاد یاجتماع یها نهیهز

 است.
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 .است ریپذ امکان و ادراک جامعه در رفتار رییتغ 3-5

، عادات، سبک در رفتار رییبه تغ مبرم ازین ییآب و هوا اترییتغ تکه حل مشکال دارند دیاز کارشناسان تأک یاریبس

 رییاست که تغ نیا ؛به دست آورد گرید اتاز مشاهد توان یکه م یگریدرس د دارد. جامعهمصرف  و یزندگ

حفظ  ایماسک و  استفاده ازمانند ه دیجد یاجتماع ی)و طرز فکر( ممکن است که با هنجارها هادر رفتار یناگهان

چگونه داشته باشد که ما  ی در پیمدت یطوالن یامدهایت پممکن اسی اندمپ ؛متعاقب و شود یانجام م یفاصله اجتماع

  خواهیم کرد. یسپر چه شکلی زمان فراغتمان را به یاو ی کنیمزندگ

، یفعل یها یبا فناور همراه رهیو غ دیونقل، تول در مصرف، حمل رفتار رییکه تغ دهد ینشان م روسیبحران کرونا و 

 نیاز ا و پیچیده  گسترده میمفاه است. ریپذ امکانکامالً  کند یم انجام آن ر بهوادامردم را  پیش رو طیشرا که یهنگام

تحت  یادار یدر حال حاضر استفاده از فضا مؤثر باشد.و  کارآمد تواند یم دورکاریمثال،  یبرا .موضوع وجود دارد

تا حد  و افراد جامعهدر رفتار  رییکه تغ رسد یبه نظر م ؛حال نیباا است و خطرناک شدت نامناسب به یعاد طیشرا

، مسئله زمان و ادراک ییآب و هوا راتییدر مورد تغ درآمده است.اجرا  به کشنده دیو اعتبار تهد تیبا جد فراوان

 است. قرارگرفتهی بررس مورد یموردبحث در بخش قبل تینسبت به واقع

 اهد بود؟با کربن کم خو یاقتصاد زیاقتصاد کم ارتباط ن ایآ ؛مجدد اقتصاد یسامانده 4-5

 نیا یی و اقلیمیآب و هوا اترییتغ در خصوص ی کرونا ویروسریگ همهی از شیوع دیمفهوم کل شاید بتوان گفت؛

 ایاست که آ نیا کلیدی سؤال .خواهد شد یسامانده ریگ همه یماریاز ب مهم  جهیعنوان نت است که اقتصاد چگونه به

قرار خواهد  یاقتصاد تیدر قلب فعال یانرژ آیا اهد بود وکربن خو اقتصاد کم ارتباطی محدود؛ تماسبا اقتصاد 

 یده سازمان توان یمچگونه که  گرفتخواهد شکل  یتعامل اساس نیا 19کوویدپس از  یایدر دن گرفت یا خیر؟

 ی جامعه بشریدر طول زندگ فرصت مهم کی نیاظهار داشتند که ا یبرخ هرچند فراهم ساخت.را  (دیاقتصاد جد)

چندان قطعی و آن را  توان یکند، اما نم یانداز کربن را راه استفاده از کم تیبا ذهن ییاقتصادها اندتو یاست که م

منظور  ، اقتصادها احتماالً ابتدا بهشکل خواهد گرفتکه  یبهبود پس از(Winston, A:2020) .مسلم دانست

 خواهند شد. ی، ساماندهیریگ همهو  تیکاهش سرا

 کیآن شامل  دید بود که تولنخواه ییها تیبه نفع فعال و انرژی فسیلی بسیار پایین نکرب سطح مصرف اقتصاد با کی

ات جدی و رییتغ کرونا ویروس یبعد از بحران مال .است یا گلخانه یپاک ازنظر کاهش انتشار گازها یطیمح تیمز

 که شود یمخالصه بودن  زیتم در زین یمبادالت اقتصاد در یژگیو نیتر مهم.تقاضا وجود دارد  تیدر اولو اساسی

 یها تیفعال به دادن حیترج یجا است که به نیا یریگ همهنگاه اصلی در دوران  ی حائز اهمیت هست.ازنظر بهداشت

 .میده حیرا ترج و پاندمی تیبدون انتشار اقدامات بدون سرا

 19کوویدو  ییوهوا آب راتییتغ نیتفاوت ب هشدارها: 1-6
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و مشکالت  ییآب و هوا راتییتغ در مشابه یمفهومو رد خُ یاقتصاد هایساختار یبررس ؛مقاله نیا یموضوع اساس

 تطبیق دادنالبته  است. شده پرداختهی مختلفی به آن ها بخشکه در  هست 19ی کوویدریگ همهموجود در دوران 

مفاهیم آن  تمامی بازگوکننده وجه چیه به یی تنها در یک مقاله علمی پژوهشیآب و هوا راتییو تغ کرونا ویروس

 شاخصدر یتفاوت اساس کی .رفتیپذ آن را دیوجود دارد که با ی در این زمینهمهم یها تفاوت نیست وبی تردید

 نهیبه حال خود رها شود، هز این بیماری مهلک اگر است. ی حاکمیتی به این دو پیامد طبیعیتفاوت یب ؛نهیهز

در پی  یو شخص ی، خانوادگیاجتماع قیعم یامدهایه پباال است، ک بسیار آن ریمرگ و م و 19کووید  یریگ همه

در طول  انیآنچه را که  قربان رایدر نظر گرفت، ز زیرا ن رهایوم مربوط به مرگ یها نهیهز دیمطمئناً با خواهد داشت.

 (.Banerjee, A.; Duflo:2020) دهندمی  ازدست یراحت به دست آورده بودند به یزندگ

 و کاهش به توقف یازین ی جهانی دیگر، اقتصادهای اعمال کنیمدرست بهو تغییرات را  میریسرنوشت را بپذ نیاگر ا

خواهیم پذیرفت ن هرگز که ما امعن نیاست، به ا یامر اخالق کی 19برابر کوویداقدام در  یها نهیزم شک یب .ندارند

ی بی تدبیری ها نهیادعا کرد که هز نتوا ی، مگریاز طرف د برسد. فراتا زمان مرگ افراد  ی انجام ندهیممؤثر اقدام که

 ای ارهیس نیبالقوه ا بیامر منجر به تخر نیاست و ا شتریب اریبسو اقلیمی  ییآب و هوا راتییتغدر خصوص 

بشدت انسان را  کیعنوان  ما به تیموجود تواند یم ییآب و هوا راتییتغ نی. بنابراشود یم زین گریدی ها ستگاهیز

 کند. و حتی آن را نابود دیتهد

آب و  راتییوجود داشته باشد که تغ کاهشو نقاط   ممکن است آستانه است. یریناپذ در مورد برگشت ؛تفاوت دوم

به  وهوا را آب میتوان یما نم .قرار گیرد "ریناپذ برگشت" تمشکال در زمره تواند یمامر  نیو ا کند یم جادیرا ا ییهوا

 ریگ همه یماریب و غیرممکن است. ریناپذ اجتنابن امر تا حدودی بوده بازگردانیم و ای درگذشتههمان شکلی که 

 ریوم مرگاز جمله  بازگشت رقابلیغ یها نهیهز نیو همچن ی که بار آوردهموقت یها نهیهز یهمراه با برخ 19کووید

 یاقتصاد یها خسارت که یدرحال .مشاهده است قابلدر جامعه کامالً ؛ مدت یطوالنی ها یماریبافراد و حتی 

 ی انسانی هرگز چنین قابلیتی را ندارند.رهایوم اما تلفات و مرگ بودهباگذشت زمان قابل جبران 

چندان  و وسعت نظر زمانماز ییآب و هوا راتییتغ .ستدرک هر دو واقعیت پیش روا و تیعدم قطع ؛تفاوت سوم

مورد  اشتباه بهی عیطب راتییا تغو آن را ب می باشدنامشهود و پراکنده  یی کامالًآب و هوا دیتهد ند.ستیمشخص ن

در طول  کنواختیطور  است و به ندهیو فزا یجیتدر ییآب و هوا راتییاز تغ یخطرات ناش .دهند یمارزیابی قرار 

متأسفانه  دارند کهمبرم و ضروری به اقدام  ازین ندهیپاداش آ یخطرات اکنون درازا نیا .است شده عیزمان توز

 نیا .اند شده گرفتهدر نظر کوچک  ارینامشخص و بس اریبس "در مصرف انرژی فیخفنرخ ت"درگذشته با توجه به 

پارادوکس نظریه  1ه است.دینام "افق یتراژد"آن را  یکارن .سابق بانک انگلستان مارک سیاست که رئ یزیهمان چ

                                                           
1
 https://www.mainstreamingclimate. org/publication/breaking-the-tragedy-of-the-horizon-climate-change-

and-financial-stability. 



 موعه مقاالت همایش پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهانمج

 

 122  

 

و  ادیچقدر ز تیچنین تحوالاز  یکه خطرات ناش ستیمهم ن چندان :دهد ینشان م ییآب و هوا راتییتغ یبرا دنزیگ

 یمقابله اقدام یاست که مردم برا یمعن نیروزمره به ا یایها در دن آن یفور نگاه و بررسی عدمبلکه باشد،  مهلک

 و کلیدی مؤثر اریاز طرف مردم بس یهر اقدامآن زمان  در ،شوند انیبالفاصله نما ؛که خطرات ینخواهند کرد. تا زمان

 است. کیملموس و نزد ی کرونا ویروس بسیارریگ همه عواقب در عوض، (Giddens, A: 2009) .است

نسبت آن را  ی؛ه زماندو درک آن نادرست است، اما باز رود یمبه شمار  پیچیدهواقعه  کی تهدید نیا هنوز که یدرحال

و  الوقوع بیخطرات قر ی؛جهان یبحران بهداشت عموم کی .کرده استمحسوس  اریبس گریدبه سایر موارد 

ارزش  وارده بر زندگی و یها نهیهز .مشروط شده است بشریت یبقا رایپاسخ ب هکه ب دهد یرا ارائه م یمیمستق

و  مشاهده قابل 19کووید ریگ همه یماریدر ب شتریو ب ابدی یم شیافزا پیشگیرانه عملهر نوع در  ریها با تأخ خسارت

 ارزیابی می باشد.

و  متفاوت زین یاسیس هایندیدر فرآ ییآب و هوا اترییتغ به کرونا ویروس نسبتدادن به  تیاولو ؛تفاوت چهارم

 و مدت کوتاه یها نهیو ظاهراً هز 19کوویدمدت  کوتاهو  باال یها نهیمربوط به هز امر نیا .است امری مهم و حیاتی

 یفیضع ی بسیارسازگار یاسیس هایبا روند یزمان  اسیمق .قرار خواهد گرفت ییآب و هوا راتییتغدر نسبتاً کم 

 لیتبد ستتوان یم ؛ چنین رویکردیمثال عنوان به. کند ینمداق پیدا صچندان م 19کووید بادر رابطه مورد  نیدارند. ا

که البته نتوانست برابر  شود ی نیزدر اواخر سال جار کایآمر یجمهور استیدر انتخابات ر ی سیاسیباز رییتغ کیبه 

 ل کند.ی کرده بودند عمنیب شیپبا آن چیزی که محققان 

تا مورد دوم  راتیتأث رایمتفاوت است ز اریبس ییآب و هوا راتییبا تغ کرونا ویروسبحران  گفت؛ توان یماکنون 

 یها بر دستگاه ریتأث یابیارز .شوند یمتلقی  مدت یطوالن دهیپد کی این تغییرات حدودی متحمل نبوده و

 .دارد مبرم اجیاحت مدت یچارچوب طوالن کیبه  یاجتماع و یاقتصاد ی،طیمح ستیز

 یریگ جهینت 

 عناصر میترس قیفرسا از طر و طاقت دهیچیمسئله پ کی و بررسی ساخت در جهت باهدف تالش حاضر مقاله 

یی و آب و هوا راتییتغ :مطالعه، مانندتحت بررسی و رد امو حال نیاما درع ؛است درآمدهکلیدی به رشته تحریر 

 یاقتصاد هایپژوهشگر از ابزار ،کار نیانجام ا یبرا د متمرکزشده است.راقتصاد خُ یها هی، بر پاکرونا ویروس

 و بررسی کند.بازگو   افتادهازآنچه در هر دو جبهه اتفاق  که بتواندمشخص  یتا مشکل را به روش  استفاده کرده

 19ویدکوبحران  شده است.برجسته در این پژوهش ها  تفاوت و از سوی دیگر یدو مسئله جهان سهیمقا همچنین

  .دهد یارائه م یی راآب و هوا راتییمانند تغه یبحران جهان کی تیریمد یدر مورد چگونگ یا سابقه یب نشیب

 :است شده شرح داده در این مقاله ریز تحقیقات نتایج و
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نامطلوب، موجب  یبه روش ین مواردااجرای ، اما شود یم یا گلخانهگازهای  شدن باعث کاهش انتشار رنطینهق-1

به  یابیدست یبرا یکارآمدتر یها روش .در سطح جامعه بین المللی نیز شده است ن رشد اقتصادیقف شدمتو

 و ارزیابیبحث  ؛مثال عنوان به .باشد یمو بررسی  مشاهده قابلوجود دارد که در بسیاری از پژوهش ها کاهش انتشار 

 .مشکل است ویا سایر گازهای گلخانه ای کربن متیق تعیین در مورد

در را  یماندگار راتییتغ تواند یم 19کووید .است ریپذ در پاسخ به بحران امکان یاجتماع یرفتار و هنجارها رییتغ-2

خواهیم کرد  چگونه اوقات فراغت خود را صرف نکهیو ا میکن یم یکه زندگ ییجا ،میکن یکار ما در آن که م محیطی

 بیترت نیو بد دنکن یم نییرا تع یاز مصرف انرژ یمتفاوت یلگوا میرمستقیطور غ به ها تیفعال ؛توازن مجدد نیا دارد.

 .گذارد یم ریتأث یا گلخانه یبر انتشار گازها جهیو درنت یانرژ یکل بیبر ترک

 ی، همبستگحال نیاست. باا یالملل نیب یها و رقابت یهمکار نهیاشکال چندگانه درزم ازمندین یمشکالت جهان-3

 .است نامطمئنو  فیضع اریبس در زمان بحران یالملل نیب

 نهیپرهز اریبس مسئله خود نیو ا اندازد یم ریرا به تأخ و بازدارنده مؤثر اقدامات ی؛جهان یها یفقدان هماهنگ-4

 .است

، از نیو بنابرا شودمحسوب می یعموم یکاال کی رویکرد نیاست. ا در هر زمینه مؤثر اقدام نیبهتر یریشگیپ-5

 خواهد یافت. ی کاهشریگ همهشیوع و  قیطر

 .کند یم شرفتیپ یگذار استیاز روند س تر عیبا علم همگام شود، اما علم سر دیبا استیس یطراح-6

مسئله مشترک  نیدر چند و البتههستند  و کلی گسترده یاندازه کاف ، اما بهستندیکامل ن وجه چیه ، اگرچه بهنتایج فوق

 یمقاله از اقتصاد برااین است که ما تنها در  نیمهم انکته  کی .خاص کاربرد دارند یها یژگیمتناسب با و یجهان

 تیریمد زیو ن یگاه ساختار مفهوم از نظر یی و اقلیمیآب و هوا اترییدر مقابل تغ کرونا ویروسبحث در مورد 

 .ردیبرگی را نیز در ا گستردهابعاد مختلف و  تواند یمکه  میا بردهبهره  یاسیس
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 پیامدهای اپیدمی کرونا بر جنگ دوم قراباغ

1جعفر خاشع  

2زاده هلل اصالنعبدا  

 چکیده

 و ای منطقه ملی، سطح سه هر در های زندگی بشر عرصه همه گذشته سال یک در 19کووید ویروس گیری همه

 وضعیت کرونا ویروس گیری همه دوران در رفت می انتظار که قراباغ منجمد مناقشه. است ساخته متأثر را المللی بین

 را خود دوران ترین پرتنش کرونا اپیدمی دوره طول در برعکس کند سپری پیش های سال به نسبت را تری تنش کم

این وضعیت ما را به این  .شد تاریخ خود در نوینی مرحله وارد ترین جنگ با بیشترین تلفات و طوالنی نمود سپری

گیری ویروس  های تقریباً ثابت مؤثر بر مناقشه قراباغ، شاهد تأثیرگذاری همهکند که در کنار مؤلفه نکته رهنمون می

 پاسخگویی صدد در مقاله این کرونا بر تشدید مناقشه قراباغ با همه ابعاد و پیامدهای آن بودیم. در این چارچوب در

 داشته قراباغ منطقه در اخیر های شروع و تشدید درگیری در نقشی چه کرونا ویروس گیری همه»: سؤال این به

 مطرح شکل این به را خود فرضیه اصلی مقاله، سؤال به پاسخ در ینبنابرا هستیم؛ تبیینی -توصیفی روش به «است؟

 به کرونا گیری همه ولی داشت نقش ها تنش این تشدید و بروز در ای منطقه ملی و مهم هایمؤلفه چند هر کنیم: می

 داشت، ذشتهگ دهه سه در انسانی را هزینه باالترین که قراباغ مناقشه بیشتر چه هر تشدید در کاتالیزور یک عنوان

 .گذاشت جای بر خود از مهمی تأثیر

 مقدمه

 و ای منطقه مختلف کنشگران برای ژئوکالچر و ژئواستراتژیک ژئوپلیتیکی، اهمیت از جنوبی قفقاز منطقه

ارمنستان از  روسیه، های بلوک بین سنتی طور به که قدرتی توازن ژئوپلیتیک، نظر از. است برخوردار ای منطقه فرا

. است تغییر حال در بود شده ایجاد گرجستان از طرف دیگر -جمهوری آذربایجان-ترکیه-متحده التایا طرفی و

ای در  اند. ایران رویکرد فعاالنه شده اضافه ها بندی بلوک به پاکستان و هند اسرائیل، مانند جدیدی اکنون کنشگران

 راهرو یک عنوان به جنوبی قفقاز تراتژیک،اس نظر تر شده است. از پیش گرفته و وزن باکو در ترازوی مسکو سنگین

 از متأثر قفقاز ژئوکالچر، نظر از. کند می عمل جهان و اروپا بازارهای به ای منطقه گاز و نفت انتقال لوله خطوط برای

                                                           
 jkhashe@ut.ac.ir ای دانشگاه تهران، مدیر عامل بنیاد مطالعات قفقاز، دانشجوی دکترای مطالعات منطقه 1
 abdollahaslanzadeh@gmail.com ،یاسی از دانشگاه تهرانکارشناسی ارشد علوم س 2
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 متناقض سیاسی بسترهای ایجاد باعث که است مسیحی(-آذری، اسالمی-)ارمنی فرهنگی برساخته های درگیری

 و فرانسه متحده، ایاالت - غرب و ترکیه اسرائیل، ایران، روسیه،) المللی بین بازیگران از بسیاری ه،نتیج در. شود می

بنابراین رویکردهای متفاوت موجب  هستند؛ قراباغ های درگیری سیاست مدیریت به مند عالقه( اروپا اتحادیه

 های در قراباغ در سال گذشته میالدی شد. تر شدن و تشدید تنش پیچیده

ی میان کشورها ات سنتی و مرسوم دیپلماتیکدر ارتباط با ایجاد محدودیتکرونا   ه پدیدهای فوق، ر کنار مؤلفهد

تبعات که د گرایی به ویژه در جمهوری آذربایجان ش و تشدید ملیسبب تقویت نگاه کشورها به داخل  قفقاز جنوبی

 .نظامی و سیاسی آن را در ادامه در منطقه قراباغ شاهد بودیم

درگیری  در این فضای ترسیم شده شاهد شروع جنگ دوم قراباغ در سطح بسیار وسیع و گسترده بودیم. وقتی

شده  پرت 19حواسش به اپیدمی گسترده کووید جهان شد، آغاز میالدی دوباره 2020 سال سپتامبر 27 در در قراباغ

های در طول همه  به لحاظ شدت درگیریبود و به نوعی همه سرگردان در کنترل این بیماری بودند. این جنگ 

هفته و حجم تسلیحات به کار رفته در آن در تاریخ مناقشه قراباغ  6خطوط تماس، طول کشیدن درگیری به مدت 

ترین درگیری دو کشور بود. این جنگ گسترده در شرایطی ادامه داشت که هر سه طرف مناقشه، در جبهه  بزرگ

کردند و این مسئله جنگ را در مناطق درگیری برای ساکنان آن بسیار دشوار  دیگری با ویروس کرونا مبارزه می

 ساخته بود.

 چارچوب نظری

 ترین مهم همچنان ها دولت دارند اصرار گرایاننوواقع که طور همان که داد نشان ما به ویروس کرونا شیوع

 باالی کنندگی بسیج قدرت و اختیار در منابع وفور دلیل به ها دولت زیرا آیند، می حساب به الملل بین نظام بازیگران

 .دارند قرار بحرانی چنین با مقابله برای گیری تصمیم و گذاری سیاست نخست جایگاه در خود

 زیرا بود خواهد آن قدرت تقویت و ملی دولت بازگشت و احیاء شاهد جهان گرایان معتقد هستندواقع

 ماهیت تواند نمی متقابل وابستگی که کردند می استدالل و بوده براللی شدن جهانی منتقد نیز گذشته از گرایان واقع

 اتحادیه در برگزیت یا آمریکا در ترامپ انتخاب کنند می استدالل و دهد تغییر را الملل بین سیاست و نظام آنارشیک

 .کرد خواهد تقویت را جریان این هم کرونا بحران و بود مرکانتیلیسم و گرایی ملی به بازگشت از ای نشانه خود اروپا

 (1399)ترابی، 

 امنیت زمره در انسان، حیات وجودی تهدید یک عنوان به کرونا گرایی؛ واقع خوداتکای و محور بقاء نگاه با

 در که است آن نکته. کرد بررسی ها دولت عملکرد قالب در توان می را آن سیاسی تأثیرات. است محیطی زیست
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 دارند انتظار و بوده امر این به ها دولت ورود خواهان کرونا، وجودی تهدید خطر با مواجهه در افراد مختلف، جوامع

 (foreignpolicy, 2020ترابی به نقل از ). دهند بروز واکنشی آن زیستی تهدیدهای با مقابله در ها دولت

 که است معتقد و دده می قرار الملل بین نظام را تحلیل سطح مرکزی اقتدار فقدان بر تأکید ضمن گرایینوواقع 

 تأثیر تحت ها دولت همه خارجی سیاست اساس این بر. کند می مشخص را بازی قواعد و نوع الملل بین نظام ساختار

 قوام،. )کنند می تبعیت سیاسی فیزیک و هندسه قواعد همان از بیلیارد های توپ مانند و دارند قرار سیستمیک عوامل

 اینکه وجود با. است محدود بسیار همکاری امکان الملل بین آنارشیک نظام گرایی درنوواقع منظر از( 85: 1384

 قرار سیاسی منافع الشعاع تحت اقتصادی عواید اما ببرند، اقتصادی سود همگرایی و همکاری از است ممکن ها دولت

 دیگران که سندتر می آن از و نگران هستند همکاری از ناشی عواید توزیع چگونگی از همواره ها دولت. گیرد می

 همکاری از ناشی 1مطلق دستاورد یا سود است ممکن آنکه رغمبه بنابراین ببرند؛ سود همکاری از ها آن از بیشتر

 همکاری از مانع باشد، ها آن زیان به اگر که است 2نسبی دستاورد دارد بیشتری اهمیت آنچه ها آن برای اما باشد، زیاد

 .کند می ایجاد محدودیت آن های حوزه و همکاری میزان در که است ارشیآن این پس. شد خواهد آن تداوم یا

 امنیت و نظام در ثبات بنابراین است؛ شونده تهدید ترین مهم و تهدیدکننده ترین مهم دولت گرایان،نوواقع نگاه از

 سرکش و خاطی های بلوک یا عناصر تا باشد داشته وجود المللی بین هژمون قدرت که است میسر هنگامی المللی، بین

 عالیق همین و هستند طلبی توسعه و رقابت پی در ذاتاً ها دولت که است این عاملی، چنین ضرورت دلیل. کند کنترل را

 پرقدرت دولت فعالیت و موجودیت برای دیگر ضرورت. کند می مواجه خطراتی با را موجود وضع حفظ امپریالیستی،

 نصری،. )یابند می توسعه تولد و مجال المللی بین مؤسسات و ها سازمان تی،ثبا چنین پناه در که است این هژمون و

1386 :224) 

 تغییراتی شد، خواهد قدرت المللی بین ساختار در تغییرات باعث کرونا شیوع که دارد وجود تقریبی اجماع یک

 کنونی وخامت به احتماالً بحران این است معتقد هاس ریچارد. آن باشیم کردن تصور و درک ابتدای در شاید ما که

 روند تقویت شاهد ما نیز مثبت سمت در. کند تضعیف نیز را اروپا سازییکپارچه و زده دامن آمریکا و چین روابط

 تمایل اینکه جای به دارد شدن جهانی در ریشه که بحرانی کل در ولی. بود خواهیم عمومی بهداشت جهانی مدیریت

 (Foreign Affairs,2020).شد خواهد آن تضعیف باعث کند یتتقو را آن با مقابله برای جهانی

 بیشتر تقریباً متاسفانه که اند منازعه درگیر که است مناطقی متوجه جهانی، امنیت علیه ویروس این دیگر تهدید

 گرانین .اند شده واقع منطقه این در یمن و قفقاز جنوبی افغانستان، سوریه، جمله از هستند خاورمیانه در موارد این

                                                           
1
 absolute gain 

2
 relative gain 
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 های گروه و ویروس علیه «ای جبهه دو جنگ» کشورها این در که شود می ناشی آنجایی از وضعیت این پیرامون

 یکدیگر در جریان است. علیه درگیر

ها در مدیریت بحران کرونا، توجه  گرایی از جمله تقویت نقش دولتهای مهم نوواقع بنابراین با توجه به گزاره

المللی در اثر اپیدمی کرونا،  های بین ها و نظارت و امنیت ملی و داخلی، کم شدن همکاریها به اهداف  همه دولت

گرایی ظرفیت مفهومی الزم، برای ارائه تحلیل قابل اتکا جهت تحلیل شروع مجدد درگیری در مناقشه قراباغ نوواقع

های  ملی و در شرایط تضعیف نظارت ها به مسائل داخلی و منافع ها و توجه دولت را دارد. در اثر تقویت نقش دولت

باغ شدند. روسیه نیز در همین  المللی ترکیه و جمهوری آذربایجان ترغیب به شروع درگیری گسترده در قرا بین

چارچوب و توجه صرف به منافع خودش همکاری بسیار سطح پایینی با ارمنستان انجام داد و مسیر را برای 

 د.پیشروی جمهوری آذربایجان هموار کر

 مناقشه قراباغ از مختصری تاریخچه

 خود الشعاع تحت را ای منطقه تحوالت امروز به تا دیرباز از که  مرزی های بحران از بحران قراباغ مانند بسیاری

است؛  جهانی درشت و ریز های قدرت جویانه مداخله و امپریالیستی های سیاست از مانده برجای میراث است، داشته

ها  ر قفقاز جنوبی حاصل رقابت روسیه و عثمانی در جنگ جهانی اول است. در نتیجه این رقابتتقسیمات امروزی د

 قراباغ مناقشه جمله از قفقاز بعدی مرزی مناقشات از ای رشته اساس و پیشروی نیروهای عثمانی در قفقاز جنوبی،

 های رقابت به باغ تالف در قرااخ منشا تاریخی، نظر (؛ بنابراین از1399شد )بیات،  ریخته چارچوبی چنین در

 منطقه های اخیر درباره و مناقشه سال نظر اختالف. گردد برمی عثمانی و روسیه های امپراتوری بین استعماری

 و ارمنستان ارضی جمهوری آذربایجان و حق تعیین سرنوشت ارامنه بین تمامیت چارچوب قراباغ در خودمختار

 توسط اما کرد، اعالم را استقالل خود 1991 سال در هوری خودمختار قراباغجم. شروع شد 1988 سال از آذربایجان

 در 1994 مارس تا 1988 فوریه جنگ اول قراباغ از .نشد شناخته رسمیت به خود ارمنستان، حتی جهانی، جامعه

دند. این بس را امضا کرنامه آتش طرفین در بیشکک توافق 1994مارس  24باغ، ادامه داشت در نهایت  قرا ناحیه

جنگ چهار روزه بین  2016ادامه داشت. در آوریل سال  2016نامه با حالت نه جنگ و نه صلح تا آوریل  توافق

طرفین رخ داد و در نتیجه آن، مناطق کوچکی از کنترل ارامنه خارج شد ولی کماکان با میانجیگری روسیه وضعیت 

ای آتش بس  تماس ادامه داشت ولی نقض گستردههای محدود در خطوط  آتش بس برقرار شد. هر چند درگیری

نقض  1994بس با وجود اپیدمی گسترده کرونا به صورت گسترده آتش 2020گرفت. در سپتامبر سال  صورت نمی

شد و نیروهای جمهوری آذربایجان در طول کل خطوط تماس پیشروی کردند. جبهه اصلی پیشروی نیروهای 

راباغ و از جوار مرزهای ایران بود. سه دور میانجیگری حضوری و مجازی جمهوری آذربایجان از جنوب منطقه ق
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هفته  6ها به شکست انجامید. تا اینکه بعد از حدود  روسیه و دیگر کنشگران از جمله آمریکا در طول این درگیری

کرت کیلومتری استپان 5درگیری در شدیدترین حالت و سقوط شوشی و رسیدن نیروهای جمهوری آذربایجان به 

به صورت مجازی بین سران دو کشور جمهوری  2020نوامبر  10بس جدید در تاریخ نامه آتش توافق )خان کندی(

 نامه پایدار بوده است. آذربایجان و ارمنستان با وساطت روسیه برقرار شد و تا کنون این توافق

 جنگ دوم قراباغ

 در درگیری کرده، مشغول خود به را هانیسیاست ج 191-گیری کووید در یک سال گذشته همه که حالی در

 پایان روسیه میانجیگری با صلح توافق با نوامبر 10 در آذربایجان و ارمنستان بین درگیری هفته شش از پس قراباغ

 اما شد، اعالم اکتبر 26 و 18 ،10 به صورت جداگانه در بار سه روسیه وساطت با بسآتش مدت، این در. یافت

مواضع  آذربایجان و ارمنستان سپتامبر، 27 در ها درگیری تشدید از پس. بود 1994 سال از بسآتش ترین کوتاه

 ساختمان تخریب و هزاران شد، نفر آواره هزار ها در اثر آن ده یافت که افزایش خشونت یکدیگر حمله کرده و

های پیشین بود. در این  گجنگ دوم قراباغ بسیار متفاوت از جن .کشته شدند سربازان دو طرف جمله از نفر صدها

 آذربایجان و ارمنستان. بود گذشته دهه سه در باالترین آن انسانی هزینه بوده و گذشته از شدیدتر ها دور درگیری

 نقض موشکی، حمالت با مسکونی بمباران مناطق و غیرنظامیان دادن قرار توافق، هدف نقض دلیل به را یکدیگر

 .م کردنددوستانه بارها محکو انسان بس آتش

 وضعیت شیوع کرونا در منطقه قراباغ

  کنترل با را شیوع ویروس کرونا بود شده موفق کوهستانی جمهوری خودخوانده قراباغ جنگ، شروع از قبل

 در .کند کنترل بود، در حال افزایش ارمنستان تعداد بیماران کرونایی در که زمانی در حتی های سخت، قرنطینه مرزها،

 در ها نمونه آزمایش برای را جدیدی آزمایشگاه قراباغ خودخوانده بهداشتی جمهوری ماتمقا جوالی، ماه

 .کردند افتتاح ارمنستان به ها آن ارسال جای به استپاناکرت )خانکندی(

 ازدحام با حتی شد، متوقف کنترل و قرنطینه بیماران مبتال به کرونا مانند پیشگیرانه اقدامات جنگ، شروع با اما

بهداشتی به مجروحان و  -های پزشکی بیشتر ظرفیت تر شد. های انتقال ویروس گسترده ها زمینه زیرزمین رد جمعیت

های بهداشتی برای مقابله با کرونا کنار  های جنگی تخصیص یافت و در وضعیت اضطرار، بیشتر پروتکل زخمی

موارد  جنگ، شروع از پس ماه موارد، دوگذاشته شد. کنترل مرز و عبور مرورها عمالً متوقف شد و در اثر همه این 

                                                           
1
 - COVID-19 
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ها به واسطه جنگ، بسیاری از پزشکان و پرستاران با  در اثر ازدحام در بیمارستان یافت، افزایش برابر 8 ابتال به کرونا

 (Chick, 2021) رسانی به مجروحین بودند وجود ابتال به کرونا مجبور به ادامه فعالیت در بیمارستان و خدمات

 وضعیت کشور این مارس، 16 در و شد ثبت 2020 سال مارس ابتدای در ارمنستان در  19د کوویدمور اولین

 پایان در اما یافت؛ افزایش توجهی مبتالیان به کرونا قابل تعداد آینده، ماه چند طی در. کرد اعالم را اضطراری

 افتتاح دلیل به اگرچه. تبدیل کند حمسط منحنی ابتال به کرونا را از حالت سعودی به توانست ارمنستان تابستان،

 و بود مورد 328 سپتامبر 26 در روزانه جدید موارد تعداد اما یافته بود، افزایش موارد ابتال تعداد حدودی تا مدارس

در  زیرا بود، مدت کوتاه موفقیت این متأسفانه،. بود کرده جهانی گیری همه این تهدیدات بر غلبه به شروع کشور این

 (Our World In Data,2021) .شد آغاز دیگری از اپیدمی باغ موج درگیری قرا اثر شروع

 های دیپلماتیک برای حل مناقشه قراباغ در دوره کرونا تالش

 مجازی های مالقات اروپا همکاری و امنیت سازمان مینسک گروه مشترک رؤسای ، 19گیری کووید همه طی

 تشدید از مانع نتوانستند ولی کردند، برگزار ارمنستان و ایجانآذرب جمهوری خارجه امور وزیر با ای جداگانه

میالدی صورت  2020ژانویه  29آخرین دیدار مفصل مسئولین دو کشور ارمنستان و آذربایجان در . شوند ها درگیری

 استفان روسیه، از پوپوف گرفت در این دیدار که بین وزرای خارجه ارمنستان و آذربایجان با حضور ایگور

اروپا که در  همکاری و امنیت سازمان نماینده کاسپریشک آندرزژ و آمریکا از شوفر اندرو فرانسه، از سکونتیوی

ساعت مذاکرات محرمانه در دو روز صورت گرفت.  10چارچوب گروه مینسک صورت پذیرفت بیش از 

(www.aa.com.tr, 2021 )مینه تسریع در مذاکرات و دستیابی به نتایج مشخص در روند راه ز این مذاکرات رد

 .حل مناقشه قراباغ بحث و رایزنی شد

در بحبوحه جنگ دوم قراباغ وزرای خارجه ارمنستان و جمهوری آذربایجان در واشنگتن  23/10/2020در تاریخ 

دیدار تأثیری در توقف جنگ نداشت.  به صورت جداگانه با مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا دیدار کردند. ولی این

 بود، آمده دست به روسیه میانجیگری با که بس آتش توافق 3ای  سابقه در طول جنگ دوم قراباغ به صورت بی

 (euronews, 2020) .کردند متهم توافق نقض و شدید حمالت انجام به را یکدیگر طرفین و خورده شکست

 اپیدمی کرونا و مناقشه قراباغ

 :است باغ در یک سال اخیر داشته قرا  مناقشه درگیری سیاست در سابقه بی پیامد چهار کرونا گیری همه

 المللی؛ بین دیپلماسی ماهیت تغییر -1

 تضعیف نقش جامعه مدنی؛ -2

http://www.aa.com.tr/
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 ای؛ منطقه کنشگران رویکرد تغییر -3

 مجازی. جنگ -4

 المللی بین دیپلماسی ماهیت تغییر

 سفرهای تنها نه سفر های محدودیت. است داده تغییر را مللیال بین دیپلماسی ماهیت جهانی کرونا گیری همه

 گیری همه این. است کرده را غیرممکن دارد حیاتی نقش ها تنش کاهش در که «رو در رو» دیپلماسی بلکه المللی، بین

 ال،ح این با( Göl, 2020). درآورد تعلیق حالت به را المللی بین قوانین شد و «شخصی» سنتی دیپلماسی از مانع

 قالبی تعیین باغ برای نوامبر قرا 10نامه آتش بس  مجازی با دستاوردهای نسبی که داشته از جمله توافق دیپلماسی

 .است انجام دست در شود، انجام ای محرمانه و مؤثر مذاکرات آن در که اعتماد قابل

 تضعیف نقش جامعه مدنی

 است صلح ساخت در مدنی جامعه ارتباطات و «مردم با مردم» واقعی گفتگوی برقراری دیپلماسی مهم معیار یک

های اخیر به  در حوزه قراباغ شد. در سال این نوع دیپلماسی از مانع گیری کرونا به شدت همه های محدودیت که

برای کاهش تنفر قومی و  1قراباغ مناقشه آمیز مسالمت وفصل حل برای اروپا ابتکار اتحادیه اروپا برنامه مشارکت

نگاران، فعاالن  های متعدد از روزنامه زی برای ایجاد صلح در مناقشه قراباغ، دیدارهای مختلفی بین قشرسا زمینه

 ,ngo-monitor ) گرفت جامعه مدنی، دانشجویان و حتی مردم عادی جمهوری آذربایجان و ارمنستان انجام می

هش تنفر قومی و ایجاد بسترهایی برای این دیدارها در تغییر نگرش مردم دو کشور نسبت به یکدیگر و کا .(2012

که دفتر  2گروه تماس قراباغ .(Conciliation Resources, 2014)های مؤثرتر سیاسی بسیار مفید بود.  گفتگو

ها و  گیری کرونا تالش نهاد فعال در این حوزه بود که قبل از همه مرکزی آن در انگلیس قرار دارد یک سازمان مردم

ها به حالت تعلیق در  گیری کرونا همه این برنامه ر این خصوص انجام داده بود. ولی با همهای د اقدامات گسترده

 آمد.

 ای منطقه کنشگران رویکرد تغییر

 در آذربایجان و ارمنستان شد. ای در بین کنشگران منطقه شبکه قدرت تغییر باعث المللی بین دیپلماسی تعلیق

( Göl, 2020). هستند نظامی فناوری جدیدترین در گذاری سرمایه و ملی امنیت های اولویت مجدد بررسی حال

 جدید، های سالح تعداد و کنند می گذاری سرمایه تسلیحات متنوع انواع روی بر که است دهه یک از بیش ها آن

                                                           
1

 - European Partnership for the Peaceful Settlement of the Conflict over Nagorno-Karabakh 
2
- Karabakh Contact Group (KCG) 
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 مشارکت» اسرائیل با جمهوری آذربایجان که حالی در. دهند می افزایش را ها موشک و سرنشین بدون هواپیماهای

گیری مثلث ترکیه، جمهوری  است و در حال ارتقا روابط با پاکستان است و شاهد شکل کرده ایجاد «تراتژیکاس

 دالر میلیون 40 ارزش به راداری های سیستم 2020 مارس در ارمنستان. آذربایجان و پاکستان در قفقاز جنوبی هستیم

 ای در قفقاز جنوبی هستیم. ان فرامنطقهکنشگر  در نتیجه شاهد ادامه برخی رقابت .کرد خریداری هند از

 مجازی جنگ

. اند شده عادی کند، می برجسته را مجازی جنگ که گیری کرونا همه طی در سابقه بی غیرانسانی های فعالیت

 تانک، توپخانه، شامل باال آوری فن از تسلیحات با طرف جنگ دو هر که کند می ثابت المللی بین های گزارش

 گیری، همه طی. کنند می علیه مناطق مسکونی استفاده جنگنده هواپیماهای و( پهپادها) سرنشین بدون هواپیماهای

 شک بدون که است شده تری تبدیل در مقیاس بسیار بزرگ مجازی جنگ به کوچک مقیاس در محلی درگیری یک

 همه که است مجازی دیپلماسی بر پیروزی حال در مجازی جنگ. گیرد می بر در را بیشتری غیرنظامی علل

 .است رسانده بست بن به المللی بین و ای منطقه ملی، سطح در را درگیر های طرف

 گیری نتیجه

 تحت دنیا کل در را سیاسی و اقتصادی و اجتماعی زندگی ابعاد همه گذشته سال یک در کرونا ویروس اپیدمی

 روال طبق رفت می انتظار که سالی در. است نبوده مستثنا امر این از هم جنوبی قفقاز منطقه. است داده قرار تأثیر

 را قراباغ مناقشه تاریخ در درگیری شدیدترین ناباوری کمال در ولی نکند سرباز قراباغ منجمد مناقشه قبل های سال

 کار به آن در شده گشوده آتش شدت و گرفته کار به تکنولوژی حجم، لحاظ به تسلیحات بیشترین که بودیم شاهد

 روابط بر کرونا اپیدمی تحمیلی شرایط ها آن ترین مهم از یکی که بود دخیل امر این در لفیمخت عوامل. رفت

 عرصه در مهم تغییرات باعث کرونا گرایینواقع از شده گرفت عاریت به مفاهیم از استفاده با. بود مناطق و الملل بین

 محدودیت ایجاد طریق از داشت. کرونا قراباغ مناقشه بر مستقیم تأثیر که شد مناطق وضعیت آن تبع به و المللی بین

 الملل، بین نظام عرصه در ها دولت نقش کردن رنگ پر گرایانه، ملی گرایشات تقویت کشورها، میان مستقیم ارتباط در

 و الملل بین آنارشیک نظام در ها همکاری محدود نمودن ها، دولت بین در اتکائی خود و محور بقا نگاه تقویت

 تغییر ای، مدنی منطقه جامعه نقش تضعیف ای، منطقه دیپلماسی تغییر مهم؛ پیامد المللی، چهار بین های نظارت کاهش

 .گذاشت برجای خود از قراباغ  مناقشه درگیری سیاست در مجازی جنگ و ای منطقه کنشگران رویکرد

 منابع فارسی:

 ل، قابل دسترسی در لینک زیرالمل (، پیامدهای بحران کرونا در روابط بین1399فراتی عبدالوهاب )
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http://iict.ac.ir/1399/08/cronabeinolmelal/ 

از منظر نئورئالیسم، دیپلماسی ایرانی. قابل دسترسی در لینک  19-( تبیین تهدید امنیتی کووید1399ترابی، مهدی )

 زیر

http://irdiplomacy.ir/fa/news/1993847/ 

 99مهر  28( ایران و مناقشه قراباغ، روزنامه شرق / 1399بیات، کاوه، )

 های فکری، تهران، انتشارات سمت الملل مبانی و قالب پردازی در روابط بین (، نظریه1396سیف زاده، حسین )

 2سال دهم، شماره (، روش شناخت در مکتب نئورئالیسم، فصلنامه مطالعات راهبردی، 1386نصری، قدیر، )
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 برای شهروندان 19ها به تأمین واکسن کوویدمبانی تعهد حقوقی دولت

 1مهدی خاقانی اصفهانی 

 

 چکیده 

المللی المللی حقوق بشر و عرف بینباشی شهروندان، اسناد بینبهسالمتی و « تضمین»به ها دولترغم عدم تعهد به

های نسل دوم به مثابه یکی از حق –افراد  سالمتیبرای حمایت از حق « حداکثر تالش ممکن»ها را موظف به ولتد

های عامد و قاصر از یک سو، و از دیگر سو ایجاد المللی دولتکرده و نقض آن موجب مسئولیت بین -حقوق بشر

موجب پیدایی عرف ، مرزهای هر دولت از زا عوامل بیماریروی اجراهای حقوقی داخلی است. برونضمانت

آمره نیز  المللیاین عرف، موضوع اسناد بینکرده و های واگیر  مبارزه با بیماریها در همکاری حقوقی میان دولت

تعهد به رعایت، موجب  «حق بر باالترین سطح قابل دستیابی سالمت»های تمهید بایستهواقع شده شده است. 

شیوع و  اتخاذ تدابیر الزم جهت مهار ها شده و آنان را افزون برتوسط دولت متمحافظت و اجرای حق بر سال

توسط چند شرکت دارویی  19با ساخت واکسن کووید .درمان، مکلف به واکسیناسیون شهروندان نیز کرده است

سازندگان ها دوز واکسن به تعداد شهروندانشان از ها به دریافت میلیونخارجی، درخواست مصرّانه اغلب دولت

و کنترل پاندمی است. تعلل در  ها به ارائه ملزومات استیفای حق بر پیشگیریای از التزام دولتجلوه، واکسن مزبور

ی سازمان بهداشت جهانی با وعده تولید انبوه و تزریق همگانیِ واکسن ایرانی، چالشی های تأییدشدهخرید واکسن

ضمان حاکم اسالمی به صیانت از مصالح خمسه )در رأس آنها، جان(، در برابر تعهد حاکمیت به حفظ دماء نفوس، 

و نقض آشکار قواعد حقوق اساسی و حتی حقوق کیفری در باب ممنوعیت تسبیب )از طریق ترک فعل، ترک تعهد 

 به هر اقدامِ ممکن و فوری جهت حفظ سالمت مردم( در حدوث  خطر برای مردم است. 

المللی، درآمیختن سالمت با سیاست الملل و اسناد بینی حق بر سالمت در حقوق بیناین نوشتار، پس از تبیین مبان

های خارجی تأییدشده و مورد استفاده اغلب کشورها برای شهروندانشان در مقابل کرونا را از در مقوله تأمین واکسن

های ضرورت حقوقیِ اجراکند و ضمانتالمللی بحث میمنظر مسئولیت حقوقی دولت در ساحت حقوق بشر بین

دارد و نادرستیِ الملل تبیین میتهیه واکسن کرونا برای ایرانیان را در حقوق اساسی و کیفری ایران و در حقوق بین

 دهد. هر توجیه سیاسی و غیرسیاسی در انجام این تعهد حاکمیتی را توضیح می

 اجرای کیفری   تعهدات حاکمیت، ضمانت المللی، واکسن کرونا،حق بر سالمت، حقوق بشر بین های کلیدی:واژه

                                                           

  khaghani@samt.ac.ir، «سمت»شکده تحقیق و توسعه علوم انسانی شناسی، پژوهاستادیار حقوق جزا و جرم1 

mailto:khaghani@samt.ac.ir
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 مقدمه

های مورد استفاده در واکسن. های بهداشت عمومی در تاریخ بشریت استترین موفقیتواکسیناسیون از بزرگ»

ها ثر هستند. به هر حال واکسنؤخطر و موقتی به نحو صحیح استفاده شوند، بی ،سازی کشوریهای ایمنبرنامه

-اعتماد عمومی به بیاما د. کندنبال واکسیناسیون بروز میهیستند و گاهی پیامدهای نامطلوبی بهمیشه بدون خطر ن

( 15: 1394)سازمان جهانی بهداشت، « های واکسیناسیون استها کلید اساسی موفقیت در برنامهخطر بودن واکسن

های خود قرار گیرند؛ پس تأمین یت دولتهای واگیر، مورد ماها و اپیدمیهاست که در برابر پاندمیو این، حق ملت

 ها است.   دولت المللی حقوق بشریمومی مردم جزء تعهدات بینسالمت ع

که نفی آنها به معنی  های اساسی هستند، حق حیات، حق آزادی از مصادیق بارز حقحق بر سالمت حقوقی نظیر

ن حقوق، عالوه بر وجود قوانین متناسب،  دفاع از ای نفی انسانیت و موجب تحقق دیکتاتوری در جوامع است.

 12بند، 29اصل نیازمند جلب نظر مردم و نهادهای مدنی است. با وجود این، گرچه در اسناد فراتقنینی ایران نظیر 

تا  32مواد و  فصل هفتم قانون برنامه چهارم توسعه اساسی؛ قانون 43 اصل یک بند و 21 اصل ،20 ، اصل 3اصل 

حق »تعبیر مورد اساسی سازی قرار گرفته است. اما، با توجه به اینکه سالمت  حق بر ،پنجم توسعهقانون برنامه  35

ای و ملی حقوق بشری المللی منطقه، تعبیری نارسا بوده و با وجود اینکه تعداد قابل توجهی از اسناد بین«بر سالمتی

سفانه تاکنون در مورد مفهوم حق أاند، متناختهحق بر سالمتی را به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری به رسمیت ش

 .  ده استشوضوح تعریفی ارائه ن ه، در این اسناد ببر سالمتی

 که معنوی و اجتماعی روانی، فیزیکی، سالمت از برخورداری و است بشر حقوق نظام در اساسی ارکان از سالمت یکی

 ارتقاء، هدف با درمانی بهداشتی خدمات از خورداریاست. بر بشر افراد تمام حق باشد دسترس در همه برای باید

 المللیبین موازین بر اساس»دهد. می تشیکل را ایجامعه هر پیشرفت مهم ارکان از یکی افراد سالمت تأمین و حفظ

 شوند مندبهره یکسانی هایحمایت از باید بنابراین و برخوردارند یکسانی ارزش از انسانی موجودات همه بشر، حقوق

 نام به بنیادین قاعده یک به بشری هایشود. حق گذاشته احترام آنها جسمانی تمامیت و انسانی کرامت و شأن به و

 عدم و روندمی شمار به انسان ذاتی حیثیت و حیات الزمه بهداشتی، هایحداقل از برخورداری و رسندمی انسان حیات

(. در 139: 1394)عباسی و همکاران، « است انسانی های ارزش نواالتری انکار منزله به هاحداقل این از برخورداری

حق «. 2حق بر سالم بودن»و « 1حق بر سالمتی»ل به تفکیک شد: ئباید میان دو مفهوم قا در رابطه با سالمتیاین باره، 

لزم بر سالمتی فراتر از نبود بیماری است و دارای ابعاد مختلف جسمی، روانی و اجتماعی است؛ حقی است مست
                                                           
1
 . Right to Health  

2
 . Right to be Health 
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برخورداری از فرصت های برابر برای همه تا بتوانند از امکانات، تسهیالت، خدمات و شرایط الزم برای تحقق این 

مندی از حق بر بهره»بودن فقط یک برداشت حداقلی از حق بر سالمتی است و  استاندارد برخوردار شوند. سالم

ی تحقق آن هو استلزامات را در خود نهفته دارد که الزم ها شرطای از پیشمجموعه« عالی ترین استاندارد سالمتی

 (50-49: 1392)جاوید و نیاورانی،. ندهست

است عالوه بر سرعت باال در تغییرپذیری و جهش یافتگی )نمونه اخیر  ویروس کرونا که ناشی از  19یدوکوپاندمی 

و خطرناک ، بسیار ایال در سطح وسیع و تودهقابلیت انتق ،پذیرسرایت ی آن، کرونای انگلیسی( بسیاریافتهو جهش

 ،روش درمانی محرز اقدفو  (بهداشتجهانی طبق اعالمیه سازمان ، ده برابر آنفوالنزای خوکیبعضاً کشنده )

 این پاندمی،تا پیش از شیوع  گرچه، (.145: 1399)احسانی فر، دانشدهموضوعی این بیماری شناخته  هایمشخصه

نگرش نظام حقوقی ایران به امراض واگیر صرفاً به مثابه یک  امایرباز در کشور رخ داده شیوع امراض مسری از د

ی امراض مُسری به دو  ، در صورت تفکیک مقررات مهارکنندهعالوه برآنی محدود بوده است.  رخداد با گستره

ت موجود برای مهار بخش انسانی و حیوانی یا مشترک میان آنها، در بخش امراض واگیر انسانی، عموماً مقررا

حق بر سالمت، طیف وانگهی،  .مورد نظر بوده است« ابتالی فردی»ی  ها در گستره)کنترل/ پیشگیری( این بیماری

برخورداری از آب  از این رو،. دارد ها را گرد هم آورده که هرکدام نقش انکارناپذیری در تحقق آن وسیعی از حق

مقوّم ذات سالمتی انسان به  ط زیست پاک، بهداشت فردی و جمعی و....آشامیدنی سالم، غذای کافی ومقوّی، محی

ترین وضعیت مطلوب و آن اساساً سالمت فردی، مهم (. عالوه بر47: 1392)جاوید و نیاورانی،  روند شمار می

 آدمیان است؛ چه، بدون حیات و سالمتی، نوبت به نحقوق بنیادی گرانیگاهشود و  کرامت هر انسانی محسوب می

های از منظر مسئولیت بیهوده و ناممکن است. از این رو، هاهای انسانی و بعضا حتی فهم آن حقاستیفای دیگر حق

حقوقی ناشی از عدم ارائه بهترین تالش ممکن برای واردات واکسن تا زمان تولید داخلی انبوه واکسن، مقاله به 

-و ضمانت اجراهای آن می 19. به تأمین واکسن کوویدها و از جمله دولت ج.ا.ابحث پیرامون مبانی تعهد دولت

ی سازمان بهداشت جهانی با وعده تولید انبوه و تزریق همگانیِ های تأییدشدهتعلل در خرید واکسنپردازد؛ چه، 

واکسن ایرانی، چالشی در برابر تعهد حاکمیت به حفظ دماء نفوس، ضمان حاکم اسالمی به صیانت از مصالح خمسه 

آنها، جان(، و نقض آشکار قواعد حقوق اساسی و حتی حقوق کیفری در باب ممنوعیت تسبیب )از طریق )در رأس 

 ترک فعل، ترک تعهد به هر اقدامِ ممکن و فوری جهت حفظ سالمت مردم( در حدوث  خطر برای مردم است.  

 

 المللی  بین اجراهای نظام حقوق بشرع و ضمانتحق بر سالمت در مبانی، مناب -2

های بشری است که  حق برخورداری از باالترین استانداردهای قابل حصول سالمتی یا حق بر سالمتی یکی از حق

های کرامت  لفهؤترین مدر اسناد حقوق بشری بر اهمیت آن تأکید شده است. سالمت فردی، به عنوان یکی از مهم
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ها به های بشری و توسعه آنره برای تفسیر حقمحاکم داخلی و بین المللی همواوانگهی، . رودبه شمار میانسانی 

المللی برای آن های بشری که محاکم بیناز جمله حق»اند. عنوان مبنای حقوق بشر تمسک جستهه کرامت انسانی ب

تردید هر نظام حقوقی نیازمند مبنایی بیاست. های پزشکی مبنای کرامتی در نظر گرفتند حق بر سالمتی و مراقبه

باشد. کرامت انسانی با اثرگذاری بر حق بر سالمت کرامت انسانی مبنای حقوق بشر در نظام مدرن می نظری است و

د بلکه با تفسیر موسع قادر به هنجارسازی کنهای نظری آن را مشخص میعنوان یک حق بشری، نه تنها چارچوبهب

 . مبنای کرامتیِاسته کرامت ذاتی وی مبنای حق بر سالمت نه صرفا بقای بشر، بلک ت.و توسیع این حق بشری اس

های بیشتری را ذیل حق بر سازد تا با استفاده از ابزار تفسیر وضعیتحق بر سالمت محاکم قضایی را قادر می

  ( 17: 1398رضازاده و شارق، .« )های پزشکی مورد حمایت قرار دهندسالمتی و مراقبه

المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.  بشر در نظام بینبنیادین  هاییکی از حق مثابهبه  ،حق بر سالمت

آنها از ادبیات حقوقیِ غنی و رو به  ابعاد گوناگوناند و گستره متنوعی را شکل داده ،های مربوط به سالمت حوزه

ی از گیر ها بایستی با بهره شود، لذا دولت حق یادشده جزء حقوق بنیادین بشری محسوب می مند است.رشدی بهره

های اجرایی خود را برای تأمین  پذیری در خصوص این حق بشری، ظرفیت المللی و مسئولیت های بین همکاری

در ارتباط با تأمین و  همها  دولت .مندی افراد جوامع بشری از چنین حقی افزایش دهند امنیت انسانی از طریق بهره

المللی تعهدآور جهانی، و نه صرفا معاهداتِ اد بیناز منظر اسن –مشخصی  نسبتاًهای  مسئولیت ،تضمین این حق

 دارند.معینی  -قراردادی

موجود در قلمرو حاکمیت خود  افرادِ بودگیِ اتباع و دیگرکامل و به طور سالمتیِ توانند به ها نمی دولت بدیهی است

المتی افراد مورد حمایت شرایطی را فراهم آورند که در آن س به طور جدّی متعهدندها  ند اما دولتکنرا تضمین 

حق بر سالمت جایگاه استواری در اسناد ». قلمداد شوددستیابی به سالمتی برای افراد بستر و زیرساخت قرار گیرد و 

های حقوقی توسعه  توان آن را در شمار اصول کلی پذیرفته شده نظام المللی دارد و می حقوق بشری و عرف بین

(. 139: 1392)آل کجباف،« وق نسل دوم حقوق بشری بر شمرده شده استیافته دانست. این حق در شمار حق

ای و حتی های کشنده یا بسیار خطرناک در مقیاس جهانی یا منطقهوانگهی حق بر سالمت، در موارد شیوع بیماری

وارد « امنیت انسانی»ای در حیطه کند و به مقولهشدگی از سوی دولت پیدا میملی، ضرورتِ شدیدتری به حمایت

 شود. می

شود و بهداشت عمومی  های جسمی و روانی در جوامع انسانی اطالق می حق بر سالمت که به میزان پایین بیماری

ها در حوزۀ درمان برای آحاد جوامع بشری است، در تأمین امنیت  نوبۀ خود دربردارندۀ انواع تعهدات دولت که به

شمار  مثابۀ یک رهیافت عملی برای حفظ امنیت انسانی به ن حقی بهحالی که چنی در»ای دارد.  انسانی اهمیت ویژه

های  تواند امنیت انسانی را با چالش توان دستاوردهای مثبت آن را انکار کرد، عدم تأمین حق یادشده می آید و نمی می
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ها شده سانامروزه بیماری کرونای جدید باعث به خطر افتادن حق حیات و امنیت فکری ان فراوانی روبرو سازد.

های سازمان بهداشت جهانی و مدیریت ها در تحقق حق بر سالمت با رعایت توصیههمین رو نقش دولت است. از

اند که  ها به عوامل متعددی وابسته این چالشد. بحران ایجاد شده برای ارتقای امنیت اجتماعی اهمیت زیادی دار

ها  ها و تقدم رعایت منافع ملی آن المللی میان دولت کاری بینها، ضعف در ضمانت اجرای تعهد به هم ن  ترین آ مهم

 (. 51: 1398)ذاکریان امیری و همکاران، « در دسترسی افراد به حق بر سالمت و بهداشت عمومی است

شده ذیل نسل دوم  عنوان یکی از حقوق بشر شناخته حق بر سالمت بهحال که از باب مرور، حضور ذهن یافتیم که 

 طورجدی مورد المللی حقوق بشری به ای و بین ها و دیگر اسناد منطقه ها و کنوانسیون وده و در بیانیهحقوق بشر ب

جمله آیات روایات و کتب  بررسی منابع اسالمی از»که  ، این مهم را نیز باید یادآور شویمتوجه قرارگرفته است

ها برای  م حفظ و ارتقای سالمت افراد دارد. دولتدهد که دین مبین اسالم نیز تأکیدات فراوانی بر لزو فقهی نشان می

تأمین امکان یک زندگی سالم ملزم به اتخاذ اقداماتی در حوزه وسیعی هستند که برخی از این تعهدات مستلزم اقدام 

زمینه  فوری و برخی دیگر در طول زمان باید تحقق پیدا کنند. ایران نیز با تصویب قوانین و مقررات مختلف در

 قرار موردحمایت و شناخته رسمیت به را حق این المللی بین مختلف های کنوانسیون به پیوستن همچنین و سالمت

« گردد می تبیین مقررات و قوانین این بررسی با ایران حقوقی نظام در حق این جایگاه رسد می نظر به که است داده

 (. 1: 1399وردی و همکاران، )اهلل

های متقابل و نوع دوستی  ، همکاری«اپیدمی جهانی»، به عنوان یک 19س یا کووید ویرو با گسترش بیماری کرونا

مین حقوق انسانی، نیازمند أدیدگان و ت  بیشتر اهمیت یافته و مهار بیماری، درمان مبتالیان و پوشش نیازهای آسیب

حقوق انسانی  19وویدثر از کأ. متاست، «اصل حمایت از حقوق انسانی دیگران»مبنایی اساسی جهت الزامی شدن 

سازی قانون الزامی عمل به تکلیف  گرا به جهت نهادینه افراد زیادی در معرض آسیب قرار گرفته و اخالق وظیفه

حرکت افراد اخالقی برای  أتواند منش ناشی از فاعل اخالقی و خودآیین، خرد خودبنیاد و اراده نیک و آزاد، می

گرا در کمک به سایر افراد،  این بیماری شود. انسان متصف به اخالق وظیفهتضمین اصل حمایت از سایرین در برابر 

طرفی، عدالت، برابری، عدم تبعیض  د، لذا در کمال بیکن ، توجه می«حمایت از دیگری»به اصل عمل اخالقی  صرفاً

: 1399)خسروی،  دکندیده، مبتال و بیمار کمک می و بدون دخالت دادن انطباعات حسی، به افراد نیازمند، آسیب

این وضعیت، نشانگر لزوم سیاستگذاری حقوقی برای حمایت از حقوق بشر در مواجهه با این پاندمی (. 199

 ذووجوه و متعدد األبعاد است. 

حق بر سالمتی منوط به این است که انسان در هر کجای جهان که باشد حق یک زندگی سالم نظر به آن که استیفای 

-بایست حق دسترسی انسان به دارو، که یکی از تضمینو روحی را داشته باشد لذا می همراه با سالمتی جسمی

حق دسترسی به دارو و همچنین حفظ حق ابداعات دارو  .های سالمت انسان است نیز مورد توجه قرار بگیردکننده
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ن در اسناد داخلی نیز نمود چنیالمللی از آنها یاد شده و همهای بینکه طی موافقت شودنیز در این موضوع مطرح می

شود و ، در ادامه، نمودهای حق بر سالمت عمومی در نظام حقوقی دارویی کشور بررسی میاز این رو. یافته است

و ضمانت اجرای تعلل کنونی در واکسیناکسیون عمومی ایرانیان در وضع موجود  19وضعیت تأمین واکسن کووید

 شود. بررسی می

غلب اوقات منتهی به نقض دیگر حقوق انسان؛ نظیر حق بر آموزش، حق بر اشتغال و نقض حق بر سالمت در ا

تحقق حق بر سالمت در گرو تحقق تعداد زیادی از حقوق دیگر و در عین حال متضمن  درواقعبالعکس می شود. 

ستاندارد مندی از ا. حقوق موصوف عبارتند از: حق بر غذا، حق بر آب، حق بر بهرهاستتحقق اکثر این حقوق 

مناسب زندگی، حق بر برخورداری از مسکن مناسب، حق رهایی از نابرابری، حق برخورداری از حریم شخصی، 

-کارگیری این پیشرفتهای علمی، و حق بهمندی از پیشرفتحق دسترسی به اطالعات، حق مشارکت، حق بهره

حق برخورداری از نظام  -1 :استزیر هاست. جدای از موارد فوق، حق بر سالمت، به ویژه، مشتمل بر حقوق 

مندی از حق بهره -4، حق دسترسی به داروهای ضروری -3، ها حق پیشگیری و مهار بیماری -2، محور –سالمت 

دسترسی مستمّر و برابر به مراکز ارائه خدمات اولیه  -5، بهداشت باروری، و نیز سالمت دوران کودکی و مادری

مشارکت عموم مردم در  -7، محور قابل دسترس برای همگان -های سالمت  آموزش ارائه اطالعات و -6، بهداشتی

دن بدون تبعیض تسهیالت، کاالها و کرفراهم  -8، محور در سطوح محلی و ملی -سالمت  هایفرایند اتخاذ تصمیم

 امیتم بودن قبول قابل واجد کیفیت و قابل دسترس بودن موجود بودن، -9، خدمات بهداشتی برای همگان

 پراکندگی لحاظ با و مالی، لحاظ به و عینی صورت به باید موارد این سخن، دیگر به. خدمات و کاالها تسهیالت،

 ،نوجوانان ،کودکان جمله همگان از  برای افیایی جمعیت، و نیز شرایط خاص مناطق دور از مرکز،جغر

 بُعد در چه و کیفی بُعد در چه -برابر  شکلی رد پذیر آسیب های گروه دیگر و مهاجران پناهندگان، زنان، ،نمعلوال

 باشد.  دسترس قابل –کمّی 

 خصیصه، دو این وفق. است ایجابی و سلبی ویژگی دو واجد ها در تحقق حق بر سالمت، ماهیت تعهد دولت

 این دیگر، عبارت به گیرند؛ پیش در را سلبی رویکردی سالمت بر حق رعایت در خصوصاً تا هستند ملزم هادولت

دارد از هرگونه مداخله در تحقق این حق که می ملزم را آنها و است هادولت خویشتنداری مستلزم خصیصه

سازی افراد از دسترسی به اطالعات مربوط به سالمت؛ خصوصاً سالمت جنسی به منصه باالخص در شکل محروم

 خصیصه این. است مثبت و ایجابی ژگیوی واجد دولت تعهد سو، دیگر از .آورند عمل به خودداری رسد،ظهور می

-گذاری، قضایی، اجرایی، و نیز بهرهمنابع انسانی، مالی، فنی، قانون گیری از کلیهتا با بهره کندمی ملزم را هادولت

مندی همگان از باالترین هالمللی، تمامی تالش خود را بر تحقق تدریجی بهرهای ملی و بینگیری از مشارکت
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المللی حقوق میثاق بین 2ماده  1نطوق بند م در ویژهبه مهم این. کنند متمرکز مت جسم و ذهناستاندارد سال

 . است یافته انعکاس اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

. این شیوه استوجهی شناسی سهها، نگریستن به تعهدات در قاب گونهی تحلیل ماهیت تعهدات دولتسومین شیوه

از  انسانی، حقوق رعایت جهت هادولت نیتحسن و کارآمدی میزان ارزیابی ارهایمعیها و از تحلیل در سنجه

 بشری هایحق تمامی  . وفق این شیوه،است متحد ملل مربوطه ارکان مستمسک سالمت، بر حق زمینه در جمله

 مستقیم  هها از مداخلمستلزم این است که دولت) تعهد به احترام -1هاست: دولت برای تعهد از شکل سه متضمن

ها از مستلزم این است که دولتت )تعهد به حمای -2کنند.(  استنکاف سالمت بر حق اجرای در مستقیم غیر یا

مستلزم این است که ) تعهد به اجرا -3آورند.(  عمل به استنکاف سالمت بر حق تحقق در ثالث اشخاص  مداخله

 اجرایی قضایی، گذاری،قانون از اعم مقتضی؛ اقدامات  های بشری، کلیهنهادهای دولتی جهت تحقق کامل حق

 . بدارند معمول  را

المللی بر سالمت که در میثاق بین سازد که حقتعمّق در ماهیت تعهدات مذکور ما را رهنمون به این واقعیت می»

( را با سه تعهد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عینیت یافته است، بازیگران دولتی )و در مواردی غیر دولتی

 راها نماید. به عبارت دیگر، این حق دولتمواجه می تعهد به اجرا و تعهد به حمایت، تعهد به احترام، مجزا؛ یعنی

 به افراد حق نقض متضمن اجرایی و قضایی گذاری،قانون های مشی خط و ها سیاست اتخاذ از اوالً تا دارد می ملزم

 غیردولتی هایبخش توسط سالمت بر حق نقض از ثانیاً ؛(احترام به تعهد) ندنمای خودداری سالمت از مندیبهره

گیری به عمل آورند )تعهد به حمایت(، و ثالثاً با اتخاذ تدابیر ضروری، جدی، مؤثر و فوری به تدوین، اجرا، جلو

ورد نیاز و های قانون گذاری، اجرایی، قضایی و تصویب قوانین م مشی نظارت و ارزیابی و سنجش عملکرد خط

های متضمن نقض حق بر سالمت )تعهد به اجرا(  ها و رویه حسب ضرورت، امحاء یا اصالح قوانین، مقررات، عرف

انسانی را  گانه، این ضروری ترین حق. و در نهایت از رهگذر عمل به این تعهدات سه(82: 1386)راعی، « بپردازند

اکسن کرونا جهت واکسیناسیون عمومی، فوری  مطلوب از هر تعلل در خرید و به سرمنزل مقصود نائل گردانند.

 رود و موجد مسئولیت برای حاکمیت ج.ا.ا. است. گفته به شمار میحیث، نقض تعهداتِ پیش

   

 حق بر سالمت عمومی در وضعیت پاندمی؛ تعهد دولت به واکسیناسیون عمومیِ مطلوب و سریع -3

 هایاقدام و فعالیت پیشینه (1399 همکاران، و کوشا ؛1397 همکاران، و )عقیلیان متعدد معتبر هایپژوهش طبق

 و الزم شناخت وجود عدم از حاکی عمومی سالمت مقررات کنندهتنظیم عمومیِ حقوق اشخاص نیز و هادولت

 حوزه در مقررات تنظیم در هادولت الزامات و هاچالش به کافی توجه عدم نیز و عمومی سالمت حوزه در جامع

 و جرایم با مبارزه در تقنینی سیاست تبیین در کشورها بر حاکم تفکر و اندیشه مداخله و شهروندان عمومی متسال
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 سالمت مینأت و حفظ ارتقاء، هدف با درمانی و بهداشتی خدمات از برخورداری است. محدوده این در انحرافات

 و هااساسنامه در سالمت به بشری جوامع سیدستر حق رعایت در هادولت الزام است. بشر افراد تمام حق افراد

 بر حق با ارتباط در که اصولی نیز و حقوقی هایویژگی به توجه با حال هر به است. مشهود جهانی منشورهای

 بر حق هستند. مواجه خصوص این در مقررات تنظیم در هاییچالش با هادولت شود، می مطرح عمومی سالمت

 غفلت مورد آن بر حاکم ایدئولوژی نقش خصوصاً تقنینی سیاست تبیین در هاولتد هایچالش و موانع و سالمت

  .دشو اصالح ،کشور بر حاکم اندیشه مالحظه بدون بایستمی سالمت حوزه در قانونگذاری لذا است. گرفته قرار

ثرگذاری بر امروزه صنعت دارو به عنوان یکی از صنایع کلیدی و راهبرد در جهان مطرح است. دارو به دلیل ا

ترین ارکان چرخه سالمت بوده است. بر همین اساس همواره تدارک  ها و جوامع بشری همواره از مهم سالمت انسان

بنابراین، این . هاست ترین شرایط کشور از اولویت خاص دولت و تأمین داروی مورد نیاز جامعه حتی در بحرانی

مل مهم در پیشبرد نظام حقوقی دارویی و دسترسی به داروی تواند عا آید که آیا حق بر سالمت می پرسش پیش می

که نیاز ملی مبرم به واکسیناسیون جهت کاهش آمار مبتالیان  19به ویژه در شرایط پاندمی کووید –ارزان و با کیفیت 

تواند به  یحق بر سالمت م»ها بر این تأکید دارند که باشد؟ پژوهش –زا و متوفیان بابت این بیماریِ کشنده و آسیب

عنوان عامل مؤثری در نظام حقوقی دارویی نقش داشته باشد. دارو و تجارت آن و سالمت رابطه متقابلی با هم 

شود. حق بر سالمت یکی از  دارند، به صورتی که دارو منجر به بهبود وضعیت سالمت و سالمت موجب توسعه می

ویژه قانون اساسی و برنامه  و نیز در اسناد داخلی ایران به المللی ترین حقوقی است که در اسناد و معاهدات بین مهم

ساله نظام به رسمیت شناخته شده و مورد  انداز بیست ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سند چشم پنج

مداران قرار گرفته است. حق بر سالمت، بخشی از حقوق بنیادین شهروندان در هر  گذاران و سیاست تأیید قانون

امعه است. هر شهروند به مثابه عضوی از جامعه صرف نظر از مالحظات نژادی، دینی، سیاسی و فرهنگی صرفاً به ج

(. لذا نظر به آن که 193: 1399زاده، )رضایی« باشد واسطه وجود رابطه شهروندی، حق برخورداری از آن را دارا می

قای کیفیت زندگی و همچنین مؤثر در نظام حقوقی و ارت پیشبرد در مهم عوامل از یکی تواند می سالمت بر حق

تواند نقش مهمی در بهبود  دارویی باشد اهمیت و توجه دولتمردان و واضعان قوانین و مقررات نظام دارویی می

های دارویی  د، تا بتوانند برای حفاظت از سالمتی مردم و جامعه در برابر آسیبکنسطح سالمت جامعه ایفا 

   ی انجام دهند.ریزی مناسب برنامه

طور صریح  بهاگرچه »دار در حقوق بشر، ی ریشهشدهالمللیبین الملل و حقوق سالمتدر حقوق بین در همین راستا،

المللی حقوق بشری اشاره  در اسناد بین« حقی بشری»عنوان  بخش به به حق دسترسی به داروهای اساسی و حیات

المللی حقوق بشر برای تحقق حق  رود که در نظام بین ینی به شمار میین حق، یکی از حقوق بنیادما انشده است، ا

ترین مسائل مرتبط با دسترسی به دارو،  مندی از سالمت جسمی و روانی مطلوب، ضرورت دارد. یکی از مهم بر بهره
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« بشر است المللی حقوق المللی از ابداعات دارویی و تعارض احتمالی میان این نظام با نظام بین بحث حمایت بین

بینی شده است که  هایی پیش نامه تریپس برای حل این تعارض، انعطاف . در موافقت(29: 1395)نیاورانی و جاوید، 

ها از بروز این تعارضات جلوگیری کنند. با تصویب اعالمیه دوحه و صدور تصمیم  توانند با توسل به آن ها می دولت

 اعالمیه، چارچوب جدیدی برای مجوزهای اجباری ایجاد شده است. این  6شورای تریپس درمورد اجرای مفاد بند 

)مانند آنچه  19مانند تالش نظام داخلی سالمت برای تولید واکسن کووید –العادۀ ملی  های فوق آیا وجود وضعیت

برای  تواند عذری موجه می -ها مطرح است(ها و ماههای رازی، کووبرکت، فخرا و پاستور این هفتهدر مورد واکسن

حمایت به معنای واردات  –المللی راجع به حمایت از ابداعات دارویی  ها جهت عدول از رعایت مقررات بین دولت

واکسن هم برای حمایت از ابداع دارویی و هم برای انجام وظیفه در قبال شهروندان به حفظ حق آنان بر سالمت در 

های  های دیگر از امتیازنامه بینی امکان استفاده امه تریپس با پیشن باشد یا خیر. موافقت –بار برابر این پاندمی مرگ

صورتی غیرمستقیم، راه را برای اعضای سازمان جهانی تجارت،  ثبت ابداعات دارویی بدون رضایت صاحب آن، به

شدن وضعیت بحرانی و اضطراری در حوزه  نامه در موارد حادث جهت عدول از رعایت مقررات این موافقت

 . عمومی باز گذاشته است بهداشت

تعلل دولت ج.ا.ا در واردات واکسن، شاید به نظر برسد ناشی از وظیفه یا تمایل اختیاری دولت به انتظار برای تولید 

های داخلیِ در حال طی مراحل ساخت و کارآزمایی بالینی و در راستای تشویق به انبوه یک یا چند مورد از واکسن

حق بر سالمت و هم حق  گرچه هم واکسن داخلی باشد. حق مالکیت فکریحترام به ساخت واکسن داخلی برای ا

 اندبه عنوان مصادیقی از حقوق بشر شناخته شدهبر مالیت فکری )از نوع مالکیت صنعتی، در تولید واکسن داخلی( 

ها و مرگ ومیرها وکسب مقابله با بیماری ،حق بر سالمتیترین جنبه تردید مهمبیاولویت دارد.  حق بر سالمتی اما

به و واکسن و در راه تحقق این جنبه از سالمتی، دارو  ؛است و پیشگیری از مرگ و بیماری رفتهاز دست تندرستیِ

یابد؛ اما در تحقق این دو حق و در زمانی که موضوع ترین ابزار بشری نقشی برجسته و انکارناپذیر میعنوان مهم

انحصارات ناشی از آن با مباحث انسانی مثل حق بر سالمتی و حق حیات  )و اختراع از جمله حق این حقوق(

در این » .گیردهایی به وجود می آید که رنگ و بوی حقوق بشری به خود میشود، تعارضاتی و چالشمرتبط می

وان یکی از دوستانه و حقوق بشری نیز عرض اندام کرده و با استناد به حق بر سالمتی به عنانسان هایدیدگاه حالت،

سازد. این حمایت یا گستره حمایت از این دسته اختراعات را با تردید جدی مواجه می حقوق بنیادین بشر،

ای میان کشورهای در حال توسعه و کمتر های گستردهتعارضات و نحوه اختالف آنها، موجب پدید آمدن چالش

یافته به عنوان حامیان اصلی حمایت از حقوق توسعه کنندگان اصلی و کشورهاییافته به عنوان وارد و مصرفتوسعه

 . ده استشمالکیت فکری 
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طرح است،  طور بنیادین، صنعت داروسازی و فرایند توزیع آن از جمله موضوعاتی است که برای هر جامعه قابل به 

ع پزشکی، زیرا در صورت فقدان ملزومات تضمین سالمت از حیث دارو و دیگر اقالم کاالهای مرتبط با صنای

شناسی  که آنچه از عرف، اخالق، شرع و جامعه د، در صورتی کنتواند از انسان سلب حیات  تهدیدات متنوعی می

ترین دارایی فردی و اجتماعی وی است. به همین  برای انسان به ارمغان آمده است، حفظ حیات در زمره با اولویت

 مؤلفهتواند  نگی با حق حیات و سالمت بشریت دارد، میمنظور مقوله دارو و تجهیزات پزشکی که ارتباط تنگات

 . بسیار مهمی در این زمینه باشد

قابل انجام در این زمینه  هایترین اقدام الملل در قالب عمده به طور مشخص و مختصر سازوکار حقوق تجارت بین»

ه، همچنین با استفاده از دکرتواند مسأله مالکیت فکری را بعد از حق سالمت در کالبد حقوق بشری ابقا  می

شدن در زمان عقود و قراردادها بین  د، عدم تبعیض قائلکنرنگ  های دارویی را کم های قانونی بتواند تحریم ظرفیت

شدن از کیفیت  کشورهای مختلف از سوی تولیدکنندگان، تعهدات قانونی و تضمینات حقوق دال بر عدم کاسته

سازی  های تولیدکننده دارو، آسان ان سالمت به منظور ارتقای سود شرکتداروها و اقالم پزشکی در بحبوحه بحر

رویه معامالت و خرید و فروش دارو و تجهیزات پزشکی و برقراری امکاناتی ویژه جهت دسترسی کشورهای فقیر 

ورها به الملل را از رهگذر نیاز کش به دارو و مایحتاج پزشکی و دیگر مسائلی از این قبیل، نقش حقوق تجارت بین

.« های مسری فرامرزی همچون کرونا ویروس، پررنگ، برجسته و ممتاز متجلی بنماید دارو در پی شیوع بیماری

ها عمدتاً ناظر بر تحدید حق آگاهی و دسترسی به اطالعات،  این نگرانی(. 153: 1399)نصوحیان و همکاران، 

ض سیستماتیک حق حیات و حق بر سالمت، تهدید دریافت ناکافی و ناعادالنه تجهیزات بهداشتی و درمانی و نق

ها یا نقصان  امنیت اقتصادی، کرامت انسانی، آزادی و حریم شخصی شهروندان به واسطه فقدان مدیریت دولت

( و برای رفع یا 7: 1399)عباسی و همکاران،  باشد ها و کاستی در واکنش به موقع نسبت به پاندمی می زیرساخت

 اساسی، داروهای به دسترسی حق اخص طور به و سالمت بر حق طبقید توجه داشت که ها باکاهش این دغدغه

 در موانع یا ها محدودیت وجود از و کنند تضمین همه برای را داروها تهیه امکان و دسترسی که اند موظف ها دولت

 .کنند پیشگیری اساسی داروهای به دسترسی

 تأثیر تحت را جهان مردم تمامی اقتصاد و سالمت جهان، در دجدی کرونای ویروس گیری همه که کنونی مقطع در

 های دشواری با ایران، سوی از کرونایی بیماران درمان برای دارویی و پزشکی تجهیزات تأمین است، داده قرار

 کاالهای مبادله و معامله به دست که را شرکتی و نهاد و کشور هر آمریکا دولت درواقع .است شده روبرو بسیاری

 و دارو صادرات مانع عمالً و دهد می قرار خود ثانویه های تحریم هدف مورد را بزند ایران با درمانی و زشکیپ

 که شود می گفته گرچه شود، می تلقی ایرانیان سالمتی بر حق نقض که اقدامی است، شده ایران به پزشکی تجهیزات

 آنچه اما .است گرفته نظر در ایران علیه هایش تحریم نظام در بشردوستانه واردات برای هایی معافیت آمریکا دولت
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  بشردوستانه واردات هزینه پرداخت در را ایران توانایی ایرانی، های بانک علیه گسترده های تحریم است مشخص

 اه آن به کرونا با مقابله برای که ای بهداشتی های کمک و دارو تهیه درزمینه مشکالتی با را ایران و است کرده محدود

 آنها و گرفته را ایران مردم از را بیشتر و سریع بهبودی حق که اقدامی .است کرده مواجه دارد، ضروری و مبرم نیاز

 سالمتی حق نقض از واضح ای نشانه توان می که موضوعی است، داده قرار  مالحظه قابل درد و رنج معرض در را

 بنیادین اصول با مغایر را ویروس این فراگیری شرایط در آن یافتن ادامه و نامید کرونا اپیدمی شرایط در ایرانیان

 .دانست الملل بین حقوق قواعد و بشر حقوق

نقض حق بر سالمت، مسئولیت اشخاص حقوقی عمومی، خصوصی  شناسی ضمانت اجراهای حقوقیسنخ -4

 و مسئولیت فردی   

ویروس ناشناخته  و پیامدهای از گسترشهدفمند در حمایت از حق بر سالمت و جلوگیری  گذاری حقوقی ِسیاست

کیفری و غیرکیفری زمان از تدابیر  مندی هم ، مستلزم بهرهزدگی ناشی از آن و نهایتاً خروج از بحران و وحشت کرونا

گاهی گذرا به اسناد فراتقنینی ایران ؛ نبوده تا شاهد یک حمایت همه جانبه از حق بر سالمت باشیم. در این راستا 

سالمت، حقوقی  هداف نظاماسالمت، معرف سیاستی، حمایتی و بیشینه خواه است که با توجه به ی  در حوزه

همچون؛ حق عدم تبعیض، حق دسترسی به اطالعات و مشارکت، حق آموزش، حق داشتن یک محیط سالم و 

رمان آبه دنبال  و استاستاندارد و حق برخورداری از تامین اجتماعی در اسناد مذکور، در واقع اساسی سازی شده 

 در قلمرو نظام حقوقی جامعهحق بر سالمت که مقوّم ذات حیات است، های اساسی نظیر  تثبیت موقعیت حق

گذاشته  های اساسی ملت حق ی غیرکیفری در حوزه و  و سنگ بنای اجرای سیاست های حمایتی کیفری باشد می

   است. شده

گیر، غالباً با استفاده از تدابیر زودبازده پیشگیری وضعی، نظیر جلوگیری از گسترش و سرایت بیماری واگیردار فرا

های اجتماعی مانند های اجتماعی، افزایش کمکقرنطینه اجباری، محدودیت سفر و حمل و نقل، کاهش فعالیت

های حساس از جمله کادر درمان و کننده بین افراد جامعه به خصوص گروهتوزیع رایگان ماسک، مواد ضدعفونی

درآمد، همچنین کاهش تعداد کارمندان و کارکنان ادارات دولتی ای و اقشار کممندان و افراد دارای بیماری زمینهسال

با ضمانت اجراهای اداری بوده که تا کنون از سوی دولت به منظور پیشگیری از شیوع و گسترش بیماری، به مرحله 

 اجرا درآمده است. 

مفاد دستورالعمل نحوه  برداری و استناد است،خصوص قابل بهره ی که در اینهایعالوه برآن، یکی از دیگر ظرفیت

به  یبا تلقباشد؛ که مفاد آن ( مصوب ریاست وقت قوه قضاییه می17/1/1395) «نظارت و پیگیری حقوق عامه

و ششم قانون و پنجاه  اصل یکصد 2 دستور العمل با توجه به بند نیا رایز است. تیاهم زی، حاهدستانشیپ یِریشگیپ

قانون آیین  290و در اجرای ماده  استاساسی که به موجب آن احیاء حقوق عامه یکی از وظایف مهم قوه قضاییه 
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به اموال، منافع و مصالح ملی  راجعکه پیگیری و نظارت بر دعاوی مربوط به جرایم  (1392مصوب )دادرسی کیفری 

الح داخلی، خارجی و بین الملل به دادستان کل محول شده و خسارت وارده به حقوق عمومی از طریق مراجع ذیص

-شیرا پ یفیوظا ،های سراسر کشور در جهت صیانت از حقوق عامه تحت نظارت دادستان کلدادستان یاست،  برا

 ابو  یریشگیتواند در جهت پیم هییاز حقوق عامه بوده، قوه قضا زین المتحق برس که نیکه با توجه به ا ینیب

 وعیدر قبال ش یی، نظارت بر توزیع اقالم بهداشتی و جلوگیری از احتکار آن و...اجرا یهادستگاه تیریر مدنظارت ب

را انجام  یاقدامات متناسب و ارتقای سطح دسترسی افراد جامعه به منابع و امکانات مورد نیاز، دارریواگ یهایماریب

ر پیشگیری از شیوع و گسترش بیماری، تدابیری را اتخاذ تواند به منظو . دولت با اعمال تدابیر غیرکیفری میدهد

 کند. 

پیش از ورود به بحث پیرامون إعمال ضمانت اجراهای حقوقی نسبت به تعلل نظام حاکمیت جمهوری اسالمی 

های ساختاری لی، مناسب است چالشداخ ای ادعاییهاسالمی در خرید واکسن خارجی تا پیش از تولید واکسن

 له با کرونا را که مدیریت مهار این پاندمی در کشور بر عهده اوست را بازپژوهی کنیم. ستاد ملی مقاب

، در پاسخ به این 1398بهمن  22ورود این بیماری به ایران در تاریخ و تأیید رسمی گیری ویروس کرونا  پس از همه

ارائه شده است. فرض پرسش که مدیریت این شرایط خاص در صالحیت کدام نهاد عمومی است حداقل سه فرض 

صالح  قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی را ذی 176اول، این شرایط را امنیتی توصیف کرده و با تکیه بر اصل 

داند. فرض دوم، این شرایط را مصداق بحران دانسته و با تکیه بر قانون مدیریت بحران کشور، سازمان مدیریت  می

قانون اساسی، این وضعیت را مصداق  79د. فرض سوم نیز با استناد به اصل دان بحران کشور را دارای صالحیت می

(. اما 225: 1399 ،نجارزاده هنجنیکند ) شرایط اضطراری دانسته و بر لزوم ایفای نقش دولت و مجلس تأکید می

مصوبه  با 1398 در اوایل اسفند ،با هدف پیشگیری از انتشار وسیع این ویروس و کاهش تبعات منفی آنسرانجام 

 با ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،« ستاد ملی مبارزه با کرونا» کشور شورای عالی امنیت ملی

شورای پشتیبانی برای »ستاد مذکور، برای سه هفته پس از آن نیز به دلیل عدم وجود اختیارات کافی  .دش أسیست

  یاست جمهوری وارد عرصه مدیریت این بحران شد.به تصدی ر «حمایت از تصمیات ستاد ملی مبارزه با کرونا

با توجه به این که هدف نهایی نظام حقوقی در مواجهه با امراض مسری، حفظ حداکثری سالمت و جان شهروندان 

شهری در این مواقع، نه تنها مقررات جامعی وضع شهری و بروناست درخصوص منع یا محدودیت تردد درون

حدید تردد افراد غیر مبتال در معابر، یا تردد غیرضروری اشخاص در شهرها که مبتنی بر نشده است بلکه در مورد ت

حقّ بر آزادی رفت و آمد است مقررات کشور ساکت است و حتی در برخی موارد این اقدامات، ناقض اصول قانون 

ی برای قطع زنجیره شیوع هرچند در مورد بخشی از افراد که ضرورت عدم تردد اختیار رسد. البتهاساسی به نظر می

جمله؛ اجرای قرنطینه  قانون اساسی )از 40اند، اعمال تدابیر قهری بر مبنای اصل ویروس را مورد توجه قرار نداده
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 12ماده  3 و بند 4ماده  مانند مقررات( یا طرق دیگر قانونی 79گذاری )اصل خانگی اجباری افراد( از طریق قانون

چون موضوع تعارض با حقوق شهروندان مطرح  ،در این زمینهاما نی و سیاسی الزم است المللی حقوق مدمیثاق بین

الزامات ستاد ملی مقابله با کرونا و ماندن در خانه بدون توجه به  سویه براست، باید توجه داشت که تأکید یک

اظ فراهم نبودن لح های نظام آموزش و پرورش به ضرورت تأمین مایحتاج و معیشت و درآمد افراد و کاستی

بسترهای آموزشی، موجه نبوده، لذا طراحی سازوکارهای حمایتی و جبرانی برای اطمینان بخشی جهت ترمیم 

در آموزش و  خیرأخسارات ناشی از تعطیلی واحدهای صنفی و بیکاری اشخاص بدون درآمد پایدار و جبران ت

توان تعلل در خرید واکسن و نمی د.کنا تسهیل تواند رعایت مقررات رفت و آمدی محدود رپرورش فرزندان، می

کردن آدمیان و انجام واکسیناسیون عمومی ایرانیان را با توصیه به زدن ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و ضدعفونی

 اجسام پوشش داد و کمرنگ کرد. 

بوده است، در های یک جانبه از سوی آمریکا  جمهوری اسالمی ایران که هدف یکی از شدیدترین تحریماگرچه 

این چالش نه تنها حق بر سالمت و حق حیات ایرانیان،  و های مالی فراوان مواجه شده مقابله با این بیماری با چالش

ها در درجه  استمرار تحریم ؛ و اگرچهثیر قرار داده استأثر جهانی با این بیماری واگیر را نیز تحت تؤبلکه مبارزه م

حقوق بشر است که ناشی از منشور ملل متحد   احترام به  تعهد به همکاری و  هبایاالت متحده نخست، نقض تعهد 

تحت  19های حاضر که توانایی دولت ایران را در مقابله با کوید بوده و جنبه فراسرزمینی دارد و همچنین تحریم

ص در هنگام بالیا همکاری برای حمایت از حقوق اشخا  ویژه تعهد به ثیر قرار داده نقض حقوق بین الملل و بهأت

الملل سالمت و تعهدات دولت آمریکا ناشی از نقض حقوق بین  ها به نهایت این تحریمدر  د،شو محسوب می

سی از أهرچند بتوان با تبا این حال، (. 1399 مقامی و جعفری ندوشن،نک: ) مقررات بهداشتی جهانی انجامیده است

قانون  1قانون اساسی و قوانین حقوقی و کیفری و ماده  29ل اص قوانین و مقررات موجود در حقوق داخلی نظیر

ل زیست ئهای آلوده( و مساولیت مدنی و آرای صادره از محاکم قضایی در موارد مشابه )معروف به پرونده خونئمس

ولیت دولت در ئبه مسو قواعد فقهی مربوط به ضمان حاکم اسالمی،  تضمین حقمحیطی و با یاری جستن از نظریه 

ولیت دولت در تامین بهداشت عمومی و رفع نیازهای درمانی ملت ئبا توجه به مس د. اماران خسارت اشاره کرجب

با خالءهای عدم شفافیت و ادعای  گری آنمطابق میثاق ملت و دولت، کماکان چگونگی مسئولیت دولت و مطالبه

  .استعمال حاکمیت، مواجه إولیت به علت ئعدم مس دولت در

 پذیرفته دارد، مدنی مسئولیت آن بارزیان آثار و واگیردار های بیماری گسترش قبال در دولت که فرضیه این هرگاه

 جبران اصل .شودمی مطرح دولت علیه دعوا اقامه مقام در متعددی )دادرسی آیین( شکلی مسائل صورت این در شود،

-می ملزم دیدهزیان خسارت جبران به را انزی واردکننده که قواعدی مجموع .است مسلم ما حقوق و فقه در خسارت

 یا آن عیب علت و است تولیدی کاالهای مصرف از ناشی وارده خسارت شود. گاهیمی نامیده مدنی مسؤولیت سازد،
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 تنها نه خسارات از نوع این اند. درجمعی و بزرگ هاییفاجعه هاحادثه این مواقع کاالست. برخی در موجود نقص

 موضوع این ایران موضوعه حقوق شوند. درمی موضوع درگیر شدت به نیز عمومی افکار حقوقی، هجامع و دیدهزیان

 پذیرفت؛ ایران حقوق در را علم نقص توانمی شده پذیرفته قواعد و اصول اساس بر اما است نشده واقع توجه مورد

 یا و انتساب قابلیت خطر، تقصیر، نظریا زا کدام هر کاال تولید مدنی مسؤولیت در ما انتخابی مبنای چنانچه مثال برای

 دانست. جبران قابل را علم نقص از ناشی خسارت نمیتوان باشد محض مسؤولیت

های  ویژه کادر درمان و گروه خیر در ورود واکسن کرونا و تزریق آن خطر مرگ هموطنان و بهأهر روز تبه هر روی، 

های  کنون نیز کسب و کارتواند ادامه یابد و تا ها نیز تا همیشه نمی که محدودیت پرخطر را به دنبال دارد. به عالوه آن

ای بود که باالخره وزیر بهداشت اعالم کرد که  فشار افکار عمومی به اندازه اند. دیده  زیادی از این رهگذر آسیب

مشکل خرید واکسن مین واکسن کرونا از منابع معتبر را به مناقصه گذاشته است و رئیس بانک مرکزی هم از رفع أت

به دلیل باال بودن دوز واکسن مورد نیاز برای همه مردم کشور ما باید بتواند این واکسن را در  قطعاً کرونا خبر داد.

های دیگر اقدامی پیشگیرانه و برای کند کردن چرخه ابتال و  داخل کشور تولید کند. اما خرید این واکسن از کشور

رسد و نیاز به  اگر واکسن داخلی تولید شود هم به همه نمی ی انکارناپذیر است.انتقال واکسن کرونا نیز ضرورت

 .ها دوز واکسن است میلیون

های بشری، استفاده از نظام تعلیق در  به دلیل گره خوردن حق بر سالمت و بهداشت عمومی با دیگر حق»وانگهی، 

ده کرحق مزبور را با چالشی مضاعف مواجه العاده کرونا، تحقق  پوشش حفاظت از حق بر سالمت در وضعیت فوق

کند، تعادل حقوق  که حقوق بشر چارچوبی برای متعادل کردن منافع فردی و جامعه فراهم می  به دلیل این. است

( اما نظام 111: 1399)پشمی، .« تواند در جهت حل این تعارض باشد جای تعلیق یک حق به نفع دیگری می به

ها و نظریات حقوقی مواجهیم، راهبرد تقنینی در این زمینه است و صرفاً با طرح دکترینحقوقی ایران همچنان فاقد 

 نه با ساماندهی حقوقی عینی. 
 گیرینتیجه

های خود قرار گیرند. تأمین های واگیر، مورد مایت دولتها و اپیدمیهاست که در برابر پاندمیاین، حق ملت

 تواند می سالمت بر ها است. نظر به آن که حقدولت ی حقوق بشریالمللمومی مردم جزء تعهدات بینسالمت ع

و ارتقای کیفیت زندگی و همچنین مؤثر در نظام حقوقی دارویی باشد اهمیت و توجه  پیشبرد در مهم عوامل از یکی

د، تا نکتواند نقش مهمی در بهبود سطح سالمت جامعه ایفا  دولتمردان و واضعان قوانین و مقررات نظام دارویی می

رغم به ریزی مناسبی انجام دهند. های دارویی برنامه بتوانند برای حفاظت از سالمتی مردم و جامعه در برابر آسیب

فراوان به التزام به حفظ سالمت عمومی در  های رسمیها و اطالعیهدر مصاحبهاعالم مکرر مقامات بلندپایه دولت 
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و حمایت از برنامه داخلیِ تولید واکسن، با  2رید واکسن خارجیاز طریق اقداماتی همچون خ 1قبال این پاندمی

حفظ سالمت نفوس مردم به فرض حفظ  توجه به ضمان حاکم اسالمی در حفظ نفوس و با عنایت به ترجیح

، و با عنایت به قواعد فقهی متعدد دیگری که شرح آنها خارج از حیطه سالمت اقلیت در قبال تضرر مالی اکثریت

های است، تعلل در تأمین واکسن خارجی با هر توجیهی حتی با توجیه حمایت از پروژه ساخت واکسناین مقاله 

المللی( های حقوقی )مدنی، کیفری، انتظامی، و بینداخلیِ ادعایی، مغایر هنجارهای حقوقی و موجد انواع مسئولیت

قاعده نفی قواعد فقهی از جمله ق طب 19پاندمی کوویدعدم رعایت بهداشت عمومی در برابر است. همچنان که 

بیماری واگیردار به ویژه  یدهندهانتقالو حرام و ممنوع است  ،ضرر، قاعده احترام، عموم و اطالق ادله حرمت قتل

اساس قاعده اتالف، قاعده تسبیب، قاعده احترام، قاعده نفی ضرر، قاعده تعهد ایمنی و قاعده تعهد به  کرونا بر

از  –، تعلل و قصور ناموجه در واردات واکسن به میزان نیاز ملت ایران با هر توجیهی است مراقبت متعارف ضامن

موجد مسئولیت کیفری، حقوقی، اداری،  -جمله توجیه انتظار برای تولید واکسن داخلی، که آن هم کافی نیست

نیز قوانین و مقررات داخلی  المللی وبین ی جهانی حقوق بشرالمللی طبق قواعد آمرهانتظامی و نیز مسئولیت بین

 ایران است. 

 

 منابع

های واگیرِ خطرناک و سریع االنتشار )کرونا( از  ابعاد فقهی و حقوقی بیماری»(، 1399فر، احمد )احسانی -1

 .  64، شماره 17دوره  حقوق اسالمی،فصلنامه ، «منظر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل

                                                           
 ها به شرح زیر:برخی از این اطالعیه  1

http://www.president.ir/fa/119090  
https://www.tasnimnews.com/fa/news/2431550/23/10/1399  

2
های انجام ماهنگیاز ساز و کار کواکس، با ه 19با دستور وزیر بهداشت و در راستای مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر خرید واکسن کووید  

المللی واکسن، ای توسط رییس سازمان غذا و دارو امضا و به اتحادیه بینالمللی وزارت بهداشت، توافقنامههای بینشده از سوی اداره کل همکاری

 -رئیس کل بانک مرکزی –(. همچنین عبدالناصر همتی 3/7/1399، مورخ 3515رسانی وزارت بهداشت: )کد خبر در تارنمای اطالع. ارسال شده است

خریداری شده است، در حالی که تا  (covaxمیلیون دوز واکسن از برنامه جهانی کوواکس ) 16میلیون یورو، تعداد  200اعالم داشت با تخصیص 

هزار دوز  124البته  های مشهور اروپایی این میزان راهزار دوز واکسن در کشور تزریق شده است و خبرگزاری 161( تنها 1400اکنون )ابتدای سال 

 واکسن دوز هزار 600 و میلیون هفت از بیش عربی متحده امارات در کنون تا .است داشته واکسن تزریق ایران برابر 1۰۰ ترکیهاند.  اعالم نموده

 قدس اشغالگر رژیم .است یرانا از بهتر مراتب به کرونا واکسن تزریق منظر از نیز منطقه کشورهای از دیگر برخی در وضعیت است. شده تزریق کرونا

 تزریق به موفق کنون تا ترکیه .است شده خود جمعیت از نیمی از بیش کردن واکسینه به موفق عمال دوز میلیون نیم و نه حدود تزریق با کنون تا

 تا نیز سعودی عربستان .است کرده تزریق کرونا واکسن ایران برابر صد از بیش ترکیه ترتیب، این به است. شده کرونا واکسن دوز میلیون 14 حدود

 را نفر میلیون پنج از بیش بنگالدش و نفر میلیون هفت از بیش مراکش است. کرده تزریق کرونا واکسن دوز هزار 645 و میلیون سه حدود کنون

 حتی است. شده گزارش افغانستان کشور از بهتر منطقه کشورهای با قیاس در ایران وضعیت .اند کرده واکسینه کرونا ویروس برابر در بار یک کم دست

 مورخ در 46482 ج.ا.ا.: پزشکی نظام سازمان تارنمای در خبر )کد .است داشته کرونا واکسن تزریق ایران برابر سه حدود عمان کوچک نشین شیخ

  https://irimc.org/news/id/46482 لینک: ،7/1/1400

http://www.president.ir/fa/119090
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/10/23/2431550
https://irimc.org/news/id/46482
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فصلنامه  ،«حقوق بشر یالمللنیق بر سالمت در اسناد بح گاهیمفهوم و جا»(، 1392) نیکجباف، حس آل -2

 .24سال هفتم، شماره  ی،حقوق پزشک

تأمین حق بر سالمتی همسایگان در پرتو »(، 1396اماموردی، محمدحسن؛ صادقی مقدم، محمدحسن ) -3

 . 3، شماره 47، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره «بهداشت حقوقی

، «حق دسترسی به داروها و حق حمایت از اختراعات دارویی»(، 1396) برهانی، محسن؛ ابوذری، مهرنوش -4

 . 99، شماره 81مجله حقوقی دادگستری، دوره 

های اضطراری عمومی؛ بحران ها در وضعیتتعلیق تعهدات حقوق بشری دولت»(، 1399پشمی، بهرام ) -5

 . 67، شماره 22، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دوره «19-کووید

، فصلنامه «المللی حقوق بشرقلمرو حق سالمتی در نظام بین»(، 1392) ان و نیاورانی صابرجاوید، احس -6

 . 41شماره  ،پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم

)کروناویروس( در پرتو فلسفه  19-(، حمایت از حقوق انسانی افراد در برابر کووید1399خسروی، حسن ) -7

 . 31فلسفی، شماره  هایگرایی کانت، فصلنامه پژوهشاخالق وظیفه

های  چالش» ،(1398یوسف ) ،باقری حامد ؛داود ،هرمیداس باوند ؛پیمان ،بلوری ؛ذاکریان امیری مهدی -8

 . 18، شماره 10ر، دوره مطالعات حقوقی معاص ، فصلنامه«یبر سالمت و بهداشت عموم امنیت انسانی در پرتو حق

، نشریه «ارویی ایران از منظر حق بر سالمتبررسی نظام حقوقی د»(، 1399زاده، محمدجواد )رضایی -9

 . 2، شماره 4فرهنگ و ارتقاء سالمت )فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران(، دوره 

درسنامه آموزشی، ترجمه سید محسن زهرایی،  -(، مبانی سالمت واکسن1394سازمان جهانی بهداشت ) -10

های عبدلی یقینی، تهران: انتشارات مرکز مدیریت بیماریسوسن محمودی، پریسا هدایی، پرویز وزیریان، فاطمه 

 واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 

-پذیری حق بر سالمت در نظامهای حاکم بر دادرسیرهیافت»(، 1398مال، هیوا )سیفی، سید جمال؛ حاجی -11

 . 4، شماره 11ای حقوق بشر، دوره های منطقه

مفهوم و جایگاه حق بر سالمت در نظام حقوقی »(، 1393) دهقانی، غزاله ؛رضایی، راحله ؛عباسی، محمود -12

  . 30فصلنامه حقوق پزشکی، سال هشتم، شماره  ،«ایران

های های حقوقی در تبیین سیاستاثر اندیشه»(، 1397عقیلیان، نادر؛ رهامی، محسن؛ شامبیاتی، هوشنگ ) -13

 . 1، شماره 6ه )دانشگاه علوم پزشکی همدان(، دوره ، فصلنامه آموزش و سالمت جامع«تقنینی در حوزه سالمت

حق بر ابداعات دارویی با تأکید بر »(، 1398شفیعی، مرتضی؛ رئیسی دزکی، لیال؛ جاللی کروه، محمود )قلی -14

 . 44، شماره 12الملل، دوره ، فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین«المللحق بر سالمتی در حقوق بین
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ها و حق بر سالمت وامنیت تعهدات دولت»(، 1399؛ آریامنش، اعظم؛ دانشجو، سمیه )کوشا، سهیال -15

، 12، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، دوره «19-الملل؛ با تأکید بر ویروس کوویداجتماعی از منظر حقوق بین

 . 65شماره 

دالت توزیعی و تأثیر آن بر نسبت ع»(، 1399زاده حقیقی، سید ابوذر )اکبر؛ فلسفیگرجی ازندریانی، علی -16

 . 35، شماره 10، فصلنامه اخالق زیستی، دوره «اخالق اجتماعی در اندیشه جان رالز

 -جایگاه حق بر سالمت: از گفتمان فقهی»(، 1399وردی، فرهاد؛ پوررضا، مهدی؛ اسماعیلی، مهدی )اهلل -17

فصلنامه مطالعات اسالمی در حوزه سالمت، دوره ، «های قضایی(حقوقی تا گفتمان قضایی )با تأکید بر تأثیر استدالل

 . 1، شماره 4

، «بشری حقوق قواعد حوزه در هادولت مسؤولیت 2001 طرح اجرایی قابلیت»(، 1386) مسعود راعی -18

 . 4، شماره 37حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره  دانشکده حقوق مجله فصلنامه

های آمریکا علیه ایران در  ارزیابی حقوقی تحریم»(، 1399بر )اک علی ،جعفری ندوشن ؛امیر ،مقامی -19

 . 64، شماره 17دوره  حقوق اسالمی،فصلنامه ، «19-گیری جهانی کووید همه

مسائل و مشکالت حقوقی سازمان بهداشت جهانی و »(، 1398زاده مقدم، یاسر )موثقی، حسن؛ چوخاچی -20

 . 44، شماره 12ره شناسی، دوهای پیش رو، مجله مطالعات جامعهچالش

بررسی قوانین حاکم بر »(، 1399نصوحیان، رضا؛ شهیدی، محمود؛ آقابالی، اصغر؛ عزیزی، محمود ) -21

، «الملل در هنگامه شیوع بیماری مسری فرامرزیمعامالت دارو و کاالهای پزشکی مبتنی بر حقوق تجارت بین

 . 54، شماره 14فصلنامه حقوق پزشکی، دوره 
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 واکاوی عوامل مؤثر بر مدیریت بحران کرونا در ایران و سنگاپور

1علی خوانساری  

2اهلل محمدی روح  

3مریم جعفری  

 چکیده

بیش از یک سال است که شیوع بیماری کرونا تبدیل به یک بحران جهانی شده است. شیوع این بیماری اولین بار در 

سازمان بهداشت جهانی، رسماً این بیماری را  0192در ووهان چین شناسایی شد سپس در مارس  2019دسامبر

های اخیر دانست. این پدیده از جهات  ترین بحران دردهه توان مهم گیری اعالم کرد. این بحران را می بحران همه

ها مدیریت این بحران است. به عبارتی دیگر مدیریت بحران عبارت است  مختلف نیاز به بررسی دارد که یکی از آن

های موثر برای جلوگیری از وقایع ناگهانی و منفی در یک جامعه است به همین  ها و استراتژی رگیری روشاز به کا

دانند که تاکنون جهان به خود دیده است ولیکن در جهت  هایی می منظور، بحران کرونا را یکی از نادرترین بحران

اند مدیریت بحران  ه زعم خود در تالش بودهیافته و درحال توسعه ب مدیریت و مهار آن هریک از کشورهای توسعه

ها نشان داده است کشورهای آسیایی به نسبت کشورهای غربی  بهتر و مؤثرتری داشته باشند. در این میان بررسی

گیری بحران  اند، که دچار همه اند. ایران و سنگاپور جزو اولین کشورهایی آسیایی بوده مدیریت بحران بهتری داشته

اند، برای مدیریت  این دو کشور آسیایی که در کنار سایر کشورهای منطقه متحمل خسارات زیادی شدهکرونا شدند. 

آمد بحران مذکور عوامل زیادی تأثیرگذار  اند ولیکن به یقین جهت مدیریت کار این بحران اقداماتی را نیز انجام داده

ای و منابع معتبر  فاده از منابع کتابخانهبوده است. این پژوهش درصدد است با روش توصیفی تحلیلی و با است

اینترنتی به سؤال اصلی پژوهش که عبارت است از، عوامل موثر در مدیریت بحران کرونا در دو کشور ایران و 

سنگاپور چیست؟ و سؤال فرعی پژوهش، کدام یک از این عوامل در مدیریت بحران تأثیرگذاری بیشتری داشته 

گونه است که چهار عامل وضعیت اقتصادی، شده درپاسخ به سوال اصلی این است؟ پاسخ دهد. فرضیه مطرح

برای مدیریت بحران کرونا، در هر دو کشور و یادگیری از تجارب گذشته وضعیت بهداشتی، نگاه امنیتی به کرونا 

 مؤثر بوده است. 

                                                           
1
 Ali.khansari414@gmail.com  ،. دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا دانشگاه عالمه طباطبایی تهران 

2
 Ruhallahm@ymail.com  ،. دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات جنوب شرق آسیا دانشگاه تهران 

3
 Maryam.jafari2775@gmail.com ،قا دانشگاه عالمه طباطبایی تهران. دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات خاورمیانه و شمال آفری 
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بحران کرونا، مدیریت بحران، ایران، سنگاپورکلیدی:  هایهواژ  

 

 مقدمه

ای از بیمارانی که عالئمی مانند  برداری از مجموعه ، ویروس حاد تنفسی کرونا در نمونه2019ر در دسامب

(. به خوبی ثابت شده است که شیوع این بیماری از Li et al, 2020الریه و شبیه سارس دارند مشخص شد ) ذات

دهد که  های مطالعات نشان می شتر دادهبی  انتقال انسان و حیوان آغاز شده، اما منبع دقیق آن هنوز تأیید نشده است،

 (.Li et al, 2020; Ji et al, 2020این ویروس ترکیبی از ویروس کرونا در خفاش و مار است )

های آتی جهان باشد و  تواند راهنمایی برای بهبود عملکرد در بحران های مختلف جهان میعملکرد دولت بررسی

گسترش گسترده آن در  لیبحران کرونا، به دل تیریا باشد. درواقع مده با آن توسط دولت ینحوه مواجه کارآمدتر

 ریبحران در هر کشور تحت تأث کی تیریمد یاست. چگونگ یموضوع مهم ر،یگ همه تیسراسر جهان و اعالم وضع

ه شود. با توجه ب عوامل اعمال می نیمتناسب با ا یمختلف یها یبحران استراتژ تیریمد یاست و برا یعوامل مختلف

 ریگ همه یماریب نیا ریاز کشورها درگ یمیاز ن شیب باًیکه تقر تیواقع نیبحران و ا ندهیو روند فزا عیگسترش سر

 است. 19 دیدر برخورد با کوو گرید یکشورها اتیها استفاده از تجرب یاستراتژ نیبهتراز  یکیاند.  شده

 تیریثر در مدؤال پاسخ دهند که عوامل مؤس نیبه ا یگذار پژوهش در نظر دارند بدون ارزش نیا نگارندگان

داشته است. نگارندگان با توجه  یشتریب یرگذاریثأست و کدام عامل تیو سنگاپور چ رانیبحران کرونا در دو کشور ا

 تیکرونا دارند که عبارتند از وضع بحران تیریدر مد یاساس یعامل نقش خود معتقدند که چهار یها یبه بررس

کرونا  روسیو تیریعامل در مد نیتر مهم نیهمچن ؛یو اعتماد مل سیاسی -ی تینگاه امن ،یاشتبهد تیوضع ،یاقتصاد

گیری و در سنگاپور اقدامات بهداشتی،  مهار همه و یتیاقدامات امندر ایران  بیبه ترت توان یو سنگاپور را م رانیدر ا

 یلیتحل -ی فیپژوهش توص نینجام اا روشدانست.  گیری ویروس سارس سیاسی با توجه به تجربه همه –امنیتی 

 باشد. می یمستخرج از منابع معتبر علم یها داده یبر گردآور یمبتن

 . بحران کرونا در ایران1

بر سالمت جامعه و  (COVID-19) از آن یناش یماریو ب (SARS-CoV-2) دیجد روسیکرونا و روسیو

شده و  دأییمورد آلوده ت 2،800،000از  شیکشور را با ب 210از  شیب بیماری که نیداشته است. ا ریتأث یاقتصاد جهان

 نی، چسی، فرانسه، آلمان، انگلیاتالی، اایانمتحده، اسپ االتیا در این میان کرده است. ریمرگ درگ 200،000به  کینزد



 موعه مقاالت همایش پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهانمج

 

 156  

 

بتالیان (. نمودار زیر آمار کل مWHO, 2020) اند گزارش کرده 2020تا آوریل شده را  دأییموارد ت نیشتریب رانیو ا

 دهد. را نشان می 2021آوریل  2020در ایران را از ابتدا شیوع ویروس و روند صعودی آن را در ایران از فوریه 

 (1نمودار)

 

 (worldometers, 2021منبع: )

مجاور  یهابه سرعت در استان یماریب نیشدند. ا دییتأمبتال به کرونا در شهر قم  ماریب 2، 2020سال  هیفور 19در 

. در افتیشهرها گسترش  شتریاستان کشور و ب 31پس از آن در  ی، اصفهان و سمنان و اندکیجمله تهران، مرکزاز 

با ایجاد توانست  می رانیادولت قرار داد،  ریرا تحت تأث النیقم و گ یها که در درجه اول استان وعیش هیاول یروزها

 یگستردگ لی، به دلیماریبا گذشت زمان و گسترش ب حال، نیکند. با ا کنترلرا بیماری کرونا گسترش قرنطینه 

در ابتدا ها و شهرها را در استان یاجبار نهیقرنط رانیجه، ایدشوارتر شد. در نت نهیقرنط ی، اجرادهید بیمناطق آس

تا از   دنداستفاده کر یاستراتژ نیمتحده از ا االتیو ا ایتالی، انیمانند چ یگرید ی، کشورهازمان نیاجرا نکرد. در هم

 وعی، به دنبال ش2020سال  هیفور 23در این طریق بتوانند از گسترش بیماری به سایر مناطق کشور جلوگیری کنند. 

کرونا جهت مدیریت مبارزه با  یمل تهی، کمرانیرهبر ا موافقتو  شورای عالی امنیت ملی، با دستور رانیدر اکرونا 

پرورش (، علوم، کشور، آموزش و سیبهداشت )به عنوان رئ رانیوز شامل تهیکم نیا یشد. اعضا لیتشکاین بحران 

وظیفه دارد  تهیکم نیا بودند. و مسلح یانتظام یروهایو فرماندهان ن ،دولت یسخنگوسازمان صدا و سیما،  سیرئو 

 ,MHME) ردیگبها را  شدن ها و بسته تیو اعمال محدود 19کووید مهم در مورد مبارزه با  هایمیتمام تصم

 طور روزانه در کشور ایران نمایش داده شده است.در شکل زیر تعداد مبتالیان به .(2020
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 (2نمودار)

 

 (worldometers, 2021منبع: )

 2021ماه نوامبر بوده بعد از آن در سال  2020(، بیشترین تعداد مبتالیان به بیماری کرونا در سال 2مطابق نمودار )

، 2,499,077ا در ایران داشته است. تا به امروز تعداد کل مبتالیان در ایران ماه آوریل بیشترین تعداد مبتالیان ر

 بوده است. 1,954,321و تعداد بهبودیافتگان از این بیماری  71,758تعداد کشته شدگان ناشی از کرونا 

 .  مدیریت بحران کرونا در ایران2

 18در  نیروز پس از چ 50کرونا، ظرف  روسیکشور اعالم کننده دو مورد مرگ بر اثر و نیبه عنوان دوم رانیا

 شدگان بوده است و کشور اول در میزان مبتالیان و کشته 5اولین مورد آلوده را اعالم کرد. بعد ازآن جزو  سال هیفور

شدگان و مبتالیان زیادی  ویروس کرونا آمار کشته به یموارد آلودگ شتریاست که با ب ییاز کشورها یکیهنوز هم 

، جمعیت، ی است که در کنترل و مدیریت این بحران کشوری همچون ایران عالوه بر عوامل داخلیهیبد دارد.

المللی جهت مدیریت کارآمد این بحران با مشکل های بین گستردگی سرزمینی، به دالیل مهمی همچون تحریم

 نیاز بهتر یکی، یبحران در مواقع ژهی، به ویکه استفاده از تجربه جهان تیواقع نیتوجه به ا بامواجه باشد. 

برای  98 بهمن و دی ماه دو طی در پیشگیرانه  یها رسد که فعالیت به نظر می، بحران است تیریمد یها سازوکار

اسفند طرح  13 تاریخ ازاند.  بوده محدود البته و ناقص همگی اجتناب از آلودگی به ویروس کرونا در ایران

 یا مشکوک به کرونا از سوی وزارت بهداشت آغاز شد. غربالگری مردم برای یافتن موارد ابتال
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از  «ری اجتماعیاگذ فاصله»های جهان مقابله اصولی با ویروس کرونا، با  در ایران مانند بسیاری دیگر از کشور 

 22تا جمعه   99فروردین   8 جمعه از اجتماعی گذاری فاصله طرح. شد سازماندهی 99پایان هفته اول سال 

 اینگذاری اجتماعی هوشمند در حال اجراست.  نیز طرح فاصله 23/1/1399 ال اجراست. از شنبهفروردین در ح

کمترین ارتباط، باعث  که نحو بدین بوده است؛ سالم افراد سرایت بیماری از مبتالیان به  از جلوگیری برای طرحها

 شهروندان مشارکت با و اختیار هب که است قرنطینه از نوعی عمل در اجتماعی گذاری فاصله کمترین سرایت شود.

پی در پی از مردم خواست که به سفر نروند و در خانه بمانند. در  98اسفند  14 از . وزارت بهداشت شود می اجرا

 حقیقت از مردم خواست که خود قوانین قرنطینه خانگی را به صورت اختیاری و داوطلبانه رعایت کنند. 

 کردن کم برای چراکه است، کرونا ریسک کاهش برای طرحی اجتماعی گذاری حران، فاصلهب مدیریت دید از

 ابتال احتمال کردن کم برای مهم پارامترهای از یکی معرضیت کاهش واگیردار، بیماری یک برابر در ویژه به ریسک

شور ما در مورد ک  ان است.بحر مدیریت در اول گام «پایش» ایم، شده مواجه سانحه با که هنگامی در همچنین. است

های خود را به  ای است که هم اکنون نیز فایده در حال انجام است. این طرح برنامه «غربالگری»از طریق  «پایش»

 70هزار نفر از میان حدود  21، از طریق همین غربالگری بیش از 99فروردین  16چرا که تا  ،خوبی نشان داده است

)زارع،  اند ها هدایت شدهونا تشخیص داده شده، و به بیمارستانمیلیون ایرانی مشارکت کرده در طرح، مشکوک به کر

1399.) 

 . اقدامات امنیتی ایران در جهت مدیریت بحران ویروس کرونا2. 1

 ها، مدارس و دانشگاه یلیمانند تعط یبا استفاده از اقدامات رانی، ا19کووید  وعیش ییابتدا یاز همان روزها

لغو با توجه کرده است.  یاجبار نهیاز قرنط شیب ی، به فاصله اجتماعیاجبار نهیقرنط یبه جا ها، امامزاده مساجد،

در مسافرت و رفت و  یاجبار تیمحدود ی،مشاغل ضرور ی، به استثنایو بستن مشاغل دولت یورزش یدادهایرو

د و در خانه کنن نهیاند که داوطلبانه خود را قرنط شده قیتشو های عمومی از طریق رسانه آمد وجود نداشت. مردم

و موارد شده است  نیز انجام میاز شهرها  یبرخ یدر ورود یمحدود یحرارت شاتیآزما. در این میان بمانند

 هایاقدامرفت در بدو این بحران  گیرند. این درحالی است که انتظار می مورد شناسایی قرار می ییمشکوک شناسا

 (. Liebertpub, 2021شد ) می نظر گرفته در ل نوسا التیتعط یکیکاهش سفر در نزد یبرا یتررانهیسختگ

 یبرا گرید یها، اقدام رستوران یها و برخ هتل ی، برخیو گردشگرمراکز تفریحی بودن  بسته یاستثنا به

گذشته قابل توجه بود. طبق  یها با سال سهیانجام نشد، اما کاهش نرخ سفر در مقا ینوروز یاز سفرها یریجلوگ

درصد و  75با اتوبوس  یعموم یدرصد، سفرها 94 یلیر ی، سفرهایراه و شهرساز ریوز آمار ارائه شده توسط

 داشته است یریکاهش چشمگ( 2019نسبت به سال گذشته ) زین یشخص یدرصد و سفرها 70 ییهوا یسفرها
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(MRUD, 2020.) رانهیگسخت هایبه اقدام میمبارزه با کرونا تصم یمل تهی، کم2020مارس  26 خیسرانجام، در تار

و  یورزش یها بزرگ، مکان یو بازارها دیگرفتند مراکز خر می، آنها تصمیگرفت. عالوه بر اقدامات قبل یتر

را  یتررانهیسختگهای اقدام گرفت میتصم نیهمچن یمل تهیکم کنند. لیها را تعط ها و موزه شنا، پارک یاستخرها

و  یی، مواد غذاسی، پلیامداد یها لیمنوع شد )اتومبم یاستان نیب یکاهش سفر انجام دهد: تردد خودروها یبرا

  .محدود شد یشهر نیاست( و حمل و نقل با هوا، قطار و اتوبوس ب تیسوخت بدون محدود

 یهوشمند را اجرا کند، که مطابق با فاصله اجتماع یسنج گرفته است فاصله میتصم رانیاقدام، ا نیدتریدر جد

از مشاغل  یاری، بسمیتصم نیبرگردد. بر اساس ا یبه حالت عاد جیمعه به تدرکند تا جا را فراهم می طیاست و شرا

و  یدیتول یکم، مانند واحدها کیکم و تراف تیبا جمع یشوند. مشاغل کم خطر و ضرور از سر گرفته می جیبه تدر

آموزش توانند پس از اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و  ، مییو خانگ ی، غذا، خدمات فنعی، توزیصنعت

برنامه، دو سوم کارمندان دولت به صورت  نیشروع به کار کنند. طبق ا یبهداشت یها پروتکل تیو رعا یپزشک

انتقال  شیو احتمال افزا میتصم نیبهداشت از عواقب ا کارشناسان. در این میان کنند کار خود را آغاز می یچرخش

و  یرا مشکالت اقتصاد میتصم نیند. مقامات علت انگران هست ندهیآ یاز آن در روزها یناش یها و مرگ روسیو

، گریعنوان کردند. از طرف دکرونا ویروس پس از گسترش  دیشد یها تیاز ادامه محدود یناش یاحتمال یکاریب

، کاهش یاقتصاد یها میتحر لیتا به دل ستیها ن رمجموعهیز نیرتریپذبیاز آس یحت یمال تیبه حما ادردولت ق

-میتصم نیکه با ا دوارندیحال، مقامات ام نینفت بتواند مردم را در خانه بماند. با ا متیق دیفروش نفت و افت شد

  (.Liebertpub, 2020) دهند کاهشجامعه را تا حد ممکن  ی، بتوانند هم تلفات و هم خسارات مالها

 . وضعیت اقتصادی2. 2

آن  ریها نفر در سراسر جهان است، اما تأث ونیلیو سالمت م یاقتصاد جهان یبزرگ برا یدیتهد 19بیماری کووید 

 10ی اعالم شده این کشور در میان بوده است. با ارقام رسم دیشدویژه و ، وعیش هیاول یها از کانون یکی، رانیبر ا

از طرفی دیگر با سقوط قیمت نفت اوپک و کاهش است.  دهیرا د اقتصادی بیآس نیشتریکشور برتر است که ب

المللی بیش از پیش وضعیت اقتصادی ایران را در شرایط سخت قرار  های بین ر کنار تحریممیزان ذخایر ارزی د

سازد چراکه منابع مالی و اقتصادی از  دهد و در نتیجه مدیریت بحران این کشور را با مشکل جدی مواجه می می

های  انقالب، شاخص های پس از در ایران در سالشود.  ترین عوامل کنترل بحران در یک کشور محسوب میمهم

شروع ریاست جمهوری دونالد ترامپ در  1397مربوط با درامد دولت با افت و خیزهایی همراه بود، اما از سال 

امریکا خروج این کشور از برجام و بازگشت تحریم سبب ایجاد شرایط اقتصادی در کشور، و کاهش تولید شد 

-قابتی اثرات ویرانگر ساختار درآمدهای نفتی، نرخ باال و بیگیری اقتصاد ربراساس تحلیل کارشناسان و عدم شکل
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های مخرب در تعیین  ثابت رشد حجم پول، مخارج باال و بی ثابت دولت، تعیین دستوری نرخ سود بانکی، سیاست

آیند. برخی محافل  شمار میثابت در ایران بهنرخ ارز، و روابط خارجی از دالیل رشد اقتصادی از پایین و بی

اند. این وخامت  های پس از جنگ تحمیلی در ایران دانسته را بدترین سال اقتصاد ایران در سال 2019صادی سال اقت

اوضاع اقتصادی موجب شد تا دولت در برابر مدیریت کارامد بحران عملکرد مناسب و به موقعی نداشته باشد. در 

انی و آزمایشگاهی ناتوان بودند. درواقع در ابتدای موج نخست بیماری بسیاری از بیمارستان در تهیه لوازم بیمارست

شیوع به دلیل عالوه بر کمبود ماسک و دستکش و گان در مراکز درمان و سالمت برای کادر درمان و بیماران، مردم 

عادی نیز به دلیل قیمت باالی این اجناس در خرید این تجهیزات ناتوان بودند. هرچند دولت ایران برای خرید این 

 رانیا یبانک ستمیس هیها عل میتحر ای نیز مواجه بود. م ضروری و داروهای مورد نیاز از خارج با مشکالت عدیدهاقال

 تأمین و جهیو مشاغل شده است که در نت مهیای در تجارت، بنادر، حمل و نقل، ب گسترده تیمنجر به محدود

 .کند به خدمات مراقبت و بهداشت را مختل می یدسترس

 ت بهداشتی. وضعی2. 4

مطرح  زین یو اقتصاد ی، فرهنگی، اجتماعیاسیبلکه از نظر س یشناختستیبهداشت نه تنها از نظر زوضعیت 

، نیبنابرا(. Verheul E, 2020ت )ها قبل مورد توافق بوده اس از مدت «است یاسیمسئله س کیسالمت »است. 

تواند هم  آنها است که می یاقتصاد یاسیس طیشرا ریبه شدت تحت تأثبحران کرونا  تیریکشورها در مد ییتوانا

، یاقتصاد - یاسیعامل س کیها به عنوان  میتوان گفت که تحر می نیشود. بنابرا یتلق دیتهد کیو هم  تیمز کی

همزمان کرونا ویروس است.  دهیرا به چالش کشاین بحران در کنار آمدن با  رانیا یی، توانایگریاز هر عامل د شیب

 شهیچهار دهه گذشته هم ی. اگرچه طپیدا کرد گسترش رانیدر ا ،رانیا هیها عل مجازات نیتردیبا اعمال شد

به طور  رانیا هیعل کایجانبه آمر کی یها می، تحر2019اعمال شده است، اما از ماه مه  رانیا هیعل یمختلف یها میتحر

کرونا  روسیو ینمونه برا شیزماآ نی، اول2020در مارس  (.Takian A, 2020) است افتهی شیافزا یقابل توجه

 نیشد. ا دییاست، تأ رانیدر ا یو تنفس یویر یها یماریب هیکه مرکز مرجع کل یدانشور حیمس مارستانیدر ب

گیری را  بدین ترتیب تجربه مدیریت یک بیماری همه مقابله با آنفلوانزا را تجربه کرده بود 2009در سال  مارستانیب

 یای برا عمده هایمیشد و تصم لیتشک مارستانیب سیو معاون رئ سیان توسط رئبحر تیریمد می. تداشته است

 .کرونا گرفته شد روسیبحران و تیریمد

ها قرار گرفته است،  میتحر نیا ریتحت تأث میرمستقیو غ میبه طور مستقنیز  رانیا یبهداشت ستمیساز طرفی دیگر 

 رچند کههبا این حال است. را دارا  یشرق ترانهیدر منطقه مد یبهداشت یها ستمیس نیتر از برجسته یکایران یاگرچه 

 یپزشک زاتیشود و شامل داروها و تجه جنگ اعمال می یکیزیف یها سالح هیها عل میاست که تحر نیاعتقاد بر ا
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 زاتیو تجه یضرور یاز داروها یبا اکثر کشورها، برخ یو مال یمشکالت در مبادالت تجار لی، اما به دلستین

، نیعالوه بر ا .ستیدر دسترس ن یبه اندازه کاف یو محافظت ی، پزشکیصیتشخ یها تیک ژهیبه و یشگاهیآزما

 Al) شود ها می میتحر نیا یامدهایاز پ یجامعه جهان یمانع آگاه یانتشار مقاالت پژوهش نهیمتعدد در زم یها میتحر

Shorbaji, 2020 .)ییها شاخص نییتع یدر زمان مناسب برا یولوژیدمیاپ نینکردن متخصص نیی، تعنیعالوه بر ا 

آشفته  صیمراقبت و تشخ یازهاین نیتخم یها را برا ینیبشیکه پ است یاز جمله نقاط ضعف ریمانند مرگ و م

 ژهیو تیو خاص تیبا حساس یصیتشخ یها تیک دیدر کشور اقدام به تول یقاتیاز مراکز تحق یاریکند. اگرچه بس می

. ستین ریپذ در همه موارد بالقوه امکان هاشیشود، اما انجام آزما انجام می شگاهیآزما 50در  اهشیآزما نیاند و ا کرده

 افتیگسترش  گریکشور آغاز و سپس به شدت در مناطق د یها ابتدا در مناطق مرکز روسی، انتشار وگرید یاز سو

(Lari, 2020.) ارجاع که در ابتدا  یها مارستانیدر ب مارستانیتعداد موارد منجر به کمبود تخت ب یناگهان شیافزا

ها بوده است، منجر به  در تمام استان هامقام یکمبود، که مورد نگران نیا، اختصاص داده شده بود مارانیب نیبه ا

در  رشیقبل از پذ ییسرپا رشیپذ ایارجاع  یها مارستانیاز ب مارانیزودرس ب صیمراکز مراقبت پس از ترخ جادیا

، تالش یستاد فرمانده یزاندا مراکز در اواسط ماه مارس صورت گرفت، اما با راه نیا سیرچه تأسشد. اگ مارستانیب

آنها به  صیمراکز ارجاع شوند، در صورت عدم امکان ترخ نیبه ا یماریپس از گذراندن دوره حاد ب مارانیشد ب

 شود.  فیخف مارانیب یبرا یبه مرکز لیتبد ایخانه، 

دار و آلوده از همان ابتدا آزاد بوده است.  عالمت مارانیب یریگی، درمان و پصیشخبر خالف نقاط ضعف فوق، ت

راستا، شبکه  نیشده است. در ا انجام ینیبال هایشیدر قالب آزما یصیو تشخ یدرمان یها از پروتکل یانواع مختلف

 یها دانشگاه یمعل ئتیه یمتشکل از اعضا اکرون روسیضد و یعلم تهیو کم روسیکرونا و یمولکول یصیتشخ

با وزارت بهداشت، درمان و آموزش  یمختلف با هدف همکار یها نهی، و متخصصان در زمرانیا یعلوم پزشک

 هایاز جمله اقدام یماریب وعیکنترل شی جهت غربالگر یبرا مارانیب نیآنال یغربالگر ستمیس یانداز راهو  یپزشک

در این بین حدود  خطر ابتال به افراد سالم بوده است کهو کاهش  یکاهش مراجعه به مراکز بهداشت یبرا مؤثر

 .)مالمیر و همکاران، بی تا(ارجاع شده است ی داشتمورد کشف و به مراکز به از این طریق 146،000

 . یادگیری از تجارب گذشته2.5

است. ولی این کشور ایران طی در ادوار گذشته بحران های ناشی از بیماری نظیر وبا و طاعون را پشت سر گذشته 

های بهداشتی و هایی از تاریخ ایران به وقوع پیوسته که این کشور فاقد تمامی زیرساختگیر در دورههای همهبحران

توان به صراحت بیان کرد ایران تجربه مقابله با اقتصادی و یک دولت مقتدر مرکزی بوده است به همین دلیل نمی

از آن طریق بتواند از این تجربیات، امروزه در مدیریت بحران ویروس کرونا  های ناشی از بیماری را داشته کهبحران
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با  1388ترین فاصله زمانی به جهت مقابله و شیوع با یک بیماری را در سال گیری کند. اما شاید بتوان نزدیکبهره

بهداشتی کشور از  هایدر ایران دانست. طی شیوع این بیماری اکثر سیستم A (H1N1) انتشار ویروس آنفوالنزا

شدگان رسمی از سوی وزارت بهداشت این درمان بستری و سرپایی مشغول مقابله با بیماری شدند. تعداد کل کشته

مورد مبتال به این بیماری بهبود  142ای فوت کردند. ها به دلیل بیماری زمینهنفر بوده است که اکثریت آن 56کشور 

. نیست باال آنفوالنزا بیماری مورد در آمارها جمعیت و شروع زودهنگام این بیماری،با توجه به کامل یافتند. بنابراین 

 کل کشور فاصله زیادی جمعیت تناسب با آمار این ناشی از این بیماری وجود داشته است اما فوتی تعدادی اگرچه

( این 2009می و دیگران، )حات.داد نسبت کشور در بیماری این به شود نمی را گیریهمه و اپیدمی واژه اما .دارد

شود. اما دوره نقاهت و عوارض بیماری که عالئم مشابهی با ویروس کرونا دارد هرساله با شروع فصل سرما آغاز می

های امنیتی شدیدی نظیر تعطیلی کل مدارس و ادرات و بیماری نسبت به ویروس کرونا کمتر بوده و همچنین اقدام

 ری و... برای مقابله با ان انجام نشد. مراکز، محدودیت تردد، ماسک اجبا

 . مدیریت بحران کرونا در سنگاپور3

بر زندگی و معیشت در سراسر جهان تأثیر گذاشته است، اما رهبری جهانی کمی  19گیر کووید  بیماری همه

به این نسبت به آن وجود داشته است. هر کشور به شیوه خود و در درجه اول با منابع خاص و با نتایج متفاوت 

 گیری پاسخ داده است.  همه

از  2020ژانویه  23را گزارش کرد. اولین مورد آن در  19سنگاپور یکی از اولین کشورهایی بود که موارد کووید 

چین وارد شد. در ابتدا مدیریت این بیماری مؤثر بود. اقداماتی از جمله ممنوعیت ورود مسافرانی را که چهارده روز 

 2003گیری سندرم تنفسی سارس در سالهای  های ردیابی تماس که در همهند؛ و استفاده از روشا قبل در چین بوده

اعمال کرد. با توجه به جمعیت اندک این کشور و سیستم جامع   ایجاد و مورد استفاده قرار گرفت، 2004و 

 نظیر است.  های این بیماری در سنگاپور در منطقه بی بهداشتی، تعداد پرونده

کردند، در ابتدا وضعیت در سنگاپور کامالً تحت کنترل به  ی که سایر کشورها موارد زیاد ابتال را تجربه میدر حال

  رسید. مدارس، مشاغل و اماکن عمومی مانند مراکز خرید همگی باز بودند و تعطیلی داخلی وجود نداشت، نظر می

راهنمایی سازمان بهداشت جهانی در آن زمان، اگرچه اقدامات احتیاطی مانند بررسی درجه حرارت، و به دنبال 

شد. با این حال، در اوایل آوریل، این  استفاده از ماسک برای اشخاص دارای عالئم و قرنطینه خانگی آنها انجام می

هایی مانند سایر کشورها، اقدام به قطع مدار بیماری کرد. مشاغل تمهیدات مؤثر نبود. این کشور با اعمال محدودیت

رس مجبور به تعطیلی شدند. به بیشتر آنها دستور داده شد که از خانه کار کنند و همه افراد در مالقاتهای و مدا

عمومی ماسک بزنند. با نگاه به گذشته، شدت این بیماری توسط دولت دست کم گرفته شده بود و ارزیابی مجدد 
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ا اقدامات جدید دولت مؤثر واقع شد. دولت ای به وجود آمد، ام دولت الزم بود. تأثیرات اقتصادی قابل مالحظه

ها را در برخی موارد برطرف کند. در حالی که تعداد تواند محدودیت احساس کرد که از ابتدای ژوئن به تدریج می

مورد  10این رقم به طور متوسط به کمتر از   مورد در روز رسیده بود، تا اواسط ژوئن، 60ها تقریباً به  اولیه آلودگی

کاهش یافت. سنگاپور شروع به بازگشایی کرد، اما الزامات فاصله اجتماعی همچنان برقرار است و مشاغل  در روز

شوند تا در خانه کار کنند. تعداد موارد همچنان تحت نظارت دقیق مسئوالن  غیرضروری همچنان تشویق می

را  2021تا مارس  2020را از فوریه نمودار زیر آمار کل مبتالیان در سنگاپور (. Tay  Loh, 2020بهداشتی است )

 دهد. نشان می

 

 (3نمودار )

 

(worldometers, 2021) 

مبتال به این ویروس را ثبت کرده  61,145تا آوریل   2020در ماه فوریه  19گیری کووید  سنگاپور از آغاز همه

ابتال به این ویروس جان خود را از نفر در این کشور بر اثر  30اند و فقط  بهبود یافته 60,718است که از این میان  

 دهد. اند. نمودار زیر تعداد مبتالیان روزانه در این کشور را نشان می دست داده

 (4نمودار )
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 (worldometers, 2021منبع: )

 . اقدامات سیاسی و امنیتی3. 1

داشتند سنگاپور به  مردم انتظار  با توجه به سیستم بهداشتی قوی و سابقه تاریخی در مدیریت بحران سارس،

 ,Barron, 2020; Bociurkwi, 2020; Cowling & Limغلبه کند ) 19راحتی بر بیماری همه گیر کووید 

اقدامات »های اولیه مسئوالن بهداشتی در زمینه ردیابی و جداسازی صورت گرفت که از آن به عنوان تالش  (.2020

 19(. با وجود این انتظارات، سطح عفونت کووید Lipsitch, 2020شود ) یاد می« کلیدی تشخیص نسبتاً کامل

 شدت تحت تأثیر این بیماری قرار گرفته است. افزایش یافته و سنگاپور هم مانند بسیاری از کشورها به

سیستم سیاسی در سنگاپور به عنوان یک کشور اقتدارگرا رقابتی یا یک دموکراسی غیرلیبرال توصیف شده است 

(Levitsky and Way, 2010; Mutalib, 2000.) شود، اما  در حالی که انتخابات به طور منظم برگزار می

های غربی دارد، و آن هم تسلط حزب اقدام خلق در تمام سازوکارهای این  ای با دموکراسی های عمدهتفاوت

فعالیت دارد. سلطه  انتخابات است. جامعه مدنی به عنوان نیرویی پیرامونی باقی مانده و فقط با اجازه دولت اجازه

 (.Ramesh, 2008یابد ) های جامعه سنگاپور گسترش می حزب اقدام خلق تقریباً در تمام حوزه

. یادگیری از 1توان در سه فاز خالصه کرد:  را می 2020رویکرد دولت سنگاپور در آغاز اپیدمی کرونا در سال 

مالی. با توجه به سیستم سیاسی منحصر به فرد تحت . یادگیری احت3. یادگیری با آزمون و خطا و 2تجارب گذشته؛ 

شماری را به طور تدریجی از  سلطه حزب اقدام خلق و فرهنگ بوروکراتیک، دولت سنگاپور اقدامات کنترلی بی

زدن اجباری، فاصله اجتماعی، همراه با  جمله ممنوعیتهای سخت سفر، ردیابی تماس، قطع مدار بیماری، ماسک

ارگران و مشاغل متضرر انجام داده است. اگرچه مسائل بهداشتی و درمانی کارگران خارجی در های مالی به کمشوق
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ها همچنان ادامه دارد. الزم به ذکر است که میزان مرگ و میر در سنگاپور هنوز بسیار پایین است و در  خوابگاه

 Abdullahماری تبدیل شده است )سنگاپور به یک الگوی مبارزه با این بی  مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر،

& kim, 2020: 770) 

 . یادگیری از تجارت گذشته3. 1.  1

بر  یمبتن هایمیتصم مستمردولت سنگاپور به طور  ،تا اواسط ماه مارس( هیول فاز اول )اواخر ژانودر ط

ر مالزی و تایوان، المللی کشورهای همسایه نظی های خود را در زمان شیوع ویروس سارس و نیز تجربۀ بین تجربه

گرفته بود، در مرحله سارس  اپیدمیکه از  ییها درس لیدولت سنگاپور به دل مییاست بگو یمنطقاتخاذ کرده است. 

و  یمتخصصان پزشک ،بار سارس وارد شد نیاول یکه برا یاست. هنگام  کرده یدگیرساول به طور مؤثر به مسائل 

-مرکز فوریت کی جادیبا ا ،حال نیشد. با ا هادستگاه نیب ین هماهنگآشفته شدند و منجر به فقدا یمسئوالن دولت

ی همکار لیمنجر به تسه 19کووید  وعیدولت به ش هیاول یها واکنش ی،عفون یها یماریب یو مرکز مل های پزشکی

اشت با جامعه بهد یقو یرابطه کار کیکه دانشمندان  ندحاصل کرد نانیاطم . مسئوالن این کشورشد بین سازمانی

 یماریرفتار خود را در ارتباط با شهروندان در طول ب یتوجه دولت به طور قابل ،اند. عالوه بر آن کردهایجاد  یعموم

مانند  یسنت یها انتشار اطالعات در درجه اول بر رسانه ،سارس وعیاست. در طول ش  بهبود داده 19کووید  ریگ همه

 رسان امیپ یها و برنامه یاجتماع یها رسانه دولت از کانال ،به بعد مانآن زبود. از  یمتک ونیزیو تلو ویراد ،ها روزنامه

با  وبیوتیبوک و سیفواتساپ، تلگرام،  قیبا شهروندان از طر مسئوالنو  یمثال، ادارات دولت یبرا. است  بهره برده

روز دسترسی دارند. این شهروندان به اطالعات کافی و به حاصل کنند که  نانیتا اطماند  در تماس بودهشهروندان 

 یکشورها گریبه درون جامعه مانند د یو پس از آن انتقال محل نیواردها از چ مهار کردن تازه یبرا ژهیبه وکشور 

 یراهبرد یها استیدولت به سرعت متعهد شد که س ،مثال یاست. برا  ثر بودهؤکنترل م یارهایبه دنبال مع یی،ایآس

شهروند  کی قیشده در سنگاپور از طر دأییمورد ت نیاز آنجا که اول .کند تیهدا یاجتماع یریپذ را به سمت انعطاف

است که   را اجرا کرده یادیگام ز به گام یها استیدولت س ؛اعالم شد هیژانو 23در  وشد  ییشناسا ینیساله چ 66

کنندگان از دیبازد یروزه برا 14 قرنطینهو سپس  نیبه همه مناطق چ یرضروریغ یشامل گسترش نظارت بر سفرها

که بعدها به همه کسانی که از چین بازدید کردند تعمیم یافت، و سپس صدور دستور ممنوعیت ورود و  نیچ

 نشانه نیاول نکهیبه محض ا ،نیعالوه بر ا ترانزیت برای همه بازدیدکنندگان از چین در کوتاه مدت صادر شد.

فوریه، شرایط سیستم واکنش شیوع بیماری را از  7 مشخص شد، دولت در رهیجز انیم رد روسیو عیگسترش سر

درباره این  خود یونیزیتلو یسخنران نیاولهسین لونگ  یل ریوز نخست ،روز بعدزرد به نارنجی افزایش داد. 

استاندارد  کیبه عنوان  یجهان شتپس از آن که سازمان بهدا .کرد دیکأاوضاع ت تیبر اهمانجام و را  گیری همه
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جنوبی  سنگاپور را در مدیریت بحران مورد تحسین قرار داد، اقدامات سنگاپور به همراه تایوان، کرهعملکرد  ییطال

 های جهان قرار گرفت.  مورد توجه رسانه 19کنگ در برخورد با کووید  و هنگ

 . یادگیری با آزمون و خطا3. 1. 2

 ییایاندونز کیساله و  75 ینگاپورزن س کی) 19کووید  حال، پس از روبرو شدن با دو مرگ مرتبط با نیبا ا

مارس تا اواسط  انهیمرحله دوم )م موضوع نی. اافتیسنگاپور کاهش  ی، رکورد جهان2020مارس  21ساله( در  64

شروع به  19ی کووید خطرات انتقال محل تیریسنگاپور با مد لتآن دو یکه در ط یا دوره ؛( را آغاز کردلیآور

شده مسافران از خارج، وزارت آموزش دأییموارد ت شیبود که با وجود افزا نیمهم ا هایمیاز تصم یکیمبارزه کرد. 

شواهد علمی نشان »وزیر آموزش اعالم کرد:  وموافقت کرد مدارس  ییمارس با بازگشا 23در سنگاپور و پرورش 

 ,Shunmuganathan)« سن تأثیر زیادی ندارد در مقایسه با بزرگساالن بر روی افراد کم 19دهد کووید  می

، ساهایدر کل ژهیبه و -درون جامعه در  19کووید  هیثانو یعفونت و انتقال محل دیبعداً، پس از موارد جد. (2020

با بستن  دولت دشوار مشاهده شد. تیوضع کبرای دولتمردان این کشور ی -مدارس  کنفرانس، و زبانیهتل م کی

مجازی  یها و کالس رهیبستن همه مدارس در سراسر جزو اجتماعات،  یعموم یدادهایهمه رو تیمرزها، ممنوع

زمان قطع  کی لیآور 3در  ریوز واکنش نشان داد. افزون بر آن، نخستگیری  به این همه نیآنالدر قالب یادگیری 

در طول مرحله دوم، عالوه بر بودجه کشور  شد. دیژوئن تمد 1مه ادامه داشت و سپس تا  4که تا  کردرا اعالم مدار 

ای را برای تأمین کمکهای مالی )برای مثال،  کرد، دولت بودجه های مختلفی در طول فاز اول حمایت میز طرحکه ا

ها و کارگران تحت تأثیر این بحران کمک کرد پرداخت مالیات یا اجاره، تخفیف مالیاتی و پرداخت نقدی( به شرکت

(Ho, 2020.) 

 . یادگیری احتمالی3. 1. 3

 زانیبه مدر جوامع محلی  19موارد کووید  دأییت ،ی(م لیتا اوا لیاز اواسط ماه آوری )در سومین مرحله کلید

روز بود. در  کیدر  یکارگران خارج نیدر ب دیموارد جد دیشد شی. سنگاپور شاهد افزاافتی  شیافزا یتوجه قابل

 ریرا با توجه به تداب یجمع یها شیو آزماتعطیل کرد را  یکارگران خارج یها خوابگاه جیواکنش، دولت به تدر

 19کارگران با مجوز کار دارای اکثریت قاطع مبتالیان به کووید ، یم 8وجود، از  نیانجام داد. با ا یتیامن دیشد

اعالم نشده بودند، در این مرحله  ذکر  19مبتالیان به کووید  عنوان هکشته ب 20از  کی چیهر چند ه بودند.

جدید  یها از آموزش یکیمرحله را به  نیاو  شد. 19د سنگاپور علیه کووید های خارجی جبهه اصلی نبر خوابگاه

باشد، زیرا کانون اصلی آن آماده  ینبود که دولت برا ییویسنار نیا .کرد لیتبدهای قبل رخ نداده بود،  که در دوره

 های کارگران خارجی بود. آن در خوابگاه
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 تیهدا یبرابا توجه به قرنطینه موجود و امکانات پزشکی، دولت  تیریو مد یزیر برنامه ستمیس ،اساس نیبر ا

توسط شهروندان در مورد  هاییسؤال بود. ازین نسبت به قبل یشتریب زانیبه م یاحتمال یها طرح یها به سو برنامه

. پروفسور حساس شده بودها  آن یزندگ طیشرا یبر رو افکار عمومیچرا که  ،درمان کارگران مهاجر مطرح شد

 تیماه (.Daud, 2020) است قبول رقابلیاعالم کرد که روش درمان کارگران مهاجر غ ها رسانهدر  ،کوه یتام

 شیافزا یرا برا یا نهیزم ،ر بودیناپذ اجتناب تماسکه  کردند یم یزندگ ییها که در آن کارگران در فضاها خوابگاه

 .کرد جادیگروه ا نیا انیدر ماین بیماری  ریو چشمگ ریناپذ اجتناب

 های اقتصادی. اقدام3. 2

، با کمک نکهی. اول اقرار داده استوکار را هدف  کسب کیتوسط دولت سه جنبه مختلف از  اقتصادی هایاقدام

از  یگوناگون هایاقدام قیله از طرئمس نی. ابخشدبوکارها را بهبود  کسب یمال تیوجوه نقد، وضع انیبه حل جر

 یمال تیکه عالوه بر بهبود موقع رود ی، انتظار مارانهی ی. با اعطادیآ یدست م به ندستمزد کارکنا یمال نیمأجمله ت

 توسط بحران جادشدهیا یکاریب زانی، منیها قادر به حفظ کارمندان خود خواهند بود. بنابرا وکار، شرکت کسب

به های دولت،  ینههای مختلف و هز ی از قبیل: تعویق مالیاتگریاقدامات ددولت با . افتیکاهش خواهد  19کووید 

 است.ها  شرکت ینگینقد یازهایدنبال حل ن

 کارها است. و کسب یکمتر برا یها نهیبه دنبال کمک به هزدومین بخش اقدامات اقتصادی توسط دولت سنگاپور 

به پرداخت  یچارچوب امداد کیتحت دولت  ارتباط دارد.وکار  کسب یها نهیاز هز یتوجه ، به بخش قابلاجاره

در  ی، به طور کلیکمک نقد کیبه عالوه، گذارد.  هم بر مالکان و مستاجران تأثیر میکه کند  کمک می ها اجاره

کمک  یدارند. برا ازینها  اجاره به شرایط نیعبور از ا یکه برا شود یم هئپوند، به صاحبان ملک ارا اردیلیم 2حدود 

و ، کنند یاز درآمد خود را از درآمد اجاره حاصل م یتوجه مواجه هستند و بخش قابل یکه با مشکالت مال مالکان به

که  عیصنا یزمان، برخهمیابد دولت به کمکهای مالی به آنها متعهد شده است.  احتماالً سهم آنها به نصف کاهش می

 دردولت سوی از  یشتریب تی، حمابیترت نیبه اشوند.  ، حمایت میاند دهید  بیبه شدت آس 19از بحران کووید 

 یها نهیو اشتراک هز فی، تخفشتریاجاره ب تی، به شکل معافیو گردشگرهای هواپیمایی شرکتها، مانند  بخش نیا

 .دوره وجود دارد نیدر طول ا یاضاف

شامل کمک  نیاست. ا  کرده کمککسب اعتبار  یبرا یشتریب یها دولت کسب و کارها را با فرصت ،نکهیسوم ا

ق یبه تعو یبراچنین بوده است. هم یمال یازهاینتأمین  یدولت برا یاز سو شده تیحما یها وام قیاز طر یمال

است تا   داده شیخود را افزا تالشحداکثر  نیچن. دولت همها نیز کمک کرده استوامانداختن بازپرداخت بهره 

 باشد. رندگانیگ وام یبرا تیریو قابل مد نییقرض گرفتن پا نهیهز
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 یها با شرکت یعدم پرداخت بده سکیتا ر دهد یدهندگان اجازه م به وام وام وجود دارد که مهیطرح ب نیچنهم

کسب و  یبرا یفراوان یها فرصت هااقدام نی. در مجموع، اکاهش دهندمدت  کوتاه یها وام یرا برا یتجار گرمهیب

به  تواند یحال، روشن است که اقتصاد نم نیع در آورند. ستبه د یدیجد یتا خطوط اعتبار کنند یکارها فراهم م

ارتباط قوی از  جادیا تیآن زمان، دولت بر اهم تابرگردد.  19گیری بیماری کووید  ی به دوران قبل از همهسادگ

های مالی متعددی حمایت  های مالی و مشوقطریق دنیای دیجیتال و مهارت تأکید کرده است. این امر با کمک

 هبودکار را ب یروین یها و مهارت کند یدرآمد کمک م دیجد از منابع یبردار که به کسب و کارها در بهرهشود  می

میلیارد دالر برای حمایت از اقتصاد خود اختصاص داده است که یکی  92.9 دولت سنگاپور، در مجموع .بخشد یم

 (.Gurrea-Martinez and Loh, 2020: 293های مالی جهان به این بحران است )ترین پاسخ از بلندپروازانه

 ماد ملی. اعت3. 3

بحران کرونا در بسیاری از کشورها طبق گزارش خانه آزادی سبب رشد اقتدارگرایی شده و دموکراسی را به 

های اقتدارگرا توسط دولت برای مدیریت این بحران نیاز است چرا که به ای از اقدام چالش کشیده است. درجه

ها نیز است زیرا با مهار این ان آزمونی برای دولتگیری کمک خواهد کرد. از طرفی مدیریت این بحر کنترل این همه

هایشان بیشتر خواهد شد. سنگاپور با مدیریت موفق این بحران طبق بیماری اعتماد شهروندان این کشورها به دولت

رغم اقتدارگرایی حزب اقدام خلق در های مالی برای بخش خصوصی، توانسته به تجارب گذشته و استفاده از مشوق

 ها، اعتماد شهروندان خود به اقدامات دولت برای مهار این بیماری را به خود جلب کند. ههمه عرص

 های بهداشتیم. اقدا3. 4

در وضعیت نارنجی قراردارد؛ یعنی وضعیتی که شیوع بیماری  کشور سنگاپور از ابتدای شیوع کرونا تاکنون،

اصلی در باالرفتن تعداد مبتالیان در این کشور (. عامل 2: 1399)پورقادری،  وجود دارد اما کنترل شده است

های کارگران خارجی  درصد مربوط به خوابگاه 95، 2020ها نبودند، بلکه شیوع این بیماری از ژوئیه سال  سنگاپوری

ها اسکان  بوده است. تقریباً سیصد هزار کارگر خارجی )عمدتاً در کارهای ساختمانی( وجود دارد که در خوابگاه

 (.Tay and Loh, 2020)شوند  داده می

 Circuitبا باالرفتن رشد نمایی تعداد مبتالیان بالفاصله با عملیاتی شدن برنامه جامع قطع زنجیره تحت عنوان 

Breaker های عمومی و تجاری و های سختگیرانه کنترلی از جمله تعطیلی مدارس و همه مکانو اعمال محدودیت

زدن  در شرایط غیراضطراری و دورکاری کلیه خدمات غیرضروری و الزام تفریحی و عدم اجازه خروج از منزل

دالر و  10000تا  100ماسک به سرعت شیوع بیماری کنترل شد. نظارت جدی پلیس و اعمال جریمه مالی از 

رسانی و آموزش  ع همچنین اخراج از سنگاپور و قابلیت صدور رای تا شش ماه زندان برای متخلفین در کنار اطال
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 0.05های موفقیت کنترل بیماری در سنگاپور بود. سنگاپور با نرخ مرگ و میر ترین مؤلفهقیق به جامعه از مهمد

ترین نرخ مرگ و میر این بیماری  بیمار با تست مثبت کووید( دارای پایین 2000درصد )فوت یک بیمار به ازای هر 

 باشد.  در جهان می

 :در سنگاپور 19کووید ناشی از بودن نرخ مرگ و میر  بررسی علل پایین

 های صحیح، هیچگاه با ورودی زیاد بیماران  . سیستم بهداشت درمان سنگاپور به دلیل اعمال سیاستالف

 .یان از مرگ استالمواجه نشده و تمام تمرکزش بر نجات جان مبت

  هامؤلفهر ریسک اند آما از طریق ورزش، توانسته خود سالمتب. مردم این کشور بدلیل رسیدگی مداوم به 

 .را کاهش دهند مانند چاقی، فشار خون و...

 سال سن و توانایی بدنی و جسمی زیاد داشته،  44کمتراز  19 ویدو به کالای از بیماران مبت ج. بخش عمده

 .باشد در نتیجه مرگ و میر آنها کمتر می

  کاهش مرگ و میر به نحو  برای 2113د. این کشور از تجربه قبلی خود در کنترل بیماری سارس در سال

 .ده استکربهینه استفاده 

 در شیوع کرونا سه نوع سیاستگذاری اصلی در کشورهای مختلف به وجود آمد که شامل:

 دهد؛ زیرا بر این  این سیاست برای کنترل بیماری کار خاصی انجام نمی  : 1سیاست شیوع مهارنشده. الف

این  خیر در پیک منحنی شیوع شده که مناسب نیست.أجر به تریزی شده است که هر نوع کنترل من مبنا پایه

سازی شیوع بیماری در  های پیشرفته شبیههای ارائه شده از سیستمسیاست در کشور سنگاپور با تحلیل

کنون کنترل ی مجدد به صورت قاطع رد شده و از ابتدا تاالجامعه و همچنین در نظر گرفتن ریسک ابت

 .گیرانه در دستور کار دولت قرار گرفته استمع و سختشیوع بیماری به صورت جا

 گذاری  بر محدودکردن جابجایی افراد و فاصله: 2ت اجتماعی و تخفیف شیوعالسیاست کاهش تعام. ب

کید دارد و درصدد بود تا متوسط ارتباطات روزانه افراد را کاهش دهد. این سیاست از اعمال أاجتماعی ت

ها و تعطیلی کامل ترین محدودیت به فاصله اجتماعی یک متری تا سختگیرانه محدودهای اولیه مانند الزام

شود. چنانچه اشاره شد با مشاهده شروع رشد نمایی بیماری در جامعه  های اجتماعی را شامل میفعالیت

 هاازی حدود دو ماه برنامه جامعه قطع زنجیره و آزادسازی مرحله به مرحله محدودیتس سنگارپور با پیاده

 .تجربه این کشور به عنوان یک الگوی موفق در سیاست تخفیف کارآمد شیوع قابل بررسی است

                                                           
1
 - Spread Uninhibited 

2
 - Mitigation 



 موعه مقاالت همایش پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهانمج

 

 170  

 

 .تمرکز این سیاست بر شناسایی و قرنطینه سریع کلیه افراد دارای تماس نزدیک با  :1سیاست مهار ج

در جامعه کند کلیه افراد مشکوک از جامعه جداشده و زنجیره انتقال  باشد که کمک می یان جدید میالمبت

سازی این سیاست یک الزام است.  عات در پیادهالهای پیشرفته فناوری اطگسسته شود. داشتن زیرساخت

ها نیز امکان ردیابی سریع افراد در گیری با سیستمهای هوشمند در کلیه ساختمان ثبت ورود و خروج و تب

ترین سایت  ه است. مهار اصلی در فرد بیمار را فراهم آوردالمعرض تماس طی دو هفته از تشخیص ابت

کنترل و حرکت در یک گام جلوتر از شیوع بیماری  ،ا مدیریتبکه  استشیوع کرونا  مقابلسنگاپور در 

. توانسته است امکان فعالیت اجتماعی نزدیک به نرمال را در حال حاضر در این کشور فراهم آورد

دیریت سیستم بهداشت و درمان در مواجهه کلیدی در کنترل شیوع و م هایهای کنترلی و تصمیمسیاست

سازی و  های هوشمند پشتیبانی تصمیم با قابلیت شبیهکارگیری سیستمهدر سنگاپور از طریق ب 19 ویدوبا ک

 .شود نجا میآ ارزیابی تصمیمات پیش از اجرا

 :های طراحی شده در رابطه با بیماری کرونابرخی از پلتفرم

 ؛یماری در سطح ملیبینی روند شیوع ب سامانه پیش -

بینی تقاضا برای  بینی منابع کلیدی بیمارستانی برای کاهش مرگ و میر کرونا از جمله پیش سامانه پیش -

 ؛ICU اکسیژن، تختهای ایزوله و

 ؛از جمله پرستاران و پزشکان بینی منابع انسانی مورد نیاز سامانه پیش -

 کرونا؛ها و فرآیندهای کاری در مواجهه به بحران نهای مدیریتی برای تغییر کاربری فضای بیمارستا سامانه -

 (.های رزیدنتی به ویژه دوره) بر فرآیندهای آموزشی روناثیر بحران کأسامانه سیاستگذاری و بررسی ت -

های متعدد  سازی باشد. شبیه گیری در سنگاپور می موفق مدیریتی در مدیریت همه هایمز جمله پلتفرموارد باال ا

عاتی تغذیه شده، در قالب داشبوردهای مدیریتی الاز منابع اطتمام وقت  دارد که به شکلدیگری هم وجود 

 (.4-3: 1399)پورقادری،  شود های درست به کار برده میگذاریگیری شده و برای سیاست شکل

شدند و های عفونی سنگاپور واکسینه نفر از کارکنان مرکز ملی بیماری 30، بیش از 2020در اواخر ماه دسامبر 

ژانویه دریافت خواهند کرد. با واکسینه شدن این افراد سنگاپور اولین کشور آسیایی است که  20دوز دوم واکسن را 

واکسن فایزر را تأیید و روند واکسیناسیون عمومی را در کشور آغاز کرده است. این کشور همچنین برای خرید 

رود این کشور تا سه ماهه سوم سال  ام کرده است. انتظار میچندین واکسن از جمله واکسن مدرنا و سینواک هم اقد

 (.Staff, 2020میلیون نفر جمعیت خود را داشته باشد ) 5.7دوزهای کافی واکسن برای واکسیناسیون  2021

                                                           
1
 - Containment 
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 گیری نتیجه

ی انجام داده هاگذاری صرفاً به توصیف اقدام در این مقاله سعی شد تا با ارائه دو نمونه ایران و سنگاپور بدون ارزش

های فرضیه وضعیت اقتصادی، وضعیت بهداشتی، امنیتی و سیاسی و  شده توسط این دو کشور با محوریت مؤلفه

های مشترک و مؤثر در )در سنگاپور( پرداخته شود. باتوجه به شاخص ملی یادگیری از تجارب گذشته و اعتماد

طور جداگانه در هریک ت بحران دو کشور مذکور را بهتوان با یک ارزیابی کلی مدیریمدیریت بحران دو کشور می

های به دست آمده طی جدول زیر با استفاده از سه واژه خوب، متوسط و ها سنجید. باتوجه با دادهاز شاخص

ایم. سنگاپور و ایران را به دلیل میزان فاصله در مسیر ضعیف درصدد ارزیابی مدیریت بحران دو کشور برآمده

توان با یک تحلیل مقایسه با و وضعیت اقتصادی و تجربه یادگیری سنگاپور از بیماری سارس را نمی یافتگیتوسعه

های مناسبی برای مطالعه تطبیقی نیستند ولی سنگاپور به دلیل عوامل یادشده با توجه یکدیگر سنجید و درواقع نمونه

 رونا داشته است.های تحقیق مدیریت بحران خوبی را در مقابله با بحران کبه یافته

 شاخص    

 

 کشور    

اقدامات 

 -سیاسی

 امنیتی

اقدامات 

 اقتصادی

اقدامات 

 بهداشتی

یادگیری از 

تجارب 

 گذشته

 بهبود کل مبتالیان

 یافتگان

کشته 

 شدگان

 71,758 1,954,321 2,499,077 ضعیف متوسط ضعیف خوب ایران

 30 60,751 61,121 خوب خوب خوب خوب سنگاپور

ه در متن اشاره شد یکی از دالیلی که باعث عدم مدیریت خوب و کارآمد از جانب ایران در مواجهه با طور کهمان

های اقتصادی از جانب کشورهای خارجی بحران کرونا وجود داشت، وضعیت اقتصادی و در رأس آن اعمال تحریم

چنین عدم ن پاسخگو باشد. همو آمریکا بود. این وضعیت سبب شد تا دولت نتواند به نحو مطلوب در این بحرا

های زیادی از این کشور قرمز و های سختگیرانه موجب شد تا در ابتدای بحران وضعیت استاناعمال محدودیت

گذاری  ها و فاصلهکارگیری همه توان خود از جمله؛ ایجاد محدودیتخطرناک باشد. اما به تدریج دولت و مردم با به

دیده از کرونا سعی  های آسیب مؤسسات و در ادامه با پشتیبانی مالی دولت از خانوادهاجتماعی، تعطیلی همه مراکز و 

ترین عوامل مؤثر در مدیریت بحران این  در کاهش خسارات اقتصادی ناشی از کرونا برای مردم شد. درواقع مهم

موفق مدیریت بحران  های کشور، وضعیت اقتصادی، بهداشتی، اقدامات امنیتی، بوده است. سنگاپور یکی از نمونه

شود: در عرصه سیاسی و  گیری به چهار بخش خالصه می کرونا در جهان است. اقدامات این کشور در مهار همه
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های عفونی به مقابله با این امنیتی سنگاپور با استفاده از تجربه مقابله با ویروس سارس و ایجاد مرکز بیماری

های سنگین و اقدامات اقتدارگرایانه سعی در  های گسترده، جریمهگیری پرداخت؛ دولت با اعمال محدودیت همه

های مهار توانست مهار این بیماری داشت. این اقدامات سبب افزایش اعتماد ملی شد زیرا دولت با اعمال سیاست

-بزرگ های مالی، یکی از کارها و مشوق و آمار مرگ و میر را پایین نگه دارد. در عرصه اقتصادی با حمایت از کسب

های حمایتی در جهان برای مقابله با این بیماری را تخصیص داد. در عرصه بهداشتی نیز این کشور با  ترین بسته

و همچنین آغاز واکسیناسیون « سیاست مهار»و « کاهش تعامالت اجتماعی و تخفیف شیوع»استفاده از دو سیاست 

گیری  ت. امید است جهانیان با استفاده از تجارب این همهسعی در مهار این بیماری داشته اس 2020در اواخر دسامبر 

 تری انجام دهند. ای سریع و مناسبههای جهانی، اقدامدر برابر خطرات و بیماری

 منابع و مآخذ

 فارسی

ها در توسعه سیاسی، ترجمه غالمرضا خواجه سروی، تهران: ها و توالی( بحران1380بایندر، لئونارد ) -

 مطالعات راهبردی.انتشارات پژوهشکده 

عملکرد شورای امنیت سازمان ملل  مقایسه» (،1396بصیری محمدعلی، مومنی مجیدرضا و استوار الهام )  -

 فصلنامه سیاست و روابط بین دو، «جمهوری اسالمی ایران و کره شمالی ای متحد در قبال پرونده هسته

 .الملل

با کمترین نرخ مرگ و میر کرونا در  19ید (، تجربه سنگاپور در مدیریت بحران کوو1399پورقادری ) -

 . 4-1جهان، ص 

https://hmerc.mui.ac.ir/sites/hmerc.mui.ac.ir/files/1399/AsranehDagh/nkht_syzdhmyn

_nshst_srnh_dg_slmt.pdf 

 (، قابل بازیابی در:1399( کرونا و مدیریت بحران در ایران، خبرآنالین )بهمن1399زارع، مهدی ) -

khabaronline.ir/news/1376517 
: 19 دیکوو یمـاریبحران ب تیریمد»(، 1399طغیانی راهله، ماهر علی، مالمیر راضیه، صفری محمدصالح ) -

، مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی «رانیخدمات سالمت در ا نظام ارائه یباز مهنـدس

 (1شماره ) 38ایران، دوره 

های تحلیل تدبیر بحران در ایران، تهران: فرهنگ  مدیریت بحران؛ نقدی بر شیوه (1379) محمدرضا تاجیک -

 .گفتمان

https://hmerc.mui.ac.ir/sites/hmerc.mui.ac.ir/files/1399/AsranehDagh/nkht_syzdhmyn_nshst_srnh_dg_slmt.pdf
https://hmerc.mui.ac.ir/sites/hmerc.mui.ac.ir/files/1399/AsranehDagh/nkht_syzdhmyn_nshst_srnh_dg_slmt.pdf
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تاجیک، تهران: انتشارات  ( نقش اطالعات در مدیریت بحران، ترجمه محمدرضا1381مک کارتی، شاون ) -

 فرهنگ گفتمان.

مجله علمی ، «2009ل سا (H1N1) نوپدیدی و جهانگیری آنفلوآنزای(» 1388حسین و دیگران ) حاتمی -

 116-77: 1388،بهار  1،شماره  27سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران، دوره
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 نقش سازمان بهداشت جهانی در مدیریت بحران کرونا به عنوان تهدید نرم

 1رئوف رحیمی

 چکیده

، ویروس خطرناکی است که از چین ظاهر شد و در سرتاسر جهان گسترش یافت به 19ویروس کرونا یا کووید 

، بسیاری از کشورهای جهان علیه این ویروس 2020 ای که به سرعت به یک چالش جهانی تبدیل شد. در سال گونه

کل سازمان بهداشت جهانی در مدیرتدروس ادهانوم قبرسیون و در چارچوب سازمان بهداشت جهانی متحد شدند. 

او باالترین سطح بیانیه اعالم کرد. جهانی  سازمان بهداشتویروس کرونا را به عنوان نگرانی جدی  2020ژانویه  30

رود. در واقع این بیانیه، یک فراخوان جهانی برای توجه دادن همه  به شمار می بهداشت جهانی هشدار سازمان

کشورها به خطر این ویروس و دعوت برای اقدام مشترک بود. سازمان بهداشت جهانی برخی تجهیزات الزم و 

رها قرار داد تا بتوانند به همچنین اطالعات کلیدی در مورد ماهیت این ویروس و روند تکامل آن را در اختیار کشو

ال ؤتحلیلی به این س-هدف مقاله حاضر این است که به روش توصیفیشکل اثربخشی در برابر شیوع آن اقدام کنند. 

مقاله حاضر  .پاسخ دهد که سازمان بهداشت جهانی در مواجهه با تهدید نرم ویروس کرونا چه نقشی ایفا کرده است

 دهد. می ال مذکور پاسخؤدر دو بخش به س

 المللی، مدیریت بحران گیر، همکاری بینهای همه سازمان بهداشت جهانی، کرونا ویروس، بیماریهای کلیدی:  واژه

 مقدمه 

های عفونی در حال ظهور، تهدیدی برای سالمتی است و ضرورت و اهمیت  بیماری کرونا ویروس و دیگر بیماری 

گیر مانند کرونا بدون همکاری  های همه دهد. کنترل بیماری ن میگیر را نشا های همه تحقیقات مرتبط با بیماری

المللی  های بین المللی غیرممکن است؛ زیرا ماهیت فرامرزی دارند و سازمان های بین المللی در چارچوب سازمان بین

شت جهانی گیر یا حوادث جهانی داشته باشند. سازمان بهدا های همه باید نقش مهمی در آمادگی و پاسخ به بیماری

شود. نقش سازمان  گیر کرونا محسوب می تنها مرجع قانونی برای ایفای این نقش مهم در واکنش به بیماری  همه

های جهان ارائه  های استاندارد به دولت های فنی و دستور العمل بهداشت جهانی از آن جهت مهم است که کمک

المللی را آشکار ساخت و تخصصی  های بین وب سازمانالمللی در چارچ کند. کرونا ویروس اهمیت همکاری بین می

های بهداشتی ملی قدرتمند، پایه و اساس   های جهان گوشزد کرد. سیستم شدن امور را یک بار دیگر به دولت

ویژه در کشورهای کم درآمد ها به شوند، لذا تقویت آن گیر محسوب می های همه پیشگیری و کنترل مؤثر بیماری

                                                           
1
 r.rahimi@ub.ac.ir علوم سیاسی دانشگاه بجنورد،  استادیار   

mailto:%20%20استادیار
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چنین ویروس کرونا زیر اقتدار و ظرفیت سازمان بهداشت جهانی در جریان بیماری ابوال و هم بسیار مهم است.

چنین فقدان منابع سازمان بهداشت ها هم المللی را هماهنگ کند. این بحران سؤال رفت؛ زیرا نتوانست واکنش بین

 گیر آشکار کرد.  های همه جهانی را برای پیشگیری و واکنش به بیماری

ن نقش بازیگران بانفوذ و کاردان مانند بانک جهانی، بنیاد بیل و ملیندا گیتس، پزشکان بدون مرز و زماهم

های  های اصلی در تالشگیر در حال افزایش بوده است. یکی از موضوع ها در کنترل بیماری همه سایر سازمان

های  کشورهای جهان برای توسعه سیستم گیر، کمک به فقیرترینهای همه المللی برای جلوگیری و کنترل بیماری بین

ها به خدمات بهداشتی اساسی دسترسی دارند. با توجه به  بهداشتی شان است تا اطمینان حاصل شود که جمعیت آن

های مذکور، هدف اصلی مقاله حاضر ارزیابی نقش سازمان بهداشت جهانی در پیشگیری و پاسخ به بیماری  واقعیت

های  شناسایی شکاف در تالش مقاله حاضرعالوه بر این، هدف تحلیلی است. -یفیگیر کرونا به روش توص همه

 .هایی در مورد رفع آنها است و فرمول بندی توصیهگیر توسط سازمان بهداشت جهانی  های همه بیماری کنترل

 .چارچوب نظری1

 المللی دولتی های بین به سازمان متفاوت را دربرمی گیرند؛ اولین نوع المللی دو نوع سازمان کامالً های بین سازمان

المللی  های بین کنند. دومین نوع به سازمان و اداره می دادههای ملی تشکیل  ها را دولت آنشوند، زیرا  مربوط می

امروزه تعداد ند. ها ندار ی آن های ملی نقش مستقیمی در تشکیل و اداره که دولت شوند مربوط می غیردولتی

های  ی بزرگ جهانی، سازمان جامعه اند. امروزه در تخمین زده 400تا  300دولتی را بین المللی  های بین سازمان

بلکه در امور  ؛اند دار شده المللی را عهده های فنی، تجاری و صنعتی، مدیریت جامعه بین المللی نه تنها در حوزه بین

شوند  ماهیتاً نهادهایی فاقد حاکمیت قلمداد می المللی که های بین اند. بر این اساس سازمان حاکمیتی نیز قد عَلَم کرده

ورزند. در این وادی یک سازمان  ها به اعمال اختیارات حاکمیتی مختلف مبادرت می از رهگذر توافق دولت

المللی متغیر است ولی هر آنچه که به  های بین . محل استیالی قدرت سازماناستها  اجتماعی از دولت المللی، بین

 ،)بیگ زاده المللی دانست ها در جامعه بین توان تحت نفوذ این سازمان ی یک کشور در نیاید را میصورت امور داخل

های  المللی در ایجاد و گسترش همکاری های بین نسبت به نقش نهاد نهادگرایان لیبرال نیز معموالً(. 14: 1390

المللی و  های بین معتقدند که از سازمان دارند وای  دیدگاه خوشبینانه بهداشت و سالمتیالمللی و در نتیجه  بین

ی انتقالی  س از پایان جنگ سرد جهان وارد یک دورهارتقاء سالمتی نیز استفاده کرد. پتوان برای  ها می توانایی آن

در نتیجه  ها در جهت حل بعضی معضالت فراهم کرد، زمینه را برای نزدیکی بیشتر ملت و این وضعیت، شد

هایی برای رسیدن  حلله گذاشتند که با تشکیل کنفرانس به راهئلی تمام هدف خود را بر این مسالمل های بین سازمان

  .همکاری در صحنه جهانی دست پیدا کنند امنیت وبه 
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در فدرالیسم   است المللی در حقیقت بیانگر نوعی فدرالیسم جهانی های بین سازمان چارچوب نظری

ی آن )دولت ها( ویژگی دولت بودن خودشان را حفظ و که عناصر تشکیل دهنده یمهایی هستجهانی ما شاهد تجمع

نماد بسیار بارز  المللی در واقع، های بین اند. سازمان ضمن حفظ ویژگی خودشان یک نهاد مستقل از خود ایجاد کرده

 طور خالصه، به که حیات مستقل و شخصیت حقوقی مستقل از عناصر خود را دارند.هستند فدرالیسم جهانی 

از . که ما اکنون در جهان شاهد آنها هستیمبرخوردارند های فدرالی   المللی از یک دید شبیه دولت های بین سازمان

شوند و یک نهاد دیگری به  ها هستند که با یکدیگر جمع می ای از نهاد مجموعه المللی، های بین این دیدگاه سازمان

شناسیم و هر کدام از درون مستقل هستند اما در بیرون  ها می می است که ما بین دولتشبیه فدرالیس آورند، وجود می

به منظور حفظ وحدت و رسیدن به یک امنیت جمعی در بین خود با یکدیگر همکاری و  و سیاست خارجی خود،

 قابل تصور نیست، صالًالمللی ا های بین المللی بدون سازمان زندگی بین (. امروزه1: 1390،کنند)بیگ زاده فعالیت می

یعنی هیچ دولتی را بال استثنا نمی توان پیدا کرد که عضو یک یا چند سازمان نباشد و این بیشتر از پیش اهمیت 

بنابراین  دهد. ها را نشان می برقراری رابطه و همکاری به منظور رسیدن به یک اجماع نظر و اتفاق نظر بین دولت

المللی از جایگاه  اجتماعی بین اقتصادی، المللی در زندگی سیاسی، های بین انشود که تا چه حد سازم مالحظه می

های  روش از و اندداشته تأثیر امنیت و صلح حفظ و برقراری المللی از دیرباز در های بین سازمان مهمی برخوردارند.

مذاکره،  مانند ی سیاسیها روش شامل کنند، که می استفاده اختالفات آمیزمسالمت فصلوحل منظور به مختلفی

 (.4: 1390،)بیگ زادهشود  می قضایی رسیدگی و داوری مانند های حقوقی روش یا و گری، سازشمیانجی

نقش دیپلماسی در سیاست جهانی مورد  الملل حاکم شده است، ی بین ای در جامعه هر بار که تغییر عمده

ی واقع در آن زمان  ی تحوالت عمده بیستم و در سایه این موضوع در ابتدای قرن بازنگری مجدد قرار گرفته است.

 هزاره سوم تجلی یافته است. در قرن جدید، یکم وواولیه قرن بیستهای  و هم اکنون نیز در دهه داشتمصداق 

های  شده است. سازمان "دولت زدایی"ی دیپلماسی در عرصه عالوه بر وجود عناصر و عوامل تکنولوژیک جدید،

های دیپلماتیک خود در  ند با گسترش فعالیتهست ولتی و غیردولتی روی کار آمده اندکه درصددالمللی د بین

المللی و دیپلماسی  ی بین های ملی را در عرصه آفرین باشند و محدودیت کارکرد دولتالمللی نقش های بین صحنه

المللی در  های بین شاهد گسترش همکاریالمللی ما  های بین با افزایش نقش نهاد ،از دیدگاه نهادگرایان. دکننبرطرف 

ی دیدگاه  های کسانی مانند ویلسون و آنجل بر پایه اندیشههستیم. المللی  ی بین جهت منسجم ساختن بیشتر جامعه

ها موجودات عقالنی هستند و با عقالنیت  که انساناین ی انسانی است، ها در مورد موجودات انسانی و جامعه لیبرال

توانند از فرهنگ غنی صلح و آرامش و امنیت  همه می ای از سازمان ها، رسند که با ایجاد مجموعه میبه این مهم 

 جمله از یالملل های بین سازمان أسیسی  ی این مسائل پایه همه الملل بهره مند شوند. حاصل از آن در روابط بین

وجود  دربارهموجب تردید 1930ی ملل در دهه ی های جامعه شکست(. 16: 1389ساعد،)شد  مللی  جامعه
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المللی  مین صلح و امنیت بینأبه همین خاطر تالش بر این شد که به منظور ت د،شهماهنگی منافع در برقراری صلح 

 فات، سازمان ملل متحد بعد از جنگ جهانی دوم تأسیس شود.ی اختال ها و حل و فصل منصفانه ملت

های  فصل مسائل مختلف جهانی منجر به پیدایش سازمانوها در حل تخصصی شدن امور و ناتوانی دولت  

مندی از رهیافت نهادگرایی ی حاضر تالش خواهد کرد تا با بهره مقالهتخصصی مانند سازمان بهداشت جهانی شد. 

سازمان بهداشت جهانی به عنوان سازمان تخصصی سازمان ملل متحد در مورد ویروس  بررسی نقشنولیبرال به 

ها و  ای در خدمت سیاست خارجی دولت به عنوان وسیله پیچیدههای  یدایش تکنولوژی. در حقیقت پکرونا بپردازد

المللی به منظور افزایش همکاری میان  های بین ها باعث شد که بر نقش سازمان پذیر شدن مرزهای کشور نفوذ

ها در حال حاضر از لحاظ  که دولت است  له به این خاطرئاین مس افزوده شود. های مختلف در زمینهها  دولت

توانند خود را از اند و نمیشدهپذیر  آسیب بهداشتیمحیطی وحتی سیاسی و زیست فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی،

ی تخصصی الملل های بین سازمان .صدد حفظ امنیت خویش برآیندهای جهانی برحذر داشته و به تنهایی در جریان

تبادل  های مختلف از جمله: ها در زمینه ایجاد همکاری و تعاون بین دولتبه منظور  مانند سازمان بهداشت جهانی

اساسی و های  و بحران ها را در پاسخ به نیازها اند تا دولتاکتشافات و تجربیات یکدیگر به وجود آمده اطالعات،

نقش آن هماهنگ ها بوده و  ی مرکزی این سازمان سازمان ملل متحد هستهد. ارائه خدمات در سطح جهان یاری دهن

در اندیشه نهادگرایی در مجموع  .است های مختلف از جمله بهداشتی در حوزه المللی های بین کردن کلیه همکاری

ده و کرشمول تقویت جهان هایهای ملی را در موضوعهای بین المللی قادرند همکاری بین دولتنئولیبرال، سازمان

 (.30: 1390،)بیگ زاده ندکنالملل عمل نهای بزرگ در صحنه بیمستقل از اراده قدرت

 

 شناسی ویروس کرونا .مفهوم1-1

را به  19ویروس کرونا امروزه به یک مسئله سالمتی جهان تبدیل شده است. سازمان بهداشت جهانی شیوع کووید  

جا به برخی از المللی اعالم کرده است. در این گیر و اضطراری بهداشت عمومی و نگرانی بین عنوان یک بیماری همه

توان گفت، کرونا  دهیم. در مورد این سؤال که کرونا ویروس چیست؟ می ها در مورد این ویروس پاسخ میسؤال

کنون صدها هایی است که اطالعات ژنتیکی در آن وجود دارد و دانشمندان تا ویروس یک گروه بزرگ از ویروس

ین ویروس را کرونا نامیدند.کرونا به معنی تاج است. زیرا اند. دانشمندان ا ویروس از این دست را شناسایی کرده

رسد.  های شبیه میخ احاطه شده است که در زیر میکروسکوپ مانند تاج به نظر می های آن با پروتئین غشا

یک بیماری عفونی است که اخیراً در  19های کرونا بیشتر عامل ایجاد سرماخوردگی در انسان است. کووید  ویروس

به بیماری خفیف تا شدید مبتال  19کشف شده است. از نظر متخصصان افراد مبتال به عفونت کووید  2019سال 

روز پس از قرار گرفتن در معرض ویروس ظاهر شود. عالئم رایج  14تا  2شوند. این عالئم ممکن است از  می
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در معرض خطر عفونت شود که چه کسانی  شامل تب، سرفه و دشواری در تنفس است. حال این سؤال مطرح می

که دستگاه ایمنی  توان گفت کودکانی قرار دارند؟ در پاسخ براساس نظر متخصصان بهداشت عمومی می 19کووید 

که دچار ی  افراد و باردار آنها ضعیف شده است؛ زنان ایمنی تر که دستگاهمسن ها رشد نکرده است؛ افراد آن

 معرض در اند بیشترشده دیگر ایمنی سیستم نقص دچار یا .. هستند وباال و . خون فشار دیابت، هایی مانند بیماری

 نگه سالمت و متناسب را خود که است این دفاع بهترین بنابراین، (.(Athavae,2020:2-3 هستند عفونت به ابتال

ی یعن pcrوجود دارد. یکی روش مستقیم مبتنی بر  19داریم. اصوالً دو نوع روش یا کیت برای تشخیص کووید 

دهد. یعنی در واقع وجود ویروس را در بیمارانی که مجاری  واکنش زنجیره پلیمری است که عفونت را تشخیص می

دهد و نوع دیگر روش غیرمستقیم است که از کیت تشخیص  ها گرفته شده است را تشخیص می بینی و گلوی آن

های مختلفی بادیدهد. بدن انسان آنتی می ها را در نمونه خون بیمار تشخیصکند که آنتی بادی سریع استفاده می

بادی است که بدن وقتی که بر علیه عفونت های ایمنی اولین آنتی کند. گلوبولین برای مبارزه علیه عفونت تولید می

بادی در خون تولید کند، تولیدکرده و بعد از دوره مشخص چند روزه یا چند هفته نوع اصلی آنتی جدید مبارزه می

شود تا از بدن در مقابل عفوت محافظت کند. بنابراین وجود  بولین ایمنی میبادی گلوجایگزین آنتیشود و  می

بادی گلوبولین ایمنی در خون نشان دهنده این است که عفونت به تازگی در بدن شکل گرفته است. اما وجود آنتی

چنین نشان بدن ایجاد شده است و همهای گذشته در  ها یا ماه دهد که عفونت هفته نوع اصلی در خون نشان می

  (.(Athavae,2020:4-5 خواهد داد که آیا فرد در مقابل ویروس ایمن هست یا خیر

از نظر کارشناسان این است که افراد پیشگیری از بیماری به عمل  19های جلوگیری از بیماری کووید  راه 

-اقدام کس هر که است ضروری . از این رو،"است رماند از بهتر پیشگیری" شود، می گفته که طورآورند؛ زیرا همان

 تجهیزات یا صورتهای  ماسک ،ها کننده ضدعفونی از استفاده با اجتماعی فاصله کاهش مانند احتیاطی های

تشخیص داده شد،  19رو زمانی که کووید  از این .دهد انجام الزم زمان هر در را موارد از یک هر برای محافظتی

های بهداشتی، نیروهای اجتماعی و امنیتی در جوامع مختلف در صدد  پیراپزشکی، کارکنان مراقبتپزشکان، پرسنل 

های مختلف با  روزی اوضاع بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا را کنترل کنند. لذا شرکتبرآمدند با تالش شبانه

چنین تجهیزات ویژه در رفتند. همها ابتکار عمل را به دست گ توجه به نیاز جوامع مختلف برای ساخت ضدعفونی

ایجاد شد و از اماکن عمومی برای قرنطینه بیماران ویروس کرونا استفاده  19ها برای درمان بیماران کووید  بیمارستان

که  است این ترین مسئله مهم تا امنیت خود را تضمین کنند. کنند پیروی قوانین افراد باید از خالصه طور شد. به

 وجود با. بود خواهد بشر نوع متعلق به پیروزی ویروس با نبرد در دهند. سرانجام، افزایش را خود نبد ایمنی افراد

ها در نهایت بشر با اختراع ویروس کرونا امید به رهایی از ویروس کرونا در جوامع مختلف را زنده کرده  همه سختی

 (.Athavae,2020:6)است 
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 گیر مانند ویروس کرونا های همه و کنترل بیماری.نقش سازمان بهداشت جهانی در پیشگیری 1-2

که ابتدا بر سه بیماری وبا،  1969المللی از زمان تصویب قوانین بهداشت جهانی در سال  های بین نقش سازوکار

و ایجاد صندوق  2005طاعون و تب زرد تمرکز داشت تا تأیید نسخه فعلی قوانین بهداشت عمومی در سال 

طی شیوع سارس  ).www.who.int (2020,افزایش یافته است  2015ورژانسی در سال اضطراری برای موارد ا

های پاسخ  های واکنشی در کشورهای مختلف از قبل آشکار شده بود. سازوکارمشکل هماهنگی اقدام 2003در سال 

ت اصالح قوانین بهداشت عمومی را آشکار کرد. تجدید موجود نسبتاً کند و نامنظم بود. شیوع ویروس کرونا ضرور

المللی از وضعیت  به سازمان بهداشت جهانی اجازه داد تا نگرانی بین 2005نظر قوانین بهداشت جهانی در سال 

اضطراری بهداشت جهانی را اعالم کند و کشورهای عضو را ملزم به تقویت ظرفیت پاسخ اضطراری در سطح ملی 

آزمایش شد. یعنی  2009د نظر شده قوانین بهداشت جهانی با شیوع ویروس آنفوالنزا در سال کند. نسخه تجدی

هایی به  گیر آنفوالنزا دوباره آشکار شد. سازمان بهداشت جهانی توصیه وقتی که ضعف پاسخ جهانی به بیماری همه

و صندوق اضطراری چند کشورهای عضو ارائه کرده است تا نیروی کار گسترده بهداشت عمومی داشته باشند 

اجرا  2014ها تا سال  گیر احتمالی در آینده ایجاد کنند. با این حال این توصیه های همه میلیون دالری برای بیماری

 . )www.who.int/emergencies,2020( نشده است

آشکار و مسائل حقوقی و اخالقی را مطرح کرد. برای مثال  بحران ابوال اهمیت ابزارهای حقوقی را

های تجاری و مسافرتی توسط برخی کشورها ایجاد شد. اما شیوع ویروس ابوال اعتبار سازمان بهداشت  محدودیت

-Heymann DL, Chen Land et al,2020:2جهانی و اثر بخشی قوانین بهداشت جهانی را زیر سؤال برد)

کند و این  گیر ایفا می های همه المللی درگیر بیماری های بین جهانی نقش کلیدی در میان سازمان(. سازمان بهداشت 8

گیر دارد. کارکردهای اصلی  های همه سازمان تنها مرجعی است که در این زمینه اقتدار قانونی برای مقابله با بیماری

های عضو در  گیر شامل: حمایت از دولت های همه سازمان بهداشت جهانی مربوط به پیشگیری و کنترل بیماری

های عضو  های آموزشی، هماهنگی دولت گیر و حمایت از برنامه های همه توسعه ظرفیت ملی برای پاسخ به بیماری

ها و تقویت  چنین توسعه دستورالعملگیر و آمادگی و پاسخ به آنفوالنزای فصلی است. هم های همه برای بیماری

 (www.who.int,2020). آیدکردهای اصلی سازمان بهداشت جهانی به حساب میامنیت زیستی  هم از کار

کند شامل قوانین  گیر استفاده می های همه ابزارهایی که سازمان جهانی برای پیشگیری و کنترل بیماری

بهداشت عمومی، شبکه جهانی هشدار و واکنش، شبکه مرکز عملیات اضطراری بهداشت عمومی، صندوق حوادث 

گیر است. سازمان بهداشت جهانی در سطح استراتژیک  ترقبه و سازوکارهای آمادگی در مقابل آنفوالنزای همهغیر م

های ملی بهداشت عمومی، اتخاذ یک رویکرد بهداشتی و تقویت  گیر کرونا بر تقویت سیستم برای کنترل بیماری همه

http://www.who.int/
http://www.who.int/emergencies,2020
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آور برای داشت جهانی یک رژیم حقوقی الزاممشارکت جهانی برای مقابله با آن توجه و تأکید دارد. قوانین به

ها از جمله بحران ویروس کرونا است. قوانین بهداشت جهانی چارچوبی برای پاسخ  محافظت و مدیریت بحران

کند. نسخه جدید قوانین بهداشت  های نرم مانند ویروس کرونا است که بیشتر کشورها را درگیر میجمعی به تهدید

کشور در سراسر جهان از جمله تمام کشورهای عضو سازمان  196الزم االجرا شد و برای  2007ژوئن  15جهانی از 

هایی در  ها پیشرفت تاکنون در برخی از زمینه(  ( ww.who.int/ihr /en,2020بهداشت جهانی الزم االجراست 

های  باط با بخشاجرای قوانین بهداشت جهانی حاصل شده است. برای مثال معرفی یک مرکز اصلی ملی برای ارت

های  مختلف حکومت، ذینفعان و سازمان بهداشت جهانی؛ افزایش شفافیت در گزارش دادن؛ استفاده بهتر از سیستم

های حاصل شده در های مرتبط با بهداشت انسانی از جمله پیشرفت هشدار سریع و بهبود همکاری بین سازمان

های مهمی در ارتباط با قوانین بهداشت  این، هنوز شکاف شود. با وجوداجرای قوانین بهداشت جهانی محسوب می

کشور عضو سازمان بهداشت جهانی  192صرفاً یک پنجم از  2012رو تا ژوئن  جهانی وجود دارد. از این

حدود یک سوم کشورها به  2019های الزم را مطابق با قوانین بهداشت جهانی به دست آوردند؛ اما در سال  ظرفیت

. مشکالت مربوط به اجرای قوانین بهداشت (www.apps.who.int,2020)دست یافتند  های الزم ظرفیت

ها در توسعه خدمات مؤثر بهداشت جهانی است. قوانین بهداشت جهانی به  جهانی به خاطر کمبود منابع و دشواری

ارها برای اعالم پذیر نیستند تا بتوانند با شرایط محلی سازگار شوند. معیارها و سازوک اندازه کافی انعطاف

اضطرارهای سالمت عمومی و برای انطباق با قوانین بهداشت جهانی باید بهبود پیدا کند. این فرایندها باید برای 

 (Cohen O,and and et al,2015:3-6) .سازی شود کشورهای با منابع کم ساده

بهداشت جهانی در سال  به منظور دستیابی سریع به منابع و متخصصین برای پاسخ مؤثر به اضطرارهای

ها و مؤسسات وابسته به سازمان بهداشت جهانی ایجاد کردند.  ، سازمانسازمان بهداشت جهانی و شرکای آن 2000

ها و  ای از ظرفیت این شبکه مرتبط به هم چارچوب عملیاتی جهانی فراهم کرده است که شامل طیف گسترده

های  های واکنش سریع است. شبکه به کار بردن مؤثر تیم تخصص است و هدف آن حمایت هماهنگ با کشورها و

شریک در سراسر جهان  600موسسه و شبکه و شامل بیش از  200وابسته به سازمان بهداشت جهانی با بیش از 

کشور جهان شرکت  90مأموریت میدانی در  135(. از زمان تأسیس این شبکه در www.who.int,2020است)

. (www.extranet.who.in,2020)متخصص را در این زمینه مستقر کرده است  2900کرده است و بیش از 

اند.   اند و اعتماد و احترام به دست آوردههای وابسته به سازمان تجارت جهانی مؤثر تشخیص داده شده شبکه

 Report of )کند سازمان بهداشت جهانی بر اهمیت آموزش و حفظ پرسنل اضطراری بهداشت جهانی تأکید می

the Review Committee on the Functioning of the International Health Regulations. 

2005 and on Pandemic Influenza (H1N1) 2009,  ها و مؤسسات وابسته به سازمان جهانی برای  شبکه



 موعه مقاالت همایش پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهانمج

 

 182  

 

ها در  رغم کارایی این شبکهگیر مانند کرونا بر حمایت فنی و بهبود نظارت تأکید دارند. به های همه مبارزه با بیماری

تر و افزایش ، پاسخ سریعها نیاز به تقویت رهبری زمان بروز ویروس ابوال، اما مشخص شده است که این شبکه

های کند به  ظرفیت خود را دارند. با توجه به انتقادها به سازمان بهداشت جهانی به دلیل کمبود منابع و پاسخ

-با هدف سرمایه 2015ت اضطراری توسط مجمع سالمتی جهانی در سال های اضطراری، صندوق عملیا وضعیت

 میلیون دالر ایجاد شد. این هدف از زمان تشکیل صندوق عملیات اضطراری به دست آمده است.  100گذاری 

اند. ویژگی بارز این صندوق این است که  میلیون دالر به آن کمک کرده 130کشورهای عضو بالغ بر 

های پرداخت  های مالی معیارهای مختلف با چرخه ساعت بسیج شود. در حالی که دیگر سازوکار 24تواند ظرف  می

پذیر چند ساله وجود  تر جذب مالی انعطافکندتری دارند. برای اینکه این صندوق کارآمد باشد نیاز به سطوح بزرگ

توافقی در چارجوب سازمان بهداشت جهانی توسط مجمع جهانی  2011 (. در سال www.who.int,2019دارد)

گیر آنفوالنزا را بهبود بخشد. این چارچوب شامل  بهداشت پذیرفته شد تا آمادگی و پاسخ جهانی به بیماری همه

-گذاری مفیدی است که همکاری و کمک مشارکتی سالیانه به سازمان بهداشت جهانی از طریق تولیدسیستم اشتراک

کنندگان واکسن آنفوالنزا، دارو و تشخیص از طریق سیستم نظارت و پاسخ جهانی سازمان بهداشت جهانی 

(. از طریق این سازوکار، سازمان بهداشت جهانی www.World Health Organization,2019است)

ن همکاران سازمان ضرورت دسترسی به تولیدات در مورد همه گیری آنفوالنزا را تضمین خواهد کرد. عالوه بر ای

 Gostin and et .گیر آنفوالنزا اختصاص دادند) میلیون دالر برای پاسخ به بیماری همه 198بهداشت جهانی 

al,2017:2-4پذیری الملل مانند مسئولیت های حقوق بین چه معاهده نیست، اما دارای ویژگی( این چارچوب اگر

های اصلی کار برای اجرای قوانین  رکت جهانی یکی از زمینههای انطباق است. مشا جمعی، همکاری شرکا و رویه

های سازمان بهداشت جهانی شامل سازمان غذا و دارو،  بهداشت جهانی است. شرکای اصلی برای حمایت از فعالیت

های  المللی کار، اتحادیه اروپا،آژانس سازمان بهداشت جهانی حیوانات، صندوق کودکان ملل متحد، سازمان بین

 ها و بنیادهای غیر دولتی است.  المللی، مراکز همکاری سازمان بهداشت جهانی و سازمان ینکمک ب

 گیر ویروس کرونا  .پاسخ سازمان بهداشت جهانی به بیماری همه2

گیـر کرونـا را اعـالم     سازمان بهداشت جهانی شیوع بیماری همه 2020ژانویه  30مطابق با قوانین بهداشت جهانی در 

مارس سـازمان بهداشـت جهـانی گفـت کـه       11را برای چین و در سطح جهان، باال اعالم کرد و در کرد و خطر آن 

(. سـازمان بهداشـت   www.who.int,2020گیـر توصـیف کـرد)    توان یک بیماری همـه  شیوع بیماری کرونا را می

توصـیه نمـی    المللـی  هـا را هـم راسـتا بـا اسـتانداردهای گـزارش مـالی بـین         جهانی محدود کردن تجارت و فعالیت

(. بالفاصـله بعـد از اعـالم بیمـاری     www.who.int,2019ها را اجرا نمی کنند) کند.بسیاری از کشورها این توصیه

http://www.who.int,2019/
http://www.who.int,2019/
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را تأسیس  کـرد. ایـن ابتکـار بـه      19گیر کرونا، سازمان بهداشت جهانی صندوق پاسخگویی هماهنگ به کووید  همه

دهد تا به طور مستقیم از کـار سـازمان بهداشـت جهـانی و شـرکای آن       ها در سراسر جهان امکان می سازمانافراد و 

دارنـد کمـک    19ترین نیاز به پیشگیری، تشخیص و پاسخ به بیماری کوویـد  حمایت کنند تا به کشورهایی که بزرگ

 200ی پاسخ هماهنگ صندوق بیشتر از پذیر است. برا کنند. سازوکار پرداخت پول از طریق صندوق سریع و انعطاف

(. عالوه www.covid19responsefund.org,2020آوری کرد)هزار نفر و سازمان جمع 500میلیون از بیش از 

س بنیاد سازمان بهداشت جهـانی  آوری سرمایه مانند تأسیها برای جمع بر این سازمان بهداشت جهانی در دیگر تالش

 های خیریه درگیر بوده است.   و سازمان دادن کنسرت

ابتکار کلیدی دیگر برای پاسخ به کمبود تجهیزات پزشکی مورد نیاز و بحران غـذایی بـالقوه در شـماری از    

در آوریـل   19کشورها این بود که سازمان بهداشت جهانی در همکاری با برنامه جهـانی غـذا گـروه کـاری کوویـد      

ایجاد کرد. این سـازوکارها بـرای ایجـاد همـاهنگی در تهیـه تجهیـزات       19در چارچوب سیستم تأمین کووید  2020

های بهداشتی بسیار ضعیفی دارند ایجـاد شـده اسـت. ایـن ابتکـار توسـط سـازمان         پزشکی به کشورهایی که سیستم

ازمان ملل اجرا خواهد شد. مراکز زنجیره تـأمین در  بهداشت جهانی و برنامه جهانی غذا همراه با تعدای از شرکای س

بلژیک، چین، اتیوپی، غنا، مالزی، پاناما، آفریقای جنوبی و امارات متحده عربـی مسـتقر خواهـد شـد. طبـق سـازمان       

درصـد از نیازهـای جهـان را در مرحلـه حـاد       30بهداشت جهانی زنجیره تأمین ممکن است نیاز به پوشش بـیش از  

اندازی این سـازوکار سـازمان بهداشـت جهـانی     پیش از راه (.www.news.un.org,2020ه باشد)گیری داشتهمه

کشور جهان ارسـال کـرد. سـازمان بهداشـت      120های تشخیصی را به بیش از  تجهیزات حفاظت شخصی و آزمایش

 90المللـی بـا مشـارکت     آغاز کرده است. یک آزمـایش بـالینی بـین    چنین یک ابتکار همکاری آزمایشی راجهانی هم

توانند پیشـرفت بیمـاری را    کشور با هدف یافتن یک درمان مؤثر از طریق کشف سریع اینکه آیا داروهای موجود می

بـا همکـاری شـرکا، سـازمان بهداشـت       (.www.who.int,2020کاهش دهند یا بقا را بهودببخشند، شکل گرفت)

های جدید تشـخیص، درمـان و    جهانی همکاری جهانی را برای تسریع در توسعه، تولید و دسترسی عادالنه به روش

   (. www.who.int,2020اندازی کرد.)راه 19واکسن کووید 

وابسته به خود و  های سازمان بهداشت جهانی به طور گسترده در زمینه آموزش و کمک فنی از طریق شبکه 

(. سازمان www.extranet.who.int,2020به کارگیری کارشناسان در زمینه کرونا مشارکت داشته است )

های اجتماعی با  های رسانه بهداشت جهانی از طریق انجام مبارزات مختلف آنالین و فعال بودن در همه کانال

جهانی از دیپلماسی عمومی استفاده کرده است. سازمان  کند. بنابراین سازمان بهداشت اطالعات نادرست مقابله می

-روزهای مطبوعاتی را برای به کند و کنفرانس های روزانه درباره وضعیت کرونا منتشر می بهداشت جهانی گزارش

http://www.covid19responsefund.org,2020/
http://www.news.un.org,2020/
http://www.who.int,2020/
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سازمان بهداشت جهانی شروع به  2020کند. در مارس  گیر کرونا برگزار می ها در مورد بیماری همه رسانی رسانه

  (.www.who.int/emergencies,2020پذیرترین کشورها کرده است )بودجه به آسیبتخصیص 

ویژه توسط رئیس جمهور سابق امریکا با وجود این، ابتکارات واکنشی توسط سازمان بهداشت جهانی به

گیر کرونا و  او سازمان بهداشت جهانی را به دلیل عدم کنترل بیماری همه. دونالد ترامپ مورد انتقاد قرار گرفته است

دونالد ترامپ تأمین مالی سازمان بهداشت جهانی از سوی  2020ترویج منافع چین، متهم کرده است. در آوریل 

ر مانند چین، . با وجود این، کشورهای دیگ1امریکا را تعلیق کرد و بعداً امریکا از سازمان بهداشت جهانی خارج شد

فرانسه و آلمان بودجه اضافی به سازمان بهداشت جهانی اختصاص دادند تا کمبود منابع آن را جبران کنند 

(www.ft.com,2020.)  بنابراین سازمان بهداشت جهانی درگیر تقابل سیاسی شده است که منجر به تغییر توازن

سازمان بهداشت جهانی اطالعاتی را درخواست کرده است در میان کشورهای عضو شده است.  و توزیع مجدد نفوذ

گیر  های همه و کشورهای عضو این سازمان طبق قوانین بهداشت جهانی موظف به ارائه اطالعات در زمینه بیماری

ممنوعیت سفر الزم است، هستند. برای مثال توضیحاتی در مورد اینکه چرا برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا 

های درست و به موقع در مورد  چنین از کشورهای مختلف از جمله چین دادهارائه داد. سازمان بهداشت جهانی هم

کند؛ زیرا کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی طبق قوانین بهداشت جهانی ملزم به  شیوع بیماری درخواست می

 انجام این کار هستند.

انی با استفاده از نشریات و گفتگو با محققان در سطح جهانی در مورد دامنه کووید سازمان بهداشت جه

های تشخیصی و استفاده عمومی از ماسک تا چگونگی ارزیابی که رهبران مذهبی از خطرات برگزاری  ، تست19

کنند و  یت میچنین اینکه چگونه کشورها خطرات را مدیرهای مذهبی در طول رمضان و هم اجتماعات و گردهمایی

های آنالین را برای آموزش کارکنان  چنین دورهدارند، اقداماتی انجام داده است. هم ها را بر می محدودیت

توسعه داده است. سازمان بهداشت جهانی بیش از  19های بهداشتی برای تشخیص و درمان بیماران کووید  مراقبت

دیگر مشاوران در کشورها برای کمک به هدایت واکنش به و  متخصص اپیدمیولوژیکننده واکنش، تیم هماهنگ 70

 19چنین در حال جمع آوری پول برای سازمان دادن به زنجیره گسترش کووید ایجاد کرده است. هم 19کووید 

ها وجود دارد فراهم  های تشخیص، تجهیزات پزشکی و کمک نیروها را برای جاهایی که نیاز به آن است تا تست

در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته است: ما این  2020آوریل  10رکل سازمان جهانی بهداشت در کند. تدروس مدی

گیر کرونا  درصد نیازهای جهانی را در مرحله حاد بیماری همه 30زنیم که ممکن است  زنجیره تأمین را تخمین می

سازمان بهداشت  2020ریه تحت پوشش قرار دهد. آژانس در تالش بود تا تحقیقات جهانی را سازمان دهد. در فو

                                                           
 بهداشت را امضا کرد. بایدن فرمان بازگشت امریکا به سازمان جهانی  1

http://www.who.int/emergencies,2020
http://www.ft.com/
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ها را در یک مجمع تحقیقاتی جهانی گرد هم آورد تا  پزشکان، ویروس شناسان و اپیدمیولوژیستجهانی، 

سازمان  2020تعیین کند. در آوریل  19کووید  ها و جدول زمانی یکپارچه را برای تحقیقات ای از اولویت مجموعه

م و از محققان، اهدا کنندگان و تولید کنندگان تقاضا کرد تا با بهداشت جهانی کمپینی برای همکاری جهانی اعال

 (www.edition.cnn.com,2020). ها و داروها متعهد شوند یکدیگر کار کنند و به توزیع عادالنه واکسن

 گیر مانند کرونا  های همه . ارزیابی نقش و عملکرد سازمان بهداشت جهانی در مقابله با بیماری2-1

توسط سازمان بهداشت جهانی یک موفقیت محسوب شد. سازمان بهداشت  2003وع سارس در سال مقابله با شی

نسبت سریع اقدام کرد و دستورالعملی برای محدودیت مسافرت تدوین کرد. این ایپدمی به همه کشورهای جهانی به

نفر قبل از پایان  800د هزار نفر بیمار شدند و حدو 8000جهان نرسید. اثرات شیوع سارس در آسیا متمرکز شد. 

سازمان  های مطرح شده در مورد عملکرد فعلی اما نگرانیجان خود را از دست دادند.  2004گیری در سال همه

-. در همهاورژانس بهداشتی نیست وضعیت به واکنش سازمان بهداشت جهانیبه  هااولین انتقاد بهداشت جهانی،

نظرات و انتقادهای مختلفی را دریافت کرد. در  2009هانی در سال گیری آنفوالنزای خوکی نیز سازمان بهداشت ج

المللی دریافت که در حالی  گیری به درخواست سازمان بهداشت جهانی، یک کمیته بینتجزیه و تحلیل پس از همه

بر که سازمان بهداشت جهانی دستورالعمل مفیدی برای کشورها فراهم کرده تا انتقال آنفوالنزا را کاهش دهد و 

گیر نامشخص بود و عدم موفقیت آن در  گسترش ویروس نظارت کند؛ اما پیام آن در مورد شدت بیماری همه

هماهنگی بین کشورها جهت توزیع واکسن مؤثر موجب شده که کشورها خیلی دیر دریافت کنند که واقعاً این 

آفریقای غربی به طور گسترده  2014ال شود. پاسخ سازمان بهداشت جهانی به شیوع ابوال در س واکسن مفید واقع می

المللی در زمینه  های بین مورد انتقاد بود. در شیوع ابوال سازمان بهداشت جهانی به خاطر عدم واکنش سریع به نگرانی

 (who.int/emergencies,2020). وضعیت اضطراری بهداشت جهانی مورد انتقاد قرار گرفت

موقع بدهد. در مورد ویروس کرونا گیر  پاسخ به های همه انی به بیماریتأکید بر این بود که سازمان بهداشت جه

اند، سازمان بهداشت جهانی بیش از اندازه به چین نیز انتقادهای مشابهی به عمل آمده است. مقامات امریکا گفته

وحشتناک،  آوریل ترامپ گفته بود، مخالفت سازمان بهداشت جهانی برای سفر به چین 15اعتماد کرده است. در 

انگیز و اشتباه بود و منجر به رهاسازی و سرایت سریع ویروس کرونا در سراسر جهان شد. وزیر خارجه سابق غم

امریکا مایک پمپئو گفته بود، برخالف قوانین بهداشت جهانی، چین ارائه اطالعات به موقع در مورد شیوع ویرس 

این امر به این معناست که بازوی تنظیمی سازمان جهانی  کرونا را از سازمان بهداشت جهانی دریغ کرده است و

های سازمان بهداشت جهانی گیر از کار افتاده است. مقام بهداشت به طور مشخص در طول این بیماری همه
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مقام سازمان بهداشت  1کنند. مایکل ریان  شان در مواقع اضطراری، استقبال میهای ها از ارزیابی فعالیت گویند، آن می

دهند و  گیر انجام می ها این کارها را برای واکنش به هر شیوع بیماری همه گفته بود، آن 2015آوریل  15انی در جه

گیر  بهتر یاد بگیریند و بهتر عمل کنند  های همه مشتاق هستند که چگونه و از چه طریقی در مورد بیماری

.(who.int/emergencies, 2020)  ر قبلی رهبری سازمان بهداشت جهانی را به گی های همه و بیماری 19کووید

 هایش ایجاد کرده است.بوته آزمایش گذاشته و مشکالتی را در فعالیت

به شدت  2020در سال  19و کووید  2009گیرآنفوالنزا در سال واکنش سازمان بهداشت جهانی به بیماری همه 

گیری سازمان بهداشت پیشگیری و کنترل همههای  نکات اصلی مربوط به فعالیتمورد انتقاد قرار گرفته است. 

کم گرفتن تهدید نرم؛ تضاد منافع و سوگیری سیاسی؛ : دستاند به شرح زیر استکه مورد انتقاد قرار گرفته جهانی

یی مثل کرونا وکمبود منابع مالی. سازمان بهداشت جهانی به ها مشکالت مربوط به اجرای قوانین، پاسخ کند به بحران

های آمادگی برای مقابله با  که در آن طرحای گونهزمان کمتر فنی و بیشتر سیاسی در نظر گرفته شده است بهعنوان سا

های اخالقی منحصر به فرد را که ممکن است در  بینی شده است و چالشگیر مانند کرونا کمتر پیش بیماری همه

هایی از قبیل  (. ظاهراً اتهامSmith,2015:3-5کند ) طول شیوع بیماری عفونی مختلف بروز کند کمتر حل می

 2009گیر آنفوالنزا در سال  های مربوط به تضاد منافع به دنبال بیماری همهتصور بیش از حد از تهدید و اتهام

گیر مانند کرونا جانب احتیاط را  های همه موجب شد سازمان بهداشت جهانی در اظهارات خود و اعالم بیماری

 بگیرد. 

المللی در مرحله اولیه  ای و بین های متخصصان را برای بسیج جامعه ملی، منطقه شت جهانی توصیهسازمان بهدا

 Habibi ).المللی از وضعیت اضطراری بهداشت عمومی، دنبال کرد  شیوع ویروس کرونا قبل از اعالم نگرانی بین

R and et al,2020:5-7) بهداشت جهانی برخوردار  های اصلی برای اجرای قوانین اکثر کشورها از ظرفیت

نقض شده بود.  19نیستند. تعدادی از قوانین بهداشت جهانی توسط برخی از کشورها در جریان بیماری کووید 

ای که جانبه(. هیچ بودجه چند(Habibi,2020:1-4 همان طور که قبالً در جریان بیماری ابوال اتفاق افتاده بود

ها برای اجرای قوانین بهداشت جهانی را در کشورهای  و توسعه ظرفیت 19مشکل آمادگی مواجهه با بیماری کووید 

هایی در زمینه نظارت و ارتباط میان ذینفعان  کم درآمد مورد توجه قرار دهد، وجود ندارد. در عین حال پیشرفت

سان های مرتبط با بهداشت انسان حاصل شده است. بعضی کارشنا گیر و سازمان درگیر در کنترل بیماری همه

الملل، برای کشورهای  کنند که قوانین بهداشت جهانی به دلیل مشکالت اجرا و انطباق با حقوق بین استدالل می

برد که بر وظیفه غیر الزام آور با دیگر  المللی قانون نرم را به کار می آور نیست. در عمل، جامعه بینعضو الزام

های عفونی داللت دارد. دلیل اینکه این  ارت و کنترل بیماریکشورها و با سازمان بهداشت جهانی در رابطه با نظ

                                                           
1
 Michael Ryan 
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المللی در واکنش به بیمارهای عفونی در حال بهبود است و  های بین قانون در حال اجرا است این است که همکاری

های  المللی در مورد بیماری تواند از طریق مدیریت خود  چارچوبی برای همکاری بین سازمان بهداشت جهانی می

 مقاومت کند ،شود زا ایجاد میکه توسط عوامل بیماری نرم قادر است در برابر تهدیدهای جهانی عفونی ایجاد کند و

Burkle,2015:3-5)اگرچه استفاده از حل مناسب برای اجرای قوانین بهداشت جهانی استها  راه (. تحریم .

ها  شد، اما در عمل نشان داده شده است که این ابزارناپذیر باهای مشخص اجتناب تواند در موقعیت چنین ابزاری می

مورد سوء استفاده قرار گیرد. سازمان بهداشت  تواند مبتنی بر اصل استاندارد دوگانه باشد و برای اهداف سیاسی  می

باشد. در جریان ویروس  هایشمیها و فعالیت های شناسایی شده، در حال تتنظیم سیاست جهانی مطابق با شکاف

ا نقش سازمان بهداشت جهانی به عنوان یک منبع اطالعات و سازمان انتشار اطالعات به دلیل وضعیت کرون

اهمیتی باره ویروس و بیماری به طور بانامشخص و به سرعت در حال تکامل و فقدان اطالعات و شناخت علمی در

کشورها، عملکرد سازمان بهداشت ظاهر شد. با توجه به تأثیر قابل توجه اطالعات غلط درکنترل بیماری توسط 

ای به توسعه همکاری با  جهانی در این خصوص مهم و مثبت ارزیابی شده است. سازمان بهداشت جهانی توجه ویژه

گیر دارد و بر یک رویکرد بهداشتی تمرکز داشته  های همه های درگیر در آمادگی برای مبارزه با بیماری دیگر سازمان

سازمان بهداشت جهانی در صدد همکاری و هماهنگی با طیف وسیعی از  19وید است. در جریان بیماری کو

های مختلف سازمان ملل، صندوق جهانی، اتحادیه اروپا  المللی از جمله گروه بانک جهانی، آژانس های بین سازمان

یت سازمان هایی برای بهبود ظرف های مذکور توصیه با توجه به واقعیت (.www.who.int,2020) و... بوده است

 توان مطرح کرد: گیر مانند ویروس کرونا به شرح زیر می های همه بهداشت جهانی برای جلوگیری و کنترل بیماری

 اصالحاتی را که در حال حاضر  در سازمان بهداشت جهانی در جریان است تداوم بخشند؛ -

 های عضو باید ثبات مالی سازمان بهداشت جهانی را تضمین کنند؛ دولت -

طرفی  ای به تضمین شفافیت، بی بهداشت جهانی باید برای افزایش اعتبار خود بکوشد و توجه ویژه سازمان -

 های مبتنی بر شواهد را بپذیرد؛  ها و سیاستتجاری و سیاسی داشته باشد و صرفاً تصمیم

د، از طرف باش سازمان باید بی ؛باید اعتماد سیاسی را توسعه دهند سازمان بهداشت جهانی کشورهای عضو -

 ؛سیاست فاصله بگیرد و بر عملکردهای فنی خود تمرکز کند

متمرکز کند که به هایی  ها و پروژه گیر را بر روی برنامه های همه المللی برای مقابله با بیماری های بین تالش -

ها در  ی بهداشتی و تقویت آن ها کنند و بر توسعه زیرساخت کمک می کشورهای عضو مدتبلند توسعه

 گیر  تمرکز شو؛  های همه تر در مقابل بیماریپذیر آسیب کشورهای

های مربوط به سازوکار تقویت قوانین بهداشت جهانی و بازنگری در قوانین بهداشت جهانی را بیشتر  گزینه -

 در نظر بگیرد؛ 
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پذیر، ظرفیت آنها را برای اجرای با هماهنگی میان کشورها و اختصاص بودجه کافی  به کشورهای آسیب -

 وانین بهداشت جهانی تقویت کند؛ ق

سازمان بهداشت جهانی باید با شرکای خود همکاری بیشتری داشته باشد تا بتواند مسائل مختلفی را که به  -

حل  گیر است  طور غیر مستقیم مرتبط با عملکرد سازمان بهداشت جهانی  و پیشگیری و کنترل بیماری همه

 کند.

 Mooreگیر مانند کرونا کشورهای متأثر از درگیری است ) های همه یماریترین کشورها در برابر ب پذیر آسیب

and et al,2016:1-4 .)جلوگیری مانند کروناهمه گیری های  بیماری بنابراین، ابزار قدرتمند برای جلوگیری از ،

که کشورها های بهداشتی تا زمانی  ها برای تقویت سیستم های کمکی از جمله تالش . تالشاز تشدید درگیری است

مؤثر خواهد بود. درگیر منازعات در تعقیب منابع طبیعی و شکوفایی فواید همکاری نظامی هستند ناکارآمد و غیر

توانند به طور منتقدانه تناقض بین تأثیرات منفی  های توسعه ای، می نفع کمکعالوه بر این کشورهای ذی

ای را با هدف کاهش تأثیرات  و ابتکارات کمک توسعههای اقتصادی دیکته شده به وسیله اهدا کنندگان  سیاست

ها بر جامعه و بهداشت مردم درک کنند. با این حال چنین مسائلی به عهده مستقیم سازمان  مختلف چنین سیاست

 Piédrola andتواند برای این کمبودها مسئول شناخته شود)بهداشت جهانی نیست و سازمان بهداشت جهانی نمی

et al,2008:4-6 .) 

اش مرتبط با کنترل گیر کرونا سازمان بهداشت جهانی در راستای کارکردهای اصلی در پاسخ به بیماری همه

استفاده و گیر  بیماری همههای موجود برای پیشگیری و کنترل سازوکاراز برخی از کند.  گیر عمل می بیماری همه

ه طور کلی با توجه به موقعیت نامشخص و فقدان . بایجاد کرده است 19کووید  سازوکارهای جدیدی برای پاسخ به

های اولیه اتخاذ کرده  گیر کرونا گام سازمان بهداشت جهانی در واکنش اولیه به بیماری همه 19آگاهی درباره کووید 

های پذیرفته شده توسط سازمان بهداشت جهانی در محدوده سازمانی است و به وسیله منابع در دسترس است. اقدام

ها و  گیر کرونا داده شد باید بیشتر تحلیل شود و سازوکار هایی که به بیماری همه ده است. پاسخمحدود ش

های پاسخ اضطراری سازمانی باید بهبود داده شود. بسیاری از کارشناسان در مورد ضرورت آماده کردن  ظرفیت

سازمان بهداشت جهانی، موافق  سازمان بهداشت جهانی با منابع بیشتر و منابع مالی باثبات و گسترش مأموریت

های مشابه  در بحراننقش رهبری و هماهنگ قوی  که سازمان بهداشت جهانیجامعه جهانی انتظار دارد هستند. 

 (.Gostin,2020:2-7) داشته باشدکرونا 

 گیرینتیجه
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ن الملل در سراسر جها به موضوع مطالعاتی متخصصان بهداشت جهانی و محققان روابط بین 19کووید 

المللی  تبدیل شده است. ویروس کرونا چالشی پیش روی کشورهای جهان است، زیرا به سرعت از مرزهای بین

رو مانند هر چالش فراملی، مواجهه شدن با ویروس کرونا نیاز به پاسخ فراملی دارد. به نظر  کند. از این عبور می

ا و تعیین کننده استانداردهای واکسن کرونا رسد سازمان بهداشت جهانی مرکز اصلی مبارزه با ویروس کرون می

دهد و آخرین بار هم نخواهد  گیر پاسخ می است. این اولین بار نیست که سازمان بهداشت جهانی به یک بیماری همه

بود. در طول دو هفته از اولین اطالع از این بیماری جدید سازمان بهداشت جهانی اولین توصیه خود را در مورد 

 19ش ویروس، معالجه بیماران، اطالع رسانی به مردم و آماده شدن کشورها برای مقابله با کووید چگونگی آزمای

ها، درمان ها، چنین سازمان بهداشت جهانی از روابط علمی برای تسهیل تولید سریع واکسنمنتشر کرد. هم

های سراسر دنیا  ته به آزمایشگاههای آزمایشی طی چند هف ها و سایر ابزارها استفاده کرده است. اولین کیت تشخیص

با ابتکار دفتر سازمان بهداشت جهانی با شرکت بیش از  19کنفرانس کووید  1399فروردین  8ارسال شد. در تاریخ 

های موفق کشورهای چین،  نفر از کشورهای عضو در ژنو برگزار شد که طی آن تجربیات، دستاوردها و سیاست 50

مورد تجدید نظر  2005ق قوانین بهداشت جهانی یک توافق حقوقی جهانی در سال ژاپن و سنگاپور ارائه شد. طب

نامه همه کشورها متعهد قرار گرفت و توسط همه اعضای سازمان بهداشت جهانی به امضا رسید. طبق این توافق

دسامبر  31ه در نامشدند بروز هر نوع بیماری ناشناخته و غیر منتظره را گزارش کنند. چین نیز براساس این توافق

برخی از موارد ابتال را به سازمان بهداشت جهانی گزارش داد. بنابراین مدیرکل سازمان بهداشت جهانی  2019

شدند آلوده  افراد را هنگامی که دور هم جمع می 19وضعیت اضطراری در مورد بهداشت عمومی اعالم کرد.کووید 

های اجتماعی  ها و شبکه رونا متحد شدند و از طریق رسانهکشورهای جهان علیه ویروس ک 2020کرد. در سال  می

المللی در زمینه تحقیق و  تالش کردند اطالعات عمومی را در مورد مقابله با این ویروس منتشر کنند. همکاری بین

ها  حلشود. کشف راه ای محسوب می نوآوری شروع شد و در نهایت واکسن کرونا کشف شد که اتفاق خارق العاده

طریق مطالعات علمی، همبستگی و هماهنگی میان کشورهای مختلف جهان ابزارهای اصلی سازمان بهداشت از 

سازمان بهداشت جهانی ملزومات  2020شود. در سال جهانی برای مقابله با بزرگترین تهدید سالمتی محسوب می

تی درباره تکامل ماهیت ویروس و حیات بخش و تجهیزات به سراسر جهان فرستاد و به میلیاردها نفر اطالعات حیا

اندازند تا با  چگونگی حفاظت از خودشان را ارسال کرد. حمایت از کارکنان بهداشت که زندگی شان را به خطر می

 گیر مبارزه کنند، بزرگترین اولویت سازمان بهداشت جهانی است.  بیماری همه

سیستم  19شود. بنابراین کووید  ضروری میگیر مانند کرونا موجب کمبود شدید تجهیزات  های همه بیماری

ای برای پر کردن شکاف، تضمین کیفیت و کمک به کشورها برای اینکه در زنجیره تامین حرکت کنند، ایجاد  زنجیره

وارد کرد. از  2020های عرضه جهانی در سال  های سفر و کاهش پروازها فشار عظیمی بر زنجیره کرد. محدودیت
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ها  اتی به طور شبانه روزی تالش کردند تا منابع مورد نیاز خود را برای کسانی که بیشتر به آنهای تدارک رو تیم این

نیاز دارند،دریافت کنند. در حالی که نیاز به ماسک کامالً شناخته شده است؛ اما یکی دیگر از منابع حیاتی اکسیژن 

لید و تحویل اکسیژن پزشکی حتی قبل از وت کند تا نفس بکشند. پزشکی است که به طور جدی به بیماران کمک می

زیرا پیش بینی  ؛شد ها کنار گذاشته می اغلب از بودجه بیمارستانو در جهان یک چالش بود  کرونا همه گیری

پذیر تهیه  منابع اکسیژن را برای کشورهای آسیب 19بود. سازمان بهداشت جهانی در پاسخ به کووید  ها دشوار تقاضا

سازمان بهداشت جهانی بیشتر از شانزده هزار متمرکز کننده اکسیژن، چهل  2020ر دسامبر و توزیع کرده است. د

ها مزایای سالمتی گسترده  کشور ارسال کرده است. این دستگاه 121هزار پالس اکسی متر و مانیتور اکسیژن را به 

د، افرادی که تحت عمل جراحی تری را به همراه خواهند داشت. برای مثال برای کودکان مبتال به التهاب ریه شدی

گیرند و زنان باردار بسیار مفید هستند. در سراسر جهان مردم خواهان شفافیت و اطالعات درست و مفید  قرار می

گزارش وضعیت  200هستند. سازمان بهداشت جهانی با شروع اولین اخبار شیوع بیماری در ابتدای ژانویه بیش از 

 79جلسه اطالعاتی کشورهای عضو بود که طی آن مجموعاً  38شت جهانی میزبان روزانه منتشر کرد. سازمان بهدا

با روحیه همبستگی به اشتراک  19کشور از جمله وزرای بهداشت و سایر رهبران تجربیات خود را درباره کووید 

 گذاشتند.

ت مربوط به اند. سازمان بهداشت جهانی آخرین تحوال ها همچنین مخاطبان و شرکای اصلی بوده رسانه  

جلسه توجیهی برای روزنامه نگاران به اشتراک گذاشت. سازمان بهداشت جهانی  130را طی بیش از  19کووید 

را برای عموم  19فیلم، اطالعات مربوط به کووید 19جلسه و  50همچنین در سایر مجامع عمومی از جمله بیش از 

تاریخی برای تقویت سازمان بهداشت جهانی فراهم ارائه داده است. بحرانی که توسط کرونا شروع شد، فرصت 

کرد. اصالحات در راستای تقویت نقش سازمان بهداشت جهانی باید با شناخت مصلحت عمومی جهان که توسط 

سازمان بهداشت جهانی به دست آمده،آغاز شود. محافظت از مردم جهان دربرابر تهدیدات سالمت جهانی مانند 

، یعنی از زمان تأسیس آن به عنوان اولین سازمان 1948سازمان بهداشت جهانی از سال کرونا، نقش اساسی است که 

های عفونی مثل  تخصصی سازمان ملل، بر عهده گرفته است. سازمان بهداشت جهانی عالوه بر مقابله با بیماری

را در حوزه بهداشت برای ها  دهد، استاندارد کرونا، روند بهداشت را تحت کنترل دارد، تحقیقات مختلف را انجام می

 آورد.  های عضو حمایت فنی به عمل می کند و از دولت کشورهای عضو تعیین می

های زیادی دست یافته است.  های ناچیز کشورهای عضو به موفقیت سازمان بهداشت جهانی با وجود کمک

تر تصور تر و قویمللی مسئولال تواند به عنوان یک آژانس بین ، سازمان بهداشت جهانی می19صرف نظر از کووید 

کنند و  شود؛ زیرا کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی از قواعد و هنجارهای سازمان بهداشت جهانی پیروی می

آورند. اما بودجه سازمان بهداشت جهانی در مقایسه با  حمایت سیاسی نیز از این سازمان تخصصی به عمل می
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ن رو، این سازمان تخصصی به منابع مالی داوطلبانه بسیار متکی است. بنابراین وظیفه جهانی آن بسیار کم است. از ای

برد. از این رو، تنها با تقویت قوانین و  المللی رنج می های بین های رایج سازمان سازمان بهداشت جهانی نیز از ضعف

ا طبق قوانین بهداشت جهانی یابد. در این راست ابزارهای سازمان بهداشت جهانی است که انتقادها از آن کاهش می

های اصلی سازمان بهداشت جهانی را برای کشف و پاسخ به موارد  اندکه ظرفیتکشورهای عضو توافق کرده

به اجرا در آمد، اما  2007اضطراری بهداشت عمومی تقویت کنند. با وجود اینکه قوانین بهداشت جهانی در سال 

های عضوی  قوانین بهداشت جهانی دولت 7ا نشده است. طبق ماده هنوز از سوی کشورهای عضو به طور کامل اجر

شود، به  ها ارائه می که تعهدات خود را اجرا نمی کنند، ممکن است امتیاز حق رأی یا خدمات دیگری که به آن

. تواند تأیید مجمع جهانی بهداشت را به دست آورد حالت تعلیق در آید. در این زمینه مدیر کل بهداشت جهانی می

 سازمان بهداشت جهانی به تأمین مالی و حمایت کشورهای عضو متکی است. 

های عضو از جمله در مورد  معضل سازمان بهداشت جهانی مشخص است. این سازمان به همکاری دولت

دسترسی به قلمرو کشورهای عضو، نیاز دارد تا متخصصان سازمان بهداشت جهانی بتوانند وارد قلمرو کشورهای 

گیر کرونا  د. مدیر کل سازمان بهداشت جهانی باید آزادی عمل داشته باشد تا در مواردی مانند بیماری همهعضو شون

حل تحقق این هدف به نفع سالمت جامعه بشری و علم عمل کند و تحت تأثیر مسائل سیاسی قرار نگیرد. یافتن راه

گیر مانند کرونا کشورهای با درآمد باال از منابع  همههای  دشوار است؛ اما باید راه حل آن پیدا شود. در مورد بیماری

های  کنند؛ اما کشورهای کم درآمد و یا با درآمد متوسط در مدیریت بیماری خود برای پاسخگویی به آن استفاده می

رو در چنین کشورهایی سازمان بهداشت  گیر مانند کرونا به حمایت سازمان بهداشت جهانی نیاز دارند. از این همه

جهانی باید نقش حمایتی بیشتری ایفا کند. بنابراین سازمان بهداشت جهانی کارآمد نیاز مردم جهان است. اما هنوز 

رو با وجود  برد. از این سازمان بهداشت جهانی از کمبود بودجه و حمایت سیاسی کشورهای عضو رنج می

ردم جهان باشد، هنوز تحقق نیافته است. اراده های متعدد، سازمان بهداشت جهانی کارآمد که کامالً سزاوار م تالش

 تواند خیلی مؤثر باشد.  ها در کارآمدی سازمان بهداشت جهانی می سیاسی دولت
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 های بشردوستانه با تأکید بر مورد ایرانبر کمک 19ید وگیری کوتأثیر همه

   1جاوید رستمی

 چکیده

 

های بشردوستانه همواره از مسائل مطرح در عرصه جهانی بوده است. بدین ترتیب که با حمایت مالی کمک

چنین بخش خصوصی تحت عنوان و هم و جهانی ایالدولی منطقههای بینتوسعه یافته، سازمان کشورهای عموماً

تر دفاتر المللی و از همه مهمهای غیردولتی بیننهاد محلی، سازمانهای مردمها، سازمان، دولتمسئولیت اجتماعی

کنند. کمیت و کیفیت های بشردوستانه را در کشورهای در حال توسعه اجرا میتخصصی سازمان ملل متحد برنامه

-های بشردوستانه بسته به پیشته به نوع، اهداف و قوانین حامیان و نوع و چگونگی اجرای برنامهحمایت مالی بس

 زمینه موجود در جامعه هدف یا کشور مربوطه و همچنین تخصص سازمان های مجری قابل تغییر است. 

 

را نیز به وجود خواهد تری ده و تغییرات بیشتر و ژرفکرتغییراتی را در رویه موجود ایجاد  19یدوکو گیریهمه

یت است. با ؤهای بشردوستانه قابل رآورد. این تغییرات هم در دسته حمایت مالی و هم در چگونگی اجرای برنامه

-های بشردوستانه توسط سازمانکنندگان منابع مالی و محل اجرای برنامهتوجه به اینکه کشور ایران نیز جزو دریافت

، واکاوی این ویژه در حوزه پناهندگان، محیط زیست، بهداشت و سالمت بوده استالمللی به های بشردوستانه بین

-. در مقاله حاضر سعی شده است تا با بررسی این تغییرات، چالشتری برخوردار استسیر تحول از اهمیت ویژه

المی ایران، ضلعی دولت جمهوری اسد و بدین ترتیب سهشوهای الزم نیز ارائه بینیهای مربوطه ذکر شده و پیش

ردوستانه در ایران های بشتری برای مدیریت مسئله کمکهای بشردوستانه نقشه راه شفافحامیان مالی و سازمان

 داشته باشند. 

 های بشردوستانه های بشردوستانه، ویروس کرونا، سازمان، کمک19کووید :های کلیدیواژه

 

 مقدمه

توان یافت ای را در دنیا نمیه وجود آورده است. تقریباً هیچ زمینهدر جهان تغییرات ژرفی را ب 19گیری کوویدهمه

، بیش 2020فوریه سال  20اثر مانده باشد. بر اساس آمار ارائه شده تا یاب بیکه اثری از این بحران بزرگ و البته کم

را بر اثر این بیماری از  میلیون نفر نیز جان خود2میلیون نفر در جهان به ویروس کرونا مبتال شده و بیش از  110از 

 (. 19اند )سازمان بهداشت جهانی، بخش مرکز اطالعات کوویددست داده

                                                           
1
 jr22khordad@gmail.com دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران،  
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قرار دارند. عالوه بر معضالت مربوط به بهداشت  تریپرمخاطرهپذیر همواره در وضعیت در این شرایط اقشار آسیب

وجود امنیت غذایی و عدم تهیه  و سالمت عمومی، بحران اقتصادی سبب شده است تا در ادامه خطر بزرگ عدم

 ها به وجود بیاید.ملزومات بهداشتی الزم در پی کاهش قدرت خرید خانوار

 

میلیون نفر از مردم با مشکل عدم وجود امنیت  135، 2019بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا تا دسامبر سال 

فر افزایش پیدا کرده و دلیل آن چیزی جز میلیون ن 265به  2020غذایی مواجه بودند که این رقم در پایان سال 

 . (WFP,2020)ویروس کرونا نیست 

 

دهد و بخش بشردوستانه باید تمام های بشردوستانه را نشان میشرایط پیش گفته به صورت شفافی اهمیت کمک

برای  2وستانههای بشرد. حق بر دریافت کمک1تالش خود را بکند تا اثرات نامیمون این بیماری را به حداقل برساند

. منشور های بعدی مورد بازبینی قرار گرفتو در سال در منشور بشردوستانه ذکر شد 2000اولین بار در سال 

های بشردوستانه برای افراد بحران زده، ضمن شناسایی حق دریافت کمک 2020بشردوستانه منتشر شده در سال 

کند در صورت عدم وجود ظرفیت کافی ه و تصریح میدولت را مسئول اصلی حمایت از این دسته از مردم دانست

های المللی صلیب سرخ و سازمانالمللی همچون اهداکنندگان مالی، سازمان ملل متحد، کمیته بینملی، بازیگران بین

 . (Sphere Project,2020,Paras2&3) داندالمللی را مسئول میبین

 

گیری بر اساس شواهد و مدارک موجود از زمان آغاز همه هدف این تحقیق در حقیقت آن است که تحلیل دقیقی

کرونا ارائه دهد. این تحلیل از آنجایی اهمیت دارد که تا زمان توزیع حداکثری واکسن و اثرگذاری آن هنوز زمان 

با  دوستانه تأثیرگذار باشد تاهای بشرتواند در بهبود عملکرد حوزه کمکزیادی باقی است و تحلیل شرایط کنونی می

ها تطبیق داده شود. از طرفی ها و نوع برنامهگیری ویروس کرونا در مورد سازوکارها، روشتغییرات حاصل از همه

بینی از شرایط کنونی، شرایط احتمالی دوره های بشردوستانه اهمیت زیادی دارد تا با ارائه پیشتأمین مالی برنامه

 ریزی در این حوزه دقیق تر اجرا شود. شرایط ترسیم شده و برنامه واکسیناسیون و پسا واکسن، نقشه مالی و اجرایی

 

                                                           
1
 برای اطالعات بیشتر، ر.ک: 

 ایران.  هالل کاربردی - علمی عالی آموزش موسسه سوانج، به پاسخگویی المللی بین حقوق ،1393 پالیزوان، خدیجه و حسن اسفندیار،

2
 العات بیشتر، ر.ک:برای اط  

 .حقوق بشر و آزادی های بنیادین، تهران: انتشارات دادگستر، 1395عباسی، بیژن، 
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بندی نحوه اجرای عملیات بشردوستانه و تغییرات موجود در را در دو دسته 19گیری کووید در این مقاله تأثیرهمه

خسارت ناشی از   هایی را برای حل مسئله یا کاهش میزانبینیها بررسی کرده و پیشتأمین مالی این دسته از برنامه

ها کرونا و تبعات ناشی از آن در دوره حاضر که روند توزیع واکسن کرونا آعاز شده ارائه خواهیم داد. سپس چالش

 گیری را ارائه خواهیم کرد.و کمبودهای موجود را بیان کرده و راهکارها و نتیجه

 

آوری شده و بر اساس شواهد و مدارک ای جمعسعی نگارنده بر این بوده است تا اطالعات الزم به صورت کتابخانه

و تحلیل و بررسی شرایط موجود « ایران»های مربوط نیز ارائه شود. در سرتاسر این مقاله پس زمینه موجود تحلیل

-تر و جامعتر و راه حل واقعیدر کشور مورد تأکید قرار گرفته و سعی شده است تا با یک دید تطبیقی ارزیابی دقیق

 شود.  تری ارائه

 مبحث نخست: اثرگذاری بر نحوه اجرای عملیات بشردوستانه

های بهداشتی و مقررات وضع شده از جانب نهادهای دولتی که در پی شیوع ویروس کرونا وضع شد، سبب پروتکل

ابق ( اعمال شود تا با شرایط جدید تط1های بشردوستانه )عملیات بشردوستانهشد تا تغییراتی در نحوه اجرای برنامه

 یابد که در این بخش بدان خواهیم پرداخت. 

 . اثرگذاری بر نحوه توزیع کاال و خدمات1

ای که سبب تجمع افراد زیاد شود، های بهداشتی تجمع افراد را به شدت منع کرده است. بنابراین هر برنامهپروتکل

کند. بنابراین برنامه توزیع یشتر میحتی در صورت داشتن ماسک و دیگر بازدارنده باز هم احتمال شیوع کرونا را ب

 Turkish)ها مراجعه کنندکاال یا خدمات باید به صورتی تنظیم شوند تا افراد به صورت پراکنده برای دریافت آن

Red Crescent, 2020, p.13) . 

ا تعداد کمتری تر یا بهای بازتر و گستردهآموزی باید در محیطهای مهارتهای جمعی همانند کالسچنین برنامههم

 Cant , Sue and)های آنالین استفاده شوداز افراد برگزار شده یا حتی از فناوری اطالعات برای برگزاری کالس

Kathryn, Taetzsch,2020, p.2) .هایی های همگانی خیریه مانند بازارچه یا نمایشگاهمثال دیگر برای برنامه

 شدند نیز در این دوره قطعاً امکان برپایی نخواهند داشت. ار میاست که با اهداف خیریه به صورت متناوب برگز

های نقدی به جای تحویل اقالم به جامعه هدف که همواره مورد رسانی بشردوستانه از طریق کمکمسئله کمک

های بشردوستانه وجود داشته در وضعیت کنونی های باالدستی عموم سازمانگذاریتأکید قرارداشته و در سیاست

                                                           
1
 برای اطالعات بیشتر، ر.ک:  

 جمعیت حمایت با تیسا، انتشارات بشردوستانه، های فعالیت در داوطلبان مدیریت ،1393 مریم، نخساز، ، ناز فرح ، رافع ، آرمین امیر،

 . 9786007212080:  شابک. نایرا احمر هالل
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نماید. بدین ترتیب کمک نقدی عالوه بر مزایای پیشین بیش از هرچیزی در راستای تر مییش از هرچیزی ضروریب

های کمک رسان های بهداشتی ویروس کرونا بوده و از تجمع افراد و تماس بیش از حد نیاز کارکنان سازمانپروتکل

 .(Golay, Alice and Tholstrup , Sophie, 2020, pp.25-26)کندنفع جلوگیری میو افراد ذی

 . اثرگذاری بر نوع اقالم توزیعی2

کننده، دستکش و ... بروز یابد که به خودی زا سبب شده تا نیازهای جدیدی همانند ماسک، ضدعفونیبیماری بحران

های کمکهای بشردوستانه، کند. از طرفی بر اساس اصول حمایتی سازمانخود وزن جدیدی را بر خانوار تحمیل می

نفعان بدل شود. به همین دلیل توزیع ماسک و دستکش بشردوستانه نباید خود به منبع جدیدی برای اضرار به ذی

 . (NRC, 2020, p.2)های عامل قرار گرفتنفعان پس از شیوع بیماری در دستورکار سازمانمیان ذی

های بشردوستانه نیز باید به طریقی ی ملی، کمکهای اجتماعی و اقتصادچنین با وجود مقررات و تغییر در برنامههم

-اعمال شوند که با شرایط جدید تطابق داشته و بیشترین بازدهی را داشته باشند. یک مثال عالی در این زمینه برنامه

. مدارس در ایران پس از شیوع (Clayton, Jonathan, 2020)های کمک به بازسازی و تجهیز مدارس است 

ای که به بازسازی و تهیه اقالم مورد نیاز ه صورت مجازی به کار خود ادامه دادند. بنابراین بودجهب 19گسترده کووید

گرفت، تغییر کاربری داده و به تهیه تبلت برای دانش های آموزشی، کیف و ... تعلق میمدارس مانند نیمکت، بسته

 . (RI,2020)آموزان یا عوامل آموزشی بدل شد

 نیازسنجی. اثرگذاری بر نحوه 3

-سنجی برای طراحی عملیاتها مطرح است که نیازها و پروژهدر مدیریت پروژه همواره بحث چرخه انجام برنامه

شود امری حیاتی های خاص انجام میهای وابسته امری الزامی است. بنابراین نیازسنجی کلی که از مناطق یا گرو

هایی روبرو است که دسترسی اصی بر آن حاکم است با سختیگیری که مقررات تردد خاست. این مهم در دوره همه

های پیشین انجام ها بر اساس دادهکند. بنابراین این نوع از نیازسنجیهای بشردوستانه را عمالً غیر ممکن میسازمان

 شود. می

شده است،  های بشردوستانه که بر اساس گزینش طراحیچنین در مورد نیازسنجی از افراد برای تحویل کمکهم

های مجازی و به طور کلی خدمات بر خط انجام االمکان از طریق تماس تلفنی یا با استفاده از شبکهاین کار حتی

شود تا تماس فیزیکی را به حداقل برساند و از این طریق ریسک انتقال فرد به فرد ویروس کرونا کاهش می

 .  (HIAS, 2020, p.23)یابد

های بشردوستانه در انجام عملیات بشردوستانه ویروس کرونا سبب شده است تا سازمانبنابراین شرایط حاصل از 

خود چه به جبر و چه برای باال بردن بازدهی و تطبیق با شرایط محیطی برای عملکرد بهتر، بازبینی کنند. در حالی 

 پردازیم. دامه بدان میتر خواهد بود که در اکه این تطابق محیطی حتی با وجود مقررات مالی خارجی پیچیده
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 اثرگذاری بر منابع مالی مبحث دوم: 

های بشردوستانه را افزایش داد. برنامه جهانی واکنش گیری کرونا نیاز جهانی به کمکمیالدی، همه 2020در سال 

 19یدگیری کووهای بشردوستانه در قبال همهکشور را به عنوان اولویت حمایت 63 1بشردوستانه سازمان ملل متحد

 34های بشردوستانه بودند. کشور حتی پیش از شرایط کرونا نیز نیازمند دریافت کمک 55کشور،  63قرار داد. از این 

ها دو چندان گیری بر آنبرند که اثرات مخرب همهکشور در وضعیت نابسمان و بحرانی بسر می 63کشور از این 

کشور در وضعیت بسیار باال از نظر خطرپذیری قرار  8 کشور در وضعیت باال و 17کشور 34نماید. از این می

 .  (EC, 2020)دارند

 63، تنها 2019در سال  بودجه بشردوستانه در جهان به اندازه کافی وجود نداشت. مثالً حتی پیش از کرونا نیز

ه است. براساس یافته بوددرصد از این نیاز مالی تأمین شد که اکثریت قریب به اتفاق آن از سمت کشورهای توسعه

 13، کمک تزریق شده از طریق این دسته از کشورها تنها پاسخ به 2020های منتشر شده تا پایان ماه آوریل گزارش

 .  (OCHA, Financial Tracking Services)درصد از نیازهای سال را تأمین کرده است

های بشردوستانه با مالی اصلی برنامهکنندگان شایان ذکر است که خود کشورهای توسعه یافته به عنوان تأمین

گیری مواجه شدند که این امر البته با پیوند خوردن با روند مشکالت عدیده اقتصادی و اجتماعی حاصل از همه

 ای را به وجود آورد.المللی شرایط بغرنج و پیچیدهفزاینده و پرشتاب نیاز جهانی به حمایت بین

 19با آثار مخرب کووید ایجاد ردیف بودجه جدید برای مقابله

اند حتی با یافته سعی کردهالبته باتوجه به نیاز جهانی برای مداخله بشردوستانه در زمینه کرونا، کشورهای توسعه

گیری های بشردوستانه جدید برای مبارزه با این همهوجود مشکالت اقتصادی در کشور خود با ایجاد ردیف بودجه

شود تا در بلندمدت منابع مالی ی در این زمینه برداشته باشند. اما این امر سبب میو عواقب نامیمون آن، قدم مثبت

بندی جدید ذکر شده بیشتر محور کاهش بسزایی داشته باشند که بدان خواهیم پرداخت. بودجهبشردوستانه و توسعه

 بر دو حوزه متمرکز است:

آور، شغل خود را از ونا، بسیاری از خانوارهای تک نانگیری کرپذیر: به دلیل شرایط همه. حمایت از اقشار آسیب1

داد، مانند کارگران فصلی و . این درحالی است که کارگران بدون قرار (OECD,2020, p.10)دست دادند

فرما نیست و از ها حکممزد بیش از همه آسیب دیدند. چون از طرفی نظام تأمین اجتماعی خاصی بر آنکارگران روز

دهند تا ابتدا برای سبک وزنی ها ترجیح میل آسان بودن کنارگذاشتن این دسته از کارگران، کارفرماطرفی به دلی

  . (ILO,2020)اقتصادی دست به حذف همکاری با این دسته از افراد بزنند

                                                           
1
 UN Global Humanitarian Response Plan (GHRP) 
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ین های ب. حمایت در بخش بهداشت و سالمت: توزیع ماسک و اقالم بهداشتی از ابتدای کار در دستور کار سازمان2

پذیر نیازمند دریافت ماسک، ضدعفونی کننده و ... بودند، کنندگان مالی آن قرار گرفت. اقشار آسیبالمللی و تأمین

زیرا سبد خانوار در اثر کرونا بسیار زیان دیده بود و توانایی افزودن یک دسته کاالی دیگر به این سبد وجود ندارد. 

 شود. هدف اعطا می این کمک به صورت نقدی یا کاالیی به جامعه

میلیاد دالر بودجه برای پوشش  7.3برنامه جهانی واکنش بشردوستانه سازمان ملل متحد، مجموعا  بر اساس گزارش

درصد آن محقق  21تنها  2020کشور پیش خوانده الزم است که تا انتهای ماه ژوئن سال  63نیازهای بشردوستانه 

گیری و د و دویست میلیون دالر منبع مالی جدید برای مقابله با همه. عالوه بر آن، یک میلیار (EC, 2020)شد

میلیون دالر بودجه  48در این میان، . (UNSGD)عواقب آن در اختیار سازمان جهانی بهداشت قرار گرفت

گیری به جمهوری اسالمی ایران تعلق گرفت که این کشور در وضعیت با ریسک بشردوستانه برای مقابله با همه

های جدا از کرونا ندارد و بنابراین از بسیاری کرونا قرار داشته و وضعیت خطرپذیر باالیی نیز از منظر بحران متوسط

 . (EC, 2020)از کشورها سودان، فلسطین و نیجریه و کنیا بودجه بیشتری دریافت کرده است

 واکسنتزریق منابع مالی در دوره پسا

بع مالی بشردوستانه در آینده نه چندان دور کاهش قابل توجهی بیابد. این شود تا مناو اثرات آن سبب می 19کووید 

گیری که اقتصاد جهانی افول کرد، منابع مالی بشردوستانه نه گیرد: نخست، در دوره همهامر از دو علت نشئت می

در حقیقت برنامه کاهش گذاری شد. ای نیز پایههای جدید بودجهتنها کاهش پیدا نکرد، بلکه برای مقابله با آن ردیف

هایی که در اولویت نیستند همانند بودجه نظامی یا منابع مالی بشردوستانه به دوران پساواکسیناسیون معوق بودجه

یافته های توسعهشد و بنابراین پس از این دوران تغییرات قابل توجهی اعمال خواهد شد. از سوی دیگر دولت

که خود شدیداً با این پاندمی درگیر بودند، با واکسیناسیون جهانی در پی همانند دول اروپایی، آمریکا و ... 

شود تا این دست برنامه این های آسیب دیده اقتصادی خواهند بود که بازهم این امر سبب میبازتوانبخشی بخش

زه داخلی های بشردوستانه بودند، متوقف شده یا کاهش داده شود و به حوکننده عمده بودجهکشورها که تأمین

های بشردوستانه بیش از هرچیزی بر واکنش به تبعات ایجاد معطوف شود. بدین ترتیب باید منتظر باشیم تا کمک

 ها بدین ترتیب خواهد بود:ترین آنشده توسط ویروس کرونا متمرکز شود که مهم

ا حتی پس از واکسیناسیون پذیر اثرات نامیمون ویروس کرون. تأمین واکسن کرونا برای اقشار جامانده و آسیب1

ها ها حاکی از آن است که ویروس کرونا تا بلندمدت همراه انسانبینیسراسری نیز باقی خواهد ماند. حال آنکه پیش

چنین باید در حوزه کمک به اقشار . بنابراین هم (Bump Jesse B et. Al, 2021, p.85)وجود خواهد داشت

ای عامل تزریق شود تا از درد و رنج انسانی بکاهد. ضمن اینکه رسیدن به یک هپذیر، منابع مالی به سازمانآسیب

نکته مهم در این زمینه دستور  پذیر نیست.ها امکانشرایط پایدار اقتصادی برای خانوارها بدون رفع نیازهای اولیه آن
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برگزاری مهر(. بدین های انگلیسی و آمریکایی است )خرهبری جمهوری اسالمی ایران در مورد ممنوعیت واکسن

ترتیب برنامه بشردوستانه در این زمینه باید متناسب با مقررات و قوانین کشورها باشد تا قابلیت اجرایی به خود 

 بگیرند. 

کارهای متضرر برای بازتوانمندسازی: در ادامه توضیحات مربوط به مورد پیشین باید توجه و. کمک به کسب2

های اساسی . دوره اورژانسی که نیازمند کمک1شوند: شردوستانه به سه دسته تقسیم میهای بداشت که اصوالً برنامه

کند و دوره گذار به شرایط پایدار است . دوره بازتوانیابی که در حقیقت نقش دوره انتقالی را ایفا می2و اولیه است، 

 افراد تحت حمایت. رسانی پایدار برای رسیدن یک شرایط باثبات برای . دوره کمک3و در نهایت، 

برند که منظور از آن مداخله بشردوستانه به صورت الیه به نام می 1«تخم مرغ حمایتی»از این الگو با عنوان الگوی 

بنابراین پس از   (Jaspars, Susanne et. al, 2008, p.12-14)های موجود است.الیه و متناسب با واقعیت

هداشتی و سالمت ناشی از کرونا، در حقیقت از شرایط اورژانسی عبور واکسیناسیون نسبی و بهبود نسبی شرایط ب

شویم. بدیهی است که بسیاری از منابع مالی بشردوستانه بر همین یابی و توسعه محور میکرده و وارد فاز بازتوان

رفت، هایی که مورد تأکید قرار خواهد گ. بنابراین یکی از برنامه(UNHCR, 2020)حوزه متمرکز خواهد بود

های کسب و کار و توزیع ابزار مدت، واموکارها از طریق حمایت نقدی کوتاهسازی صاحبان مشاغل و کسبتوانمند

 . (Gentilini, U et. al, 2020, p.46)برای کسب درآمد است

 روهای پیش مبحث سوم: بررسی چالش

زه عملیات بشردوستانه و چه تأمین مالی این گیری تغییرات فراوانی چه در حوکه بیان شد، در دوره شیوع همهچنان

دار خواهد بود و تا بازگشت به روند رو به رشد گذشته فاصله زیادی ها مشهود است؛ تغییراتی که قطعاً ادامهبرنامه

هایی در آینده نزدیک است که در این بخش در سه مبحث مشاغل دارد. این تغییرات در عین حال مسبب چالش

 کاهش منابع مالی و چالش دسترسی بدان خواهیم پرداخت.  حاصل از کرونا،

 . مشاغل حاصل از کرونا1

های مالی کالنی که کرونا به اقتصاد جهانی وارد کرد، برخی مشاغل از این قضیه مستثنا شده و حتی در کنار زیان

ت خانگی و تولیدات روند صعودی به خود گرفتند. برای مثال در ایاالت متحده آمریکا فروش و پرورش حیوانا

درصدی روبرو شد؛ فقط در لوس آنجلس  50وابسته به دلیل وابستگی بیشتر مردم به محیط خانه با افزایش متوسط 

 .(Singolda, Adam, 2020)درصد تخمین زده شده است 70این افزایش رغبت تا 

ربری سود سرشاری را از وضعیت در ایران نیز به صورت مشابهی مشاغل جدید بروز و ظهور یافته یا با تغییر کا

های شخصی سفارش دوخت ماسک و های خیاطی یا خیاطگیری به دست آوردند. برای مثال کارگاهحاصل از همه

                                                           
1
 Protection Egg 
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های دستی هنری به این چنین هنرمندان نیز با طراحی، دوخت و عرضه ماسکهای پزشکی را گرفتند. همروپوش

 عرصه وارد شدند. 

های آرایشی و دهندگان سرویسها، ارائههای محلی، آشپزخانهات فروش اینترنتی، بقالیخدمات ارسال کاال، خدم

بهداشتی خانگی، خدمات مربوط به سالمت و ورزش خانگی، صنایع الکل طبی و صنعتی، صنایع مربوط به دستمال، 

از دوره  . بنابراین پس (Ludwig, Sean, 2020)دستکش و پالستیک و ... از جمله این مشاغل هستند

ها نیاز داشتن آنواکسیناسیون و کاهش شیوع کرونا قطعاً این دسته مشاغل وارد فاز نزولی خواهند شد و سرپا نگه

 .به مدیریت و تدبیر نیاز دارد

 محور. کاهش منابع مالی در بخش توسعه2

 2021دهد که در سال ه میبینی را ارائاین پیش 1المللی ابتکارات توسعهتحقیقات انجام شده توسط سازمان بین

کاهش پیدا  2021میلیارد دالر در سال  134به  2019میلیارد دالر در سال  153محور از های توسعهکمک

این درحالی است که نیازهای بشردوستانه از هرزمان دیگری بیشتر است. سازمان ملل در همین .  (DI,2020)کند

 2019درصد بیشتر سال سال  25به صورت متوسط  2020یری در سال گزمینه با اضافه شدن نیازهای مربوط به همه

 . (UNSGD)است

طور که گفته شد جمهوری اسالمی ایران از اهمیت این مطلب برای وضعیت حاکم در ایران آن است که همان

-ای میجهالمللی برای توسعه به ویژه در زمینه محیط زیست است و این کاهش بوددریافت کنندگان منابع مالی بین

المللی همانند شاخص های مهم بینگیر ایران شود. باید توجه داشت که کشور ایران از نظر شاخصتواند دامن

های کمتری نسبت به انسانی توسعه یا تولید ناخالص داخلی در وضعیت متوسط روبه باال قرار دارد و در اولویت

 کشورهای بحران زده قرار خواهد گرفت. 

 گذاری شده های هدفمکان. دسترسی به 3

های بشردوستانه نیز دسترسی حضوری خود را به بسیاری از مناطق از محدودیت در تردد سبب شده تا سازمان

ها و کاهش شدید خطوط حمل و نقل هوایی تأثیر مستقیمی بر تهیه چنین بسته شدن مرزها، بندرگاهدست بدهند. هم

  .2و توزیع اقالم بشردوستانه داشته است

                                                           
1
 Development Initiatives (DI)  

2
  برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به :  

Beaumont, Peter, 2020, Coronavirus threatens to turn aid crises into 'humanitarian catastrophes', UK: The 

Guardian, March 22th 2020, Available at:  https://www.theguardian.com/global-

development/2020/mar/25/coronavirus-threatens-to-turn-aid-crises-into-humanitarian-catastrophes  

UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), World Health Organization (WHO), 2020, 

Syrian Arab Republic: COVID-19 Update No. 03 - 25 March 2020 , Available at: 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID-

19%20Update%20No.3_Syria_25Mar2020_FINAL.pdf  

https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/25/coronavirus-threatens-to-turn-aid-crises-into-humanitarian-catastrophes
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/25/coronavirus-threatens-to-turn-aid-crises-into-humanitarian-catastrophes
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID-19%20Update%20No.3_Syria_25Mar2020_FINAL.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID-19%20Update%20No.3_Syria_25Mar2020_FINAL.pdf
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-درصد کارمندان سازمان 80برای مثال در کمپ پناهندگان روهینگا واقع در بنگالدش، احکام دولتی سبب شده تا 

. در  (Rogers, Kelli & Lieberman, Amy, 2020)های بشردوستانه نتوانند به این منطقه رفت و آمد کنند

رسانی به رگزاری موج( که مانع از کمکایران نیز ممنوعیت تردد بین شهرهای قرمز و زرد وضع شده است )خب

ها به تعویق بیافتد؛ به این صورت که همواره از مرکز عملیات و شود تا این دسته از برنامهموقع شده و سبب می

پذیر یا مهمانشهر پناهندگان فاصله قابل توجهی وجود دارد و ها تا کلونی افراد آسیباستقرار کارمندان این سازمان

های بشردوستانه گیرند. توجه به این نکته هم ضروری است که بسیاری از برنامهشهری متفاوتی قرار میدر محدوده 

شود که بر اساس قرارداد تاریخ انقضا داشته و این تعویق هایی انجام میهای عامل بر اساس بودجهتوسط سازمان

 گرفته بیانجامد. حتی ممکن است به بازپسگیری بودجه تعلق

 یداخل نهاد مردم یهاسازمان کتمشار. 4

گذاری شده باید عنوان های هدفالمللی به مکانهای بیندر امتداد مبحث پیشین مبنی بر کاهش دسترسی سازمان

 شودهای غیردولتی یا مردم نهاد محلی مطرح میکرد، این مسئله خود به عنوان فرصتی برای توانمندسازی سازمان

(Bennett, C. 2020) .های مددکار ها و سازمانیقت این چالش دسترسی، زمینه را برای ایفای نقش انجمندر حق

 المللی بر عهده بگیرند. های بینآورد تا بخشی از وظایف را با مشارکت سازمانو بشردوستانه محلی فراهم می

المللی های بینمانبا این حال باید توجه داشت که ممکن است این جایگزینی سبب شود تا در دراز مدت نقش ساز

ها به دالیل گوناگون المللی صلیب سرخ نادیده انگاشته شده و دولتو به ویژه دفاتر سازمان ملل متحد و کمیته بین

کننده صرف مالی شده های غیر ملی تبدیل به تأمینامنیتی و اطالعاتی سعی بر آن داشته باشند تا این دسته از سازمان

توان از این فرصت برای ظرفیت سازی و زین وظایف اجرایی شوند. بنابراین اگرچه میهای داخلی جایگو سازمان

-های ملی استفاده کرد، در عین حال با ایجاد یک تعادل منطقی نیز باید از حذف کامل سازمانمندی از ظرفیتبهره

 های مشابه خارجی در صحنه اجرایی جلوگیری کرد. 

 گیرینتیجه

هایی بود که جهان معاصر را به چالش ترین بحرانعی یکی از تأثیرگذارترین و گستردهویروس کرونا به طور قط

تأثیر از آن نبود. چنانکه در تحقیق بدان توان ادعا کرد که هیچ چیز به طور مطلق در این دوره بیکشید. به جرئت می

-تغییراتی که در نحوه اجرای برنامههای بشردوستانه نیز تغییرات ژرفی ایجاد شده است. پرداختیم، در زمینه کمک

وجود آمده حتی پس از دوره واکسیناسیون نیز ادامه های متناسب بهچنین انتخاب برنامههای بشردوستانه و هم

                                                                                                                                                                                     
The New Humanitarian Report, 2020, Coronavirus and aid: What we’re watching, June 11 2020, Available at: 

https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/06/11/coronavirus-humanitarian-aid-response#afghanistan  

https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/06/11/coronavirus-humanitarian-aid-response#afghanistan
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های وضع شده و بینی از روند بسیار کند واردات واکسن به کشور حکایت از آن دارد که ممنوعیتخواهد شد. پیش

 ماه آینده برداشته نخواهد شد.  9 – 6ای بهداشتی تا کمتر از هالزام به رعایت پروتکل

-های بشردوستانه و همتسهیل در این امر جز با درایت دولتمردان برای تسهیل تردد مأمورین و کارمندان سازمان

 های بشردوستانهروز و سریع از جامعه هدف و ارزیابی دقیق از شرایط موجود توسط سازمانچنین نیازسنجی به

 پذیر نخواهد بود. امکان

-ای نزدیک باید شاهد مسئولیتهای بشردوستانه به شدت تغییر مسیر خواهد و در آیندهاز طرفی نقشه مالی کمک

کنندگان مالی کالن عرصه محور و محیط زیستی باشیم. برخی از تأمینهای توسعهها برای برنامهپذیری بیشتر دولت

ها به بازیگر بسیار جزئی در ها را تا سالسنگینی روبرو شدند که حتی ممکن است آن های بسیاربشردوستانه با زیان

 ها بیش از این میسر نباشد.این زمینه بدل کند و مشارکت مالی آن

طور که در جریان شیوع سراسری کرونا در جهان مشاهده شد، این بیماری به صورت کامالً فراگیر با این حال همان

هم خوردن تعادل اقتصادی و عدم بهبود وضعیت ت آن نیز جدای از این مطلب نیستند. بنابراین بهرشد کرده و تبعا

سالمت و بهداشتی در مناطق فقیرتر دقیقاً سبب خواهد شد تا روند رو به رشد جهان پس از واکسیناسیون به کندی 

 پیش رود. 

د منابع مالی حوزه بشردوستانه جلوگیری کنند و با توانند از کاهش شدیاندیشی مییافته با عاقبتهای توسعهدولت

های بشردوستانه ایجاد یک تعادل حساب شده درنهایت توسعه پایدار دوره پساکرونای خود را تضمین کنند. سازمان

 ها نیز مشترکاً موظفند تا برای تشریح نیازهای خود صادقانه و مجدانه تالش کنند. و دولت

های بشردوستانه در های یک سال اخیر هم ادامه کمکی تحقیقاتی و جستار در تجربههاگذاری بر پروژهسرمایه

شود. در هر حال های آینده در نظر گرفته میکند و هم به عنوان منبعی جدید برای بحرانآینده نزدیک را تسهیل می

جز همبستگی همگانی در پذیری کشورها و مردم در سرتاسر جهان افزایش یافته و بهبود این اوضاع راهی آسیب

 سرتاسر جهان ندارد. 
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 مخاطره پرتودر  ییهمگرا

 یامنطقه ییهمگرا یبرا یمجال کرونا

 

  1احمد رشیدی

2سید محمدصادق تابعی  

 

 

 چکیده

د مواجه کرده است، در یست و سالمت نوع بشر را با تهدیکه ز یبهداشت یاعنوان مخاطرهبه 19دویکو

ن یو تداوم ا یریگواجهه با همهان در میجهان یریاست. غافلگ ییقابل شناسا یطیمحستیهای زقالب مخاطره

گیری، هایی که درمان را بر پیشاست. غفلتی برآمده از انگارههای جهانی ، بیانگر غفلتی درازدامن به مخاطرهیماریب

پندارند. انگارهگرایی مقدم میزیست، رقابت را بر همکاری و قومیت، نژاد و ملیت را بر جهاناقتصاد را بر محیط

دوستی میان دولت-های کانتی ها، در مصاف با اندیشهدشمنی میان دولت-های هابزی بر بنیاد اندیشههای بنا شده 

توجهی کامل نسبت به پی پیدایش و شیوع کرونا در چین، جهان در بی خطر در هایرغم به صدا درآمدن زنگبهها. 

نا هرچه که بود، در اندک زمانی تمامی اقوام، کرو ءای که زمین و زمان از دست رفت. منشاگونهآن قرار داشت، به

که پیامد ها را مختل ساخت. نظر به اینها را از ووهان تا واشنگتن درنوردید و تمامی اقتصادها و اجتماعنژاد و ملیت

قطعی و قهری این رویداد، چیزی جز سلب امنیت انسانی در مقیاس جهانی نیست، این پرسش قابل طرح است که 

د؟ بنا به گفته هایدگر که در کرخلق  یامنطقه ییایجاد همگرا یرا برا یکرونا، فرصت دیتوان از دل تهدچگونه می

 یامنطقه ییتوان به همگرای، میجهان یدهایاد تهدی، فرض بر آن است که بر بندهدشرایط فاجعه، نجات نیز رخ می

های جهانی از مخاطره یریگشیراستای پ ریزی مدل نوینی از همگرایی درن پژوهش طرحیافت. هدف ایدست

آوری اطالعات از تحلیلی و جمع-گیری از مکتب کپنهاگ، استفاده از روش توصیفیاست. بدین منظور، با بهره

از آن  یپژوهش حاک یهاافتهی. خواهد پرداختاسنادی، به بررسی و بسط این موضوع -ایخانهطریق منابع کتاب

 ینینقش آفر ی وعلم یای از نهادهامحوریت شبکهمحیطی به  لگوی همگرایی زیستگیری از ا بهره است که با

                                                           
 a.rashidi@umz.ac.ir. دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، 1

 tabei.64@umz.ac.ir)نویسندۀ مسئول(،  دانشگاه مازندران ی،اسیارشد علوم س یکارشناس .2

mailto:tabei.64@umz.ac.ir
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، دستیابی به همگرایی منطقههای بهداشتی کاری  گسترش هم ی در راستایالمللنیو ب یمل ی محلی،بازیگران و نهاده

 رسد.نظر میای، ممکن به

 

 

همگرایی  کاری بهداشتی، هم ومی بهداشتی،پذیری بهداشتی، دیپلماسی عمکرونا، جامعه های کلیدی:واژه

 ای، همگرایی منطقهمحیطی زیست

 .مقدمه1

گذرد و به یمن میزبانی خوب، کماکان پذیرای وجودش هستیم.  جهان می  یک سال از شروع و شیوع کرونا بر گستره

خت و شرق و غرب انگیز با زیست انسانی درآمی ای طبیعی که در عین ناباوری، با سرعت و شتابی حیرت پدیده

انگاری و توطئه پنداری آن از سوی مردمان و رهبران  که در آغاز و درپی انکار، ساده جهان را غافلگیر ساخت؛ چنان

ازای فزونی مبتالیان و شمار قربانیان و از کف دادن زمان، به محک زده شد تا معلوم شود،  اش مابه سیاسی، اراده

غافلگیری و به سرعت پراکنش   است که چنین میدان خالی کند. در بحبوحه امدهگونه آسان و با اراده خویش نی این

اسالمی تا -های بهداشتی از اثرات روغن بنفشه و طب سنتی العمل ای و دستور ویروس، انواع و اقسام محتوای رسانه

ی را بر پایگاه خود آمدن، سازمان بهداشت جهانی بخش نوشیدن الکل و مواد شوینده انتشار یافت تا پس از به

(.گستردگی و حجم محتوای WHO, 23 November 2020رسانی خود به این موضوع اختصاص دهد ) اطالع

ای چون  علمی که بیشتر به وارسی جهان پساکرونا پرداخته نیز چنین است؛ اغلب بر مدارهای دوگانه یا چندگانه

اقتصاد و -جهانی شدن و فقر و نابرابری-زیسا جهانی-گرایی گرایی، ملی جماعت-لیبرالی-استبدادی  حاکمیت

 اقتصاد در گردش است.-زیست محیط

در پی رشد بشر های  ماجراجویی جهینت عنوان مخاطره کرونا مطرح است به راآنچه  (،1399) مانیپدر این میان 

 .داند یم عتیبه طب یانداز با دست یزدن عدالت اجتماع برهم جمعیت، کسب سرمایه مازاد، انباشت سرمایه و

ی، اقتصاد یهایآور و جوامع، تاب هاتیحاکم کرونا به یها شدت ضربه(، بر این باور است که 1399) راد یفراهان

-و خود رانگریو-خود ضتناق، با اشاره به (1399) یمنوچهر. دیآنها را به چالش کش یبهداشت ی وفرهنگ ،یاجتماع

و  یمند منابع انسان و نظام یکیتکنولوژ یریکارگ در بهرا ونا کر مخاطره نیخاستگاه آغاز ،نرمد یکننده زندگ ینف

گرا به اجتماع کردیرو کننده دأییرا ت کرونا(، 1399) یترکمان .کند توصیف می یتحقق منافع اقتصاد جهت یعیطب

دم عدالت ع و یبرانابر ی اجتماعی ناشی ازهمبستگفقدان  ازو  نددایمی برالیو نئول یبرالیل کردیرو در رد جامعه و

الگوی  عنوان به «ییگرا جماعت»(، از 1399) یقهفرخ یمدن. کند یم ادی ها مانع مقابله و کنترل بحران وانعن بهی عیتوز

 و ،یگودرز ،ییشفا  یموسو. کند یم ادی یبرالیل و ییحدواسط اقتدارگرا وراه سوم  و بحران تیریمد مناسب
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ها و شرایط حال و گذشته  جهت بازاندیشی و بازنگری بر انگاره ساز بحران ، بر جنبه فرصت(1399آذر ) خداخواه

المللی  ها از اجتماع بین پایه برای گذار دولت ، بر ضرورت پیمان نوین اجتماعی جهان(1399) یلیخلکنند.  تأکید می

تهدید  ءمنشا رای و بازار جهان سمیبرالینئول یها استیاعمال س(، 2020ی )چامسککند.  المللی تأکید می به جامعه بین

 چنان با داند و براین باور است که بحران کرونا در نهایت برطرف خواهد شد، اما دنیا هم کرونا و مشکالت می

اندازی  ( دست2020) ژکیژبروست. رو نیزم ی ای و گرم شدن کره جنگ هسته ترارخطرناکیبس ی ومئدا های بحران

داند و بر لزوم ورود  های بهداشتی می را دلیل پدیداری بحرانزیست و تنگ کردن عرصه دیگر جانداران  به محیط

عنوان عنصری  های فقر و نابرابری به (، از رفع ریشه2020) باتلرکند.  ها تأکید می گیری و تصمیم معادالت در عتیطب

بهداشتی  های (، امکان رعایت محدودیت2020کند. پیکتی ) کلیدی در مقابله با کرونا و مخاطرات بهداشتی یاد می

 نجریسیک کند. مالیاتی مشترک جهانی تاکید می نظام داند و بر ضرورت ایجاد توسط قشر ضعیف جامعه را ناممکن می

حفظ اعتماد ی جهت جهان ای کارگیری برنامه داند و بر به ناکافی می ی جهت مقابله با کرونا رامل یها تالش (،2020)

های  (، عملکرد قدرت2020) ویبدکند.  تأکید می یالملل نیو صلح بارتباط جوامع و ثبات  ،یاجتماع یهمبستگ و

داند و بر لزوم ایجاد  سیاسی در چارچوب ساختار ملی را از جمله موارد عدم توفیق کشورها در مواجهه با کرونا می

 کند. فراملی تأکید میتوسعه های نوین سیاسی و  سیمای جدید سیاست، تأسیس عرصه

راد با دیدگاه این  آمده، نظریات چامسکی، ژیژک، منوچهری، پیمان و فراهانی های بحران پیش لحاظ واکاوی ریشه به

نا را اقتدارگراتر یا کروپسا جهان های رویکرد حکومت که آن از ها فارغ پژوهش منطبق است، اما اغلب پژوهش

جای  متمرکز هستند و بهها  حکومت و نقد ، بر نقشبینی کرده باشند پیشتر و...، گرا گراتر یا جهان تر، ملی دموکراتیک

ها اکتفا کرده و آینده  گویی و برخی توصیه بینی و پیش ، به ارائه پیش ارائه راهکارهای عملی مبتنی بر واقعیت

های غیر  بینی اند؛ رویکردی که موجب شد تا هابرماس از کارشناسان بخواهد از پیش پساکرونا را به نظاره نشسته

که  نیپژوهش با مفروض انگاشتن ا نای (. اماHabermas, 10 April 2020خودداری کنند )دقیق و نادرست 

دارد.  دیکأانسان و نقش فعال جامعه ت تیبه دست کوران حوادث سپرد، بر نقش عامل دیرا نبا ندهیسرنوشت و آ

انجام شود،  تواند یه مباشد و آنچ تواند یآنچه م نییبا تب ،«یطیمح ستیز ییهمگرا یالگو»سبب در چارچوب  نیبد

 مناطق مختلفکه با توسعه و تداوم آن در  کند میه ئو ارا یزیر سطوح طرح نیتر نییپا ازرا  یمنسجم عملیِ راه حل

. انجامدیب الملل نیبر ساختار نظام ب یدیجد یالگو یو برقرار یبه اجماع جهان تواند یسطح م نیتر یجهان، در عال

( قرار دارد، الملل نیکشورها و نظام ب یچه که هست )ساختار کنون م و نه در گسست آننه در تداو یپژوهندهیآ نیا

 یسو به ی،کنون یدر ساختارها یشیو بازاند ینینابیب یدگاهید با ،موجود یها ینظم یاز ب یریگ شیپ یبلکه در راستا

 است. یجیتدر راتییتغ نایبر مبو  یآن اصالح کردیرو از این منظرباشد در حرکت است که  تواند یآنچه که م

 یامنطقه ییایجاد همگرا یرا برا یکرونا، فرصت دیتوان از دل تهدکه چگونه میبدین منظور این پرسش مطرح است 
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 یدهایاد تهدیبر بن است که فرض چنین نماید،د؟ بنا به گفته هایدگر که در شرایط فاجعه، نجات نیز رخ میکرخلق 

، ارائه راهکار و بدیلی برای ساختارهای پژوهش نیهدف ا افت.ی دست یامنطقه ییتوان به همگرای، میجهان

از این رو با الهام  های جهانی است.مخاطره ی و ایجاد آمادگی قبلی در مواجهه باریگشیدر راستای پسیاسی موجود 

شرح و بسط  ینترنتی، بها-ای خانه تحلیلی و استفاده از منابع کتاب-گرفتن از مکتب کپنهاگ، کاربست روش توصیفی

 موارد مطرح شده خواهد پرداخت.

 های نظری .بنیان2

 1980  بوزان در دهه یبار یها هیاست، که با نظر یتیمطالعات امن  در حوزه یفکر یمکتب« کپنهاگ»چارچوب نظری: 

را از سطح روابط مطالعات آن  ی دامنه ت،یدر مفهوم امن یشیمکتب با بازاند نیپردازان ا هیگره خورده است. نظر

مهاجرت، رفاه  ست،یز طیمح ،یفرهنگ ،یاجتماع لیچون مسا یگرید یها کشورها فراتر برده و موضوع انیم ینظام

ها و  بلکه افراد، گروه ست،ین تیتنها مرجع امن گریمنظر دولت د نیاند. از ا افزوده تیامن  حوزه و ... را به یاقتصاد

مکتب در  نیا .(16-9: 1379)بوزان، مد نظرند  زیها و ... ن احزاب، رسانه ،یوملو فر یفرامل یدولت ریغ یها سازمان

 دنید یتیامن یمعنا  به گرید یکه از نگاه کند یکردن استفاده م یتیخود، از مفهوم امن  هینظر نییو تب لیتکم یراستا

به دو  تیوب امندر چارچ یریقرارگ ی(. اما هر موضوع براChandra & Bhonsle, 2015: 337-359است )

و شرط  رددا دیشهروندان تاک یجمع اتیح یبودن موضوع برا زیآم است؛ شرط اول بر مخاطره ازمندیشرط ن شیپ

و کنترل آن از  تیکه امکان هدا یا گونه ، بهکند میموجود داللت  نیقوان  بر خارج بودن موضوع از محدوده گرید

 ادنکه منجر به قرارد شود یگفته م یندیکردن، به فرا یتیامن نیابنابر(. 16-9: 1379نباشد )بوزان،  سریقانون م قیطر

کردن را  یتینداشته است. امن حوزه قرار نیدر ا تر شیپ که یدرحال شود، یم تیها در چارچوب امن موضوع یبرخ

 رونیدر ب ییها و انجام اقدام یاضطرار یراهکارها یریکارگ به ازمندیکردن دانست که ن یاسیاز س ینوع حاد توان یم

 (.694- 614: 1390 ،یو صالح یو سابق است )محسن یعاد یاز مرزها

هستند که  یگروه ایفرد  ساز یتیامن گرانیکارآمد است. باز گرانیو باز ساز یتیامن گرانیشامل باز یتیامن یها گفتمان

 گرید ی. از سوکنند یم یتیناست، ام دیدر معرض تهد یاز نظر وجود یزیله که چئمس نیرا با اظهار ا ییها موضوع

ها،  شامل رهبران، دولت ساز یتیامن گرانیباز شتریهستند. ب ضوعمو کیکردن  یتیتنها مرجع امن ساز یتیامن گرانیباز

است.  یتیامن لئپرداز مسادهیا یمطالعات  سسهؤم کیکارآمد مانند  گریهستند و باز ها نیمانند ا یاحزاب و موارد

 یبرا یودوج یدهایداشتن تهد تیمشروع ازمندیکارآمد ن گرانیو باز ساز یتیامن گرانیباز کردن افزون بر یتیامن

شدن در چارچوب مفهوم  یتیامن یمورد نظر برا یها موضوع دیبا گریعبارت د است. به یاسیس یشکستن روند عاد
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و اجبار  تیاز رضا یبیترک ایاجبار و  ایو  تیرضا یاز رو نیمخاطب یآن از سو رشیباشند و پذ ریپذ امکان د،یتهد

 (.303: 1395بوزان و همکاران،  ؛ 217: 1383 ،یخان باشد )عبداهلل

را  تیکردن  امن تیریمد  دانست که نحوه یتیریمد یا هینظر توان یچه گفته شد، مکتب کپنهاگ را م آن بنابر

و گسترده شدن  افتنیبا ادامه  تا رود یآن م میکه ب یریخط یها و در برخورد با موضوع دهد یمورد توجه قرار م

ها توسط  کردن آن ریپذ جامعه ایکردن و  یتی، از روش امنهمراه داشته باشند به یانجهتبعات ها،  آن یها مخاطره

منظر  نیقرار دارد که از ا ساز یتیامن گرانیبر مخاطبان و باز هینظر نی. کانون توجه ابرد یبهره م ساز یتیامن گرانیباز

دادن  این پژوهش برای نشانچارچوب،  نیساز مد نظر قرار داده است. در ا یتیامن گرانیباز یرا برا یراهبرد ینقش

-تواند به حوزهاست، که می محیطی قرار داده زیست-مسیر همگرایی پایدار، مبنای آن را بر بنیاد مالحظات بهداشتی

اولویت  ا تغییر از حالت مخاطره به بحران بهاین بیماری ب، با وقوع بیماری کرونا اگرچههای دیگر تسری یابد. 

ها  مراقبت ،واسطه واکسن به این بیماری نیز چندی دیگراما  اکنون امنیتی است، و همها تبدیل شده  نخست حکومت

 جای خود را به د ووش میبار دیگر موضوع بهداشت نیز از دستور کار خارج  و کنترل خواهد شد ها حدودیتم و

 .دادسیاسی خواهد -دیهای اقتصا رقابت

 کی ییتوانا معنای به شود، یم فیتعر 3قدرت نرم لیکه در ذ 2یعموم یپلماسید: 1دیپلماسی عمومی بهداشتی 

 یا گونه خود را به یکشور هدف منافع و هنجارها تاکشورهاست،  گرید یقراردادن افکار عموم ریثأکشور در تحت ت

است  ییها برنامه مجموعه، گریعبارت د داشته باشد. به یخوان کشور مبدا هم قیدنبال کند که با منافع و عال ای فیتعر

 استیمثبت نسبت به س دید جادی، اخود و ارزش گاهیمخاطبان از جا ییادراک وآشنا شیکشور با هدف افزا کیکه 

مبادالت  متحرک، ریانتشار متن، تصاو هلیوس کشور خود را به لیو جلب نظر و جذب مخاطبان به مسا ی خودخارج

(. Cull, 2010: 47–69; USIA, 5 January 2008د )کنیاعمال م نترنتیا ایو  ونیزیتلو و،یراد ،یفرهنگ

از  یعیوس هصورت شفاف و گسترده بر گستر بهرفتار ونگرش عموم افراد را مد نظر داشته و  یعموم یپلماسید

روابط  تیو تثب یارتباط راهبرد یبرقرار ام،یپ تیریبر مد یعموم یپلماسیشود. روند عملکرد د یمخاطبان اعمال م

 .(Wolf  & Rosen, 2004: 4است ) داریپا

 یپلماسیدحال  عین اما در به مردم و جوامع توجه شد، الملل نیب استسی ی، در چارچوبعموم یپلماسیه نظر دئبا ارا

از این رو در این مرحله با گذار  .کشور است کی یدر خدمت اقتدار و منافع مل یرسم یپلماسیهمانند د زین یعموم

                                                           
1. Health Public Diplomacy 

2. Public Diplomacy 

3. Soft Power 
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 ازیمتحداکثر ا افتیدر یبرا آن، که یاز بعد ابزار ی،طیمح ستیز-بهداشتی یعموم یپلماسیداز دیپلماسی عمومی به 

 .باشد یجهان جامعه حو صال ریخشود تا از این پس در اختیار منافع و  ست کاسته میکشورها گریاز د

 کرونا روسیو. 3

چین شناسایی و گزارش شد و  2از استان هوبئی 1در شهر ووهان 2019ین ویروس در دسامبر بار ا برای نخستین

گیری و دنیاگیری این ویروس، سازمان  گیر و به سرعت دنیاگیر تبدیل شد. همه دیری نپایید که به بیماریی همه

 یاضطرار تیوضعزیند و را برای بیماری ناشی از آن برگ 19بهداشت جهانی را بر آن داشت تا نام رسمی کووید

 WHO, 11؛ 1398بهمن  23سی،  بی )بید ناعالم کی جهان یدیتهدعنوان  ی را برای این بیماری بهبهداشت عموم

March 2020). نفر به این  111،593،583های رسمی تا زمان نگارش این پژوهش، در سراسر جهان  براساس آمار

 CDC, 1 September؛ WHO, 2020اند ) نفر جان باخته 2،475،020اند که از این میزان  ویروس مبتال شده

 .(Dhama, et al, 2020: e00028-20؛ 2020

های زیادی از آن در میان پرندگان و پستانداران،  ها هستند که گونه ، خانواده بزرگی از ویروس3های کرونا ویروس

اند که  ل به انسان هستند، شناسایی و گزارش شدهها شایع است. تاکنون هفت مورد از آنها که قابل انتقا ویژه خفاش به

های  گیرند. براساس شواهد مولکولی و بررسی از سرماخوردگی معمولی تا موارد حاد و شدید دیگر را در بر می

های موجود در پرندگان و پستانداران را در حدود  ، قدمت گونه کرونا  های ویروس 4انجام شده بر روی توالی ژنومی

 :Wertheim, Chu, Peiris, Kosakovsky Pond & Poon, 2013اند ) ن سال برآورد کردهمیلیو 300

، سومین مورد حاد و 2012 7و مرس 2002 6پس از سارس 5(2)سندرم حاد تنفسی 19(. کووید7039-7045

آن ذرات  زیر یرساختا یها یژگیتمام وتنها  های انجام شده، نه گیر از خانواده این ویروس است که بنا به تحقیق همه

 3/96ارتباط نزدیکی دارد و  8خوار ، بلکه با کرونای مورچهوجود دارد عتیدر طب ی موجودکرونا یها روسیدر و

. اگرچه کماکان از منشاء دقیق و شیوه انتقال آن به انسان اطالعی در دست نیست، است کسانی با سارس درصد آن

آن همچون سارس، خفاش باشد که به واسطه موجودی دیگر و یا  اما این احتمال قوت یافته است که منشاء اصلی

 ,Andersen؛ Perlman, 2020: 760-762بازارهای خیس شهر ووهان، به انسان منتقل شده باشد )

Rambaut, Lipkin, Holmes & Garry, 2020: 450-452 ؛Dhama, Khan, Tiwari, Sircar, 

                                                           
1 Wuhan 

2 Hubei 

3 Coronavirus 

4 Whole genome sequencing (WGS) 

5 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2 / COVID-19) 

6 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV) 

7 Middle East respiratory syndrome-related coronavirus (MERS-CoV) 

8 Pangolin-CoV 
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Bhat, Malik, Singh, Chaicumpa, Bonilla-Aldana & Rodriguez-Morales, 2020: e00028-

20.) 

ای نیستند که با پدیداری خود، ابعاد زندگی انسانی را به چالش  شناختهگیر و نا های همه کروناها تنها بیماری

ز ، ا2میلیون نفر کشته 32و  100-50، 100-50، 200،  350ترتیب با  ، طاعون، وبا، آنفوالنزا و ایدز، به1کشند. آبله می 

ای را برای بشریت  های عمیق و گسترده گیر و چالش برانگیزی هستند که بحران های همه ترین بیماری جمله مهم

غیر از آبله که  اند، اما به ها کنترل شده و از وضعیت اضطرار خارج شده (. اگرچه این بیماری1اند )نمودار  بار آورده به

هزار نفر، آنفوالنزا  95نفر، وبا  584گیرند. طاعون  له قربانی میچنان هرسا کن شد، مابقی هم ریشه 1980در سال 

 History, 30 January؛ WHO, 2007کشند ) کام مرگ می هزار نفر در سال را به690هزار نفر و ایدز  650

 (.1399 مهر 14، سی بی بی؛ 2020

 

 

های دام و انسان  سیاری از بیماریو ب 19بسیاری از پژوهشگران و صاحب نظران، ریشه اصلی وقوع بیماری کووید

دانند و بر این باورند که این  را به مداخالت انسان در طبیعت و تنگ کردن عرصه بر دیگر جاندارن مرتبط می

هایی سهمگین و ناشناخته و  صورت بحران و فشار به طبیعت و دیگر جانداران، به  ها مداخالت و ایجاد استرس

 ,Gibb, Franklinos, Redding & Jonesشوند ) ها بازتابانده می سوی انسان هها و بالیای طبیعی، ب بیماری

2020: m3389 ؛Vidal, May 2020؛ Donati, 22 April 2020)های شدید  سوزی که پس از آتش . چنان
                                                           
1 Smallpox 

2 است. صورت تخمینی به ی انجام شدهبرآوردها   

 (1399مهر  14 ،یسیبیب)

 های عمدهیرگیباختگان در همهجانـ  1نگاره
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 2ی سونگای نیپادر حوالی مهلکو  دیجد ی واگیردارماریب 1بورنئواستوایی  یها از جنگل یعیمنطقه وسدر 1997سال 

 کرد. ها را دچار سردرد و تشنج و مرگ  ها و سپس انسان یافت که ابتدا خوک وعیش ،3در غرب کواالالمپور

های سال  آتش سوزی  واسطه که به  بورنئوهای جنگل  متوجه شدند که برخی خفاش 2004در سال  ها ستیاکولوژ

های  رع پرورش خوک سونگای نیپا شده و میوهدنبال غذا وارد مزا منابع غذایی خود را ازدست داده بودند، به 1997

ها به انسان  ها، ویروس خفاش ها توسط خوک ریختند؛ با خوردن باقیمانده میوه نیمه خورده را به زیر درختان می

گیری و  شکل»( بر این باور است که 1398(. در همین رابطه هرندی )Vidal, May 2020منتقل شده بود )

اندازی  تا حد زیادی نتیجه دست 19ار جدید نظیر سارس، مرس، زیکا، ابوال و کوویدهای واگیرد گسترش بیماری

افسار گسیخته بشر به طبیعت و اختالل در اکوسیستم است که یکی از نتایج مخرب آن، دور کردن حیوانات وحشی 

ها سال تکامل  یونهایی که در جریان میل ها و ویروس های طبیعی خود بوده است. در نتیجه میکروب از زیستگاه

اند، نیاز به میزبان جدیدی پیدا کرده که این خود باعث  کرده صورت همزیستی با این حیوانات وحشی زندگی می به

های انسانی  شماری رخ دهد و این امکان را برایشان فراهم سازد تا سلول های بی ها جهش شود در ماده ژنتیکی آن می

 .«جدید و ناشناخته در انسان شوند های را آلوده ساخته و موجب بیماری

در  ییزدا ها است. جنگل روسیاز و یدر ظهور برخ عامل مهمیشدن به  لیدر حال تبد ی،ستیدادن تنوع ز ازدست

، اهانیها و گ ، تجارت گونهییغذا ستمی، سستگاهیتکه شدن ز و تکه بیتخر با یکشاورز گسترشبزرگ،  اسیمق

 دیجد یها یماریب شیوع عامل نیچن و هم یستیتنوع ز فتنر نیب عامل از هانیهمه او ...،  ییوهوا آب راتییتغ

 & ,Gillespie) دنشو یم یوحش ناش اتیاز ح پدیدنو یها یماریها و ب دو سوم از عفونت در حال حاضر هستند.

Chapman, 2006: 441-448 ؛Vidal, May 2020؛Rohr, Barrett, Civitello, Craft, Delius, 

DeLeo, Hudson, Jouanard, Nguyen, Ostfeld, Remais, Riveau, Sokolow & Tilman, 

وهوایی قابل تصور است، این  صورت معمول برای تغییرات آب هایی که به عالوه بر مخاطره .(445-456 :2019

شند. دو همراه داشته با های کشف نشدهِ سهمگینی را به توانند بحران محیطی می های زیست پدیده و دیگر مخاطره

ی با ذوب کردن مارس دانشگاه اکسِ شگاهیدر آزما 5و شانتال ابرگل 4یکالور شلیژان مزیست شناس فرانسوی، 

زایی برخوردار بود؛   چنان از توانایی بیماری ای را کشف کردند که هم هزار ساله منجمدِ سی روسیو های قطبی، یخ

رود تا درپی تغییرات اقلیمی و گرم  ا ندارد، اما بیم آن میه اگرچه ویروس کشف شده، خطری برای جانوران و انسان

ی ها روسیو ها و اند، برخی بیماری برده کامل به سر می در انجماد کنونکه تا  هایی خیبا ذوب شدن شدن زمین، 

                                                           
1 Borneo 

2 Sungai Nipah 

3 Kuala Lumpur 
4 Jean-Michel Claverie 

5 Chantal Abergel 
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هفده سال رسد که  نظر می (. به1392اسفند  13 ی،س یب یبگردند ) دنبال میزبان برای خود می که به دنشو دایپ یباستان

زنگ خطری جدی است که به  19سارس و هفت سال پس از مرس، پدیداری و شیوع کووید یریگ همه پس از

 یانسان تیجمع قیاز طر یافته و د به سرعت ظهورنتوان یمهای نوپدید، چگونه  که بیماری کند  ی میادآورها ی انسان

مجدد  وعیش خبر از یکنون یروندهااد کنند. ی ایجبهداشت عموم ی را برایدیشد یها بحران و بندایگسترش 

ممکن است با تماس انسان و  ی متأثر از آنکیاکولوژ طیشرادهند؛ زیرا  می ییهوا و  آب رییتغ لیدل به ،ندهیدر آ  بیماری

د ویژه با شروع گسترده و هرچن به ،گذشته های گیری همهمشابه نیز  یفعل گیری همهرود  یانتظار م همراه باشد. وانیح

و  ندهیسال آ 10تا  5های صورت گرفته که طی  بینی اما باتوجه به پیش .برطرف شود یبه زود کند تزریق واکسن،

 ,Dhama, Khan, Tiwari, Sircar, Bhatگیری دیگری مواجه خواهد شد ) شاید زودتر، زندگی انسانی با همه

Malik, Singh, Chaicumpa, Bonilla-Aldana & Rodriguez-Morales, 2020: e00028-20،) 

 آینده را خواهیم داشت؟ های گیری و دنیاگیری همهبا و رویارویی است که ما چگونه قصد مقابله  نیا اساسیال ؤس

 محیطی . همکاری بهداشتی، همگرایی زیست4

راه هم  گیری و دنیاگیری کرونا، دستپاچگی و آشفتگی رهبران ملی کشورها و مردم جوامع را به سرعت باالی همه

شد. اغلب  عهیشا و گسترشومرج  هرج ی،ریغافلگ موجب مخاطره، طیشرا یزری از ارزیابی و برنامه غفلتداشت. 

کشورها از جمله چین، ایاالت متحده و ایران، به اتهام مخفی کاری و تاخیر در اعالم شیوع کرونا در کشور خود متهم 

ها، حاکی از ناچیز پنداری و دستکم گرفتن این ویروس  نها و رهبران سیاسی آ شدند. از سوی دیگر، واکنش دولت

(Dhama & et al, 2020: e00028-20) 

 های کروناویروس ـ2نگاره 
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 Robson, 13؛ WHO, 23 November 2020؛ 1398 اسفند 5 ؛ فرارو،1398 بهمن 19 ایران، بود )عصر

August 2020 ؛Thompson, C.A.; Taber, J.; Coifman, K.; Sidney, P., 8 April 2020 این دو .)

ها  دست آورده و حکومت گیری و افزایش شمار مبتالیان به ی را برای همهموضوع موجب شد تا ویروس فرصت مناسب

اجتماعی -و مردم را غافلگیر کند. غافلگیری و عدم توان مدیریت و کنترل صحیح بیماری، پیامدهای اقتصادی

دی و سهمگینی از جمله کاهش تولید ناخالص ملی کشورها، تعطیل یا نیمه تعطیل شدن کلیه مراکز فرهنگی، اقتصا

(. در پرده 1399 فروردین 10 ؛ بهرامی،1399 فروردین 24 همراه داشت )واعظ، کاری و ... را به اجتماعی، اداری، بی

کردند  زنی به دیگر کشورها و همتایان خود، منحرف و توجیه می دیگر، رهبران سیاسی عملکرد ضعیف خود را با اتهام

که اتحادیه اروپا به  ای در سطح ملی روی آوردند. چنان هایی جزیره های مشترک، به برنامه جای پیگیری اقدام و به

درخواست کمک از سوی ایتالیا و اسپانیا وقعی ننهاد و در جریان توزیع واکسن، بسیاری از کشورهای ثروتمند از 

سراسر جهان،  جای پیگیری توزیع آن براساس اولویت افراد نیازمند کشورهای جمله کانادا و آمریکا، تالش خود را به

 3سی،  بی ؛ بی1399 اردیبهشت 15 ؛ ایرنا،1398 اسفند 24 یزد، مصروف تأمین مردم کشور خود کردند. )آفتاب

(. هرچند در این میان، پیش از دنیاگیری و 1399 بهمن 11 وله، ؛ دویچه1399 اردیبهشت 4 ؛ مشرق،1399 فروردین

ران سیاسی بر جریان بیماری و بازیابی مدیریت کشور، غافلگیری جهان و پس از درک شرایط و سوار شدن رهب

ای را به ایتالیا و  ورزانه های سیاست های پراکنده و غیر منسجمی صورت پذیرفت و چین و روسیه نیز، کمک کمک

 (.1399 فروردین 16 کام مانده از اتحادیه اروپا کردند )الف، زده و نا اسپانیای بحران

ابژه دکارتی گذر کرد و بر -ها، باید از نگاه مبتنی بر دوگانه سوبژه ها و بحبوحه بحران در مواجهه با تالطم مخاطره

-جای خود و دیگری پنداری و منحوس (. به31-10: 1399هایدگری مسلح شد )پیمان،  1دیدگاه مبتنی بر دازاین

شست و به چرایی بروز زنی به دیگری، اکنون باید ن خوار و اتهام خوانی ویروس و مقصر دانستن خفاش و مورچه

ها اندیشید و چگونگی بهبود آن را خردورزی کرد. پیش از این متخصصان و پژوهشگران  ها و تشدید مخاطره بحران

محیطی دیگر نیز اعالم خطر  های زیست که در رابطه با مخاطره جهان از وقوع این بیماری خبر داده بودند، چنان

 :Fan, Zhao, Shi & Zhou, 2019ای برای برآوردن تمهید نیست ) و ارادهاند، اما گوشی شنوا برای تدبیر  کرده

(. امروز باید ابژه خود بود و با پذیرش مسئولیت خود، بر نقش عاملیت انسان در ایجاد شرایط کنونی تأکید 210

ها و  طلبی منفعت ها و هنجاری ها و نابه ها، نارسایی ها و دستپاچگی زدگی ها، وحشت کرد. ریشه تمامی این غافلگیری

زیست، جامعه و مردم،  ها، برآمده از غفلت است. غفلتی که با نادیده گرفتن پیشگیری، طبیعت و محیط خودخواهی

پرستی و طلبی، نژاد تبعیض، نابرابری و فقر، برمدار درمان، تولید انبوه و مصرف انبوه، فردگرایی منفی و منفعت

 دش است. گرایی منفی)نژادپرستی ملی( در گر ملی

                                                           
1. Dasein 
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اند، ریشه  راد و بسیاری دیگر نیز تأکید کرده اهلل پیمان و حمید فرهانی که نوآم چامسکی، اسالوی ژیژک، حبیب چنان

اندازی انسان به طبیعت در  و احتمال بروز موارد دیگر در آینده، دست 19هایی چون کووید و علت بروز بیماری

. موضوعی که با غفلت از آن و پدیداری و دنیاگیری ویروس اجتماعی است-راستای منافع اقتصادی و سیاسی

چون نوآم چامسکی، توماس پیکتی و آلن بدیو، این پژوهش  کرونا، موجب ازمیان رفتن امنیت انسانی شده است. هم

ی داند، از این رو و هم عقیده با آلن بدیو و در جست و جو داری لیبرالی می نیز این موضوع را متوجه نظام سرمایه

ها، همانند توماس پیکتی، علی  رفت از این مشکالت و نارساییحل و ایجاد ساختاری نوین جهت برون یافتن راه

گرایی مشارکتی( و در آمیختن  گرایی مشارکتی )یا اجتماع قهفرخی با تمرکز بر جماعت ترکمانی و سعید مدنی دینی

عنوان بدیل و گذاری از ساختار کنونی به  به« یمحیط الگوی همگرایی زیست»ها، از  ها و گمینشافت گزلشافت

محیطی آینده بهره خواهد گرفت  های بهداشتی و زیست گیری از مخاطره ساختاری جدید در راستای پیش

در  ،یفرامرز یِطیمح ستیز-یبهداشت یا عنوان مخاطره به 19دویکو یریاگیچارچوب، بحران دن نیدر ا. (4و3ه)نگار

محقق  یطیمح ستیز ییهمگرا ،یبهداشت یها یخواهد گرفت، تا با توسعه همکار  ارقر ییمحور موضوع همگرا

 جانبه دست همه ییبه همگرا توان یابعاد، م گریبه د یطیمح ستیز-یاز بعد بهداشت ییموضوع همگرا زیشود. با سرر

 .(94-86: 1398)تابعی،  افتی

جوامع،  انیدر مبهداشتی  مخاطرات کردن یتیامنبا  دیبا ابتدا  ،مکتب کپنهاگ یهدر چارچوب نظر منظور نیبد

به  این موضوعتا تبدیل کرد ها  گوها و نشست و محور گفت بهرا  بهداشتی های ها، معضل ها و سازمان حکومت

 یها کشورها و سازمان یپلماسید یها چارچوب، دستگاه نیشود. در ا لیها تبد نخست جوامع و حکومت تیاولو

-بهداشتی یعموم یپلماسید از ،ی)رسمی و عمومی(سنت های یپلماسیصرف بر د  هیتک یجا به یالملل نیب

آن در جامعه و حکومت،  گاهیجا یضمن ارتقا بهداشتی طراتمخا یریپذ . جامعهبهره خواهند گرفت یطیمح ستیز

و  ها مصالح آن را توسط حکومت تیرعا یعیطور طب جامعه و حاکمان، به انیمشترک م تیذهن جادیا لیدل به

 .خواهد کردکشورها فراهم  یپلماسید یها دستگاه

نهاد در سطوح  مردم یها ها، سازمان رسانه ،یو آموزش یعلم یبا نهادها یهمکار وسیله به بهداشتی یعموم یپلماسید

 یها ها و سازمان احزاب، دولت ،یاجتماع یها و نهادها گروه گریو د ینید یها و نهادها گروه ،یالملل نیو ب یمل

پژوهش بر  نیا دیکأتمحیطی،  و بنابر الگوی همگرایی زیست اساس نیاست. برا ریپذ امکان یالملل نیو ب یا طقهمن

مطالب تخصصی   و دستورات غیر علمی، جای پراکندن شایعه به ،ا محوریت آناست تا ب یآموزش-یعلم هشبک جادیا

 یثر اجتماعؤم یها گروه گرید یم نهاد و با همکارمرد یها گروه هشبک ،یا رسانه هشبک هلیوس به ازیمورد ن یعلم و

 های و دولت جوامع یافزا هم ارتباطدر  از این رو .شود  قیبه جامعه و دولت تزر ینید یدهاچون احزاب و نها هم

 یها دولت یپلماسیدستگاه د از سوی دیگرشود.   می نهیرفته نهاد رفتههمگرایی ، موضوع موضوع همگرایی با یکدیگر
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تا  توانست خواهند ی،الملل نیو ب ینهاد مل مردم یها و نظارت گروه یالملل نیب یها با کمک سازمان همگرایی موضوع

روند  نیا هدر ادامهای حقوقی آن را با پشتوانه افکار عمومی ایجاد شده محقق کنند.  وسیله دیپلماسی رسمی، زمینه به

عنوان پل ارتباطی و هماهنگ کننده میان  بهداشتی به یا منطقهسازمان  ییبرپا یی پایدار،همگرا ی ایجادو در راستا

که  نظر به این. رسد ینظر م الزم به ،بهداشتی ایجاد شده و نهادهای بهداشتی کشورها با سازمان بهداشت جهانی  شبکه

 اعتماد یبایبه باز لیاوقوع پیوستن مخاطرات احتم های بهداشتی و ایجاد آمادگی الزم جهت به مرتفع کردن بحران

و تعامل در   یگسترش همکار انجامد، یم کشورها انیم یدسازو اعتما عمومی جوامع عضو، ایجاد سرمایه اجتماعی

ابعاد  دیگر دنکربا اضافه  منظور نیبد .رسد نظر می ممکن به ،جانبه همه ییبه همگرا یابی ابعاد تا دست گرید

 گریبه د ییهمگرا زیسرر روند و نیا ه(. با ادام5ه)نگار کند یم زیسرر یشتریبه ابعاد ب ییهمگرا ،ییموضوع همگرا به

محیطی  زیست-های بهداشتی و با ایجاد همگراییرهگذر  نیاز ا جامع و کامل خواهد شد. ییبه مرور همگرا ،ابعاد

د. گرایی محقق خواهد ش گرایی منفی به جهان گرایی و ملی در مناطق مختلف جهان، گذار از نژادپرستی، قومیت

 :است دربرگیرنده پنج مرحله به شرح زیر محیطی جزئیات روند همگرایی بهداشتی براساس الگوی همگرایی زیست

 بهداشتی یعلم یها تیفعال یالملل نیستاد ب ه: شبکنخست همرحل

است، که  عضو یاز کشورها کیدر هر بهداشتی یآموزش-یعلم یها تیفعال یهماهنگ یستاد، تنها مرجع رسم نیا

در هر  نیدر ارتباط هستند. بنابرا گرید کیبا   یا صورت شبکه به ،یآموزش-یو تبادالت علم یهماهنگ جادیا یبرا

 ،یو آموزش یعلم یها تیفعال تیریمد و یساز پارچه کیبا هدف  ،ی علوم پزشکیاز مراکز دانشگاه یکیکشور، 

خود را در  یها تیها و فعال ها برنامه گاهدانش ریستاد در نظر گرفته خواهد شد که سا نیا لیعنوان مقر تشک به

ها و  نشست یها و برگزار کارگروه لیدارد تا با تشک فهیشبکه وظ نیستاد قرار خواهند داد. ا نیبا ا یهماهنگ

 جادیا به رد،یپذ یانجام م وندیپ هم یاعضا هکه با مشارکت هم یعلم یها تیفعال گریو د یا دوره هساالن یها شیهما

 یموزشآ یها و نهادها ها، جوامع و سمن رسانه ،یدولت یها الزم جهت دستگاه بهداشتی یمحتوا دیخوراک و تول

 ،یابعاد فرهنگ گرید هآغاز و ب 19بهداشتی کوویدل ئمسا تیابتدا با محور ها تیفعال نیاست که ا یهیبپردازد. بد

 .افتیگسترش خواهند  ،یاقتصاد ،یاسیس ،یاجتماع

 یا رسانه هدوم: شبک همرحل

 ،یمختلف، اعم از ارتباط جمع یها از رسانه یا استقرار مجموعه ،بهداشتی یعموم یپلماسیاعمال د یراستا در

 یکشورها گرید یا با مراکز رسانه یا شبکه یکه در ارتباط بهداشتی یعلم یها تیفعال یو ... در ستادها یاجتماع

بر جوامع و  میمستق یضمن اثرگذار بهداشتی یها هرسان هشبک اساس، نی. براابدی یعضو قرار دارند، ضرورت م

شده  دیتول یتحت پوشش خوراک علم زیرا ن یاجتماع یها و نهادها و گروه  خارج از شبکه یها ها، رسانه دولت

 قرار خواهند داد. یعلم یتوسط ستادها
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 یالملل نیو ب ملی یها سمن هسوم: شبک همرحل

فعال  یها و گروه ها ، خیریهها در هر کشور، با دعوت از سمن داشتیبه یعلم یها تیفعال یالملل نیب یستادها

  فراهم آورده و میرا با نظارت و بدون دخالت مستق بهداشتی یها سمن یندگینما جادیا طیشرا ،مختلف یشهرها

کشور، ضمن  هر یها سمن یندگیدهد. نما یقرارم ها یندگینما نیا اریعنوان دفتر در مقر آن ستاد، در اخت را به یمکان

عضو قرار خواهند گرفت که به  یها سمن گریبا د یا خود در شبکه ،یآموزش-یعلم یستادها هارتباط مداوم با شبک

 هو شبک عضو یها خواهند پرداخت؛ دولت بهداشتیل ئدر رابطه با مسا یمشترک عمل یها تیو فعال یتبادل نظر علم

مختلف  یها نشست یو برگزار بهداشتی یها سمن هشبک یراربرق یالزم را برا طیموظفند تا شرا یمعل یستادها

کنند.  لیتسه کشورهای عضواز  کیدر هر  یا صورت دوره به بار کی یو حداقل سال انهیصورت سال ها به گروه نیا

 یها سمن هها هستند. شبک سمن هشبک یها تیلموظف به انتشار اخبار و فعا ز،ین بهداشتی یها رسانه هشبک نیچن هم

 نیخود، از ا یها تیو فعال ها شیها، هما خواهد بود که در نشست یالملل نیب یها در ارتباط مستمر با سمن اشتیبهد

و  بهداشتی یخود از ستاد علم یخوراک علم نیمأشبکه، عالوه بر ت نیدعوت به عمل خواهد آورد. ا زیها ن گروه

 خواهند داشت.  نیکاسپ یطیمح ستیز یریپذ در جامعه یقیعم ریتاث ،خود یها تیبا فعال ،بهداشتی یها رسانه هشبک

 یاجتماع یچهارم: نهادها همرحل

)از  میمستق یریپذ ریثأدولت و جامعه، با ت ،یعلم ینهادها انیم یارتباط یو مدارس، همانند پل ینید ینهادها احزاب،

و  یریپذ معه و دولت، به جامعهبر جا یگذار ریثأها( و ت ها و سمن )از رسانه میمستق ری( و غیآموزش-یستاد علم

 اساس نیخواهند کرد. برا یانیشا یها کمک ،بهداشتیسواد  یارتقا یاستادر ر بهداشتیل ئکردن مسا نهینهاد

سواد  یارتقا یدر راستا ،یآموزش-یعلم یها تیعنوان مرجع فعال به بهداشتی یعلم یها تیفعال یالملل نیب یستادها

 ندیفرا ،یاجتماع یثر نهادهاؤم یاعضا یبرا انهیسال ییها شیها و هما نشست ها، دوره یبا برگزار ،بهداشتی

 .کنند یم لیرا تسه بهداشتی یریپذ جامعه

 یپلماسیپنجم: دستگاه د همرحل

عضو و  یکشورها ریبا سا یرسم یپلماسیخود را بر اساس د یتا روابط عموم کند یتالش م یپلماسیدستگاه د ابتدا

 یعلم یها تیفعال یستادها هشبک جادیدر ا یهمکار یالزم را برا طیو شرا دکن تیتقو براساس اعتماد متقابل

 نیچن . همدکن لیفراهم و تسه ،یطیمح ستیز یعموم یپلماسید یستاها در را سمن هو شبک ای  رسانه هشبک ،بهداشتی

ارتباط با سازمان ن گذشته در چو تا هم دکنتالش  دیموجود، با طیو باتوجه به شرا ییگرا دستگاه بر اساس واقع نیا

تا در  ند،را به حداقل ممکن برسا های بهداشتی و مخاطرهل ئمسا ،یالملل نیب یها سازمان بهداشت جهانی و دیگر

 .(227-200: 1399امیری،  )تابعی، رشیدی و اختیاری فراهم شود بهداشتی ییهمگرا یبرا طیشرا مدت، بلند فرایند
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 یریگ جهینت.5

آوردن تمهید،  های قبلی و وجود زمان کافی جهت اندیشیدن و تدبیر و فراهم بینی رغم پیش ، علی19یدومخاطره کو

ها، به بحرانی امنیتی تبدیل شد. بحرانی  گیری، دنیاگیری و غافلگیری انسان محابا از راه رسید و با همه سراسیمه و بی

اجتماعی -های اقتصادی، فرهنگی تماعی، به تعطیلی بنگاهکه عالوه بر ابتال و تلفات انسانی، با مختل کردن زندگی اج

، دستکم چیزی در  هایی از این ویروس کاری منجر شد، که ثمره آن، تعمیق فقر و نابرابری است. گونه و افزایش بی

 (94-86: 1398 ،یبع)تا

 محیطیالگوی ساختار ملی همگرایی زیست  ـ3هنگار

 (94-86: 1398 ،ی)تابع

 

 محیطیهمگرایی زیست ایشبکه الگوی ساختار  ـ4هنگار
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تنها  اند. این کره نه زیسته  های مختلف خفاش زیستی با گونه سال بر روی کره خاکی و اغلب در هم 300حدود 

ها  روی ها، زیاده ها است، که با تخریب ها و میکروب  ها، باکتری تگاه طبیعی کرونا، بلکه انبوه دیگری از ویروسخاس

-هایی بهداشتی ها و بحران های نوع بشر، از تعادل خارج شده و اثرات آن را به شکل مخاطره اندازی و دست

ها برآمده  اندازی دارد. این دست سمت انسان گسیل می هایی چون سیل، زلزله، سونامی و ... به محیطی و بلیه زیست

ها و الگوهای لیبرالی و نئولیبرالی است که رقابت برای منافع اقتصادی را  داری جهانی، براساس ایده از نظام سرمایه

 پندارد. بر هرچیز دیگر مقدم می

های  و پیشگیری و مقابله با مخاطرهها  حلی برای جلوگیری از نارسایی وجوی دستیابی راه از این رو و در جست

برای پاسخ به این موضوع بهره گرفته شده است. « محیطی الگوی همگرایی زیست»محیطی، از  زیست-بهداشتی

ها  حکومت المللی و اجتماعی ملی و بین  ها و نهادهای ، سمنجامعه بهداشتی،-محیطی مدل همگرایی زیست اساسرب

شوند و در جهت اعتبار بخشی به نقش عاملیت انسان، بر نقش  دوخته میگر دی به یک ، همگیو دیپلماسی رسمی

شود؛ رویکردی که بازیابی اعتماد عمومی و حفظ و ایجاد  های اجتماعی تاکید می آفرینی هرچه بیشتر جامعه و گروه

شود  زی آغاز میبهداشتیِ فرامر-محیطی های زیست کند. این مدل برمحور مخاطره های اجتماعی را تسهیل می سرمایه

ای منجر شود. در این  تواند به ایجاد همگرایی منطقه که با سرریز و گسترش آن به دیگر ابعاد همگرایی، می

ملی  به کمرنگ شدن مرزهای تواند می گرایی است، که جهان و گرایی ملی میان پلی ای منطقه چارچوب، همگرایی

محیطی از سوی منتقدان  پیش از این، الگوی همگرایی زیست .ودبرای همگرایی جهانی فراهم ش  زمینه تا کند، کمک

به عدم تضمین الزم برای اجرای آن از سوی اعضای عضو، روبرو بوده است. بحران کرونا نشان داد که آنچه موجب 

 (94-86: 1398 تابعی،)

 

 سرریز همگرایی به دیگر ابعاد  ـ5هنگار
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شود، بنیان نهادن آن برپایه مخاطره است. هنگامی که مخاطره رخ  تضمین اجرای این الگو توسط کشورها می

 کند. چنان که بحران کرونا نیز شرایط و قواعد خود را تحمیل کرد. می  اید، شرایط و قواعد خود را تحمیلنم می

 منابع

، قابل 1399اردیبهشت  15[. سایت وب] ایرنا. «کرد مخفی را کرونا شیوع شدت پزشکی، نیازهای بدلیل چین: آمریکا»

 /www.irna.ir/news/83775397دسترس در 

، قابل دسترس در 1398اسفند  24[. سایت وب] آفتاب یزد. «آمریکا به چین اتهام»

http://aftabeyazd.ir/?newsid=157168 

، 1399بهمن  11[. سایت وب]وله  دویچه. «جهان در کرونا واکسن ناعادالنه توزیع از بهداشت جهانی سازمان انتقاد»

 https://p.dw.com/p/3obxBدسترس در قابل 

 مشرق، «ندارند یکدیگر به کمک به تمایلی اروپایی کشورهای/ کند می پهلو سینه اروپا خورد، می سرما ایتالیا»

 /https://www.mashreghnews.ir/news/1064597قابل دسترس در  9139 اردیبهشت 4]وبسایت[، 

، 3دوره  .یمطالعات راهبرد  هفصلنام ،«یتیمطالعات امن  هنهاگ در حوزبا مکتب کپ ییآشنا» (،1379) ی،بوزان، بار

  .15-9، صص 3شماره 

، 2، ترجمه علیرضا طیب، چاپچارچوبی تازه برای تحلیل امنیت(. 1392) ، جاپلدیودوی؛ ال، وریوبوزان، باری؛ 

 تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

فروردین، قابل  10]وبسایت[،  ایندیپندنت، «کرونا شیوع اجتماعی و یاقتصاد پیامدهای» (،1399) آ بهرامی، پانته

 /https://www.independentpersian.com/node/49101دسترس در 

قابل دسترس در  1398بهمن  23]وبسایت[،  سی بی بی، «19-دیگرفت؛ کوو یکرونا نام رسم روسیاز و یناش یماریب»

51469638-https://www.bbc.com/persian/world 

-10، صص 11، شماره پویه هفصلنام، «است یگریآشوب، باردار صبح روشن د رهیشب ت» ،(1399) اهلل ، حبیبمانیپ

31. 

 ی)برا شدار یکارشناس ،«یا منطقه ییو همگرا نیکاسپ یطیمح ستیز لیمسا»(، 1398محمدصادق ) دیس ،یتابع

 .یاسیگروه علوم س ،یاسیس (، مکان: دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علومنامه انیپا

http://aftabeyazd.ir/?newsid=157168
http://aftabeyazd.ir/?newsid=157168
https://www.independentpersian.com/node/49101/
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 لی: مساستیز طیمح هیدر سا ییهمگرا»(، 1399رضا ) ،یریام یاریاحمد؛ اخت ،یدیمحمدصادق؛ رش دیس ،یتابع

، شماره 10دوره  ،یعموم یراستگذایس یفصلنامه مطالعات راهبرد ،«یا منطقه ییو همگرا نیکاسپ یطیمح ستیز

 .227-200، صص 34

، «فقرا یبرا سکیجامعه در ر شترِیو مخاطرات ب ینابرابر ؛آور بازگشت به اجتماع امیکرونا، پ» ،(1399)علی  ی،ترکمان

 .59-40، صص 11، شماره پویه هفصلنام

 ، قابل دسترس در1398 فنداس 5[. سایت وب] فرارو. «شد؟ اعالم تاخیر با ایران به کرونا ویروس ورود چرا»

https://fararu.com/fa/news/430580/ 

، 1398بهمن  19[. سایت وب] عصر ایران. «مقامات کاری پنهان از عمومی خشم/  کرونا افشاگر پزشک مرگ چین؛»

 /https://www.asriran.com/fa/news/712732قابل دسترس در 

 ،یدر علوم انسان یا رشته انیمطالعات م هفصلنام ،«ییالملل نیب نینو یایبزنگاه کرونا؛ وستفال» ،(1399محسن ) ،یلیخل

 .24-1 صص ،3، شماره 12 دوره

، قابل 1399 فروردین 3[. سایت وب] یس یب یب. «کرد مطرح آمریکا علیه را کرونا ویروس تولید اتهام ایران رهبر»

 https://www.bbc.com/persian/iran-51993677 دسترس در

، تهران: 1، چاپ1جلد ،یمل تیامن نیدکتر یزیر بر طرح یا : مقدمهتیامن یها هینظر .(1383)یعل ،یخان عبداهلل

 ابرار معاصر تهران. یالملل نیب قاتیمطالعات و تحق یفرهنگ  موسسه

حاکم و مشترکات  یها نظام یآور کرونا، تاب ؛دیدگر انداز یتماشا را طرح انیشا»(، 1399، حمید )راد یفراهان

 .189-177، صص 11، شماره پویه هفصلنام، «یجهان

قابل دسترس در  1399 فروردین 16]وبسایت[،  الف، «نیست خیرخواهانه چین، و روسیه کرونایی های کمک»

-a853-47f4-d272-1a3c3d49-https://www.bbc.com/persian/resources/idt

842da34120b8  

به مکتب  یبا نگاه رانیا یا هسته تیکردن فعال یتیاز امن کایاهداف آمر» ،(1390) رضایعل ،یسجاد؛ صالح ،یمحسن

 .694- 614 صص ،3 ، شماره25 دوره ،یخارج استیس  فصلنامه، «کپنهاگ

در  یاجتماع استیس یگرا اقتدارگرا و جماعت برال،یل یراه جماعت در بحران؛ سه» ،(1399) ی، سعیدقهفرخ یمدن

 .126-110، صص 11، شماره پویه هفصلنام، «مبارزه با کرونا

https://www.bbc.com/persian/iran-51993677
https://www.bbc.com/persian/resources/idt-1a3c3d49-d272-47f4-a853-842da34120b8
https://www.bbc.com/persian/resources/idt-1a3c3d49-d272-47f4-a853-842da34120b8
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در  یا رشته انیمطالعات م هفصلنام ،«یدنیناد-جنگ آشکار کیمثابه  کرونا به یپاندوم» ،(1399عباس ) ،یمنوچهر

 .26-9 صص ،2، شماره 12 دوره ،یعلوم انسان

الملل: نقص  نیمثابه رخداد در روابط ب کرونا به» ،(1399) هیآذر، سم خداخواه ل؛یسه ،یمسعود؛ گودرز ،ییشفا یموسو

، 9 دوره ،استیس یراهبرد یها پژوهش هفصلنام ،«نوظهور یملت در مواجهه با رخدادها -دولت هدر کارویژ

 .63-39 صص ،33ره شما

 24]وبسایت[،  52پالک ، «کرونا ویروس پاندومی و اپیدمی بحران المللی بین تاثیرات» (،1399) واعظ، نفیسه

 /https://www.khabaronline.ir/news/1375708فروردین، قابل دسترس در 

 ، قابل دسترس در1392اسفند  13[. سایت وب] یس یب یب. «ه زنده شدویروس سی هزار سال»

https://www.bbc.com/persian/science/2014/03/140304_me_30000_year_old_virus_b

rought_back_to_life 

اسفند، قابل دسترس در  21]وبسایت[،  52پالک ، «گپ و گفت با آقاى دکتر على هرندى» (،1398) على، هرندى

 /https://www.pelak52.comهرندى-على-دکتر-آقاى-با-گفت -و-گپ/

قابل دسترس در  1399 مهر 14]وبسایت[،  سی بی بی، «رسند؟ یم انیچطور به پا ها یریگ همه»

-a853-47f4-d272-1a3c3d49-https://www.bbc.com/persian/resources/idt

842da34120b8  
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 پایدار توسعه  گانه سه ابعاد بر 19 کووید پاندمی ثیرتأ

 1رشیدی نعیمه

 2بهتاش فرزاد رضا محمد 

 

  چکیده

 به رسانی آسیب بدون بشر رفاه مینأت برای زیستی محیط و اجتماعی اقتصادی، اهداف تلفیق معنای به پایدار توسعه

حرکت جهانی در قرن حاضر به سمت توسعه  کهحالی در. نیازهایشان است برآوردن برای آتی هاینسل های توانایی

 19 کووید پاندمی شیوع های متعددی برای رسیدن به این مهم تدوین شده، پایدار بوده و قوانین و دستورالعمل

 اجتماعی اقتصادی، ابعاد جمله از زندگی مختلف ابعاد بر 19 کووید که تأثیری. زده است برهم را محاسبات تمامی

 به رسیدن برای و نیست خاص مفهوم به خود از مراقبت به قادر هنوز بشر که داد نشان گذاشت تیزیس محیط و

 از داده رخ اتفاقات بر مروری نگاهی با تا شده سعی مقاله این در. پذیرد صورت باید بسیاری هایتالش پایداری

 نشان پژوهش نتایج. شود بررسی پایدار  توسعه گانهسه ابعاد بر 19 کووید تأثیرات 2021 ژانویه تا 2020 ژانویه

های  است. از زمان اعالم قرنطینه شده رو روبه اقتصادی بزرگ شوک یک با جهان اقتصادی زمینه در که دهد می

 دور از اقتصادها خرده عمال و شده رکود دچار دنیا بزرگ اقتصادهای از بسیاری خانگی و اجبار به تعطیلی مشاغل،

 هدف تریناصلی که حالی است در این اند،دیده را آسیب بیشترین فقیر قشر میان این در و اند شده خارج رقابت

 اجبار از شهروندان رفتارهای در تغییر از حاکی اجتماعی، ابعاد بررسی. است فقر برداشتن میان از پایداری رویکرد

های آنالین و عدم  کارآمدی سیستماست و در این میان نا دورکاری و اجتماعی گذاریفاصله تا خانگی قرنطینه به

 بعد در درنهایت. وجود آورده است ای را بهها مشکالت عدیدهوجود آموزش الزم جهت استفاده از این سیستم

 آسیب ها و داشتن زمان مناسب توسط زمین برای بازسازی خود ولی در ادامه آلودگی در ابتدا کاهش زیستی، محیط

هدف از 12دهد که پاندمی بر نتایج نشان می. است داده رخ فقر علت به زیست یطمح به قبل از تر افزون رساندن

 گانه توسعه پایدار اثر داشته و تحقق آنها را کند و در برخی موارد بعضاً مانع تحقق آنها شده است.هفدهاهداف 

 

 فقر زیست، محیط اجتماع، اقتصاد، ،19 کووید پاندمی پایدار، توسعه: کلیدی هایواژه
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 Farzad.behtash@gmail.com شمال تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه شهرسازی گروه استادیار 
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 مقدمه

که های جهان شده است. درست زمانیترین بحثقریب به نیم قرن است که توسعه پایدار تبدیل به یکی از مهم

 2015آغاز شد. در سال  19جهان سعی در ریشه کن کردن فقر و محافظت بیشتر از کره زمین داشت، پاندمی کووید 

در  2030دستور کاری با عنوان دستورکار توسعه پایدار گانه توسعه پایدار تدوین شد. این اهداف در  اهداف هفده

هدف ویژه بیان شده است که  169هدف اصلی و  هفدهمجمع سازمان ملل متحد تصویب شد. در این دستور کار 

 دهد. سال نشان می 15المللی در زمینه توسعه پایدار را در مدت  بین  نقشه راه جامعه

سازی توسعه شهری است. اهداف توسعه پایدار متکی بر توسعه وابسته به راهی جدید در مفهوم 2030دستور کار 

محیطی هستند. یک تشخیص صریح وجود دارد که الگوهای فعلی مصرف و های اقتصادی، اجتماعی و زیستارزش

یک  19ای است و تغییرات اقلیمی کنترل نشده خطرات فوری را به همراه دارد. کووید تولید بیش از مرزهای سیاره

فضای اضطرار را ایجاد کرده است. این ویروس در هر کشوری که شیوع پیدا کرده، یک بحران عمیق اجتماعی، 

در این پژوهش برآنیم تا تأثیر این پاندمی . های عمیقی بر جای گذاشته است و زخم  اقتصادی و سیاسی ایجاد کرده

 عمال شده در جوامع بررسی کنیم.گانه توسعه پایدار با توجه به تغییرات ارا بر اهداف هفده

 روش تحقیق

یک تحقیق کیفی است، که در آن با استناد به روش توصیفی ـ تحلیلی، استفاده از منابع اینترنتی و  پژوهش حاضر

و خاستگاه آن معرفی شده و ماهیت پاندمی مورد بررسی قرار  19ای، ابتدا ویروس کووید  اسناد به روز کتابخانه

س اهداف توسعه پایدار بررسی شده و تأثیرات ویروس کرونا بر ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادی گرفته است و سپ

دهد که گانه بررسی شده و نتایج نشان میو زیست محیطی بیان شده است. در ادامه تأثیر پاندمی بر اهداف هفده

ا را کند و در برخی موارد بعضاً مانع گانه توسعه پایدار اثر داشته و تحقق آنههدف از اهداف هفده12پاندمی بر 

 تحقق آنها شده است.

 مبانی  مفهومی

 19پاندمی کووید 

گرفته شده و به معنای دنیاگیری یک بیماری است. معادل انگلیسی آن  pandemieپاندمی از عبارت فرانسوی 

pandemic توان چنین بیان روند. میشود که از مرز چند قاره فراتر میهایی گفته میاست و در اصل به بیماری

کند )سازمان  کرد که پاندمی شیوع یک بیماری جدید در تمام جهان است که افراد زیادی را در سراسر دنیا درگیر می

در کشور چین  1ایالت هوبی 1در شهر ووهان 2019اولین بار در دسامبر  19(.  بیماری کووید 2020بهداشت جهانی، 

                                                           
1
 Wuhan 
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تبدیل به یک پاندمیک شد. امروزه کل دنیا به مثابه یک خانواده  2مان بهداشت جهانیدیده شد و مطابق بیانیه ساز

است و همه برای اداره این خانواده باید به یکدیگر کمک کنند. پیشنهاد شده است که رویدادهای مهم از قبیل 

و این امر تأثیر  های مد و حتی مجالس لغو شوندهای علمی، جلسات کاری، رویدادهای ورزشی، نمایشکنفرانس

  (. Ali and Alherbi,2020بسزایی بر تحرک جوامع گذاشته است)

بیانگر سال شیوع  19به معنای بیماری و  dبه معنای ویروس و  viبه معنای کرونا و  covid 19 ،coوجه تسمیه 

در سال  H1N1 پاندمیک در قرن حاضر روبه رو شده است؛ 5، نوع بشر حداقل با  19می باشد. جدای از کووید 

و ابوال )شیوع در جمهوری  2016، زیکا 2014، ابوال)شیوع در غرب آفریقا( در سال 2014، پولیو در سال 2009

 2020ژانویه  30به عنوان ششمین شرایط اضطراری بهداشت جهانی در   19. متعاقباً شیوع کووید 2019کنگو(

 (.Chakraborty, Maity,2020توسط سازمان بهداشت جهانی اعالم شده است )

 توسعه پایدار

در قرن هجدهم اقتصاددانانی به مانند آدام اسمیت به بیان تعریف توسعه پرداختند، در قرن نوزدهم نیز کارل مارکس 

هایی را در زمینه توسعه پایدار و عوامل اصلی شکل  و اقتصاددانان کالسیک به مانند مالتوس، ریکاردو و میل بحث

د. این در حالی است که بعدها نظریه اقتصادی نئوکالسیسم بر اهمیت آب و هوای پاک و منابع آن مطرح کردن  دهنده

آن   دهنده (. پس از آن تعاریف متعددی برای توسعه پایدار و عناصر تشکیلWillis,2005تجدیدپذیر تأکید کردند)

ای است که  توسعه پایدار توسعه ها تعریف ارائه شده توسط کمیسیون برانتلند است: ترین آنمطرح شده که معروف

-های آینده در برآوردن نیازهایشان تأمین می های نسل نظر از تونایینیازهای نسل حاضر را بدون مصالحه و صرف

 (.1397کند)گلکار، 

                                                                                                                                                                                     
1
 Hubei 

2
 World Health Organization 
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دهد تا شهرنشینی پایدار را در هر سطحی از نقشه راهی به مدیران شهری ارائه می 2030دستورکار توسعه پایدار 

گیرد که ارزش شهرسازی پایدار  مسایگی تا کشور اجرایی کنند و این مهم از طریق ارائه گزارشی صورت میواحد ه

کند. ارزش اقتصادی  ای از شرایط اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی یک شهر بیان می را به عنوان مجموعه

ها و رونق در ارتباطات شهری و روستایی  توان از دریچه اقتصاد ملی، توسعه امالک و دارایی شهرنشینی پایدار را می

توان ارزش محیط زیستی شهرنشینی پایدار را از دریچه شهرها و تغییرات آب و دانست و به همین ترتیب، می

توان از  ساخت و خدمات اکوسیستم بیان کرد. ارزش اجتماعی شهرنشینی پایدار را می هوایی، محیط طبیعی و انسان

گیر بودن آن دانست و در نهایت ارزش نامحسوس شهرنشینی پایدار  رکز بر عدالت و همهخالل کیفیت زندگی و تم

 ,UN Habitat)ی سیستم حکمروایی، نهادهای دولتی و انسجام چندسطحی سیاست دانست توان به وسیله را می

2020)  . 

تا  2015ط سازمان ملل، از سال بر اساس اهداف اعالم شده توس: سازمان ملل 2030گانه توسعه پایدار اهداف هفده

های توسعه پایدار با همکاری و شاخص ند که به اهداف وکن،کلیه کشورهای عضو سازمان ملل باید تالش 2030

سازمان ملل متحد برای رسیدن به اهداف توسعه المللی دست یابند.  ی و بیناسه سطح ملی، منطقه تعامل یکدیگر در

المللی همچون یونسکو موظف و های تخصصی بین ده که کلیه آژانسکروتصویب هدف کالن را تعیین  17پایدار،

 Unitedز)این اهداف عبارتند ا ند.کنکه راهبرد میان مدت و بلند مدت خود را بر این اساس تنظیم  هستندمتعهد 

Nation,2015:) 

 ؛پایان دادن به فقر .1

 گی؛پایان دادن به گرسن .2

 ؛ارتقا رفاه زندگی سالم و .3

 ؛ کیفیت آموزش با .4

 ؛برابری جنسیتی .5

 ؛فاضالب دردسترس بودن آب سالم و .6

 ؛مقرون به صرفه دسترسی به انرژی پاک و .7

 ؛شایسته کار رشد اقتصادی پایدار و .8

 ؛صنعتی فراگیر تاب آور و های،ارتقا زیر ساخت .9

 ؛کاهش نابرابری .10

 ؛تاب آور جوامع پایدار و شهرها و .11

 ؛الگوی تولید ومصرف پایدار .12

http://zanjantourism.blog.ir/post/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-2030-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84
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 ؛ارزه با تغییرات اقلیماقدامات جهت مب .13

 ؛دریاها اقیانوس و استفاده پایدار از .14

 ؛ازبین رفتن تنوع زیستیاز ارتقا اکوسیستم وجلوگیری  .15

 ؛صلح آمیز پایدار و  جامعه .16

 .احیا مشارکت جهانی برای توسعه پایدار .17

ر بوده است. بر تمامی وجوه زندگی تأثیرگذا 19پاندمی کووید تأثیر پاندمی بر ابعاد مختلف زندگی شهری: 

گیری بر زندگی بشر بسیار شدید است ویروس کرونا، زندگی را در سرتاسر کره زمین مختل کرده است، تأثیر همه

این  (.Srivastava et al,2020اما تأثیرات آن بر اقتصاد جهانی و آینده توسعه پایدار بسیار نگران کننده است. )

  ی، زیست محیطی و زندگی شهری مشاهده کرد.توان در مسائل اجتماعی، اقتصاد تأثیر را می

  و مسائل اجتماعی 19. کووید 1

های حیاتی اجتماع، اختالل ایجاد کرده و جامعه را به تعلیق درآورده است. بدین معنا که ویروس کرونا در بنیان

شود. اگر در  تری نیز منتهیتواند به مشکالت بغرنجزندگی بشر امروزی، دچار مشکالت اساسی شده است و می

که در مقام  یکسان یعنهای شخصی و گروهی هم اضافه شود )یکنار این مسائل، ناکارآمدی مدیریتی و سوء استفاده

احتکار  قیاز طری طلبطه منفعتساه وب ای کنندیم بیرا تخر فی مابینو روابط  یانسان یهاتیو مسئول، موقع ریمد

شود اوضاع دشواری پیش روی جامعه انسانی دیده می (،دهندیقرار م ییجو ودسجان مردم را بهانه  شیفروو گران

به  و ستین یامر فرد کیاصوالً  ،یریفراگ یهابحران نیمواجهه با چنکه  تسا یدر حال نیاقرار خواهد داشت. 

 اصوالً رایز، جان سالم به در ببرد یبزرگ یایبال نیتواند از چنینم یطور انفرادهو ب ییبشر به تنها گریعبارت د

الزمه  ،جامعه حیات در تداوم لیدل نی. به همکندیم دایت و معنا پسا ریپذجامعه امکان قیدر جامعه و از طر یزندگ

ی، و فناور قاتیوزارت علوم، تحق یو اجتماع یپژوهشکده مطالعات فرهنگ) تسبحران ا نینجات بشر از ا یاصل

1399 :173 - 171 .) 

  و اقتصاد 19. کووید 2

 2009-2008تر از آن است که در طی بحران مالی جهانی بر اقتصاد جهانی شدیدتر و طوالنی 19أثیرات کوویدت

انداز توسعه کشورهای کمتر این تأثیرات تهدیدی جدی برای چشم(. Behravesh,2020)احساس شده است 

فشار  19گیر کوویدماری همهبی. (UN,2020)است 2030صنعتی و تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل تا سال 

ای را برای همه کشورها به وجود آورده، اقتصاد را مختل کرده و باعث صدها هزار مرگ در جهان  اقتصادی فزاینده

هدف توسعه  17المللی برای دستیابی به شده است. عالوه بر این، اقتصادهای متوسط و ضعیف از کمبود بودجه بین
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گیر احتماالً برند. بیماری همهرات آب و هوایی و حفاظت از تنوع زیستی نیز رنج میپایدار، کاهش و سازگاری تغیی

کند  پیشرفت به سمت اهداف توسعه پایدار را که حتی قبل از شیوع نیز متزلزل شده بود، تضعیف می 2030تا سال 

(Barbier, Burgess, 2020). ان در حال رکود است. صندوق بین المللی پول پیش از این اعالم کرده بود که جه

تریلیون دالر آمریکا است  2بینی تأثیر اقتصادی کامل بحران هنوز دشوار است اما برآوردهای اولیه پیش

(Srivastava et al,2020.) 

ها نشان داد که  شد؛ تا اینکه پژوهشبرای چند دهه، مفهوم شهرنشینی پایدار تنها با رشد اقتصادی سنجیده می

فزونی گرفتن میزان مرگ و میر .  (UN Habitat, 2020)تنها محدود به حوزه اقتصادی نیستشهرنشینی پایدار 

باعث وقوع رکود بسیاری در اقتصاد   19کند. اما ورای آن کووید هایی را به آن وارد میدر جامعه قطعاً خسارت

ینه کامل را در کشورهایشان ها مقررات قرنطشده است. برای جلوگیری از شیوع گسترده بیماری، بسیاری از دولت

المللی و همچنین انواع حمل و نقل تجاری میان کشورهای مختلف به تعویق اند. عمده پروازهای بینوضع کرده

افتاده است. به علت قرنطینه، تمامی پروازهای داخلی، خدمات ریلی)به جز قطارهای حمل کاال(، اتوبوس، کامیون و 

، 19اند. تقریباً در تمام کشورهای درگیر بیماری کووید یژه به حالت تعلیق درآمدههای وهای با معافیتنقلوحمل

اند. صنایع، به جز آنهایی که کلیه سیستم های آموزشی، تجاری، ورزشی و نهادهای مذهبی تعطیل و بسته شده

ی از کشورها وابسته به امکانات ضروری هستند، خسارت زیادی را متحمل شده و برای مدت طوالنی در بسیار

 (.Chakraborty, Maity,2020اند )تعطیل بوده

درصد  1.9با درآمد باال  یدرصد و کشورها 2.5در حال توسعه  یکشورها یناخالص داخل دیرود تولینتظار ما

 یایآس یدر کشورها یجهان ریهمه گ یویتحت سنار ی،ناخالص داخل دیتول انیضرر و ز نیشتری. بابدیکاهش 

ی، رخ بر گردشگر میمستق ریو تأث جهانی تتجار درآنها  قیادغام نسبتاً عم لیبه دل، آرام انوسیاقحاشیه و  یشرق

 ،(3%) لندتای ،( 2.3%) کنگ هنگ ،( 2.1%) سنگاپور ،(3.2%کامبوج )رود که میبه طور مثال انتظار خواهد دارد. 

و در نهایت این که بنابر  (Maliszewska et al,2020کاهش را تجربه کنند) (2.1%) یزمال و( 2.7%) تناموی

به عنوان بزرگترین تهدید  19و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، پاندمیک کووید 1اعالم سازمان جهانی بازرگانی

تغییرات در عرصه (. Chakraborty, Maity,2020شناخته شده است ) 2009، 2008اقتصاد جهانی از سال 

کار  یروین به یدسترسهای مختلف تولید خواهد شد و محدودیت در بخش عرضه و تقاضا  نیز موجب ایجاد شوک

 بیکار احتماالً آس یرویمتمرکز بر ن یها گذارد، بخشیم ریتأثتمامی وجوه اقتصادی مشابه بر  ی، به شکلهیو سرما

بسیار تحت تأثیر دارند  یواردات  مواد اولیهبه  یادیز یکه وابستگ یکاالها و خدمات نیهمچنو  دیخواهند د یشتریب

 (Maliszewska et al,2020قرار خواهند گرفت )

                                                           
1
 World Trade Organization 
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 و محیط زیست جهانی  19. کووید 3

از ابتدای پیدایش تمدن، بشر شروع به ایجاد تغییر در محیط زیست و به سود خود نموده است. به منظور برآورده 

و این امر تأثیرات و مضرات  کردن تقاضای روبه رشد جمعیت؛ صنعتی شدن و شهرنشینی اجتناب ناپذیر شده

اقتصادی و افزایش منابع   غیرقابل انکاری بر محیط زیست جهانی بر جای گذاشته است. رشد جمعیت با توسعه

بنابر  (.Chakraborty, Maity,2020آالینده به مانند وسایل حمل و نقل عمومی و صنایع آالینده همراه است)

دهند. رشد مهارنشدنی % سطح کره زمین را پوشش می30بیش از ها اعالم صندوق جهانی حیات وحش، جنگل

های مورد نیاز برای کشاورزی و زدایی به منظور استفاده از منابع، صنایع و تأمین زمینجمعیت جهان منجر به جنگل

آب و ها و افزایش میزان تأثیر شرایط ها شده است. رشد متوسط دمای هوا، باال آمدن آب سطح اقیانوسچرای دام

 ,Ruscio et al)ها نیز تأثیر داردگذار است بلکه بر زندگی و معیشت انسانهوایی نه تنها بر اکوسیستم تأثیر

کنند ها تمامی ابعاد زندگی شهری را تهدید میها و امروزه پاندمیبالیای طبیعی از قبیل اپیدمی .(2015

(Maliszewska et al,2020 .) 

متناقضی در زندگی بشر گذاشته، از یک سو ویرانی عظیمی در جهان به بار آورده و از  پاندمی نتایج تأثیرات مثبت:

های زیست محیطی شامل آلودگی هوا، آلودگی سوی دیگر تأثیر بسیار مثبتی بر محیط زیست گذاشته است. نگرانی

-و موارد بسیار دیگر می های زیرزمینیآب، تغییرات اقلیمی، از میان رفتن الیه ازن، گرمایش زمین، کاهش سطح آب

ای است. آلودگی هوا به عنوان یکی از بزرگترین مسائل باشد. گرمایش جهانی حاصل افزایش انتشار گازهای گلخانه

پس از شیوع  (.Chakraborty, Maity,2020ناپذیر اعمال انسانی است )زندگی امروزی یکی از عواقب اجتناب

 های فعالیت ها،نیروگاه صنایع، نقل، و حمل شود از جمله می واه آلودگی باعث که ای عمده پاندمی، بخش

مسکونی، به میزان بسیار زیادی مختل شد که این امر به کاهش  هایفعالیت و هاجاده غبار و گرد ساختمانی،

ها تعطیل شدند، کاهش ، حمل و نقل و شرکتاز آنجا که صنایع. (Shri,2020ها کمک شایانی کرد ) آلودگی

ای اتفاق افتاد. در مقایسه با این زمان سال گذشته، میزان آلودگی هوا در نیویورک به  نی انتشار گازهای گلخانهناگها

 (.Henriques,2020کاهش یافته است) ٪50های انجام شده برای کنترل ویروس، تقریباً دلیل اقدام

های قلبی و تنفسی که خطر قبیل بیماری اند ازآمیز سالمتی که از قبل وجود داشته بخش اعظمی از شرایط مخاطره

هایی هستند که در نتیجه قرارگیری طوالنی مدت در معرض هوای آلوده به را باال می برند، بیماری 19ابتال به کووید 

های اولیه و پژوهش  کند را تشدید می 19آیند. در حقیقت آلودگی هوا میزان مرگ و میر ناشی از کووید وجود می

 (. طبق گزارشMan Shrestha et al,2020اند )ها کاهش یافته امر بود که بسیاری از این بیماریگویای این 
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 سطح در کاهش 40% انجام شده، تقریباً کرونا ویروس با مبارزه اقداماتی که در راستای با اخیراً (،2020)1مایالویرتا 

 ذرات کاهش در میزان 10% متوسط رطو به و است شده حاصل( NO2) نیتریک اکسید دی هایآالینده متوسط

 دلیل به تأثیرات مثبت، در شهرها شده است. این هوا آلودگی از ناشی مرگ و میر  کاهش چشمگیر به منجر معلق،

 و باشد. نفتتقلیل استفاده از نفت، به میزان یک سوم دوران قبل کرونا می و سنگ زغال تولید درصدی 37 کاهش

 فرانسه، نروژ، پرتغال،. هستند اروپا سراسر در معلق ذرات و NO2 کننده تولید منابع از مهمترین سنگ زغال

 در معلق ذرات کاهش تجربه کرده اند و بیشترین را NO2میزان تولید  در کاهش بیشترین فنالند و اسپانیا کرواسی،

های  ثبت شده توسط ماهوارههای  طبق داده است. شده گزارش اسپانیا و سوئد لهستان، نروژ، فنالند، پرتغال، یونان،

به طور معناداری کاهش یافته است،  2019های جوی، میزان انتشار دی اکسید کربن، نسبت به سال سنجش آالینده

ی کمترین میزان انتشار،  ای نیز این ادعا مطرح است که جهان در حال تجربههمچنین در مورد انتشار گازهای گلخانه

آلودگی صوتی، سطح باالی صوتی است که از (. Rupani et al,2020) باشداز بعد از جنگ جهانی دوم می

شود )به عنوان مثال، ماشین آالت، وسایل نقلیه، کارهای ساختمانی(، که ممکن  های مختلف انسانی ایجاد میفعالیت

 .(Zamborano, 2020)است منجر به اثرات سوء در انسان و موجودات زنده دیگر شود

 نهادهای توسط شده تولید هایما این پاندمی آثار منفی زیست محیطی نیز در پی داشته است؛ زبالهتأثیرات منفی: ا

از جمله  جزئی، یا پراکنده منابع از شده تولید ضایعات و پزشکی هایآزمایشگاه بهداشتی، مراکز پزشکی، تحقیقات

 یری افزایش یافته است. همچنین، طیشوند که میزان تولید آن ها به طور چشمگهای محیطی محسوب میآالینده

موارد مختلف پزشکی، بهداشتی، مراقبتی  در استفاده برای پالستیکی مواد تقاضای غیرمنتظره افزایش گیری،همه این

 شده استفاده پالستیکی تجهیزات پزشکی، بخش و غیره، موجب نگرانی فعاالن محیط زیست شده است، زیرا در

 از گسترده شوند. استفاده مدیریت خطرناک زائد مواد عنوان به باید و شوندمی آلوده زابیماری عوامل توسط معموالً

-می بینیمدیریت پسماند شده و پیش زنجیره در بسیار مشکالت وقوع باعث جهان سراسر در تجهیزات پالستیکی

 بهداشت لوازم مانند ستیکی،پال مواد به روزافزون نیاز این میزان در آینده نیز روند روبه رشد داشته باشد. شود

تنفس و دیگر  هایدستگاه مصرف، یکبار پالستیکی وسایل کادر درمان و مردم، برای ماسک و دستکش فردی،

 Rupani etشود)موارد، خود عاملی برای ایجاد خسارات جبران ناپذیر در محیط زیست جهانی محسوب می

al,2020.) 

برای سوخت های فسیلی اتخاذ  "مبادله یارانه"ی باید برنامهد متوسط در کشورهای کم درآمد و کشورهای با درآم

انداز حاصل از اصالح یارانه برای مصرف زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی باید  شود، در پی اتخاذ این برنامه، پس

                                                           
1
 Myllyvirta   
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نیز باید ای سوخت فسیلی از یک مبادله یارانه. (IISD, 2019)برای تأمین سرمایه های انرژی پاک اختصاص یابد

وری انرژی در مناطق  های بهره آوری های تجدید پذیر و بهبود فن برای تسهیل انتشار و تصویب بیشتر انرژی

 Pahle et )روستایی استفاده شود. این امر برای کاهش فقر انرژی در کشورهای در حال توسعه بسیار حیاتی است

al, 2016). 

 هایافته

تأثیر بسزایی بر سه بخش اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست  19ندمی کووید طور که مطالعات نشان داد پاهمان

 های ذینفعان در شهر است.  ترین نگرانیجهانی گذاشته است. در این میان توقف رشد اقتصاد جهانی یکی از بزرگ

تأثیر منفی  هدف توسعه پایدار 17هدف از  12گیری تقریباً بر  نشان داده شده است، همه 1طور که در شکل همان

ای نزدیک دیده خواهد شد. به گزارش  گذاشته است. این تأثیر یا در حال حاضر نمود پیدا کرده و یا در آینده

 785برند،  میلیون نفر از سوتغذیه رنج می 821کنند،  میلیون نفر هنوز در فقر شدید زندگی می 736سازمان ملل، 

های بهداشتی  میلیون نفر از داشتن سرویس 673بهره هستند و  یمیلیون نفر حتی از خدمات اولیه آب آشامیدنی ب

(. بنابراین اهدافی به مانند از بین بردن فقر، از بین بردن گرسنگی، تحصیالت باکیفیت، UN,2019محروم هستند )

برابری جنسیتی، در دسترس بودن آب سالم و سیستم فاضالب، دسترسی به انرژی پاک و مقرون به صرفه، رشد 

آمیز و آور، جلوگیری از تغییرات اقلیمی، جامعه پایدار و صلح صادی پایدار، داشتن شهرها و جوامع پایدار و تاباقت

، 19احیا مشارکت جهانی جهت تحقق توسعه پایدار از جمله اهدافی هستند که در خالل شیوع پاندمی کووید 

 پذیریشان کمتر شده است.  تحقق
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 گانه توسعه پایدار17ر اهداف : تأثیر پاندمی کرونا ب1شکل 

 UN,2020منبع: 

 

 

 گیرینتیجه

توسط سازمان ملل تصویب شدند. اگرچه این اهداف پنج سال است  2015گانه توسعه پایدار در سال هفدهاهداف 

رسد در حال حاضر و با شیوع پاندمی بسیاری از کشورها از رسیدن به این اهداف که وجود دارند ولی به نظر می

ها نفر، به این به اقتصاد جهانی و رفاه اجتماعی میلیون 19های متعدد ناشی از پاندمی کووید  خسارتاند. ماندهعقب 

بنابر گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد، مسئولیت مشترک، ها به طول خواهد انجامید. معنی است که بهبودی آن سال

های اقتصادی پیشرو در جهان و حداکثر ری در سیاستهمبستگی جهانی خواستار اقدامات هماهنگ، قاطع و ابتکا

خورند و این  ترین ضربه را میحمایت مالی و فنی از فقیرترین و آسیب پذیرترین مردم و کشورها است که سخت

گانه توسعه هفدهالمللی برای اطمینان از پیشرفت در رسیدن به اهداف کار دشواری خواهد بود. عدم حمایت بین

گیر قرار داده است.  های همه رهای در حال توسعه را بیش از آنچه که باید در معرض ابتال به بیماریپایدار، کشو

عالوه بر این، بحران اقتصادی و بهداشت جهانی حال حاضر، بسیج حداکثری برای پشتیبانی مالی و فنی از فقیرترین 

 اند برای جامعه بین المللی سخت خواهد کرد.و آسیب پذیرترین افراد و کشورهایی را که بیشتر از همه آسیب دیده
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هدف توسعه پایدار که شامل از بین بردن فقر، از بین بردن گرسنگی، تحصیالت باکیفیت،  12شیوع پاندمی بر 

برابری جنسیتی، در دسترس بودن آب سالم و سیستم فاضالب، دسترسی به انرژی پاک و مقرون به صرفه، رشد 

آور، جلوگیری از تغییرات اقلیمی، جامعه پایدار و صلح آمیز و  هرها و جوامع پایدار و تاباقتصادی پایدار، داشتن ش

احیاء مشارکت جهانی جهت تحقق توسعه پایدار، تأثیر گذاشته است. این بسیار مهم است که کشورهای در حال 

و  19پس از بحران کوویداجتماعی  -توسعه سازوکارهای ابتکاری سیاسی برای اطمینان از حمایت فوری اقتصادی 

افزایی را در چندین ها باید همگانه توسعه پایدار اتخاذ کنند. سیاستهفدههمچنین پیشرفت مداوم به سمت اهداف 

های اقتصادی، ایجاد شغل، کاهش فقر، بهبود محیط  زمان ایجاد کنند، مانند تقویت فعالیتهدف پایداری به طور هم

کنند. این موارد شامل تعلق های نوآورانه این معیارها را برآورده می طیفی از سیاست زیست و بهبود شرایط بهداشتی.

های حفاظت اجتماعی و  های طبیعی، تشکیل شبکهگذاری در سرمایهراستا با پایداری، سرمایهیارانه به اقدامات هم

نین مداخالتی است که ایمنی، تشدید کشاورزی پایدار، اتوماسیون خدمات و آموزش شغلی است. از طریق چ

های سیاستی مقرون به صرفه و نوآورانه که برای اجرای آنها  توانند از طریق سازوکار کشورهای در حال توسعه می

 ه اهداف توسعه پایدار انجام دهند.متکی به بودجه خارجی نیستند، پیشرفت بیشتری در جهت دستیابی ب
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های مختلف در مواجهه با ویروس کرونابررسی عملکرد سازمان آموزشی کشور  

12مهالسادات رهنمایی  

 چکیده

های  های گوناگون فعالیتها اثر نگذاشت، بلکه بخشفراگیری ویروس کرونا در جهان تنها بر سالمتی عمومی انسان

های مختلف جهان را بر آن داشت تا دست به ها از جمله آموزش را تحت شعاع قرار داد و به تبع آن کشورانسان

ی مدارس و آموزش مجازی بود؛ ی آموزش بزنند و ماحصل این شرایط، تعطیالت گستردهانجام تغییراتی در زمینه

های درس سنتی اختالف بسیاری بدین ترتیب مدارس وارد فضای جدیدی از آموزش شدند که شرایط آن با کالس

گوی فضای جدید در آموزش مجازی تواند پاسخهای درس سنتی نمیاکم بر کالسهای حدارد و دیگر چارچوب

های مختلف در مواجهه با اپیدمی ویروس . حال ما در این تحقیق به بررسی عمکرد سازمان آموزشی کشورباشد

هانی آمادگی های ج شاخص" در گزارشی به بررسی های اقتصادی همکاری در همین رابطه سازمان .ایمکرونا پرداخته

های دیجیتال در  در این بررسی نقش شاخص آمادگی برای آموزش؛ پرداخته است "های دیجیتال برای آموزش

دسترسی   پلتفرم مناسب آموزش آنالین، :ها عبارتند از این شاخص .کشورهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است

 ،ترسی به یک دستگاه رایانه برای انجام تکالیف مدرسهآموزان به مکانی آرام برای یادگیری در خانه، دسدانش

ها به کمک وسایل  ای معلمان در ارائه آموزش آموزان به اینترنت مناسب، توانمندی فنی و حرفهدسترسی دانش

ای  دیجیتال، فراهم بودن زمان کافی برای معلمان برای فراهم کردن طرح درس آنالین، دسترسی معلم به منابع حرفه

های ویژه آموزش آنالین و  به معلمان برای ارائه طرح درسکه هایی  آموختن کار با ابزارهای دیجیتال و مشوقبرای 

 .ها استآموزش آنحمایت فنی مناسب 

 آموزان، مدارسگیری کووید، دانش، همه: آموزش مجازیکلیدی هایواژه
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مقدمه

از  نیز آموزش مقوله فناوری، گسترش با که بوده دانش بو کس فراگیری حال در خود، زندگی طول در همواره بشر

 نیازهای از یکی کردن تحصیل بنابراین است؛ تقویت شده و هماهنگ هافناوری با گام به گام و نمانده بهرهبی آن

 و تغییر حال در دم به دم اطالعات امروز که پیشرفته جامعه در زندگی برای که است بدیهی و اساسی اوست

 دیگر طرف از. می شود جامعه محسوب از مانده جدا و ثباتبی انسانی تغییرات این از خبرانسان بی است، پیشرفت

 با که یافت باید راهبردی بنابراین باشد؛ آموزش به افراد تمامی پاسخگوی تواندجامعه نمی جمعیت، افزایش با

 نیاز این به مناسب رایانه پاسخی کمک به ویژه به دور راه از آموزش شود همگان میسر برای آموزش هزینه، کمترین

)شاه بیگی و  .میرود شمار به آموزش شیوه این انکار قابل غیر مزایای یکی از خود این که می شود محسوب

 (2:1390نظری،

 شده بنا ارتباطات و اطالعات تکنولوژی اساس بر که است آموزش و یادگیری از نوینی تعریف الکترونیکی یادگیری

 خاصی جغرافیایی محدوده و مکان و زمان به و کرده آسان تر را محتوا توزیع و یادگیری آموزش، روش این است.

 تکنولوژی طریق از اطالعات و عقاید تبادل اجازه آموزشی کاربران و دانشجویان به روش این در نیست. محدود

 شده ارائه محتوای قبیل از مواردی یکیالکترون یادگیری محیط در توجه قابل ابزارهای شود.می داده اطالعات

 از کاربران و مدرسان بین زمانهم غیر و زمانهم ارتباط برای و ابزارهایی هاویدیو ها،گرافیک ها،انیمیشن سودمند،

 (2:1394است.)زرقانی و دیگران غیره و اجتماعی هایشبکه ها،، ویکیهابالگ ایمیل، چت، قبیل

حل توقف فاصله در بحران است. فناوری دهند فراتر از یک راهدیجیتال ارائه می هایهایی که فناوریفرصت

، مکان ، نحوه یادگیری افرادگیرندهای کامالً جدیدی در مورد آنچه مردم یاد میدهد پاسخدیجیتال به ما امکان می

های ان را قادر سازد که فراتر از کتابآموزتواند معلمان و دانشیادگیری و زمان یادگیری افراد پیدا کنیم. فناوری می

، به مطالب تخصصی دسترسی توانند زمان و مکان را پر کنندهایی که میهای مختلف و به روش، در قالبدرسی

توانند به می ، بلکهآموزندهای یادگیری آنالین هوشمند نه تنها به ما علم نمی، سیستمپیدا کنند. در کنار معلمان بزرگ

، نوع وظایف و تفکر مورد عالقه ما و نوع مشکالتی را که خسته کننده یا ، یادگیری علمزمان نحوه مطالعهطور هم

توانند تجربه یادگیری را متناسب با سبک یادگیری شخصی ما با ها میسیستم بنابرایندانند مشاهده کنند. دشوار می

دهد های مجازی به ما این امکان را می، آزمایشگاهترتیبدقت بسیار بیشتر از هر کالس سنتی انجام دهند. به همین 
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و از آنها  دهیم ، انجامکرده ها را طراحی، آزمایشکه به جای اینکه فقط در مورد آنها آزمایش کنیم

 (www.oecd.org)بیاموزیم.

 کرونااست. با شیوع ویروس  شدهگیری ویروس کرونا از اهمیت خاصی برخوردار در دوران همه    موزش آنالینآ

 ، نام ویروس کرونا به تنهایی باعث ایجاد ترس و وحشت در ذهن افرادسر جهانو بروز مشکالت فراوان در سرتا

باعث انتشار این  بستهدر شرایطی که حضور گروهی افراد در یک مکان ( Dellagnelo et,2020:12 ).شودمی

 از اطمینان برای سالم و ایمن جایگزین یک آنالین آموزش ،است آفرینخطر افراد سالمتی برای و شودمی ویروس 

در این شرایط نیاز به گسترش و پذیرش  از آنجا که محیط آموزشی .تاس شرایط این در آموزاندانش سالمت

 را خود اطالعات خصوص این در والدین و  آموزاندانش ، الزم است کادر آموزشی و های جدید داردوریافن

 این است که در است روشن و واضح که چیزی  .شوند مندبهره آموزش از جدید نوع این ثمرات از و داده افزایش

 ).استاستفاده از آموزش آنالین  ،سالمت ا تنها راه آموزش ایمن وی ویروس کرونگیرهمه شرایط

www.oecd.org) 

 در دوران کرونا الزم بود مدارس تدابیری را در پیش بگیرند تا بتوانند آموزش از راه دور را محقق کنند و بتوانند

 چنینهم و آنالین یادگیری هایمحیط آوردن فراهم. دهند انجام نقص بدون را خود کار آموزشی هاینیاز براساس

 توقف عدم و هاکالس برگزاری رغمکرونا به  شیوع دوران میانه در تا  سازدمی قادر  را مدارس  زی،مجا تدریس

-ایجاد سیستم.کنند  محافظت  کرونا ویروس مقابل در  دانشجویان و کارمندان ،اساتید از ،آموزشی سیستم فعالیت

-می حمایت افراد سالمت از آن که از فراتر ،است دسترس در و اعتماد قابل همگان  های آموزشی آنالین که برای

 (Dellagnelo et,2020:12) .است بسیاری مزایای دارای کند

آموزان از کودکی با فناوری اطالعات آشنا هستند، بسیاری از کشورها تالش  های جدید دانش از آنجا که نسل

 همچنان شآموز در "دیجیتالی شکاف" چنینهم کنند. مدارس وارد را تجهیزاتنه و کنند امکانات بیشتری از رایا می

) زرقانی و .ببخشند بهبود را خود های شیوه ها دستگاه این از استفاده در باید هم هنوز مدارس و است کننده نگران

 (2:1394دیگران

های گوناگون در برابر این ی کشورهدف ما در این مقاله این است که عملکرد آموزشی و تغییر وضعیت آموزش

ها و مدیریت شرایط آموزش مجازی در ایام چالش بسنجیم و سپس به بررسی وضعیت آموزشی ایران و راهکار

های دیجیتال در کشورهای مختلف مورد ارزیابی  در این بررسی نقش شاخص آمادگی برای آموزش .کرونا بپردازیم

آموزان به مکانی آرام برای دسترسی دانش  تند از پلتفرم مناسب آموزش آنالین،ها عبار این شاخص .قرار گرفته است

آموزان به اینترنت دسترسی دانش ،یادگیری در خانه، دسترسی به یک دستگاه رایانه برای انجام تکالیف مدرسه

https://thehill.com/changing-america/well-being/prevention-cures/505452-the-advantages-and-disadvantages-of-online
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ودن زمان کافی برای ها به کمک وسایل دیجیتال، فراهم ب ای معلمان در ارائه آموزش مناسب، توانمندی فنی و حرفه

ای برای آموختن کار با ابزارهای دیجیتال  معلمان برای فراهم کردن طرح درس آنالین، دسترسی معلم به منابع حرفه

 های ویژه آموزش آنالین و حمایت فنی مناسب از آموزش معلمان برای ارائه طرح درس کههایی  مشوق بررسی و

نیازدارند. 

 روش تحقیق 

 "Organization for Economic Co-operation andدو تحقیق توسط سازمان   2020در سال 

Development "  با نام اختصاری"OECD" سبب تغییر آموزش شد 19گیری کوویدچگونه همه» تحت عنوان »

اول ارائه شد که مقاله « ؟آموزان و مدارس چقدر هستندیادگیری از راه دور هنگام تعطیلی مدارس: آمادگی دانش»و  

، با 2020مارس  27و  18به بررسی داده ها پرداخته است.  این مقاله  بین  PISAی آزمون هاگیری از دستاوردبا بهره

های ایجاد شده آموزشی در ایام این کشور مختلف انجام شد و نیازهای آموزشی فوری و اولویت 99پرسش از  333

تیبانی یک استراتژی آموزشی برای تداوم آموزش مجازی تهیه گیری در آن شناسایی شد و چک لیستی برای پشهمه

کشور دریافت شد.  59پاسخ از  3701، اسپانیایی و ترکی ترجمه شد و سپس  ، پرتغالی، فرانسویشد و به عربی

و جمع آوری شده  پرداخته است  pizza 2018هایی که از بررسی آزمون جهانی ی دوم به بررسی دادهمقاله

انجام شد. در این  ساله است 15کودک  600000شامل بیش از  که سیستم آموزشی 79های نماینده مونهبراساس ن

این  پرداخته شد که های دیجیتال در کشورهای مختلف نقش شاخص آمادگی برای آموزشمقاله به بررسی 

ام برای یادگیری در خانه، آموزان به مکانی آردسترسی دانش  پلتفرم مناسب آموزش آنالین، :ها عبارتند از شاخص

آموزان به اینترنت مناسب، توانمندی فنی و دسترسی دانش ،دسترسی به یک دستگاه رایانه برای انجام تکالیف مدرسه

طرح  تهیهها به کمک وسایل دیجیتال، فراهم بودن زمان کافی برای معلمان برای  ای معلمان در ارائه آموزش حرفه

هایی به معلمان برای  ای برای آموختن کار با ابزارهای دیجیتال و مشوق ه منابع حرفهدرس آنالین، دسترسی معلم ب

ها و . حال ما با بررسی این دادهها های ویژه آموزش آنالین و حمایت فنی مناسب از آموزش ارائه طرح درس

نا دست پیدا کردیم و گیری کروهای مختلف در ایام همهی عملکرد آموزشی کشوری این دو مقاله به شیوهترجمه

ی مدیریت آموزشی ایران در شرایط آموزش مجازی پرداختیم.ها با شیوهی این عملکردسپس به مقایسه

 

 OECD(: Dellagneloکنندگان به نظر سنجی طراحی شده توسط سازمانهای شرکت: نقش1جدول شماره 

et,2020:13) 
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 تعداد شرکت کنندگان

 705 معلم مدرسه دولتی

 194 ر مدرسه دولتی یا یکی از اعضای تیم مدیریتمدی

 42 معلم مدرسه خصوصی

 52 مدیر مدرسه خصوصی یا عضو تیم مدیریت

 37 مقام های ارشد دولتی

 113 مدیر آموزش و پرورش

 14 کارمندان دولتی آموزش و پرورش

 34 کارمند در یک سازمان غیردولتی آموزش و پرورش

 148 سایر افراد مربوطه

 31 افراد خارج از دسترس

 

 های یادگیری جایگزین در طول تعطیلی مدارسفرصت

های بدیل به منظور به حداقل رساندنِ از دست دادن یادگیری در دوران تعطیلی مدارس، کشورها به دنبال ارائه گزینه

خص کنند که چه نقشی بر های یادگیری از پاسخ دهندگان خواسته شد تا مشبودند. برای بررسی نحوه انجام فرصت

( Dellagnelo et,2020:14شود پر کنند)های اصلی را که برای ایجاد تداوم آموزش استفاده میعهده دارند و فرم

دهندگان خواسته شده است که انواع مختلف رویکردهایی را که برای ایجاد ترتیبات در این نظرسنجی از پاسخ

ها نقش مهمی در ایجاد ترتیبات دهد که دولتها نشان میی کنند. پاسخبندآموزش جایگزین دنبال شده بود رتبه

کردند و حتی در ها داشتند اما در بسیاری از کشورها مدارس و والدین نقش مهمی را بازی میبرای ادامه تحصیل

 (2ی شدند )جدول شمارهاغلب موارد به عنوان عضو اصلی شناخته می

 های مختلف )های تداوم آموزش در میان گزینهاده شده برای توسعه استراتژیرویکردهای استف :2جدول شماره 

Dellagnelo et,2020:14) 
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Methodology 

First 

option 

)%( 

Second 

option 

)%( 

Third 

option 

)%( 

Fourth 

option 

)%( 

Fifth 

option 

)%( 

No 

rank 

)%( 

دولت )در هر سطحی( ترتیباتی را برای 

نظر گرفته است که  آموزش و پرورش در

 کندمدارس را درگیر می

52.11 25.14 5.75 8.61 0 8.39 

هایی چون )تلویزیون آموزشی دولت رسانه

و رادیو...(جایگزین کرده و خود را درگیر 

ترتیبات آموزش و پرورش در مدارس 

 کندنمی

8.14 49.89 28.68 4.81 0.08 8.39 

مدارس خود ترتیبات جایگزین بدون 

 ولت انجام می دهند.دخالت د

31.31 16.19 39.14 3.56 1.42 8.39 

والدین خود ترتیبات آموزشی را بدون 

 هماهنگی اعمال می کنند

0.03 0.42 14.67 70.33 6.17 8.39 

 8.39 83.94 4.28 3.39 0 0 هیچ تصمیم اعمال نشده است

 برابری در دسترسی:

، درصد قابل توجهی از دانش آموزان در طول دورانی تداوم آموزشهای مورد استفاده برای تأمین رغم تنوع روشبه

-توانستند در مدارس شرکت کنند قادر به دسترسی به برنامه درسی نبودند.. با توجه به پاسخی که شرکتکه نمی

 ٪12ودند و ی درسی خود بآموزان قادر به دسترسی به همه یا بیشتر برنامهاند فقط نیمی از دانشها ارائه کردهکننده

بقیه ی  آنها توانستند به مقدار قابل توجهی دسترسی پیدا کنند اما با این حال از فراگیری کامل برنامه ی درسی جا 

(3مشاهده کنید.) 3توانید این آمار را در جدول شماره ماندند. می

م آموزش به همه یا بیشتر های مختلف برای تداوتوانند از طریق روش: برآورد درصد دانش آموزانی که می3جدول

 برنامه درسی، دسترسی داشته باشند

Access Median(%) Mean (%) Std. 
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Dev.(%) 

 38.82 43.3 51.42 دسترسی به همه یا بیشتر برنامه درسی

 23.4 17.69 11.66 دسترسی به مقدار کافی برنامه درسی

 11.7 5.4 0 ی درسی نه به طور کاملدسترسی به مقداری از برنامه

 10.65 3.67 0 دسترسی به مقدار کم و یا هیچ برنامه ی درسی

 یک مکان آرام برای یادگیری: به آموزاندسترسی دانش

ساله حتی یک مکان  15دانش آموزان  درصد OECD  ، 9 سازمان برسی تحت کشورهای سراسر دربه طور متوسط 

 می رسددرصد   30بیش از این آمار به  ی ، فیلیپین و تایلند های خود ندارند و در اندونزآرام برای تحصیل در خانه

آموز از یک چهارم مدارس کم برخوردار )از نظر ، از هر پنج دانش PISA عالی عملکرد با کره در حتی(.  4 تصویر)

 اجتماعی( یک نفر مکانی برای تحصیل در خانه ندارد. -اقتصادی

 یتالیجهای دآموزان به ابزارظرفیت دسترسی دانش

ای ، اما یک پیش نیاز آشکار برای یادگیری آنالین دسترسی به رایانهیک مکان آرام برای مطالعه شروع خوبی است

، ، نروژ، اسلوونیتوانند برای انجام کارهای خود در خانه خود استفاده کنند. در دانمارکآموزان میاست که دانش

 در کار برای که داشتند اظهار آموزان دانشدرصد   95، بیش از یس و هلند، سوئ، اتریش، ایسلند، لیتوانیلهستان

 درصد 34 تنها اندونزی در اما دارند رایانه خانه

های اقتصادی های بسیار زیادی در بین گروهفشکا ، نیز اینجا در(  5 تصویر)از افراد دسترسی به کامپیوتر داشتند  

ای برای کار در ساله در مدارس ایاالت متحده رایانه 15، تقریباً هر نوجوان اجتماعی وجود دارد. به عنوان مثال -

، آموز دارای یک رایانه است. در پرومحروم فقط سه دانش هایکشور آموز در مدارسدانش 4، اما از هر خانه دارد

ها از ابزار آن ٪17 فقط است که حالی و این در  (،www.oecd.org هستند) ممتاز مدارس آموزان دردانش 88٪

 دیجیتال محروم هستند.
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PISA 2018(www.oecd.org) ، دارند دسترسی تحصیل برای آرام مکانی به که آموزانیدانش : درصد4تصویر 

 

 شوند.تر نشان داده میتیرهه صورت دار آماری باتوجه: مقادیر معن
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ای دسترسی دارند که می درصد دانش آموزانی که به رایانه .دسترسی به رایانه برای انجام کارهای مدرسه :5تصویر

 PISA 2018(www.oecd.org)توانند از آنها برای کارهای مدرسه استفاده کنند ، 

 

 آموزان به اینترنتدسترسی دانش
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 که که برای یادگیری آنالین مورد نیاز است. در اینجا دوباره کشورهایی وجود دارند اینترنت موضوع مهمی است

 جوانان از درصد 94، (. در مکزیک6 تصویر ، ) دهدنشان میاینترنت در خانه آموزان آنها را به دانشدسترسی  میزان

 .دارند پیوند اینترنت به خود خانه در ممتاز شرایط با ساله 15

 ).PISA 2018 دسترسی دارنددرصد دانش آموزانی که به اینترنت ،  .. دسترسی به پیوند به اینترنت6 تصویر

www.oecd.org) 

 

 اند.شده بندیبه اینترنت دسترسی دارند به ترتیب نزولی رتبهآنها  آموزانمتوسط دانش یی که کشورها
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 آمادگی معلمان و مدارس

هستند یادگیری آنالین  سیستم  آموزشی چقدر مجهز به ی دیگر که حائز اهمیت است این است که مؤسساتلفهؤم

چنین معلمان آمادگی الزم را برای یادگیری آنالین دارندو هم ن چقدر به استفاده از آنها عادت دارندو کارمندان ا

با فناوری است.  هاآنی نحوه آشنایی آمادگی سیستم آموزشی و تجربه ینشان دهندهوضعیت فناوری در مدارس 

آینده به توانایی آنها در برقراری روابط نزدیک با های ها و ماهآموزان در هفتهعالوه بر این موفقیت بسیاری از دانش

هستند. به  محروم ی هستند که از برخی امکاناتآموزاندانشاما الزم به ذکر است که همواره معلمان بستگی دارد. 

را نداشته باشند.  یادگیری به تنهایی امکانیا  ،ممکن است از حمایت والدین برخوردار نباشند هاعنوان مثال آن

د نگران نکنکه بر اهمیت تعامل و ارتباط نزدیک معلمان با فراگیران تأکید می یازهای این کودکان از نظر معلماننی

  (Dellagnelo et,2020:20(.)7)تصویر . .کننده خواهد بود

 در دسترس بودن فناوری

اف آموزشی در مدرسه ، تقریباً یک رایانه برای اهد"OECD "کشورهای عضو سازمان سراسر دربه طور متوسط 

، ، ایسلنداست(. در اتریش 0.8آموز برابر با ساله موجود است )نسبت رایانه به دانش 15آموز برای هر دانش

، در ( یا بیشتر است1.25، نسبت رایانه به دانشجو )، انگلستان و ایاالت متحده، نیوزیلند، ماکائو )چین(لوکزامبورگ

آموز فقط یک رایانه )نسبت = دانش 4و ترکیه  برای هر  ، مراکش، مونته نگرو، یونانل، برزیحالی که در آلبانی

واقع در بعضی از در  تر از خانه است.، توزیع رایانه در مدارس عادالنهدر بیشتر کشورها( یا کمتر وجود دارد. 0.25

های کاری ثابت در مدرسه کمک چندانی تگاه، ایسآموزان نیاز به یادگیری در خانه دارندوقتی دانشمناطق محروم 

آموزان کم بضاعت تواند کمک زیادی به دانشی قابل حمل در مدارس میهاوجود یک سری رایانهنخواهند کرد. 

 و سنگاپور ،نروژ ،دانمارک در: هستند حمل قابل مدرسه در موجود هایرایانه اکثر ،باال درآمد با کشور چند کند. در

، رایانه قابل حمل است. در مقابل 8رایانه  10ز هر ا ،متحده ایاالت در و حمل قابل رایانه 9 رایانه 10 هر از ،سوئد

 ،جورجیا ،قبرس در. هستند حمل قابل مدرسه در موجود هایرایانه کل ازدرصد   30فقط  دیگر کشور  50در 

 مدارسهای قابل حمل رایانه .است حمل قابل رایانه 1 فقط ،رایانه 10 هر از ،تایلند و فیلیپین ،مراکش ،مالت ،اردن

 کشورهای در متوسط طور به ، آموزان کند می تواند کمک زیادی به دانش اجتماعی و اقتصادی لحاظ از محروم

OECD  سیستم آموزشی که در  21و درPISA 2018 های قابل حمل در ، در دسترس بودن رایانهاندشرکت کرده

در حال رشد بوده  2018و  2015های که دارای وضعیت مناسبی از نظر اقتصای و اجتماعی هستند بین سالمدارسی 
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های قابل حمل در طول دوره تغییر نکرده ، سهم رایانهاست، اما این در حالی بوده است که در میان مدارس محروم

 (www.oecd.orgاست . )

 استفاده از فناوری و آمادگی معلمان

ساله در مدارسی ثبت  15دانش آموزان درصد   60، حدود " OECD "عضو متوسط در سراسر کشورهای به طور

های دیجیتال را آنها با دستگاه -سازی دروس و ادغام نام می کنند که به گفته مدیران، معلمان وقت کافی برای آماده

-دستگاه استفاده از برای ای دارند وانگیزه با معلمان که هستند مدارسی در آموزان دانشدرصد   55حدود  دارند. 

 (9و )تصویر (8آمادگی دارند)تصویر کافی میزان به فنی دستیار داشتن یا و خود تدریس در دیجیتال های

. معلمان مهارتهای فنی و آموزشی الزم را برای ادغام وسایل دیجیتال در آموزش دارند :7تصویر 

(www.oecd.org) 
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 (www.oecd.org)های دیجیتال دارندسازی دروس ادغام دستگاهوقت کافی برای آماده معلمان :8تصویر
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 (www.oecd.org)وسایل دیجیتال در آموزش فراهم شده است استفاده ازهای معلمان برای انگیزه: 9جدول
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 ثرؤهای یادگیری آنالین مدسترسی به سیستم عامل

، در دسترس بودن بسترهای اینترنتی برای یادگیری است. به ت را داشته باشدآنچه در این بحران شاید بیشترین اهمی

ساله در مدارسی ثبت نام می کنند که  15، تقریباً نیمی از افراد " OECD "عضو طور متوسط در سراسر کشورهای

دسترس است. باز مدیر آنها گزارش داده است که یک بستر پشتیبانی آنالین برای یادگیری آنالین دانش آموزان در 

، چهار استان چین و ماکائو )چین( و هم  اختالف زیادی در داخل و در سراسر کشورها وجود دارد. در سنگاپور

برای پشتیبانی آنالین  کنند که دارای یک روشآموز در مدارسی ثبت نام میدانش 9آموز ، دانش 10، از هر دانمارک
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، جمهوری مقدونیه ، پرو، ژاپن، لوکزامبورگ، پاناما، کوزوو، کاستاریکاانتین، در حالی که در آرژاز یادگیری هستند

 (www.oecd.org (.)10)تصویر است  درصد30، بالروس و مراکش کمتر از شمالی

 (www.oecd.org)یک پلتفرم پشتیبانی آنالین برای یادگیری آنالین در دسترس است :10جدول

 

 

یافتگی کشورها و کیفیت دهد که فارغ از سطح توسعه نشان می "2018آزمون پیزا "ش اطالعات ارائه شده در گزار

سازی امکانات آموزش از راه دور پیش از شیوع ویروس کرونا مطابق با آموزشی آنها عملکرد هر کشور در فراهم

گذاری چندانی  آلمان، فرانسه و ژاپن هم سرمایه .های خاص آن کشور در حوزه آموزش عمومی بوده است سیاست

 .برای آموزش از راه دور نداشتند
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گذاری  کشورهایی نظیر آلمان، فرانسه و ژاپن با وجود برخوردار بودن از سطح باالی آموزش عمومی، سرمایه

 100به همین دلیل با وجود دسترسی نزدیک به  ،اند های دیجیتال و از راه دور انجام نداده چندانی در آموزش

ان به رایانه و اینترنت، مدارس و معلمان آنها آمادگی مواجهه با شرایط پیش آمده در دوره آموز درصدی دانش

مساعد به نسبت امکاناتشان  ها چندان اوضاع مناسب آموزش از راه دور در این کشور .اند ویروس کرونا را نداشته

است.نبوده

آموزشی و هم دسترسی دانش آموزان و ابزار در این میان، معدود کشورهایی هستند که در زمینه آمادگی سیستم 

کوچک اروپایی، کشورهای  هایتکشورهای منطقه اسکاندیناوی و دول .یادگیری دیجیتال شرایط خوبی را دارند

 .اند خیز عربی آمادگی بیشتری نسبت به سایر کشورها در این زمینه داشته پیشرفته شرق آسیا و برخی کشورهای نفت

اند و عالوه بر این بیشتر معلمان و  آموزان به رایانه دچار مشکل عه در زمینه دسترسی دانشکشورهای در حال توس

توان کشورها را به چهار  ر مییبا این تفاس .اکثر مدارس آمادگی الزم برای ورود به عصر جدید آموزش را دارا نیستند

بدون رهای با آمادگی کم و کشورهای دسته عمده تقسیم کرد: کشورهای آماده و توانمند، کشورهای مستعد، کشو

 .آمادگی

 بررسی وضعیت ایران در طول آموزش مجازی

ها کرد که اقتضائات آن با  تعطیلی ناخواسته مدارس و شیوع کرونا، مدارس را وارد فضای جدیدی از آموزش

بایل، ابزار آموزش آموز، کالس درس او و مو حاال دیگر خانه هر دانش .های درس سنتی اختالف بسیاری دارد کالس

های درس سنتی  و دیگر چارچوب حاکم بر کالس کم شدهآموزان  است! در چنین فضایی، فاصله میان معلم و دانش

به هر حال با ورود یکباره نظام آموزشی کشور به فضای  .تواند پاسخگوی فضای جدید در آموزش مجازی باشد نمی

دانند و  پیش نیازهای الزم برای استفاده صحیح از این فضا را نمی آموزان، اکنون معلمان و دانش آموزش مجازی هم

ها نیز  هنوز هم با همان نگاه سنتی، جریان آموزش مجازی در حال پیگیری است از سوی دیگر در بحث زیرساخت

 .کمبودهای قابل توجهی وجود دارد

ایران یکی از مشکالت بسیار جدی  حرومویژه در مناطق مها برای ارائه آموزش مجازی به بحث کمبود زیرساختاما 

عدالت آموزشی در نقاط مختلف با توجه به شرایط جغرافیایی و توزیع   بر سر راه آموزش مجازی در ایران است.

درصد آنتن دهی  80تا  70ر برخی نقاط سیستان و بلوچستان د .شود نامناسب منابع از گذشته تا به امروز اجرا نمی

آموزان این منطقه برای یادگیری آن هم به همین موضوع سبب شده است که بسیاری از دانش و موبایل وجود ندارد

دهی اینترنت در این مناطق، بسیاری از رو شوند. اما عالوه بر مشکالت پوششی مجازی با مشکل روبهشیوه

ی ، تبلت و لپ تاب هزینهلچون گوشی موبایرو هستند. وسایلی همی وسایل آموزشی روبهها با مشکل تهیهخانواده
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نیایند. الزم به ی خرید این لوازم برها از عهدهی از خانوادهبسیار باالیی دارند و این امر باعث شده است که بسیار

-ذکر است که کشور ایران زمانی با این مشکل روبه رو شد که در وضعیت بد تحریم اقتصادی هم قرار گرفت و کم

ی بازار برای اخلی ایران قدرت خرید خانواده ها کاهش پیدا کرد و با توجه به نیاز گستردهکم با کاهش قیمت ارز د

 خرید این وسایل هوشمند و کمبود این وسایل و مشکالت واردات این وسایل بیش از حد گران شدند.

ات رسمی میسر های از راه دور به دلیل فقدان اطالع قضاوت دقیق در مورد آمادگی ایران برای ورود به آموزش

تا پیش از شیوع ویروس کرونا ایران همچنون اکثر کشورهای در  دهد ها و اطالعات تخمینی نشان می اما داده ،نیست

آمادگی طبق یک برآورد احتمالی  .نداشته است های از راه دور را  آموزش حال توسعه، آمادگی کافی برای ورود به

درصدی به اینترنت،  90با وجود دسترسی  بوده است. درصد 40تا  30معلمان در ایران برای آموزش از راه دور 

چنین با توجه هم .شود درصد تخمین زده می 70تا  60دسترسی به ابزارهای الکترونیک یادگیری دیجیتال در ایران 

ه دور های از را های مرتبط ضمن خدمت، آمادگی آموزشی و فنی معلمان برای ارائه طرح درسبه عدم ارائه آموزش

در زمینه دسترسی چنین هم .د برآورد شده استصدر 40تا  30دیجیتال همچون سایر کشورهای در حال توسعه بین 

مدارس دولتی به امکانات آموزش مجازی نیز، امکانات مدارس محدود به تجهیز یک کالس به امکانات آموزش 

های دیجیتال استفاده  راه اندازی بخش آموزش در عمده مدارس از این امکانات برای اما حتیدیجیتال بوده است 

 .اند نشده است و اکثر مدارس آمادگی ورود به عرصه آموزش دیجیتال را نداشته

 1399ی تلفن همراه به تفکیک اپراتور و فناوری تا پایان سه ماهه اول های فعال شبکهتعداد سایت

 2G 3G 4G اپراتور ردیف

 23044 22618 25279 همراه اول  1

 31638 23293 25197 ایرانسل 2

 1400 3881 0 رایتل 3

 56082 46791 50476 جمع کل

 

ترین سطح تکنولوژی تا پایان سه ماهه ها به تفکیک اپراتور بر اساس پایینها و جادهها، روستاوضعیت پوشش شهر

 1399اول
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تعداد شهر های  نام اپراتور

 تحت پوشش

تعداد روستا 

های تحت 

 پوشش

پوشش درصد 

 جمعیتی

کیلومتر جاده 

های تحت 

 پوشش

درصد جاده 

های تحت 

 پوشش

 86.81 74.596 96.9 44.918 1.321 همراه اول

 67.23 57.763 87.10 18.005 1.310 ایرانسل

 28.13 24.170 62.05 604 465 رایتل

مور اداری خود در اختیار ندارند.در ایران هنوز مدارس رایانه کافی برای انجام ا

 گیری تیجهن

های ، فرصت19بر اثر همه گیری ویروس کووید  کشور در حال حاضر( 140)در بیش از  با تعطیلی مدارس 

ها بخش حیاتی برای تداوم آموزش در نظام آموزش و پرورش کشوربه عنوان یک سیاست نجاتیادگیری آنالین 

 تبدیل شد.

گیری دارد. در ایران عالوه بر اینکه سیستم ی چشملهوضعیت ایران در مقایسه با سیاست جهانی آموزشی فاص

ی درسی با ی ادغام برنامهبه رو است از داشتن نیروی انسانی توانمند در زمینهی مالی روآموزش و پروش با  مضیقه

-ی بسیار حائز اهمیت این است که پلتفورمی هم در زمینهرو است و نکتهسیستم آموزش مجازی هم با مشکل روبه

ی شاد راه اندازی شده است اما آموز در فضای اینترنت هم ندارد. البته در این زمینه شبکهی گردهمایی معلم و دانش

 این شبکه توانایی پاسخگویی این نیاز را ندارد و مشکلی را بر مشکالت آموزش مجازی ایران افزوده است.

نیازمند تغییر در نگرش معلمان و حتی  آموزش مجازی اقتضائات خاص خود را دارد و ورود به این فضا

شد  ها قبل بسترهای آموزش در فضای مجازی فراهم می شاید به همین دلیل نیاز بود که از سال ؛آموزان است  دانش

.جدید آموزشی غافلگیر نشویم با مشکالتتا با اتفاقاتی مانند کرونا 
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 19کووید  -ابعاد و پیامدهای جمعیتی کرونا

 1محمد ساسانی پور

  2حجیه بی بی رازقی نصرآباد

 چکیده 

اجتماعی و فرهنگی و ساختارهای سیاسی  –نه تنها زندگی فردی، ساختارهای اقتصادی  19گیر کوویدبیماری همه

هداشتی، اجتماعی و اقتصادی شده است که های جدی بچنین باعث ایجاد چالشجهان را تحت تأثیر قرار داده است، هم

-ی می تواند بر روندهای جمعیتگیر بسیاری از آنها با عوامل جمعیتی ارتباط مستقیم دارند و از سوی دیگر این همه

شناختی ویروس کرونا است. روش مطالعه شناختی تأثیرگذار باشد. هدف از این مقاله بررسی ابعاد و پیامدهای جمعیت

های سازمان ثبت احوال، مرکز آمار و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی های ثانویه است. منبع داده هتحلیل داد

سال تا  4/1تواند بین  می 19های ناشی از کووید نشان داد که فوت 19 های مرگ و میر ناشی از کووید است. تحلیل داده

 7/73یا  4/73سال به  1/75ثیر قرار دهد و این شاخص از تحت تأ 1399سال امیدزندگی در بدو تولد را در سال  7/1

از زمان شیوع تا اوایل بهمن ماه سال  19های ناشی از کوویدچنین فوتسال برای هر دو جنس کاهش خواهد یافت. هم

رود  هزار سال عمر از دست رفته زودرس در کشور برای هر دو جنس شده است و انتظار می 800جاری باعث حدود 

ها و تومورها، عمر از دست رفته زودرس را موجب شود. مقایسه های ناشی از سرطان تقریباً به اندازه فوت 19یدکوو

، نشان داد که تعداد کل موالید کشور کاهش پیدا کرده 1399و  1398شده شش ماهه  نخست سال  میزان موالید ثبت

اند. بنابراین در این  که قبل از شیوع کرونا شکل گرفتهماه نخست سال جاری فرزندانی متولد شدند  6است؛ البته در 

طور قطعی اظهار توان نسبت به تغییرات تعداد موالید به خورد. تا پایان سال نمی مدت کاهش زیادی در موالید رقم نمی

ش یابد، این های اول اپیدمی کرونا باروری کاه نظر کرد. چنانچه همسو با روندهای باروری در سایر مناطق دنیا در سال

های گذشته کاهش بیشتری را تجربه کند و روند کاهشی  احتمال وجود دارد که در نیمه دوم، تعداد موالید نسبت به سال

و  1399نرخ باروری کل مقطعی تحت تأثیر کرونا و پیامدهای ناشی از آن شدت یابد و میزان باروری کل در سال 

در ایران الگوی متناقضی با سایر 1399ازدواج در شش ماه اول سال های بعدی کمتر شود. آمارهای ثبت شده  سال

ها اندکی افزایش یافته است، این افزایش ممکن  تعداد ازدواج 1399دهد و در شش ماهه اول سال  کشورها را نشان می

                                                           
 sasanipourm@gmail.comشناسی  و پژوهشگر موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، دکتری جمعیت - 1
 hajiieh.razeghi@psri.ac.irعضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور،  2
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وقوع  های ازدواج به دلیل ممنوعیت برگزاری مراسم و تجمعات باشد. چنانچه افزایشاست ناشی از کاهش هزینه

ازدواج با فرزندآوری همراه شود، ممکن است بر باروری تأثیر مثبت بگذارد، با این حال آنچه مشخص است بر اساس 

های کافی از زوجین جوان، افزایش  روندهای باروری در چند سال اخیر و بستر اقتصادی اجتماعی جامعه، نبود حمایت

از عدم دسترسی به مراکز بهداشتی و بیمارستانی مناسب ممکن است  های فرزندآوری، هزینه مسکن، نگرانی افراد هزینه

بر تحرک جهانی و مهاجرت نیز از نظر تاریخی به لحاظ اندازه و  19منجر به تأخیر و کاهش باروری شود. تأثیر کووید

ار داده است که های اقتصادی و بهداشتی متعددی پیش روی مهاجران قرگیر شدن کرونا چالش سابقه است. همه دامنه بی

 شود. ها پرداخته میدر مقاله حاضر بدان

 ، پیامدهای جمعیتی، مرگ و میر، باروری، مهاجرت19کووید  -کروناویروس   های کلیدی:واژه

 

 مقدمه 

 گسترده شیوع و شدن پدیدار بود، شده مرتفع تقریبا  گیرجهان و گیرهمه هایبیماری از بشر هاینگرانی که حالی در

 ارتباط در تنفسی بیماری یک شیوع ،2019 سال دسامبر در چالشهای زیادی را برای جوامع ایجاد کرد. 191کووید یاپیدم

 مارس در و یافت گسترش جهان سراسر در ویروس این. شد گزارش چین ووهان شهر در جدید 2کروناویروس یک با

 کرد اعالم جهانگیر بیماری یک را( 19وویدک) 2019 ویروس کرونا از ناشی بیماری جهانی بهداشت سازمان 2020

 همچنان آنفوالنزا و سل ماالریا، ایدز، مانند انگلی و عفونی هایبیماری این، از پیش اگرچه(. 2020 همکاران، و 3اوال)

 که نبود ایگونهبه هاآن هایکشته میزان و تعداد و هاآن انتقال شیوه و انتشار سرعت ولی داشتند حضور امروز دنیای در

 انسان حیات ادامه برای جدی بالقوه تهدید و باشد داشته بهداشتی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، عظیم تأثیرات چنین

بینی بودن و کمبود داروهای کافی به یک نگرانی گیری کرونا ویروس به دلیل ماهیت غیر قابل پیشهمه .شود محسوب

ها، این گیر این پاندمی بر سالمت عمومی انسانتوجه به تأثیر چشم جهانی تبدیل شده است. سازمان ملل متحد، با

 بیماری را به عنوان یک بحران اجتماعی، انسانی و اقتصادی اعالم کرد. 

 19میلیون نفر به کووید 105، در سطح جهانی بیش از 2021 فوریه 5های سازمان جهانی بهداشت تا براساس داده

 4/15درصد در اروپا،  2/22درصد در آمریکای شمالی،  5/29درصد در قاره اروپا،  4/29 اند. از این تعدادمبتال شده

                                                           
1
 - COVID-19 

2
 - Coronavirus 

3
 - Ullah 
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درصد در اقیانوسیه  اتفاق افتاده است. میزان ابتال  05/0درصد در آفریقا و تنها  4/3درصد در آمریکای التین و کارائیب، 

مربوط به آمریکای شمالی با  19الیان کوویددهد که بیشترین میزان مبتنفر جمعیت نشان می 1000به این بیماری به 

ابتال در هزار نفر بود. به  7/24و  5/41های اروپا و آمریکای جنوبی به ترتیب ها برای قارهبود. این میزان 3/84میزان 

در هزار نفر جمعیت بود  3/13، رقم 2021عالوه، میزان ابتال به ویروس کرونا در سطح جهان تا اوایل فوریه سال 

در شهر قم تأیید شد. تقریباً  1398بهمن  30اولین بار رسماً در تاریخ  19(. در ایران نیز پاندمی کووید2021 1وردمتر)

 برکشور را فراگرفته است. پس از دو هفته از این تاریخ، وزارت بهداشت اعالم کرد که این ویروس تمام استان های

بهمن  18از زمان شیوع تا  ،ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوز روزانه گزارش و یقطع صیتشخ یارهایمع اساس

ایران یکی از  . شواهد حاکی از این است که اند شده مبتال 19یدکوو به نفر هزار 460میلیون و  1 ، حدود1399ماه سال 

رمان و آموزش و فوت ناشی از آن را داشته است )وزارت بهداشت، د 19باالترین کشورهای با موارد ابتال به کووید

 (. .1399پزشکی 

اجتماعی و فرهنگی و ساختارهای سیاسی  –نه تنها زندگی فردی، ساختارهای اقتصادی  19گیر کوویدبیماری همه

های جدی بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی شده است که جهان را تحت تأثیر قرار داده است، همچنین باعث ایجاد چالش

گیری الگوی موارد مثبت و یتی ارتباط مستقیم دارند. عوامل جمعیتی نقشی اساسی در شکلبسیاری از آنها با عوامل جمع

شناختی تواند بر روندهای جمعیتگیری میدر سراسر جهان دارد و از سوی دیگر این همه 19مرگ ناشی از کووید

-گیری کوویدمناطق مختلف در همههای موجود بین کشورها و تأثیرگذار باشد. با توجه به اینکه شیوع گسترده و تفاوت

در  19، ارتباط بین پویایی جمعیت و اپیدمی را آشکار کرده است، در این مطالعه به ابعاد و پیامدهای جمعیتی کووید19

  پرداخته می شود. ایران

یا غیر  گیر ممکن است مستقیماً با مرگ افرادهای همهانجام این مطالعه از چندین جهت حائز همیت است. بیماری

بر مرگ  19گیری کوویدمستقیم با تأثیر بر باروری و مهاجرت بر رشد جمعیت کشورها تأثیر بگذارد. چگونگی تأثیر همه

های و میر و باروری، دارای پیامدهایی است که بر میزان رشد جمعیت، سالخوردگی جمعیت، شکل دادن چالش

از دغدغه  19 هان تأثیرگذار است. لذا بررسی تأثیر بیماری کوویدبهداشتی در آینده و ظرفیت رشد اقتصادی در سراسر ج

بر الگوهای مرگ و میر در کشورها متفاوت است، که منعکس کننده  19شناسان است. چگونگی تأثیر کوویدمهم جمعیت

یری و پذجمعیتی جامعه، میزان و زمان شیوع و واکنش، وضعیت کلی سالمت جمعیت، انعطاف -ویژگی های اجتماعی 

های ایمنی، اجتماعی و اقتصادی است که از نیازمندان های اجتماعی و اثربخشی شبکهچابکی سیستم بهداشت و مراقبت

                                                           
1
 - Worldometer 
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و  19گیری کوویدکنند. بنابراین، برای درک واقعی تأثیرات و کارکرد سیستم بهداشت عمومی در دوره همهپشتیبانی می

-آگاهی از میزان و پیامدهای جمعیت .بر الگوی مرگ و میر ضروری استواکنش به آن، آگاهی از تأثیر این بیماری 

دست دهد و  تواند اطالعات مفیدی را بهزندگی در بدو تولد، می امید و تأثیر آن بر 19 کوویدناشی  شناختی مرگ

ریزان ر به برنامههای بهداشت عمومی شود. این امهای تحقیقاتی آینده و برنامهموجب تخصیص بهینه منابع برای فعالیت

 . دست آورند به 19ناشی از کووید  ومیربیشتر و بهتری درباره الگوهای مرگ و پژوهشگران کمک خواهد کرد تا فهم

یکی دیگر از دالیل پرداختن به موضوع، اهمیت تأثیر کرونا بر تشکیل خانواده و باروری است. در حال حاضر نرخ 

های مربوط به ازدواج و باروری و یا تأخیر در گونه تغییر در تصمیماست، هرباروری کل در کشور زیر سطح جانشینی 

در نتیجه های باروری مقطعی ایجاد کند. به عالوه، تواند تأثیر کاهشی بر میزانازدواج و باروری در شرایط کرونا، می

ای برای بازار کار و روابط عمدهعواقب  که المللی تا حد زیادی پایان یافته استبسته شدن مرزها، روند مهاجرت بین

قرار خواهد  19کووید گیرمدت چگونه تحت تأثیر همهخانوادگی مهاجران در پی دارد. اینکه روند مهاجرت در طوالنی

 گرفت هنوز ناشناخته است. 

کرونا  های موجود، ابعاد و پیامدهای جمعیتیشود با تحلیل دادهبا توجه به مباحث فوق در این مطالعه تالش می

مورد بررسی و بحث قرار گیرد. البته در برخی ابعاد از جمله باروری و مهاجرت به دلیل محدودیت داده، بر مبنای 

شوند. امید  ای و مطالعات انجام شده در سایر کشورها این اثرات توضیح داده میرویکردهای نظری و مطالعات نمونه

های سالمت برنامه های ویامدهای جمعیتی کرونا، در تدوین سیاستگذاریاست نتایج این مطالعه ضمن شناسایی ابعاد و پ

 رهگشا باشد. اجتماعی  - های توسعه اقتصادیبرنامهو  طور کلی به

 چارچوب نظری

 رویکردهای نظری مربوط به تأثیر کرونا بر تغییرات مرگ و میر 

غییرات سطح و الگوی مرگ و میر مورد استفاده سه نظریه اساسی و به هم مرتبط که برای تجزیه و تحلیل و تبیین ت

و گذار  1گذار اپیدمیولوژیک -که گذار مرگ و میر هم قسمت مهمی از آن است –قرار می گیرند، شامل گذار جمعیتی 

همزمان با گذار جمعیتی و توسعه بهداشت، است. بر اساس رویکردهای گذار اپیدمیولوژیک و گذار سالمتی  2سالمت

ها رو به و این دسته از بیماری هثیر بیماری های اپیدمی و پاندمی در مرگ و میر به شدت کاسته شدأزان تاز میامروزه 
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یابند های انهدامی و ساخته دست بشر هستند که علل اصلی مرگ شده و اهمیت میو این بیماری ه استافول نهاد

 . (1987، 3؛ راجرز و هاکنبرگ1986، 2؛ اولشانسکی و الت1،1971)عمران

ها اهمیت گیرند. این نظریههای فوق مورد نقد و تردید قرار می، دیدگاه19گیری و جهانگیری کوویدبا توجه به همه

اند. به بیان دیگر، آن ویژه در دوران پس از گذار مرگ و میر، نادیده و یا حداقل دست کم گرفتهگیر را بههای همهبیماری

گیر و تأثیر آن ها در مرگ و میر به سر رسیده است و های همهید، دوران اپیدمیآچنان که از این نظریه ها بر می

ها قرار دارد دار هستند که مسئله دنیای امروز برای کاهش مرگ و میر است و در نقطه محوری آنهای غیر واگیربیماری

و چه در حال توسعه که گذار  شواهد تجربی، چه در کشورهای توسعه یافته)محبی میمندی و ساسانی پور، زیرچاپ(. 

شناسان و نهادهای بین المللی مانند سازمان بهداشت جمعیت دهدنیز نشان میمرگ و میر را پشت سر گذاشته بودند، 

گیری یک بیماری نوپدید یا بازپدید عفونی و انگلی را نادیده و و خطرات همه گذاشتندبر این نظریه صحه  جهانی، عمالً

 . اندگرفتهیا حداقل دست کم 

توانند نقش دار عفونی و انگلی هنوز هم میهای واگیرگیری ویروس کرونا بیانگر این است که بیماریشیوع همه

تواند درس مهمی برای دوران پس  مهمی در نوسانات مرگ و میر پایین ایفا کنند که شایسته دقت و بررسی است. این می

ها به سرعت در حال ی کشورهای با درآمد متوسط که ساختار سنی آنبه ویژه برا-از گذار مرگ و میر و جمعیت 

های عفونی و انگلی را مدنظر داشته باشیم و آماده مقابله با آن باشد؛ هنوز باید حضور اپیدمی -سالخورده شدن است

های غیر واگیردار، یها همانند بیمارها دارد؛ انتشار آنباشیم. مداخالت انسان در طبیعت نقش مهمی در پدیدار شدن آن

کمتر به شرایط بهداشت عمومی مانند فاضالب شهری و بیشتر به شرایط محیط زیست، بهداشت فردی، سبک زندگی و 

، دنیای امروز امکانات تکنولوژیک و اجتماعی بستگی دارد. با وجود این -عوامل ژنتیکی، شغلی، جمعیتی،  اقتصادی

های بهداشتی، توانایی بیشتری برای مبارزه با این گذارد و نظامدر اختیار ما میپزشکی بیشتر و بهتری نسبت به گذشته 

ها در اختیار دارند. به همین دلیل ممکن است زودتر از گذشته ها و پس از گذشت مدت زمان کوتاهی، درمان آنبیماری

های ژنتیکی ممکن است پس از و با جهش هاها با مقاوم شدن در برابر داروها و درمانهم فروکش کنند. البته این بیماری

و جهانگیر شدن آن، یک روند جدید از  19توان گفت با پدیدار شدن اپیدمی کووید مدتی برگردند. به طور کلی می

گیر و تأثیرات مهم جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رفتاری وجود دارد که مرگ و میر ناشی از این اپیدمی عالم

کند )محبی میمندی و ساسانی پور، زیرچاپ( این حل دیگر گذار اپیدمیولوژیک تاریخ بشر متمایز میآن را از مرا
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ها در جهان جدیدی که جمعیت اکثر کشورهای آن سالخورده هستند یا به سمت سالخوردگی در حرکت است، بیماری

تواند حاکی از ورود به ها اشاره شد، میآن هایی که از همین ابتدا وجود دارد و بهیابد؛ نشانهبیش از گذشته اهمیت می

های دوران جدیدی از گذار اپیدمیولوژیک در عصر پسا گذار جمعیتی باشد که ما آن را عصر به روز شدن پاندمیک

 نامیم.نوپدید می

 بر باروری  19رویکردهای نظری مربوط به تأثیرات کووید 

 19کووید ریکه تأثمناطق مختلف جهان مطرح شده این است  درمحققان هایی که برای در حال حاضر، یکی از سؤال

-شناسی این موضوع را مورد توجه قرار داده؟ در همین ارتباط برخی از محققان جمعیتچه خواهد بود یبارور زانیبر م

از  (. در طول تاریخ، جهش مرگ و میر ناشی2020 2؛ استوارت2020اوال و همکاران ؛ 2020و همکاران  1اند )آاسه

های باروری شده است، در نتیجه، در کوتاه گیر باعث تغییر در میزانهای همهحوادثی مانند جنگ، قحطی و بیماری

از نظر بیولوژیکی اگر بیماری (. 2015و همکاران  3یابد )نوبلزهای بعدی افزایش میمدت، تعداد تولدها کمتر و در سال

 ابتال به این ویروس .بر باروری تأثیر بگذاردا کاهش دهد، ممکن است گیر، فعالیت جنسی یا احتمال بارداری رهمه

-اندازهای باروری را کاهش میممکن است به خاتمه زودرس بارداری منجر شود و مرگ همسر به طور طبیعی چشم

 شود. می -ناشی از بیماری و مرگ و میر بزرگساالن عمدتاً -دهد. بنابراین اثرات بیولوژیکی باعث کاهش باروری 

 نیزوج یریگمیتصم یبرا به عنوان دوره مناسبی یو بهداشت یاقتصاد یهابحرانهای هرگز دوره، یخیاز نظر تار

-در مورد بحران (.2011و همکاران  5سوبوتکا ؛2020. همکارانو  4مارتلتوداده نشده است ) حیدار شدن ترجبچه یبرا

 6استون) ابدییشدت کاهش مبه یبزرگ، بارور یهایریگ همه و بعد از یدهد که طی، شواهد نشان میبهداشت یها

رود که اثر منفی فوری از بین برود. تنها اثر بیولوژیکی که ممکن است در یک افق زمانی، انتظار می(. با این حال 2020

 . شدمدت باقی بماند، مرگ همسر است، زیرا تطبیق و ازدواج مجدد ممکن است زمان زیادی طول بکدر طوالنی

بار ممکن است به طور و حوادث فاجعه یبهداشت عموم یهابحران یوهایکه در سنارتأکید دارند مطالعات برخی 

ها نشان ها و طوفانلرزهمدت بالیای طبیعی مانند زمینبا تمرکز بر پیامدهای کوتاهآنها  .ابدیکاهش  موالیدموقت تعداد 

که مطالعات با تمرکز بر یک حالیسال با کاهش تولد همراه است. در ظرف یک های مرگ و میر معموالًد پیکندهمی
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و همکاران  1)ایوانز اندسال پس از این وقایع، از الگوی افزایش باروری حمایت کرده 5تا  1تر از بازه زمانی طوالنی

چنین تغییرات هممدت، تمایل والدین به جایگزینی فرزندان از دست رفته و های میان(. محرک این بازگشت2010

های غیرمنتظره مرگ و میر، ممکن است باروری ساختاری در مورد احتمال زنده ماندن فرزندان است. در پی شوک

بازسازی مثبت تبدیل می شوند که نشان دهنده  سازوکارهای جدید به یک معنایی نمادین نیز به خود بگیرد، زیرا تولد

توان ی، میو بهداشت عموم ی، اجتماعیاقتصاد یهاپاسخ به بهبود در بخش درچنین همبازگشت به حالت طبیعی است. 

لرزه در شواهدی از افزایش باروری پس از وقایع کوتاه مدت مانند زمین (.2020استون را مشاهده کرد ) یبارور شیافزا

(. با 2010و همکاران  3یوانزهای نسبتاً ضعیف در ایاالت متحده وجود دارد )ا(، یا طوفان2018و همکاران  2هند )ناندی

افتد، گیری کرد که باروری در مواردی که مرگ و میر بیش از حد انتظار اتفاق میتوان نتیجهتعمیم وقایع قرن گذشته، می

-یابد و سپس بهبود سریع باروری در مدت زمان کوتاه به سطح قبلی خود میماه پس از وقایع ناگوار کاهش می 10تا  7

 (. 2020رسد )استون

کرد:  میتوان به دو گروه عمده تقسیدهند م شیرا افزا یتوانند نرخ باروریم 19کووید نهیزم لیکه به دل یعواملسایر 

با مسائل مربوط به  بطو عوامل مرت باروریو  یبه خدمات بهداشت جنس یدسترس عدمموارد مربوط به مشکالت و 

 . فرصت فرزندآوری یهانهیهز یابیو ارز یداشت روانمشکالت به ی، ازدواج زودرس دختران،فاصله اجتماع

اکثر  ، باروری افزایش پیدا نخواهد کرد زیرا19گیری کوویدکنند بعد از همهبینی میدر مقابل برخی از محققان پیش

که به  دارند ینیگزیکمتر از سطح جا یبارور یاجتماع بستر اند،قرار گرفته 19کووید ریکه تاکنون تحت تأث ییکشورها

ممکن است  یاجتماع نهیزم نیا. استوجود آمده ؤثر بهم اریبس یاز باردار یریشگیپ یهاآسان به روش یکمک دسترس

را داشتند، تعداد تولدها  یاحتمال شیافزا گذشته که مرگ و میر باال ونسبت به موارد مشاهده شده در  یمتفاوت یامدهایپ

است. در  20قرن  لیمتفاوت از اوا اریبس ،ادهآل خانودهیا بعدمروز درباره ا یاجتماع یها و هنجارها نگرشنشان دهد. 

-در برابر شوک یبارور شیافزا یبهبود و حت یبرا یازهیانگ ییایاسپان یآنفوالنزاگیر گذشته نظیر های همهبستر بیماری

درک  یریپ نیدر سن نیوالد اقتصادی تیکنندگان بالقوه کار و امننیبه عنوان تأم فرزندان رایوجود دارد، ز بیرونی های

ممکن  شرایط اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده،کرونا  روسیاز و یبحران ناش نکهی، با توجه به احال نیشوند. با ایم

 آسه)متصور شویم مدت مدت و بلندانیم شیافزا یبرای اندازچشماینکه  ، بدون ابدیمدت کاهش در کوتاه یاست بارور

 (. 2020ن، و همکارا
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های تواند با نظریهگیری کرونا و یا بعد از آن میبخش قابل توجهی از تأخیر و یا کاهش باروری در دوران همه

 در مخاطرات بر اساس این نظریه، وجود اطمینانی نسبت به آینده توضیح داده شوند.مربوط به اجتناب از خطر و بی

می دارند، آینده وضعیت از اطمینانیبی چنینهم و جامعه اجتماعی و تصادیاق شرایط از افراد که هایینگرانی و جامعه

ها، و از دست دادن شغل عمومی یرکود اقتصاد. دهد قرار تأثیر تحت را باروری کنشگران رفتارهای و تصمیمات تواند

؛ 2011 دهد )ادسراقرار میتحت تأثیر را  یخانوادگ هایها و تصمیمبرنامهکند که یم جادیا یادیز نانیعدم اطم یفضا

-های مختلف داشته، عدم قطعیت و بیگیری کرونا به دلیل پیامدهایی که در حوزههمه (.2011سوبوتکا و همکاران 

مدت گذاری طوالنیشود که زوجین هرگونه سرمایهآورد. احساس عدم اطمینان بیشتر باعث میاطمینانی را به وجود می

فضای استرسی خانواده ناشی از  (.1976 1شوند )کالدولابراین، باعث کاهش باروری بیشتر میرا به تعویق بیندازند و بن

از  و نوزادان نیمادران، جن یسالمت یو عواقب آن برا یکرونا در دوران باردار روسیترس از عفونت و قرنطینه شدن

 تارهای باروری تأثیر داشته باشد. ها و رفتواند در تصمیماطمینانی افراد است که میدیگر ابعاد ناامنی و بی

نظریه برابری نیز قابل تبیین است.  2عالوه بر آن کاهش باروری ناشی از کرونا در چارچوب نظریه برابری جنسیتی

های  در نهادرا  یتیبرابری جنساین نظریه  ( برای تبیین کاهش باروری مطرح شد.2000) 3دونالد جنسیتی توسط مک

در  اًگذار باروری از سطوح باال به سطوح پایین اساس دونالد کند. از نظر مک مطرح می محورهای فرد محور و نهادخانواده

طبق نظر محور و منحصراً در داخل خانواده بوده است.  ند برابری جنسیتی در نهادهای اجتماعی خانوادهکارتباط با بهبود 

دست آوردند، اما تغییرات در نهادهای کار حقوق و آزادی به دونالد زنان در نهادهای فرد محور نظیر آموزش و بازار مک

محور، نظیر خانواده و ازدواج کندتر بوده است. از این رو بسیاری از زنان مخصوصاً آنان که تحصیالت و خانواده

اند  دهکر کسب فردمحور نهادهای در که جدیدی خواهانه برابری عقاید تأثیر اندازهای شغلی باالتر دارند، تحت چشم

 شان باروری کنند می از این رو  سعی های دیگر در تضاد ببینند. ممکن است نقش خود به عنوان مادر و همسر را با نقش

های جنسیتی در زندگی  بنابراین عدم تغییر در نقش گیرد. می هاآن از زیادی نیروی و وقت باروری زیرا کنند، را محدود

های اقتصادی و آموزشی بیشتر بهره ببرند، باعث کاهش فرزندان  ند از فرصتخواه می زنانخانوادگی، در حالی که 

زا در عوامل استرسبر اساس این نظریه در جوامعی که برابری جنسیتی درون خانواده پایین است، شود.  واقعی می

های امور داخل ولیتبیشتر از مردان مسئزنان  طور سنتیدر جوامعی که به .دهدیرخ م ادیز یتیجنس یچارچوب نابرابر

 یهنجارها رای، زمی گیرندبه عهده  "دیجد طیشرا"در را  ازیمورد ن غیرمزدیکار  نیشتریبخانه را به عهده دارند، زنان 
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 افزایش کند. یک فرضیه این است کهمعرفی می و مراقبت از کودکان یکار خانگ ی و فرهنگی زنان را مسئولاجتماع

تغییر در انتظار  یبرا یقابل قبول لی، دلکرونا شرایطاز  یناش یه همراه با استرس عمومخانواد وندر یتیجنس نابرابری

کاهد کند. برابری جنسیتی بیشتر در تقسیم کار خانگی، بار انجام این کارها را از دوش زنان میفراهم می نیات باروری

 دیجد (. با این حال، شرایط2015 1الریاندرسن و بی-تواند تأثیرات مثبتی بر باروری داشته باشد )اسپینگکه می

در خانه  کارنظارت بر مدرسه و  ایمراقبت از کودک امور مربوط به  باکار در خانه  ی، سازگارمتأثر از قرنطینه یخانوادگ

 کند.سخت می برای افراد را مزدیکارمند  کیبه عنوان 

 بر تحرک جهانی و مهاجرت 19تأثیر کووید

از یک  سابقه است.ک جهانی و مهاجرت  نیز از نظر تاریخی به لحاظ اندازه و دامنه بیبر تحر 19-تأثیر کووید

گیری بیماری ها کمک کند و در بدترین حالت، موجب ایجاد همهتواند به شیوع این بیماریطرف، مهاجرت افراد می

 19در بردارد. با گسترش  کوویدای نیز برای مهاجرت انسان ها پیامدهای گستردهگیریشود. از طرف دیگر، این همه

های خود ها مهاجر کارگر داخلی در تالش برای بازگشت به خانهالمللی به شدت کاهش یافته است، میلیونسفرهای بین

خانمانی است و یک سوم جمعیت جهان به هستند. برای بسیاری، ماندن به معنای شغل بدون غذا و خطر واقعی بی

، تحرک آنها را محدود کرده است. با این حال چون هیچ داده ای 19های کوویدین محدویتکنند که انوعی زندگی می

در مورد مهاجرت در ایران در دسترس نبود، تنها با مرور برخی مطالعات اثرات این بیماری بر مهاجرت بحث خواهد 

 شد.

 یهاچالشرار داده است. های اقتصادی و بهداشتی متعددی پیش روی مهاجران قگیر شدن کرونا چالشهمه 

از دست رفتن  و منجر به یدی، اصناف، دورکاری، قراردادهای موقت استتول یهابنگاه یلیتعطی که ناشی ازاقتصاد

ی مواجه درآمد دیشد افت با انیکه کارفرما یطیدر شراچنین شده است. هم از درآمد مهاجران شاغل یبخش بزرگ

 .ندوش یاخراج م نهیپرداخت هز گونهچیبدون هستند که اولین گروهی ه یکارگران خارج هستند،

های بهداشتی هستند که  از یک طرف تحت تأثیر پیامدهای اقتصادی و افت درآمدی ناشی از کرونا نوع دیگر چالش

مهاجران ممکن است بر  یاقتصاد تیوضعممکن است دسترسی به خدمات بهداشتی مهاجران با سختی همراه باشد. 

عدم  لیبگذارد و در صورت آلوده بودن به دل یمنف ریتأث یه ویروس کروناعل یاطیاقدامات احت هیا در انجام کلآنه ییتوانا

-یم ریگهمه یمارلذا بیرا انجام دهد.  یپزشک یهامراقبت ندتوانن، یناکاف ینامناسب و منابع مال ای درمانی و مهیوجود ب

 طیبسته و شرا یسفر، مرزها تیممنوع. کند دیرا تشد یآوارگان داخلموجود پناهندگان جهان و  یهایریپذبیتواند آس

                                                           
1
 - Esping‐Andersen & Billari 
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بهداشت  یهاستمینقش سبنابراین در حال حاضر  .دهدیم شیمهاجران را افزاسالمتی ها خطرات در اردوگاه یزندگ

، ناهندگان، پمهاجران یازهایرفع ن و ریپذبیآس تیجمعمخصوصاً برای  یبهداشت یهامراقبت یازهایدر رفع ن یعموم

  (Dunja Mijatović, 2020).اهمیت دارد یو افراد بوم یآوارگان داخل

های اردوگاه چنینو هم کیاالت متحده و مکزیدر مرز ا نیمهاجر هایاردوگاه در ویروس کرونا وعیاز ش نگرانی

وجود دارد. بین این  ،دش هستندبنگال ای هیاز آوارگان مانند اردن، لبنان، سور یادیتعداد ز زبانیاز کشورها که م یاریبس

معموالً در بسیاری ازکشورهایی که فاقد  دارد. یتفاوت قابل توجه ی،بهداشت عموم یهاستمیس کشورها به لحاظ

 یهاسکونتگاه و در ی ندارنددسترس یبهداشت یبه مراقبت ها یآوارگان داخلو  پناهندگانسیستم بهداشتی قوی هستند، 

در کشورهای دیگر از جمله ایران و پاکستان  افغانستان از یادیز انیجو پناه و نیمهاجری سکونت دارند. رسم ریغ

هستند. در ایران در مقایسه با پاکستان سیستم بهداشتی قوی است و خدمات بهداشتی به مهاجرین مانند جمعیت بومی 

 5.6از  شیب 2011از سال هستند. هیو ترک، لبنان هی، سورعراق درآواره  ونیلیم 12حداقل  انهیخاورم شود. درارائه می

 نفر ونیلیم 3.4از  شیب. نفر آواره در داخل کشور هستند ونیلیم 6.5از  شیو ب اندفرار کرده هیاز سورنفر  ونیلیم

 کی ی، داراو ایران هیترک (. با این حال2020 1اند )کمیساریای عالی پناهندگانی به ترکیه پناه بردهسور پناهندگاناز

و  تر هستندفیضع یبهداشت عموم یهاستمیس و پاکستان عراق و لبنان اما در ،ی هستندقو یبهداشت یهامراقبت مستیس

 کافی بر وضعیت بهداشتی پناهجویان یا آوارگان داشته باشند. نظارت های بحران در زمان ستندیقادر ن

 روش تحقیق

در  1398های های مرگ و میرهای ثبت شده سالمقاله، دادههای ثانویه است. در این این مطالعه از نوع تحلیل داده

از زمان  19چنین اطالعات مربوط به فوت ناشی از کوویدسطح کشور از سازمان ثبت احوال کشور اخذ شده است. هم

های مرگ مستلزم وجود تعداد  شیوع تاکنون از سیستم ثبت وزارت بهداشت گرفته شده است. از آنجا که محاسبه نرخ

های مرکز آمار کشور به دست آمده و پس از ارزیابی تفصیلی اطالعات  فراد در معرض مرگ است، این اطالعات از دادها

بر مرگ و میر کشور، تحت این فرض که این  19برای ارزیابی تأثیر مرگ ناشی از کوویدمورد استفاده قرار گرفته است. 

شود. تأثیر این تواند به امید زندگی اضافه شود، محاسبه میکه میهایی علت از مرگ و میر کشور حذف شود، شمار سال

شود. به مربوطه ارزیابی می 2های جدول عمر چندکاهشی و جدول عمر تک کاهشیعلت مرگ با استفاده از تکنیک

شود. ه میهای عمر از دسته رفته زودرس با استفاده از روش استاندارد سازمان جهانی بهداشت محاسبعالوه، تعداد سال

                                                           
1
 - The UN Refugee Agency 

2
 ( مراجعه شود.1399مطالعه رازقی نصرآباد و ساسانی پور ) برای اطالعات بیشتر در مورد روش ساخت جداول عمر چندکاهشی و تک کاهشی به  
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های ثبتی منتشر شده توسط سازمان ثبت احوال استفاده خواهد شد. به منظور بررسی تغییرات تعداد موالید نیز از داده

کشد، بنابراین یک تأخیر طبیعی از شروع روز طول می 268بدیهی است از آنجا که دوره بارداری انسان به طور متوسط 

های موالید بالفاصله برای تجزیه و تحلیل در دسترس از طرف دیگر، داده .ری وجود داردها و تأثیر آن بر بارو این بحران

ها در زمینه انجام شود، اولین تجزیه و تحلیل 1400نیستند. سرشماری نیز چنانچه مطابق با سالیان گذشته در آبان سال 

اهد بود. فاصله زمانی بین فرایند تولد و انتشار میسر نخو 1400بر میزان تولدها تا اواخر سال  19 گیری کوویدتأثیر همه

و میزان باروری هستند. با این حال 19ها از جمله موانع محققان در انجام تجزیه و تحلیل به موقع رابطه بین کوویدداده

چنین برخی از تأثیرات احتمالی بر باروری بحث خواهد شد. هم 1395-1399های موالید ثبتی در سال با مقایسه تعداد

 شود. با اقتباس از برخی مطالعات کیفی و موردی تأثیر کرونا بر نیات باوری توضیح داده می

 هایافته

 در ایران 19وضعیت بیماران و مرگ و میر ناشی از کووید 

از زمان شیوع تا  ،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روزانه گزارش و یقطع صیتشخ یارهایمع اساس بر

 فوت نفر 58412 تعداد نیا از که اندشده مبتال 19یدکوو به نفر هزار 460میلیون و  1 ، حدود1399ه سال بهمن ما 18

تا به امروز، از نظر تعداد ابتال، ایران در رتبه شانزدهم و از نظر تعداد مرگ و میر در رده نهم کشورهای جهان . اندکرده

)تعداد  مرگ و میر بین کشورهای جهان، نشان دهنده نرخ تلفات بیشترقرار دارد. تفاوت رتبه ایران در موارد ابتال و 

در 19دهد، نرخ تلفات کوویدنشان می 1طور که نمودار مرگ و میر/ تعداد موارد ابتال( این بیماری در ایران است؛ همان

کشوری است که تعداد مرگ  20است؛ این رقم باالتر از  19-فرد مبتال به کووید 100به ازای هر  2/4ایران تا به امروز، 

 جز مکزیک(. و میر و ابتالی بیشتری از ایران دارند )به
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 در ایران و کشورهای با باالترین تعداد مبتالیان 19. نرخ مرگ ناشی از کووید 1نمودار 

 2021ورد متر منبع: 

 در هیاول هایاقدام جهینت در که یکاهش از پس که دهدیم نشان رانیا در 19مبتالیان کووید روزانه یآمارها به ینگاه

 نیآغاز یروزها از انیمبتال تعداد شد، ظاهر 1399اردیبهشت سال  در 19دیکوو یماریب از یناش مرگ و انیمبتال تعداد

دهد که تا اوایل نشان می 2. نمودار شماره رفت باالتر اول مرحله کیپ از بار نیا شیافزا کیپ و افتی شیافزا خرداد،

نفر باالتر نبود، ولی از این تاریخ به بعد، موارد ابتال به باالی  5000ای از زمان، تعداد موارد ابتال از در هیچ برههآبان ماه 

روز بیش از دو برابر  20نفر رسید. پس از آن موارد ابتال با یک شیب تند و تصاعدی افزایش یافت و طی کمتر از  5000

هزار نفر به  13مربوط به اواسط آذرماه است که به طور متوسط روزانه  19-ویدشد. بیشترین موارد روزانه ابتال به کو

هزار  6شد. از نیمه دوم آذرماه از تعداد مبتالیان روزانه کاسته شد و در دی ماه سال جاری به حدود مبتالیان اضافه می

 نفر در روز رسیده است. 

دهد که تا به امروز ایران با سه موج مرگ و میر ناشی از  مینیز نشان  19آمارهای روزانه مرگ و میر ناشی از کووید

 100این بیماری مواجهه شده است. اولین موج از اوایل تا پایان فروردین به مدت یک ماه طول کشید و تعداد مرگ بین 

رد در روز قربانی مو 235مورد در نوسان بود. موج دوم از اوایل تیر تا اواسط مرداد بود که در باالترین حد خود  160تا 

مورد در نیمه دوم مرداد و شهریورماه رسید. پیک سوم از اواسط مهرماه شروع شد و به  100گرفت و در ادامه به حدود 

-طوریمورد در اواخر مهر رسید؛ پس از آن آمار مرگ و میر به صورت تصاعدی به روند افزایشی خود ادامه داد به 200

های روزانه آذرماه از تعداد مرگ 5مورد در روز بوده است. نهایتاً از حدود  400باالتر از  که از اول آبان به بعد همواره
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فوت در اواخر آذر ماه رسید و در اواخر دی ماه تا اواسط بهمن  200در کشور کاسته شد و به حدود  19ناشی از کووید

 این تعداد روزانه تقریباً ثابت باقی مانده است. 

 
 (1399بهمن  18بتدا تا کنون )ادر ایران از  19روزانه مبتالیان و فوت ناشی از کووید  . تعداد2نمودار 

 2021ورد متر منبع: 

دهد که سهم نسبی آمده است، نشان می 3در ایران که در نمودار شماره  19الگوی سنی ابتال و فوت ناشی از کووید

یابد به بعد با افزایش سن سهم نسبی مبتالیان نیز افزایش میسالگی  20سالگی ناچیز است. از سن  20ابتال در سنین زیر 

سال  70تا  60رسد. این رقم برای سنین سالگی نسبت به کل جمعیت به باالترین حد خود می 70تا  50و در سنین 

از یابد. الگوی سنی فوت ناشی سال مجدداً کاهش می 70های سنی باالتر از درصد است. این سهم در گروه 20حدود 

سال  60های سنی سالمندی )شدگان در گروهکه باالترین سهم نسبی فوتطوریمتفاوت از موارد ابتال است. به 19کووید

درصد  70ساله و باالتر بیشترین سهم نسبی فوت را به خود اختصاص داده است. بیش از  80به باال( است و گروه سنی 

ساله و  80دهد و بیش از یک چهارم آن تنها در گروه سنی سال رخ می 60در سنین باالی  19مرگ و میر ناشی از کووید

 دهد. ساله و کمتر رخ می 40ها در سنین درصد از کل فوت 4باالتر اتفاق می افتد. از سوی دیگر کمتر از 
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 1399تا مهر  19.توزیع سنی موارد قطعی ابتال و مرگ ناشی از بیماری کووید 3نمودار  

 1399داشت درمان و آموزش پزشکی کشور وزارت بهمنبع: 

در  19طور که ذکر شد، طبق آمار رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعداد فوت ناشی از کوویدهمان

نفر بوده است. با توجه به ثبات نسبی در  58412، 1399بهمن سال  18تا  1398ایران برای هر دوجنس از ابتدای اسفند 

 19های ناشی از کوویددر اوایل تا اواسط بهمن ماه سال جاری، فرض شده است تعداد فوت 19ه کوویدتعداد مبتالیان ب

های یک ساله از ابتدای مورد باشد. بنابراین در این مطالعه، فوت 75بهمن ماه به طور متوسط  30بهمن تا  18از تاریخ 

 نفر برآورد شده است.  59300است که تعداد آن  1399تا انتهای بهمن سال  1398اسفند سال 

 19برآورد امیدزندگی دربدو تولد با فرض عدم وجود کووید

با فرض عدم  1399( برای سال 1398تا  1390های های سال. جدول عمر برآورد شده ایران )بر مبنای فوت1جدول 

 -با استفاده از روش بنت دهد. پوشش ثبت فوت در کشورهای ناشی از آن را نشان میو مرگ 19وجود بیماری کووید

در هزار نفر  19سال حدود درصد برآورد شده است. بر اساس جدول، میزان مرگ و میر اطفال زیر یک 91، 1هوریوشی

سال برآورد  1/75های فوت ویژه سن، امید زندگی در بدو تولد برای هر دوجنس برآورد شده است. با توجه به میزان

ومیر یک شاخص معتبر و مهم وضعیت سالمت است که  لد به عنوان یک شاخص مرگشده است. امید زندگی دربدو تو

به سادگی برای متخصصین و هم مردم عادی قابل تفسیر است. قبل از پرداختن به جزئیات، ذکر این نکته مهم است که 

کاهش برابر در  تری بر امیدزندگی نسبت بهتر تأثیر مهم های سنی جوان ومیرها در گروه یک کاهش در شمار مرگ

تواند  های نادر، می شود. حتی بهبودهای مهم در بیماری های زندگی بیشتری حفظ میهای سنی باالتر دارد؛ زیرا سال گروه

                                                           
1
 - Bennett & Horiuchi 
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تواند امید  های شایع، می تأثیر متوسطی بر امید زندگی در سطح جمعیت داشته باشد. از طرف دیگر، بهبود در بیماری

 افزایش دهد.  زندگی را به طور قابل توجهی

ویژه در کشورهای هایی است که با توجه به سالخورده شدن جمعیت به سالگی از دیگر شاخص 60امید زندگی در 

های سالگی شمار سال 60ای یافته است. همانند تعریف امید زندگی در بدو تولد، امید زندگی در  پیشرفته اهمیت ویژه

های  اش در معرض میزان زنده بماند، اگر در سراسر زندگی باقیمانده ساله انتظار دارد 60اضافی است که یک فرد 

دهد که با های این مطالعه نشان میومیر ویژه سنی رایج یک دوره معین قرار داشته باشد. بر همین اساس، یافته مرگ

 6/20جمعیت سالگی در ایران برای کل  60در کشور، امید زندگی در  19های ناشی از کوویدفرض عدم وجود فوت

 سال است. 

 

 1399. جدول عمر خالصه کشور سال 1جدول 

 m(x,n) q(x,n) l(x) d(x,n) L(x,n) S(x,n) T(x) e(x) سن
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 منبع: محاسبه شده توسط نویسنده بر اساس داده های ثبت احوال کشور.

 19وویدبرآورد امیدزندگی کشور با فوت های ناشی از ک

دهد. قابل ذکر را نشان می 19های ناشی از کوویدهای اصلی جدول عمر کشور و با اضافه شدن فوت. ستون2جدول 

همانند سایر  19های ناشی از کوویداست که در محاسبه امید زندگی در کشور فرض شده است که پوشش ثبت فوت

-های ناشی از کوویدی علل فوت، برای فوت رفته برای همهکار درصد( است. بنابراین ضریب تصحیح به 91علل مرگ )

-های ناشی از کوویدبیانگر این است که اضافه شدن فوت ،1نیز اعمال شده است. مقایسه ارقام جدول زیر با جدول  19

و شود. بدین معنی که امید زندگی در بدمی 1399ها در سال سال امید زندگی دو جنس ایرانی 7/1، باعث کاهش 19

امید  19کند. به عالوه، در صورت حذف مرگ و میرهای ناشی از کوویدسال کاهش پیدا می 4/73سال به  1/75تولد از 

 یابد. سال افزایش می 6/20سال به  3/19سالگی از  60زندگی در 

 )تصحیح شده( 19-های کوویدبا فوت 1399. جدول عمر خالصه کشور سال 2جدول 

Age 

m(x,n)-

1 q(x,n)-1 l(x)-1 d(x,n)-1 

L(x,n)-

1 S(x,n)-1 T(x)-1 e(x)-1 
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 های ثبت احوال کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمنبع: محاسبه شده توسط نویسنده بر اساس داده

در کشور کامل باشد  19ثبت فوت ناشی از کووید با این فرض که پوشش 1399، جدول عمر کشور در سال 3جدول 

هزار فوت ثبت شده  59500حدود  19های ناشی از کوویدبنابراین، در محاسبه جدول عمر، تعداد فوتنشان می دهد. 

توسط سامانه ثبت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بر این اساس، امید زندگی در بدو تولد محاسبه 

طور که هماندر کشور کامل نباشد.  10از وضعیتی است که فرض شود پوشش ثبت فوت ناشی از کوویدشده، باالتر 

سال  7/73با تحقق فرض فوق  1399مندرجات جدول زیر نشان می دهد، امید زندگی در بدو تولد ایران برای سال 

سال کاهش  4/1لد در کشور را حدود امیدزندگی در بدو تو 19برآورد شده است. این بدان معنا است که بیماری کووید

یابد. این بدان معنی است که انتظار سال کاهش می 5/19سال به  6/20سالگی از  60چنین امیدزندگی در دهد. هممی

 شود.  1399ساله ایرانی در سال  60سال از امید زندگی افراد  1/1باعث کاهش  19رود که بیماری کوویدمی

 )بدون تصحیح( 19های کوویدبا فوت 1399کشور سال . جدول عمر خالصه 3جدول 

Age 
m(x,n)-

1 

q(x,n)-

1 
l(x)-1 

d(x,n)-

1 

L(x,n)-

1 

S(x,n)-

1 
T(x)-1 e(x)-1 
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 ت، درمان و آموزش پزشکیهای ثبت احوال کشور و وزارت بهداشمنبع: محاسبه شده توسط نویسنده بر اساس داده

 (YLLهای عمر از دست رفته زودرس )سال

و میزان آنها در هزار آمده است.  19بر اثر کووید 1های از دست رفته عمر زودرستعداد سال 4در جداول شماره 

-تدر کشور کامل باشد و تعداد فو 19دهد با فرض اینکه پوشش ثبت فوت ناشی از کوویداطالعات جدول نشان می

که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارش شده است کم ثبتی نداشته باشد،  19های ناشی از کووید

افتد. این رقم بیانگر این اتفاق می 1399در سال  19هزار سال عمر از دست رفته زودرس ناشی از کووید 790حدود 

ر نفر جمعیت است. از سوی دیگر، با این فرض که در هزا 2/9های عمر از دست رفته زودرس است که میزان سال

شبیه همه علل مرگ در کشور باشد؛ بدین معنی که همانند پوشش ثبت مرگ و میر  19پوشش ثبت فوت ناشی از کووید

هزار سال عمر از دست  880توسط وزارت بهداشت ثبت شده باشد، حدود  19های ناشی از کوویددرصد فوت 91کل، 

دست آید. در هزار نفر به 3/10حدود  YLLافتد که باعث می شود که میزان اتفاق می 19ی از کوویدرفته زودرس ناش

سال به باالترین  60-64های عمر از دست رفته نیز افزایش می یابد و در گروه سنی بنابراین با افزایش سن تعداد سال

رسد و بعد از آن هزار سال عمر از دست رفته می 113که با فرض پوشش کامل ثبت به رقم حدود طوریرسد بهرقم می

 رسد. در هزار نفر می 30سال و بیشتر( به حدود  85کند و نهایتاً در گروه سنی پایانی )دوباره روند کاهشی پیدا می

 1399در سال  19های عمر از دست رفته زودرس ناشی از کووید: تعداد و میزان سال4جدول

 گروه سنی

 با فرض کم ثبتی فوت کامل فوت با فرض پوشش ثبت

YLL 
 YLLمیزان 

YLL 
 YLLمیزان 

 سالزیریک
















                                                           
1
 - Years of Life Lost 
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مورد  1398ناشی از علل اصلی فوت در سال  YLLبا  1399در سال  19ناشی از کووید YLLچنین، در این مطالعه هم

نمایش داده شده است. الزم به ذکر است، با توجه به اینکه اطالعات مرگ  4در نمودار شماره ته است و مقایسه قرار گرف

های فوت علل اصلی فوت مربوط به سال منتشر نشده است، به همین منظور داده 1399و میر سایر علل فوت در سال 

های عمر از عروقی علت اول سال -بی های قلاست که از سازمان ثبت احوال کشور اخذ شده است. بیماری 1398

ناشی از آن حدود  YLLکه میزان طوریبوده است، به 1398دست رفته زودرس در کشور برای هر دو جنس در سال 

ها و تومورها چنین، حوادث غیرعمدی دومین علت اصلی و سرطاندست آمده است. همسال در هزار نفر جمعیت به 18

ها سهم کمتری از علت رغم اینکه حوادث غیرعمدی در مقایسه با سرطاناست. به در کشور بوده YLLعلت سوم 

ناشی از آنها  YLLهای ناشی حوادث غیرعمدی باعث شده که در تر فوتمرگ را دربرگرفته است، اما ساختار جوان

 19رفته زودرس ناشی از کووید های عمر از دستتوان گفت که سالتقریباً مشابه باشد. بنابراین، با توجه به این ازقام می

است. الزم به ذکر  1398ها در سال ها برای حوادث و سرطانتا حدودی باالتر از این میزان 1399در کشور در سال 

 است که پوشش ثبت فوت برای علل اصلی مرگ و میر در کشور یکسان درنظر گرفته شده است. 
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و  1398درس ناشی از علل اصلی فوت در کشور در سال های عمر از دست رفته زو. میزان سال4نمودار

 1399در سال  19کووید

در نمودار شماره  19و کووید 1398های عمر از دست رفته زودرس علل اصلی فوت در سال الگوی سنی میزان سال

ی قلبی عروقی هابرای بیماری YLLسال میزان شود، در سن زیر یکطور که مشاهده مینمایش داده شده است. همان 5

ها و عروقی، سرطان -های قلبی ناشی از بیماری YLLسال میزان  50باالتر از سایر علل فوت بوده است. تا سنین زیر 

های قلبی عروقی به مراتب ها برای بیمارییابد. این میزانسالگی افزایش می 60اندک است، اما به ویژه بعد از  19کووید

های قلبی و عروقی در ناشی از بیماری YLLکه میزان طوریت در کشور بوده است، بهبیشتر از سایر علل اصلی فو

در  19ها و کوویدکه این رقم برای سرطانسال در هزار جمعیت است، درحالی 300سال و باالتر بیش از  85گروه سنی 

 رسد. سال در هزار نمی 80باالترین رقم به 
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 سرطان ها و تومورها حوادث غیرعمدی 19-کووید بیماری های قلبی و عروقی
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در کشور محاسبات از  19و کووید 1398شی از علل اصلی فوت در سال نا YLL. الگوی سنی میزان 5نمودار 

 محقق

ناشی حوادث غیرعمدی تفاوت فاحشی با سایر علل فوت دارد. در سنین جوانی  YLLاز طرف دیگر، الگوی سنی 

ها زاناین میزان برای حوادث غیرعمدی در مقایسه با سایر علل مرگ بیشتر است و برعکس، در سنین سالمندی این می

های عمر از برای حوادث غیرعمدی به طور قابل توجهی کمتر از دیگر علل فوت است. به طور کلی، الگوی سنی سال

ها و تومورها ناشی از سرطان YLLهای شباهت بیشتری با میزان 1399در سال  19دست رفته زودرس ناشی از کووید

 دارد. 

 ثیرات کرونا بر باروریأت

دهد. نمودار گویای کاهش مداوم  تعداد نشان می 1395-1399های عداد موالید ثبتی را در سال، ت6نمودار شماره 

 330بالغ بر  1398تا  1395از سال است. در واقع  1398تندتر در سال  و شیب نسبتاً 1397موالید با شیب مالیم تا سال 

شده در سازمان ثبت احوال  تعداد تولدهای ثبتد شوگونه که مالحظه میعالوه بر آن همان .کاهش یافته است تولدهزار 

نوزاد  175هزار و  317تولد بوده است که از این مقدار  559هزار و  614تعداد  1398سال   شش ماهه اول کشور در 

تولد بوده است که از این  606هزار و  580، 1399سال  شش ماهه اولدر  .اند نوزاد، دختر بوده 384هزار و  297پسر و 

  .اند نوزاد، دختر بوده 595هزار و  280نوزاد پسر و  11هزار و  300قدار م

دهد که  ، نشان می1399و  1398نخست سال  ماهه  6 شده در سازمان ثبت احوال کشور در ثبت موالیدمقایسه میزان 

 شدندندانی متولد فرز سال جاری،ماه نخست  6در باید توجه داشت که  تعداد کل موالید کشور کاهش پیدا کرده است؛
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 حوادث غیرعمدی سرطان ها و تومورها 19-کووید بیماری های قلبی و عروقی
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 این. خورد نمی رقم موالید در زیادی کاهش سال، ماه نخست 6در  ،بنابراین. اند کرونا شکل گرفتهشیوع که قبل از 

با این حال تا  های گذشته کاهش بیشتری را تجربه کند.احتمال وجود دارد که در نیمه دوم، تعداد موالید نسبت به سال

 طور قطعی اظهار نظر کرد. تغییرات تعداد موالید به توان نسبت بهپایان سال، نمی

1395 1396 1397 1398 1399

ش  ماهه اول 783242 764337 706826 614559 580606

ش  ماهه دوم 744761 723524 659670 581573

کل 1528003 1487861 1366496 1196132

300000

500000

700000

900000

1100000

1300000

1500000

 د
    

 د 
 د

 

 1395-1399. تعداد موالید ثبت شده کشور در طی دوره 6نمودار     

 منبع: داده های ثبتی؛ سازمان ثبت احوال ایران.

 هنوز وقوع/منتشر نشده است.  1399نکته: موالید شش ماهه دوم  

 1/2تر از حد جانشینی ) به پایین 1385نرخ باروری در ایران از سال ری حاکی از این است که روند تحوالت بارو

به  میزان باروری کل 1395راساس نتایج سرشماری سال رسیده است. هر چند ب 8/1به حدود  1390فرزند( و در سال 

و  1397، 1396های در سال اخصو این شمجدداً باروری کاهش یافت  1396فرزند افزایش یافت. اما از سال  01/2

محاسبه  8/1و  0/2،  1/2به ترتیب برابر  (اعم از جمعیت ایرانی و اتباع غیرایرانی مقیم کشور)برای کل جمعیت  "1398

های اول اپیدمی کرونا، چه همسو با روندهای باروری در سایر مناطق دنیا در سال(. چنان1398)مرکز آمار ایران  شد

بد لذا ممکن است این روند کاهشی در میزان باروری کل مقطعی تحت تأثیر کرونا و پیامدهای ناشی از باروری کاهش یا

 های بعدی کمتر شود. و سال 1399آن شدت یابد و میزان باروری کل در سال 

 5جدول شماره دهد. در ایران الگوی متناقضی را نشان می1399آمارهای ثبت شده ازدواج در شش ماه اول سال 

شود در شش ماهه اول سال  گونه که مالحظه میدهد. همانهای ثبت شده در سال را نشان میها و طالقتعداد ازدواج

مورد طالق رخ داده است. آمار مربوط به شش ماه  82781ازدواج در کشور رخ داده است و  288874تعداد  1399
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-الق رخ داده بود که از مقایسه زمانی این وقایع میمورد ط 81313مورد ازدواج و  288091حاکی از این است  1398

 (. 1399ها اندکی افزایش یافته است )سازمان ثبت احوال کشور توان گفت ازدواج

 1398-1399تعداد ازدواج ثبت شده کشور طی دوره  5جدول 
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برخی از زوجین به دلیل  دهد،نشان می 2در مورد نیات باروری 1زنان نتایج برخی مطالعات موردی و مصاحبه با 

 2ساله ساکن ساری که  28ند. بانوی ا ترس از حضور در مراکز درمانی تصمیم خود به فرزندآوری را به تعویق انداخته

کردیم و  تا پیش از شیوع کرونا به فرزندآوری فکر می»گوید:  میدر این باره گذرد  شان می سال از آغاز زندگی مشترک

 جنین کنترل و پایش برای درمانی مراکز و مطب در مستمر حضور به تصمیم این که این به توجه با اما تصمیم داشتیم،

 .«فرزندآوری ندارم و همسرم نیز این موضوع را پذیرفته است برای تصمیمی فعالً دارد، نیاز

 اقتصادی مسائل با های کرونایی چالش همراه شدنهای جوان، شرایط اقتصادی موجود و  ی از زوجردر نگاه بسیا

سه ساله و ساکن  ساله دارای یک فرزند 34 مرد .باعث شده است در حال حاضر قصدی برای فرزندآوری نداشته باشند

ت و من هم کارمند یک شرکت خصوصی هستم. تصمیم اس دار خانه همسرم»: گوید مییکی از شهرهای غربی مازندران 

داشتیم که پس از سه سالگی پسرمان ، برای فرزند دوم اقدام کنیم. اما امروز کرونا از یک سو و فشار اقتصادی از سوی 

 «.دلیل تصمیم گرفتیم فعال تا مدت زمانی به این تصمیم فکر نکنیم دهد. به همین دیگر این اجازه را نمی

                                                           
 های ذکر شده از سایت خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران )ایرنا( اخذ شده است: نقل قولبخشی از  1

https://www.irna.ir/news/84042793 

  دست آمده است.حققین با زوجین جوان در شهر تهران  بهتعدادی دیگر نیز به صورت مورد از طریق مصاحبه م
2
 Fertility Intention 

https://www.irna.ir/news/84042793
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من دو سال است که تصمیم برای » گوید: ساله دیگری دارای یک فرزند شش ساله و ساکن شهر تهران می 35زن 

نا که اومد کردم اما کروهای درمان ناباروری را دنبال میحاملگی داشتم اما تا حاال موفق نشدم برای همین داشتم راه

دیگه درمان را رها کردم و به همین یک بچه اکتفا کردم... چون پسرم باید مدرسه برود با این شکل مدرسه مجازی 

 «  کنم از عهده نگهداری بچه برآیمسخت است و فکر نمی

دار بشیم بچهمن و همسرم تصمیم داشتیم »گوید: ساله که سه سال از ازدواجش می گذرد نیز در این باره می 29مرد 

کردم از وقتی کرونا اومد کار ما هم کساد شد و مجبور شدم بیام تو کار بازاریابی. ماهی دو من تو یک بنگاهی کار می

های آینده تا ببینیم اوضاع چطوری تومن اجاره خونه دارم با این شرایط فعال فرزندآوری را موکول کردیم به سال

 «. میشود

 باروری رفتارهای بر نیز بیماری به ابتال از ترس و کرونا شرایط از ناشی روانی و وحیر هایعالوه بر آن استرس

مانند نگرانی درباره سالمت خودشان یا جنین، عدم دسترسی به  دالیلی به زوجین است ممکن و گذاردمی اثر زوجین

ان، در دوران شیوع کرونا موقع به خدمات بهداشت باروری یا ترس از حضور در بیمارستان برای معالجه و زایم

 بدون را مشترک یزندگ 1399 سال بهشتیارد که ساله 31 زن ،نمونه یبرا .فرزندآوری خود را به تعویق بیاندازند

 شیپ تا که چه آن مانند یعروس جشن کی میبتوان که نیا از شیپ تا» :دیگو یم است هکرد آغاز یعروس جشن یبرگزار

 یدرمان مراکز در حضور یبرا طیشرا که نیا ضمن. کنم ینم فکر یفرزندآور به میکن برگزار شد یم برگزار کرونا از

 .«نکنم فکر موضوع نیا به فعالً دهم یم حیترج و ستین فراهم

و سال بعد( میزان موالید نه تنها در ایران بلکه در  سال جاریدر دوران کرونا و پسا کرونا )رسد در مجموع به نظر می

های قبل باشد. دوران کاهش مقطعی فرزندآوری بستگی به شدت و طول مدت ی جهان کمتر از سالبسیاری از کشورها

 دوباره رونق و عادی زندگی به مردم بازگشت زمان و دوران شیوع کرونا و فشارهای ناشی از رکود اقتصادی و تورم

تواند تأثیر کوانتومی بر باروری روری میدر هر حال هر گونه کاهش باروری مقطعی و تغییر زمانبندی با .دارد کار بازار

 داشته باشد و باروری نسلی را کاهش دهد. 

 

 گیریبحث و نتیجه

گیر تقریباً مرتفع شده بود، پدیدار شدن و شیوع گسترده اپیدمی های همههای بشر از بیماریر حالی که نگرانید

های بهداشتی را به طرز غیرقابل سیستم ،19یر کوویدگری همه، چالش جدیدی را بر جوامع ایجاد کرد. بیما 19کووید

-شود )تریاسبینی تحت فشار قرار داده است، که به طور بالقوه منجر به افزایش میزان بیماری و مرگ و میر میپیش
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شناسی مانند باروری و مهاجرت را تحت تأثیر های جمعیتچنین این بیماری سایر مؤلفه. هم(2020 1للیموس و بالل

، از نظر پزشکی، بیولوژیکی یا اپیدمیولوژیک بوده است، 19گرچه بیشتر مطالعات مربوط به مسئله کوویدقرار داده است. 

شناختی های جمعیت پذیر است. رویکردشناختی با رشد پایگاه داده موجود امکاندر حال حاضر نیز رویکردهای جمعیت

در همین راستا این سازد تا آمار ارائه شده را بهتر درک کنیم. در میما را قا 19گیری کوویدبه تجزیه و تحلیل همه

های تحلیل دادهبا انجام شده است. بدین منظور  ایراندر  19مطالعه، با هدف بررسی ابعاد و پیامدهای جمعیتی کووید

مان و آموزش پزشکی ثانویه و استفاده از داده های در دسترس سازمان ثبت احوال، مرکز آمار و وزارت بهداشت، در

 ایران شناسایی شد.در  19گیری ویروس کوویدتأثیرات جمعیتی همه

سال تا  4/1تواند بین می 19های ناشی از کوویدبررسی شاخص امید زندگی در بدو تولد در کشور نشان داد که فوت

سال  4/73تا  7/73به  1/75از  تحت تأثیر قرار دهد و این شاخص 1399سال امید زندگی در بدو تولد را در سال  7/1

گیری ویروس کرونا، رسد همههای تحقیقات جدید، به نظر مینابر یافتهبرای هر دو جنس کاهش خواهد یافت. ب

های نژادی و قومی بسیار ناگوار است. طبق میانگین امید زندگی در ایاالت متحده را کاهش داده و تأثیر آن برای اقلیت

امید زندگی را به ، 19کووید  های ناشی ادانشگاه کالیفرنیای جنوبی و دانشگاه پرینستون، مرگ تجزیه و تحلیل محققان

سال گذشته است  40ترین کاهش امید زندگی در گویند که این بزرگسال کاهش داده است. محققان می 1.13طور کلی 

با اینکه  .است 2003رین میزان آن از سال کمت -دهد سال کاهش می 77.48و امید به زندگی در ایاالت متحده را به 

در هزار در  4/1در هزار در ایران در مقایسه با  7/0در ایاالت متحده باالتر از ایران است ) 19میزان مرگ ناشی از کووید

متحده و ها در ایران، تأثیر مهمی بر امید زندگی در بدو تولد در مقایسه با ایاالت تر فوتایاالت متحده(، ساختار جوان

 سایر کشورهای با ساختار سنی سالخورده تر داشته است. 

توانند نقش مهمی در نوسانات مرگ و میر  دار عفونی و انگلی هنوز هم میهای واگیر بیماری باید توجه داشت که 

گ و میر تواند درس مهمی برای دوران پس از گذار مرپایین ایفا کنند که شایسته دقت و بررسی است. این وضعیت می

 -ها به سرعت در حال سالخورده شدن است به ویژه برای کشورهای با درآمد متوسط که ساختار سنی آن-و جمعیت 

های عفونی و انگلی را مدنظر داشته باشیم و آماده مقابله با آن باشیم. مداخالت انسان در  باشد؛ هنوز باید حضور اپیدمی

های غیر واگیردار، کمتر به شرایط بهداشت  بیماری ها همانند  د؛ انتشار آنها دار طبیعت نقش مهمی در پدیدار شدن آن

عمومی مانند فاضالب شهری و بیشتر به شرایط محیط زیست، بهداشت فردی، سبک زندگی و عوامل ژنتیکی، شغلی، 

بیشتر و بهتری اجتماعی بستگی دارد. با این وجود، دنیای امروز امکانات تکنولوژیک و پزشکی  -جمعیتی،  اقتصادی

                                                           
1
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ها و پس از  های بهداشتی توانایی بیشتری برای مبارزه با این بیماری گذارد و نظام نسبت به گذشته در اختیار ما می

ها در اختیار دارند. به همین دلیل ممکن است زودتر از گذشته هم فروکش کنند.  گذشت مدت زمان کوتاهی، درمان آن

های ژنتیکی ممکن است پس از مدتی برگردند. به  ها و با جهش در برابر داروها و درمان ها با مقاوم شدن البته این بیماری

و جهانگیر شدن آن، یک روند جدید از مرگ و میر ناشی از  19توان گفت با پدیدار شدن اپیدمی کووید  طور کلی می

وجود دارد که آن را از مراحل دیگر  این اپیدمی عالمگیر و تأثیرات مهم جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رفتاری

ها در جهان جدیدی  کند )محبی میمندی و ساسانی پور، زیرچاپ( این بیماری گذار اپیدمیولوژیک تاریخ بشر متمایز می

که جمعیت اکثر کشورهای آن سالخورده هستند یا به سمت سالخوردگی در حرکت است، بیش از گذشته اهمیت 

تواند حاکی از ورود به دوران جدیدی از گذار  ها اشاره شد، می همین ابتدا وجود دارد و به آن هایی که از یابد؛ نشانه می

 نامیم. های نوپدید می اپیدمیولوژیک در عصر پسا گذار جمعیتی باشد که ما آن را عصر به روز شدن پاندمیک

سال  4/1تواند بین  می 19-وویدهای ناشی از ک بررسی شاخص امید زندگی در بدو تولد در کشور نشان داد که فوت

های تحقیقات جدید، به نظر  نابر یافتهتحت تأثیر قرار دهد. ب 1399سال امید زندگی در بدو تولد را در سال  7/1تا 

های نژادی  گیری ویروس کرونا، میانگین امید زندگی در ایاالت متحده را کاهش داده و تأثیر آن برای اقلیت رسد همه می

های ناشی  ناگوار است. طبق تجزیه و تحلیل محققان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و دانشگاه پرینستون، مرگ و قومی بسیار

گویند که این بزرگترین کاهش امید  سال کاهش داده است. محققان می 1.13امید زندگی را به طور کلی ، 19کووید از

کمترین میزان آن  -دهد  سال کاهش می 77.48ه را به سال گذشته است و امید به زندگی در ایاالت متحد 40زندگی در 

در ایاالت متحده باالتر از ایران  19با اینکه میزان مرگ ناشی از کووید .(2020، 1آندراسفی و گلدمناست ) 2003از سال 

ن تأثیر مهمی بر ها در ایرا در هزار در ایاالت متحده(، ساختار جوانتر فوت 1.4در هزار در ایران در مقایسه با  0.7است )

 تر داشته است. امید زندگی دربدو تولد در در مقایسه با ایاالت متحده و سایر کشورهای با ساختار سنی سالخورده

و  1397نشان داد کاهش مداومی در تعداد موالید با شیب مالیم تا سال  1395-1399های تعداد موالید ثبتی در سال

 6 شده در سازمان ثبت احوال کشور در ثبت موالیدمقایسه میزان ور حاکم است. در کش 1398شیب نسبتا تندتر در سال 

تعداد کل موالید کشور کاهش پیدا روند کاهشی همچنان ادامه داشته و  کهداد ، نشان 1399و  1398نخست سال  ماهه 

کرونا شکل وع شیکه قبل از  شدندفرزندانی متولد  سال جاریماه نخست  6در باید توجه داشت که  کرده است

احتمال وجود دارد که در نیمه  این. خورد نمی رقم موالید در زیادی کاهش سال ماه نخست ششبنابراین در . اند گرفته

توان نسبت به با این حال تا پایان سال نمی های گذشته کاهش بیشتری را تجربه کند. دوم تعداد موالید نسبت به سال

                                                           
1
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چنانچه همسو با روندهای باروری در سایر مناطق دنیا در طعی اظهار نظر کرد. با این حال طور قتغییرات تعداد موالید به

های اول اپیدمی کرونا باروری کاهش یابد، ممکن است این روند کاهشی تحت تأثیر کرونا و پیامدهای ناشی از آن سال

مطالعات موردی و مصاحبه با زوجین های بعدی کمتر شود. مرور و سال 1399شدت یابد و میزان باروری کل در سال 

های باروری در شرایط کرونا تغییر کرده و افراد باروری خود را به دلیل کرونا به تأخیر نشان داده است که تصمیم

های تواند با نظریهگیری کرونا و یا بعد از آن میاند. بخش قابل توجهی از تاخیر یا کاهش باروری در دوران همهانداخته

؛ 2009 و مندز )ادسرا همسو با این نظریهاطمینانی نسبت به آینده توضیح داده شوند. به اجتناب از خطر و بیمربوط 

اطمینانی را به های مختلف داشته، عدم قطعیت و بیگیری کرونا به دلیل پیامدهایی که در حوزههمه (2017 سوبوتکا

مدت را به تعویق گذاری طوالنیه زوجین هرگونه سرمایهآورد. احساس عدم اطمینان بیشتر باعث می شود کوجود می

 فضای استرسی خانواده ناشی از قرنطینه شدن (.1976بیندازند و بنابراین، باعث کاهش باروری بیشتر می شوند )کالدول 

عاد ناامنی از دیگر اب و نوزادان نیمادران، جن یسالمت یو عواقب آن برا یکرونا در دوران باردار روسیترس از عفونت و

ها همسو با مطالعه ها و رفتارهای باروری تأثیر داشته باشد. این یافتهتواند در تصمیمو بی اطمینانی افراد است که می

به  و انگلستان ای، فرانسه، آلمان، اسپانایتالیا پنحدر  یبارور ( است. بر اساس این مطالعه نیات2020و همکاران ) 1لوپی

خود را  میاز افراد تصم یاریبس و کرده است ریینسبتاً تغ یبارور نیاتدر آلمان و فرانسه . است کرده ی تغییرمنف صورت

در دارند کمتر است  تأخیر باروریبه  میکه تصم ی، نسبت افرادایتالی. در ااندبه تأخیر انداختهفرزند  کیداشتن  یبرا

 . کشورها است ریاز سا شتریب اریبس اندکسانی که قصد باروری خود صرف نظر کردهنسبت مقابل 

خانواده همراه با استرس  وندر یتیجنس نابرابری رود افزایشعالوه بر آن همسو با نظریه برابری جنسیتی انتظار می

بیشتر زنان  طور سنتیدر جامعه ما که به (.2020شود )لویس  تغییر نیات باروری منجر به، کرونا شرایطاز  یناش یعموم

-یم یبه راحت( 1398؛ ترابی 1399های امور داخل خانه را به عهده دارند )رازقی نصرآباد و همکاران از مردان مسئولیت

ی و فرهنگی زنان را اجتماع یهنجارها رای، زدارندبه عهده را  ازیمورد ن غیرمزدیکار  نیشتریبزنان  توان فرض کرد که

 شتریب یثباتیپرداخت و ببا  یکمتر یهانقش یار براو بازار ککند معرفی می و مراقبت از کودکان یکار خانگ مسئول

 دیجد ، لذا امکان دورکاری زنان در بسیاری از مشاغل برای زنان بیشتر فراهم است. شرایطشده است یآنها طراح رایب

 کارو نظارت بر مدرسه  ایمراقبت از کودک امور مربوط به  باکار در خانه  ی، چالش سازگارمتأثر از قرنطینه یخانوادگ

ه مهد کودک به دلیل کمتر ب یدسترس از سوی دیگر ایجاد کرده است. برای افراد را مزدیکارمند  کیدر خانه به عنوان 

بحران  لیبه دل - کینزد ندهیداشتن فرزند در آ یبرا نیقصد زوج و یبارور یهادر برنامهتعطیلی این مراکز ممکن است 

                                                           
1
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را در  ییهاتیمحدود 19کوویدمهار  یها یاستراتژ ازیمورد ن یکیزی، فاصله فنیا عالوه براتی ایجاد کند. رییتغ 19کووید

ربزرگ و با توجه به اینکه بخشی از مراقبت از فرزندان زنان شاغل در ایران توسط پدر کند.می جادیا ینسل نیب تیحما

 هایتصمیمتواند یم اری اجتماعیگذلذا سیاست فاصلهو ( 1398شود )عباسی شوازی و همکاران ها انجام میمادربزرگ

 قرار دهد.  ریرا تحت تأث یربارو

مدت بر میزان طالق و ازدواج اطالعات زیادی وجود ها در طوالنیدر مورد چگونگی تأثیرگذاری شیوع اپیدمی

 .دمی داردای اپیهای خاص زمینهگذارند، بستگی به ویژگیها چگونه بر میزان ازدواج تأثیر میندارد، اینکه اپیدمی

دهد که تعطیلی مشاغل، بدون درنظر گرفتن افزایش چشمگیر بیکاری و ناامنی پیمایش خانواده در آمریکا نیز نشان می

-و در آینده نزدیک ادامه خواهد یافت. داده -، باعث شده تا نرخ ازدواج در حال کاهش باشد 19اقتصادی در پی کووید

های ازدواج در سال که پروندهطوریاست، به 2020گیر ازدواج برای سال ها حاکی از کاهش چشمهای اولیه ایالت

درصد در اورگان )چهار ایالت دارای داده( در طول 8درصد در آریزونا و  9درصد در فلوریدا، 17درصد در هاوایی ، 18

درصد  26، 2019رس نسبت به ما 2020ها در مارس ها و طالقهای قفل کاهش یافته است. در مسکو تعداد ازدواجماه

در ایران  الگوی 1399(. با این حال آمارهای ثبت شده ازدواج در شش ماه اول سال 2020 1کاهش یافته است )روستات

اندکی افزایش  1399می توان گفت ازدواج ها در سال 1398و  1399متناقضی را نشان داد از مقایسه این وقایع  در سال 

های ازدواج به دلیل ممنوعیت برگزاری مراسم و تجمعات ناشی از کاهش هزینهیافته است این افزایش ممکن است 

باشد. چنانچه افزایش وقوع ازدواج با فرزندآوری همراه شود ممکن است بر باروری تاثیر مثبت بگذارد. با این حال 

های نبود حمایتآنچه مشخص است بر اساس روندهای باروری در چند سال اخیر و بستر اقتصادی اجتماعی جامعه، 

های فرزندآوری، هزینه مسکن، نگرانی افراد از عدم دسترسی به مراکز بهداشتی و کافی از زوجین جوان، افزایش هزینه

 بیمارستانی مناسب ممکن است تحت تأثیر تاخیر در فرزندآوری با کاهش باروری مواجه باشیم.  

شناختی نظیر الگوهای مرگ و میر، تواند بر روندهای جمعیتگیری میدر مجموع نتایج این مطالعه نشان داد این همه

باروری، مهاجرت ازدواج و طالق تأثیرگذار باشد. بر اساس این نتایج پیشنهادهای سیاستی و پژوهشی این مطالعه به 

، حمایت از بنابراینهستند.  19ترین قربانیان بحران کوویدنتایج این مطالعه نشان داد سالمندان بارزشرح زیر است: 

از مهم ترین اقدامات  19ها در دوران شیوع کوویدمدت از آنمدت و طوالنیسالمت سالمندان و اقدامات مراقبتی کوتاه

زیستی جمعیت دارد. مطالعات بیشتر همچنین باید در مورد سیاستی است که نقش مهمی در ارتقای سالمت جامعه و به

گیری در زمینه اختصاص منابع به گروه های متمرکز باشد تا از تصمیم19وویدک حقوق افراد مسن در مسائل مربوط به

                                                           
1
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در جهان برای  19به عالوه، با توجه به افزایش تعداد مقاالت منتشر شده مرتبط با کووید سنی مختلف پشتیبانی کند

 ح کشور الزم استهای بیشتری در سطگسترش دانش در مورد مسائل مربوط به افراد مسن در زمان بحران، بررسی

هایی که مهم است. بحث درباره سیاست19گیری کوویدکاهش اثرات رکود اقتصادی و عدم اطمینان در طول دوران همه

به منظور افزایش باروری، در حال  هدف آنها تغییر روند رکود اقتصادی است، خارج از موضوع این گزارش است.

 های حمایتبرنامهها و زوجین جوان اولویت اساسی کشور است. خانوادهحاضر اجرای برنامه هایی با هدف حمایت از 

ثیر شرایط أها، کمتر تحت تمندی از این حمایترفتار باروری زوجین با بهره کهنهادینه شوند  طوری بایستیاز خانواده، 

 .قرار گیرد موجود جامعه مقطعی

هایی برای حفظ المت، درآمد و شغل و همچنین طرحدر کوتاه مدت، مرخصی استعالجی با حقوق برای حفاظت از س

های کمک های اجتماعی برای اطمینان از امنیت شغل برای محافظت از معاش مهم خواهد بود. عالوه بر این، سیستم

تواند شامل افزایش در ها مینقش مهمی خواهد داشت. این کمک 19هایی مانند بیماری کوویدشغلی در هنگام بحران

های آب و برق چنین افزایش یارانهایا، وجوه نقدی و غیرنقدی برای خانوارهای فقیر و کارگران غیررسمی و همسطح مز

ویژه برای زنان، برای کاهش هایی برای بهبود تعادل بین زندگی و شغل، بهبرای خانوارهای فقیر باشد. سیاست

تواند ارائه خدمات عمومی ها مییکی از این اقداممهم خواهد بود. گیریمحدودیت در نیات باروری در دوران همه

ریزی چنین اطمینان از اینکه دسترسی به برنامهمراقبت از کودکان با قیمت مقرون به صرفه و قابل دسترسی باشد. هم

، قرار داردگیریهای سیاستی دولت در دوران همهخانواده و سایر خدمات بهداشت جنسی و تولید مثل در اولویت پاسخ

چنین های ناخواسته و همامری حیاتی است. اطمینان از توجه و تمرکز منابع برای جلوگیری از افزایش حاملگی

تر، دسترسی به خدمات بهداشتی طی چند دهه پیامدهای نامطلوب سالمتی برای مادران و نوزادان و به طور گسترده

  گذشته مهم خواهد بود.

وقایع و حوادث غیرمنتظره در آینده ممکن  سایر همچون هاگیریبه ما داد که همههمه گیری ویروس کرونا این درس را 

 هایچنین دولتبرای کشور ما و هم 19کووید  تجربه ،منظر این از پیامدهای متعددی را ایجاد کنند. است بروز یابند و

ه منظور بهبود وضعیت اقتصادی برای آماده شدن بستر اجتماعی و اقتصادی ب هشدار یک عنوان به جهان باید سراسر

 پایدار باشد. 

شناسی را در کانون توجهات قرار داد مطالعات جمعیتی با تمرکزشان گیری ویروس کرونا رویدادی بود که جمعیتهمه

-بر روی تغییرات روندهای مرگ و میر، باروری، ازدواج و مهاجرت در جوامع با ساختارهای مختلف سنی و در گروه

گیری کرونا را شناسایی کنند و در چگونگی توانند ابعاد همهها و ... میمعیتی نظیر زنان، مهاجران، اقلیتهای مختلف ج
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های مختلف جمعیتی نقش مهمی داشته باشند. برای اینکه ها و نیازها در مناطق و گروهمواجهه با آن و شناسایی چالش

ها و تجزیه آوری دادهبهداشتی بردارد، الزم است روی جمعجمعیت شناسی بتواند گام مؤثری برای درک و رفع بحران 

 گذاری کنیم. و تحلیل آنها سرمایه

-ترین محدودیت برای پیشبرد اهداف مطالعه در دسترس نبودن دادهاین مطالعه با محدودیت اساسی داده مواجه بود. مهم

شوار نیست. امید است سیاست مداران برای ها و اطالعات آماری با کیفیت است که در زمان کنونی رفع آن چندان د

پاسخ اجتماعی به نیازهای پیچیده بهداشتی در فراهم کردن و در دسترس قرار دادن داده ها تالش بیشتری انجام دهند. 

و نیز اثربخشی  در حال تحول شناختیک و جمعیتبر اساس تحقیقات علمی با توجه به واقعیت اپیدمیولوژی یدآینده با

ریزی و تحول آگاهی بخشی، برنامه هیبه عنوان پا دیبا شناختیجمعیت قاتی، تحقنیبنابرا. خالت طراحی شودنسبی مدا

 .شناخته شود
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 گراییگرایی اتحادیۀ اروپا بر اساس نظریۀ بین حکومتگیری جهانی ویروس کرونا بر منطقهتأثیر همه

 1محمدکاظم شجاعی

 چکیده  

های رخ داده برای بشر در قرن بیست و یکم ترین چالشتوان یکی از بزرگرا می 2020گیری کرونا در سال همه

های زندگی انسان گرفت و تمام جنبهبرگیری، جهان را درسیاسی این همه دانست. ابعاد بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی و

ای و جهانی بود. مواجهۀ ها در سطح ملی، منطقهها، نقش دولتترین جنبهمدرن را زیر تأثیر قرار داد. یکی از مهم

ها رد. در این مقاله این پرسشای ایجاد کهای زیادی را در مورد همگرایی منطقهگیری کرونا پرسشاتحادیۀ اروپا با همه

ها در سطح گیری کرونا چه تأثیری بر نقش دولتکنیم که مواجهۀ کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا با همهرا مطرح می

گیری کرونا در اتحادیۀ اروپا را تحلیل دادهای پس از همهتوان رخای داشته است؟ و با کدام چارچوب نظری میمنطقه

های گیری کرونا منجر به بازیابی نقش دولتفرضیۀ مقالۀ حاضر آن است که از آنجایی که همه کرد؟ در همین راستا

گرایی از بیشترین توان برای تحلیل حکومتملت پایه در ادارۀ مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شده است، نظریۀ بین

گرایی و ارائۀ شواهد و تحلیل ین حکومتمند است. در این راستا پس از توضیح کوتاه عناصر نظریۀ باوضاع بهره

های گیری کرونا در منطقۀ اتحادیۀ اروپا منجر به تقویت دوبارۀ نقش دولترسیم که همهگیری میرویدادها به این نتیجه

حکومت گرایی توان از نظریۀ بینای و جهانی شده است. بنابراین، میملت پایه به عنوان کنشگران اصلی عرصۀ منطقه

 پایه در اتحادیۀ اروپا بهره برد.   های ملتتحلیل نقش دولت برای

 : کرونا، دولت، همگرایی، اتحادیه اروپا، بین حکومتگرایی کلیدی هایهواژ

 مقدمه 

های یکی از نظریه هستند. سیاسی نظام پایداری و توانایی آزمودن برای ایزمینه هابحران که است داده یاد ما به تاریخ

و در پی تحوالت اروپا و به خصوص  1970است. این نظریه که از دهۀ 2گراییحکومتگرایی، نظریۀ بیننطقهمربوط به م

                                                           
  mkshojaee@ut.ac.irای دانشگاه تهران   دانشجوی دکتری مطالعات منطقه 1

گرایی زیر تأثیر تحوالت واقعی و بحث های نظری در حال تغییر بوده است و در نتیجه انواع جدیدی از آن مطرح شده است که از آنها حکومتنظریۀ بین 2

بدیهی است بررسی  گرایی فراملّی اشاره کرد.حکومتگرایی جدید، اتحادیۀ بین حکومتی و بینحکومتگرایی لیبرال جدید، بینحکومتتوان به بینمی

mailto:mkshojaee@ut.ac.ir


 موعه مقاالت همایش پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهانمج

 

 292  

 

آل گرایی رویکرد کشور فرانسه به اتحادیه اروپا تدوین شد، با بررسی شرایط واقعی تالش کرد، با کنار گذاشتن ایده

گرایی ارائه گرایی، تصویر واقعی را از نقش دولت در منطقهعگرایی نظریۀ واقموجود در نظریۀ نوکارکردگرایی و نیز مادی

های کارکردگرا و نوکارکردگرا که نقش پررنگی را برای کنشگران غیردولتی، گرایان بر خالف نظریهحکومتدهد. بین

این باورند که گرایی رو به افول است، بر ها در فرایند منطقهفرامرزی و جامعۀ مدنی قائل هستند و معتقدند نقش دولت

ای، بیش از آنکه زیر تأثیر روند کنند و روند همگرایی منطقهها هنوز نقش پررنگ خود را در این فرایند ایفا میدولت

گرایان، حکومتپایه است. از نظر بینهای ملتمورد نظر نوکارکردگرایان باشد، بازتابی از مواضع و منافع دولت« تسری»

های ملی کند که در راستای منافع دولتایی تا زمانی پیش رفته و پویایی خود را حفظ میگردر این چارچوب، منطقه

 توانند در صورت تمایل، با ایجاد موانعی بر سر راه همگرایی، آن را کند یا به طور کامل متوقف کنند. باشد و آنها می

های دیجیتال و ا و نیز توسعۀ فناوریبا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و افزایش سرعت و عمق همگرایی در اروپ

های حامی کاهش نقش دولت در هر دو عرصۀ های مجازی و اجتماعی طی چند دهۀ اخیر، نظریهافزایش قدرت شبکه

داخلی و بین المللی به قدرت بیشتری دست یافتند. هواداران دولت حداقلی معتقد بودند، با توجه به افزایش نقش 

هایی ها باید حضور خود را محدود کنند و عرصهالمللی، دولتهای داخلی و بینتی در عرصهکنشگران مدنی و غیر دول

مانند اقتصاد، زندگی روزمره، فرهنگ و جامعه باید تا حدود زیادی به دست این نهادهای نوپا سپرده شود. با ورود به 

رسید که ت و فضای مجازی، به نظر میهای اینترنقرن بیست و یکم و پیشرفت ناگهانی فناوری به خصوص در زمینه

های ملت پایه به نفع نقش دولت رو به کاهش بیشتری قرار دارد و قرن بیست و یکم عرصۀ فرسایش قدرت دولت

 نهادهای مدنی است. 

ۀ گرا در کشورهای عضو اتحادیگرا و ملیهای راستبا این حال، با وقوع تحوالتی مانند بحران پناهجویان، تقویت جریان

های اخیر، شاهد تقویت اروپا و به قدرت رسیدن آنها در برخی از کشورها و نیز خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا طی سال

های ملت پایه بودند. این تحوالت در مجموع باعث شد شاهد های واگرا بودیم که به دنبال تقویت دوبارۀ دولتجریان

ان کنشگران اصلی در فرایند همگرایی در اتحادیۀ اروپا باشیم. وقوع همه ها به عنوبازگشت اهمیت و تقویت نقش دولت

                                                                                                                                                                                           
اشاره به عناصر کلّی « گراییحکومتبین»گرایی خارج از حوصلۀ این مقاله است. بنابراین منظور از حکومتهای این انواع مختلف بینها و تفاوتشباهت

 گرایی است. برای اطالعات بیشتر ن.ک: حکومتعمدتاً مشترک بین تمامی انواع بین

Beach, Derek and Smeets, Sandrino. (2020) Intergovernmentalism and its implications – new institutional 

leadership in major EU reforms. 
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گیری جهانی کرونا منجر شد که برای نخستین بار پس از تشکیل اتحادیۀ اروپا و پیمان شنگن که منجر به برداشته شدن 

دوبارۀ مرزها، منع تردد رنگ شدن مرزها و آزادی تردد شهروندان اتحادیۀ اروپا بین کشورهای عضو شده بود، شاهد پر

های عضو بر سر چگونگی های لفظی بین دولتهای تجاری و حتّی درگیریاتباع بین کشورهای عضو، اعمال محدودیت

 گیری باشیم. مدیریت بحران همه

هایی را در مورد آیندۀ همگرایی در اتحادیۀ اروپا ایجاد کرد. برخی بر اساس شواهد واقعی همۀ این تحوالت پرسش

گیری و ناکامی ابتدایی اتحادیۀ اروپا در مدیریت متوازن بحران، منجر به توقف روند همگرایی معتقد هستند که این همه

های موجود، گیری و نمایان شدن ضعفو تقویت واگرایان خواهد شد. در برابر گروه دیگر بر این باورند که این همه

ر به اتحادیه اروپا را توجیه خواهد کرد. در هر کدام از این دو چارچوب لزوم همگرایی بیشتر و سپرده شدن توانایی بیشت

گرایان حکومتتوان گفت این روند ادعای بینپایه است. در نتیجه میهای ملتآنچه مشترک است، تقویت نقش دولت

 کند.ای را تأیید میها در همگرایی منطقهدر مورد نقش دولت

 ی اروپا گرایی و همگرایحکومتنظریه بین

که فرایند همگرایی اروپا در جریان بود و نظریه نوکارکردگرایی، مراحل میالدی، در حالی 1960و  1950در طول دهۀ 

-کرد، وقوع تحوالتی در عرصۀ میدانی منجر شد، نگاه جدیدی در زمینۀ همگرایی منطقهگوناگون همگرایی را تشریح می

کارهای تکنوکراتی، تغییرات افزایشی و فرایند یادگیری تأکید داشتند. وای شکل بگیرد. نوکارکردگرایان روی ساز

(Niemann and Schmitter, 2009:46) گرایی شامل تأثیر آنارشی بر های اصلی واقعارنست هاس، مفروض

همگرایی « فرایند»الملل زیر سؤال برد. او معتقد بود که ها را در سیاست بینها و نیز نقش مرکزی دولتروابط دولت

تر کردن نقش دولت به های اقتصادی و کارکردی آغاز شود و با کمرنگتواند از همکاریای از راه سرریز میمنطقه

الملل و تقویت نهادهای مدنی و غیردولتی به تدریج زمینه را برای انتقال وفاداری عنوان کنشگر اصلی عرصۀ روابط بین

بر این 1( 60-62: 1397پایه ایجاد کند. )سودربام، های ملتالتر از دولتسیاسی مردم و سایر کنشگران به نهادی با

تدریج نهادها و کنشگران فراملی و الملل رو به فرسایش بوده و بهاساس، نقش دولت به عنوان کنشگر اصلی روابط بین

اری در اروپا که شامل تحوالت جPollack,2013:8))2  تری در فرایند همگرایی ایفا خواهند کرد.فروملی نقش پررنگ

افزایش وابستگی اقتصادی و فنی کشورهای منطقه به یکدیگر در کنار فرایند نهادسازی در ساختار اتحادیه اروپا و 

هایی از صحت ادعای شد، همگی حاوی نشانهافزایش نقش و اهمیت اتحادیه اروپا و گسترش افقی و عمودی آن می

 نوکارکردگرایان بود.
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تر از گیرانهمیالدی و روی کار آمدن مارشال دوگل در فرانسه و اتخاذ مواضع سخت 1970فرا رسیدن دهۀ  با این حال، با

سوی این کشور در مورد روند همگرایی اروپا و افزایش تمایل پاریس برای حفظ قدرت حاکمیت ملی خود که در اتخاذ 

( در Moravscik,2012:2)3همگرایی وارد آمد. ای به روندفرانسه متجلی شد، ناگهان ضربه 1«صندلی خالی»سیاست 

پردازی نیز افرادی مانند هافمن و کمی بعدتر موراوچیک، با رد برخی از اصول و مفروضات بنیادین عرصۀ نظریه

گرایان لیبرال با حکومتپوشی نقش دولت در روند همگرایی تأکید کردند. بیننوکارکردگرایان، بر اهمیت غیرقابل چشم

گرایان ضمن به رسمیت شناختن نقش کنشگران غیر دولتی در سطح گرایان و آرمانفضای موجود بین واقعپر کردن 

المللی را به عنوان کنشگر اصلی به رسمیت شناختند. بر این ای و بینفروملی، تداوم حضور دولت در فضای منطقه

پایان داده و بر مسند دولت می نشینند، اساس، کنشگرانی که در سطح داخلی منازعه بر سر قدرت را به سود خود 

 4( Keleine and Pollack,2018:3کنند. )المللی تعیین میزنی در صحنۀ بینهای دولت را برای چانهاولویت

گرایان با ردّ روند فرسایشی قدرت کنشگری دولت در فرایند همگرایی، این ادعا را مطرح کردند که حکومتبنابراین، بین

های دارای حق حاکمیت رفتن فرایند همگرایی و افزایش اهمیت کنشگران غیر دولتی، هنوز هم، این دولتبا وجود پیش 

–Hoffmann, 1995: 71)کنند. هستند که نقش اصلی را در ایجاد، تداوم و یا احتماالً توقف فرایند همگرایی ایفا می

زنی بین توانند با چانهایط آنارشی هستند و میها کنشگر اصلی و مشروع در شرآنها معتقد بودند که دولت5  (106

های مختلف موضوع، عالوه، آنها به عنوان کنشگران خردمند با سنجیدن جنبهحکومتی اهداف ملی را تحقق بخشند. به

ای( کنند و در صورتی که هر تصمیم )از جمله همگرایی یا همکاری منطقهبهترین تصمیم را برای منافع خود اتخاذ می

 ه منافع آنها باشد، از تداوم آن خودداری خواهند کرد.علی

ها بر همین اساس، موراوچیک ادعا کرد که عالوه بر منافع اقتصادی، منافع و مالحظات ژئوپلیتیک نیز در تصمیم دولت 

هیچ  گرایان لیبرال،حکومت( به باور بینWiener:70برای پیوستن به فرایند همگرایی یا خروج از آن مؤثر است. )

های تواند به اطالعات دسترسی داشته باشد، به همین دلیل توانایی اتخاذ تصمیمشخص و نهادی به اندازۀ دولت نمی

گرایان برای کنشگران نهادی نیز نقش مستقلی قائل نیستند و بر حکومتکالن تنها در اختیار دولت باقی خواهد ماند. بین

-کنند، در بهترین حالت نقش تسهیل کنندگی دارند؛ درهای فراملی کار میماناین باورند که کنشگران نهادی که در ساز

به نظر ( Smeets and Zaun,2021:2)6ها هستند که مسیر همگرایی و سرعت آن را تعیین می کنند. که دولتحالی

تها )به خصوص تر در اروپا، حاصل هماهنگی منافع دولالمللی عمیقگرایان حرکت به سمت همکاری بینحکومتبین

موراوچیک نشان داد که  ( Puchala,1999:5 )7ها و فشارهای داخلی آنها است. منافع اقتصادی( زیر تأثیر پویش
                                                           
1
 Empty chair policy  
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اند که دهد که ترجیحات اقتصادی ملی، پس از آن با هم همگرا شدهسازی فراملی تنها زمانی رخ میفرایند رژیم

اند و وظیفۀ درآمیختن تعهدات ملی به نهادهای بین المللی سپرده شده هها آنها را طراحی، پیشنهاد و آغاز کردحکومت

 (Effer, 2020:3است. )

های اخیر از جمله مواجهه با موضوع آوارگان و گرایان با بررسی عملکرد اتحادیۀ اروپا در مواجهه با بحرانحکومتبین

گویند و تشکل از وزرای کشورهای عضو سخن میگیری در این اتحادیه، از تقویت وزن شورای اروپا مفرایند تصمیم

گذاری در اتحادیۀ اروپا به تدریج شاهد محدود شدن فرایند انتقال زمان با توسعۀ قلمروی سیاستکنند که هماعالم می

ا، هگرایی، با وجود اروپایی شدن تصمیماقتدار به نهادهای غیردولتی خواهیم بود. در این فرایند همگرایی بدون فراملی

 ( Sandrino and Zuan,2020:8اثری از اجتماعی شدن آنها نیست. )

گیری کرونا و افزایش خصوص همهدر این چارچوب، و بر اساس بررسی رویدادها و تحوالت اخیر اتحادیۀ اروپا به

توان از بازگشت دولت به های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشورهای عضو، میحضور دولت در صحنه

المللی آن که منجر به قطع تردد بین کشورهای عضو گیری کرونا و جلوۀ بینای سخن گفت. همهعرصۀ سیاست منطقه

های فعالیت برای کسب و کارها و مسافرت اتحادیۀ اروپا، اعمال قرنطینۀ عمومی در داخل کشور و وضع محدودیت

گیری کرونا تنها عامل تقویت کنندۀ است. امّا همهگیری مردم شد نشانۀ دیگری از تقویت نقش دولت در دوران همه

 پایه در اروپا نبود.های ملتنقش دولت

 گیری کرونا تحوالت اتحادیه اروپا پیش از وقوع همه

اتحادیۀ اروپا شاهد توسعه در هر دو عرصۀ افقی و عمودی بود. از یک  1992پس از امضای پیمان ماستریخت در سال 

عضو افزایش پیدا کرد و از سوی دیگر انتقال از بازار مشترک به واحد پولی  28ده عضو به سو تعداد اعضا از پانز

گذاری های فعالیت خود را گسترش داد و با ورود به عرصۀ سیاستتدریج اتحادیۀ اروپا عرصهمشترک رخ داد. به

کشورهای عضو از سیاست  اجتماعی و سیاسی، امروزه اتحادیۀ اروپا دارای نمایندۀ ثابت سیاست خارجی است و

 کنند. معاهدات بعدی آمستردام، نیس و لیسبون نیز در همین مسیر حرکت کردند.خارجی واحدی پیروی می

هایی از ایاالت متحدۀ اروپای مورد ( حاوی نشانهEurostat:2020روند رویدادها بین معاهدۀ ماستریخت و لیسبون )

دهۀ سوم قرن بیست و یکم با اخبار خوبی برای اتحادیۀ اروپا همراه نبوده است. گرایان بود. با این حال، آغاز نظر فدرال

های اخالقی اتحادیۀ اروپا را به عنوان یکی از مدافعان اصلی های اقتصادی، بنیانجویان عالوه بر پایهوقوع بحران پناه

های ناشی از ی اتحادیه و تنشحقوق بشر در جهان به شدت زیر سؤال برد. عدم اتحاذ یک سیاست مشترک بین اعضا
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) 8های اعضای اتحادیۀ اروپا بود. تفاوت در سیاست کشورهای عضو حاکی از وجود شکاف عمیقی در مواضع و دیدگاه

Bounanno, 2017: 10) 

های تر شرقی و مرکزی برای اتخاذ سیاستتالش کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا برای واداشتن کشورهای کوچک

گرا و حتی به قدرت رسیدن آنها در برخی های راستر در برخورد با پناهندگان، منجر به تقویت جریانتروامدارانه

در 1« لیگ»توان به جنبش های اتحادیۀ اروپا میهای مخالف سیاستکشورهای عضو اتحادیۀ اروپا شد. از بین این جنبش

حزب »، 5فرانسه« جبهۀ ملی»4اتریش،« آزادی»حزب اسپانیا،  3«وکس»، حزب 2« جایگزین برای آلمان»ایتالیا، جنبش 

« دموکراتیک»، حزب 9لهستان« کنفدراسیون»حزب  8استونی،« مردم»حزب  7،«هافنالندی»حزب 6سوئد،« دموکرات

های حامی اتحادیۀ ها مخالفت با سیاستاشاره کرد. نکتۀ مشترک بین همۀ این جنبش11«حل یونانیراه»حزب 10اسلونی،

 در مرکز اصالحات اروپایی نوشت:  12های ملی است.در یک نمونه لویجی سازرید بر تقویت دولتاروپا و تأکی

ترین اعضا نسبت به اتحادیۀ ترین حامیان همگرایی اروپایی به یکی از مشکوکطی دهۀ گذشته، ایتالیا از یکی از مشتاق»

های اخیر اتحادیۀ اروپا ایتالیا د که در جریان بحرانکننها احساس میاروپا تغییر وضعیت داده است. بسیاری از ایتالیایی

ها نسبت به اتحادیۀ اروپا با برخورد اتحادیه نسبت به موضوع را تنها گذاشته است. خسارت وارد شده به دیدگاه ایتالیایی

دیۀ اروپا اقدامی هزار مهاجر بود، و اتحا 650به تنهایی پذیرای  2018تا  2014های مهاجرت تشدید شد. ایتالیا بین سال

  Feffer:3) )به جز اظهار نظرهای نمادین برای حلّ این مشکل انجام نداد. 

طور دقیق در زمانی رخ داد که همگرایی اروپا با بحران های جدّی مانند مهاجرت نشینی بریتانیا از اتحادیۀ اروپا بهعقب

یه در پی مسائل اوکراین و بحران در روابط با ایاالت جویان، مشکالت حوزۀ یورو، بحران در روابط با روسگستردۀ پناه

 ((Oliver,2018:6متحدۀ آمریکا در دوران دونالد ترامپ روبرو بود. 

                                                           
1
  The league  

2
 Alternative for Germany (AfD) 

3
 VOX party  

4
 The Freedom Party (FPÖ) 

5
  National Front (FN)  

6
 Sweden Democrats 

7
 Finns Party 

8
  People's Party of Estonia 

9
 Confederation party 

10
 The Slovenian Democratic Party  

11
 Greek Solution 

12
 Luigi Scazzeri 
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برخی بر این باورند که در پی خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا، اتحادیۀ اروپا در مسیر تبدیل شدن از یک اتحادیه به یک 

-های شکلقدرت نامتوازن سیاسی قرار دارد. این موضوع در صورت وقوع بنیان هایی باکنفدراسیون متشکل از دولت

( خروج بریتانیا از اتحادیۀ Oliver,2018:5گذاران آن را زیر سؤال خواهد برد. )گیری اتحادیۀ اروپا و اهداف بنیان

ا برای اتحادیه اروپا ایجاد تر از همه چالش هویتی جدی راروپا فارغ از تمام تبعات سیاسی و اقتصادی که داشت، مهم

های گذشته از خود بسازد به شدت لرزاند. کرد و تصویری را که اتحادیه تالش کرده بود طی دهه

(Moskal:2018,3)9 

 گیری کرونا در اتحادیه اروپا تحوالت ناشی از همه

، گردشگری و مسافرت آزاد اتباع جایی نیروی کارگیری کرونا و قرنطینۀ ناشی از آن بیشترین صدمه را به اصل جابههمه

گیری متوجه کشورهایی شود که کشورهای مختلف جهان زد. بر این اساس، طبیعی است که بیشترین صدمه از این همه

اند. بر المللی بودههای بینالمللی داشته و مبداء و مقصد بخش قابل توجهی از مسافرتبیشتر از سایرین ارتباطات بین

 به مربوط هایسیاست آکسفورد که کشورها را بسته به دانشگاه بالواتنیک حکومت شده در مدرسۀاساس فهرست تهیه 

 است، کرده بندیرتبه( کننده محدود معیارهای بیشترین) صد تا( کننده محدود معیارهای کمترین) صفر قرنطینه، بین

 Vanhercke.  )بود 79 جهان سطح در انگینمی نمرۀ کهحالی در. آورد دستبه در را 83 میانگین نمرۀ اروپا اتحادیۀ

etal, 2020:53 )هوایی خطوط دالری میلیارد هاده ضرر اروپا، اتحادیۀ اقتصاد رشد توجه قابل کاهش (،

Jasper:2020  )جدول یک(  اروپا اتحادیۀ کل ملّی ناخالص تولید درصدی 12 حدود کاهش و گردشگری بخش(

(Eurostat: 2020,1) گیری در زمینۀ اشتغال نیز همه را به کشورهای عضو اتحادیه اروپا وارد کرد. های بزرگیضربه

های جدّی را به کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا وارد کرد و منجر به بیکاری دائم یا موقت جمعیت قابل کرونا صدمه

افزایش نقش دولت در تأمین توجهی از مردم اروپا شد. این شرایط منجر به افزایش افراد نیازمند به کمک های دولتی و 

ها به منظور کاهش پیامدهای اقتصادی بیکاری ( در نتیجه دولتVanhercke etal:61مایحتاج عمومی مردم شد. ) 

های حمایتی به های اقتصادی، خواسته یا ناخواسته، در قالب ارائۀ کمکناشی از قرنطینۀ عمومی و کاهش درآمد شرکت

داده بودند و نیز کمک به بنگاه های اقتصادی به منظور حفظ کارمندان خود، حضور  افرادی که شغل خود را از دست

ای تری را در صحنۀ اقتصادی از خود نشان دادند. به باور بسیاری از ناظران، این حضور دوبارۀ دولت در عرصهپررنگ

ر کشورهایی که جامعۀ مدنی و خصوص دمدت، بهتواند در بلندشد میها خارج از چارچوب دولت ارزیابی میکه مدت
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 :Pop and Amador)ها شود. تری دارد منجر به تضعیف این جوامع و تقویت نقش دولتبخش خصوصی ضعیف

2020 ) 

 2۰2۰بندی ده کشور اتحادیۀ اروپا با بیشترین میزان کاهش رشد اقتصادی در سال رتبه

 میزان رشد نام کشور ردیف

 %-4/12 اسپانیا 1

 %-8/10 بریتانیا 2

 %-9/9 ایتالیا 3

 %-9-6 کرواسی 4

 %-4/9 فرانسه 5

 %-3/9 پرتغال 6

 %-9 یونان 7

 %-4/8 بلژیک 8

 %-5/7 اسلواکی 9

 %-3/7 مالت 10

   statista:2021 :منبع

 

پایه و گسترش قابل توجه مرزهای جامعۀ مدنی و های ملتدیگر، با توجه به کاهش تدریجی قدرت دولتاز طرف 

ساالر، بر خالف کشورهای اقتدارگرایی مانند چین، امکان واداشتن مردم به آزادی اجتماعی مردم در کشورهای مردم

توان گفت کشورهای یارهایی که در باال آمد میماندن در خانه و منع تردد آنها در سطح شهرها کمتر بود. بر اساس مع

 گیری قرار گرفتند. عضو اتحادیۀ اروپا در صف مقدم کشورهای خسارت دیده از این همه

https://www.statista.com/statistics/1102546/coronavirus-european-gdp-growth/
https://www.statista.com/statistics/1102546/coronavirus-european-gdp-growth/
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تر شدن های نخست کارآمدی چندانی نداشت و منجر به عمیقگیری کرونا حداقل در ماهواکنش اتحادیۀ اروپا به همه

گیری با خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا، تداوم بحران مهاجران ادیه شد. وقوع همههای از پیش موجود در این اتحشکاف

گیری، باعث شد اتحادیۀ اروپا از واکنش زمان شده بود و گسترۀ این همهگرا در اروپا همهای راستو تقویت جریان

یا و ناکامی اتحادیۀ اروپا در ( تجربۀ ایتالHerszenhorn and Wheaton:2020مناسب به این رویداد باز بماند. )

 های رخ داده در این زمینه بود. تأمین نیازهای بهداشتی این کشور از بدترین نمونه

تنها چند هفته پس از ظهور نخستین مورد کرونا در ایتالیا نمایندۀ دائم ایتالیا در اتحادیۀ اروپا در  2020در دهم مارس 

 نشریۀ پولیتیکو نوشت: 

کار حمایت مدتی اتحادیۀ اروپا برای تأمین تجهیزات پزشکی برای حفظ جان شهروندان وفعال شدن ساز ایتالیا خواستار

این کشور شد. ولی با کمال تأسف حتی یکی از کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا پاسخی به درخواست کمیسیون نداد. تنها 

خوبی برای اتحاد و یکپارچگی اروپا نیست. چین، در قالب روابط دو جانبه به کمک برخاست. مطمئناً این نشانۀ 

(Feffer:2020) 

هایی را برای صادرات های اروپایی مانند فرانسه و آلمان، ممنوعیتاوضاع از این هم بدتر شد و برخی از دولت

-تجهیزات حیاتی پزشکی برقرار کردند، تا بتوانند امنیت بهداشتی کشورهای خود را در صورت مواجهه شدید با همه

یری کرونا تضمین کنند. در نهایت اقدام کمیسیون اروپا برای برقراری ممنوعیت صادرات تجهیزات حیاتی پزشکی از گ

ها و بین کشورهای عضو را کاهش دهد. البته های ایجاد شده توسط دولتاتحادیۀ اروپا توانست تا حدودی محدودیت

اروپا، به ضرر کشورهای فقیر خارج از اتحادیه تمام شد. به  این کار با وجود بازیابی حداقل ظاهری یکپارچگی اتحادیۀ

های اخالقی اتحادیۀ اروپا را نیز به چالش کشید و های اقتصادی و سیاسی، پایهگیری کرونا عالوه بر پایهاین ترتیب همه

 یه بود. ای از تداوم عدم توازن بین منافع کشورهای عضو اتحادعدم توازن در تأمین خدمات بهداشتی نشانه

، ناکامی اتحادیۀ اروپا تنها به خاطر کمبود منابع یا مدیریت نادرست نبود. در اساس اختیار ادارۀ امور با وجود این

بهداشتی و سالمتی در چارچوب وظایف اتحادیۀ اروپا قرار نداشت. در چارچوب پیمان لیسبون بهداشت عمومی جزو 

-تحادیۀ اروپا در این زمینه تنها به پشتیبانی، هماهنگی و حمایت از اقدامهای ملّی به حساب آمده و صالحیت اصالحیت

 (  Rollof,2020:6شود. )های عضو برای بهبود سالمت عمومی محدود میهای دولت

گیری کرونا بر آیندۀ اتحادیۀ اروپا شکل گرفته است، گروهی بر این بر این اساس، دو دیدگاه در مورد تأثیر وقوع همه

گیری جهانی کرونا به دولتهای عضو اتحادیه خواهد فهماند که راهی جز اتحاد بیشتر و تند که بحران همهباور هس
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مدت شاهد افزایش همگرایی های بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی در پیش ندارند و در بلندهمکاری ساختارمند در عرصه

ن چارچوب، ضعف اتحادیۀ اروپا در برخورد ابتدایی با و یکپارچگی در بین کشورهای اتحادیۀ اروپا خواهیم بود. در ای

-های بهداشتی دولتای از ضعف ساختاری که به خاطر عدم دخالت اتحادیۀ اروپا در سیاستگیری کرونا، نه نشانههمه

های عضو بر اساس قوانین کنند که بر این اساس دولتهای عضو انگاشته شده است. هواداران این دیدگاه اشاره می

نظران، راه حلّ این مشکل، همگرایی بیشتر و پذیرش اخلی خود عمل می کنند. در نتیجه از نگاه این گروه از صاحبد

 ها و اختیارات بیشتر به اتحادیۀ اروپا و نهادهای فراملی است.  سپردن مسئولیت

های مطالبات داخلی و منافع گروه گونه ارزیابی کرد کهتوان اینگرایی لیبرال را میحکومتارتباط این دیدگاه با بین

خصوص ، بهپایه راهای ملتتواند حکومتهای به جا مانده از کرونا میتر نشانهداخلی برای بهبود هر چه سریع

تر به روند همگرایی اتحادیۀ اروپا و پذیرش اند، به پیوستن هر چه سریعهایی که به اتحادیۀ اروپا مشکوک بودهحکومت

های بهداشتی، اقتصادی و در نهایت سیاسی اتحادیۀ اروپا وادارد. بر این اساس، وقوع بحران ناشی ها و مدلدستور العمل

های موجود بین کشورهای تواند منجر به تحکیم همگرایی و کمرنگ شدن شکافمدت میگیری کرونا در بلنداز همه

تهدید مشترک اتحاد جماهیر شوروی و پیمان  گونه که در دوران جنگ سرد وجودعضو اتحادیۀ اروپا شده و همان

تواند داد، تهدید مشترک کرونا هم میناپذیر به یکدیگر پیوند میورشو کشورهای عضو ناتو را در قالب اتحادی خلل

های موفق آزموده شده تر کند تا با پیروی از مدلتمام کشورهای جهان، واقع در مناطق مختلف را به یکدیگر نزدیک

 های اقتصادی را پشت سر بگذرانند. مدت بحرانضمن حفظ سالمت مردم خود، در بلند بتوانند

گیری کرونا، ضربۀ شدیدی به در طرف دیگر، برخی از ناظران معتقدند که عملکرد اتحادیۀ اروپا در مواجهه با همه

مشکل، اتحادیۀ اروپا هیچ گاه به مشروعیت و جایگاه این اتحادیه نزد مردم اروپا و جهان ایجاد کرد و پس از حلّ این 

های نخستین شیوع خصوص در ماهگیری بازنخواهد گشت. آنها به رویدادهای رخ داده در اروپا، بهجایگاه پیش از همه

کنند. ناکامی این اتحادیه برای اتخاذ سیاستی کارآمد و به موقع برای مواجهه با آن، سبب شد گیری در اروپا اشاره میهمه

ترین نمونه در مورد ایتالیا عضو اتحادیۀ اروپایی نارضایتی خود را از ناکامی اتحادیۀ اروپا اعالم کنند. واضح کشورهای

 گیری کرونا با این مسئله مواجه شد. بود که به عنوان نخستین مرکز مهم درگیر با همه

تر، تر اتحادیه، از کشورهای پیشرفتهتوانناتوانی اتحادیۀ اروپا در تأمین منابع مورد نیاز خود برای کمک به اعضای کم

سازی بین ها و نهادهای فراملی وارد کرد و منجر به تقویت روند تصمیمضربۀ شدیدی به جایگاه اتحادیۀ اروپا و سازمان

-آفرینی کشورهای خارج از اتحادیۀ اروپا به خصوص چین در قالب روابط دونقش ((Salvati:2020,3حکومتی شد. 
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ها از کرونا شده بودند، خصوص کشورهای اسپانیا و ایتالیا که متحمل شدیدترین لطمهاعضای اتحادیۀ اروپا، به جانبه با

 (Arostegui:2020تواند در بلندمدت تأثیر قابل توجهی در کاهش قدرت همگرایی در این اتحادیه باشد. )می

های متعدد فنی، سیاسی و اخالقی اتحادیۀ نا و ناکامیگیری کرودر نتیجه، این گروه از ناظران معتقدند که بحران همه

های مدت جریانهای واگرا در برابر همگرایی شده و می تواند در میاناروپا در حلّ این مسئله منجر به تقویت جریان

-ت دولتها را افزایش دهد. بر این اساس، شاهد تقویمخالف اتحادیۀ اروپا را تقویت کرده و تمایالت واگرایانۀ دولت

 پایه و تضعیف نهادهای فراملی خواهیم بود.های ملت

 گیری نتیجه

المللی، دو ای و بینبا توجه به مباحث مطرح شده در این مقاله و بررسی اوضاع یک سال گذشته در سطوح منطقه

گیری و پیامدهای ای معتقدند همهای و موضوع همگرایی شکل گرفته است. عدهدیدگاه در مورد عملکرد نهادهای منطقه

ای بر این باور هستند که ها را به فکر افزایش همگرایی و تقویت نهادهای فراملی خواهد انداخت و عدهآن، دولت

گیری در خصوص اتحادیۀ اروپا در مقابله با پیامدهای این همهپایه با مالحظۀ ناکامی نهادهای فراملی بههای ملتدولت

 به خواهند بود. تالش برای تقویت روابط دوجان

پایه است. چه در صورت تمایل به افزایش های ملتتر شدن نقش دولتولی موضوع مشترک بین هر دو دیدگاه پررنگ

-پایه هستند که نقش و اهمیت بیشتری پیدا کردههای ملتهمگرایی و چه در صورت عمل تمایل به همگرایی این دولت

گیری کرونا های اخیر تضعیف شده بود، تقویت کنند. بنابراین، بحران همهلتوانند جایگاه خود را که طی سااند و می

موجب تقویت نهاد دولت به عنوان کنشگر اصلی روابط بین الملل و تضعیف نهادهای فراملی شده است. فارغ از آنکه 

المت مردم و اقتصاد خود های مشابه راه خود را بروند و حفظ سها تصمیم بگیرند برای مواجهه با بحراندر آینده دولت

های های مشترکی برای مقابله با بحرانرا به همکاری ترجیح دهند یا اینکه به دنبال تقویت همگرایی و تدوین سیاست

ای خواهند زد که با کسب دانش مناسب، به عنوان کنشگرانی پایههای ملتکننده را دولتجهانی باشند، حرف تعیین

 کنند. المللی چانه زنی میای و بیند در صحنۀ منطقهخردگرا برای کسب منافع خو

توان ادعا کرد که گرایی است. از این جهت میحکومتهای مورد نظر نظریۀ بینتمام آنچه در باال آمد جزو دیدگاه

کرونا  گرایی بیشترین توانایی را برای تحلیل وضعیت همگرایی در جهان پس ازحکومتبین»فرضیۀ ابتدایی این مقاله که 

 قابل پذیرش خواهد بود. « خواهد داشت
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 المللی اتحادیه اروپا در بحران کرونا ویروس بازیگری بین  

 1علی صباغیان

 چکیده

 نقش موضوع اروپا، اقتصادی جامعه گیریشکل و دوم جهانی جنگ از بعد دوران در اروپا همگرایی روند شروع از

 دیپلماتیک شخصیت گیریشکل برای تالش. است بوده مطرح ایمنطقه بلوک نای برای مهم امر یک عنوان به المللی بین

 ادامه اروپا اتحادیه تأسیس از پس و اروپا جامعه دوران در عضو کشورهای المللی بین شخصیت از جدا ایمنطقه نهاد این

 مطالعات به مربوط مباحث نکانو در المللی بین عرصه در اروپا اتحادیه بازیگری موضوع اخیر دهه چند در. است داشته

 روند در گراییفراملی برابر در گراییحکومتبین هایپیشران به مربوط مباحث بر جهاتی از و گرفته قرار اروپا اتحادیه

 با هاییبحران در معموالً المللی بین بازیگر یک عنوان به اروپا اتحادیه المللی بین نقش. است گرفته پیشی اروپا همگرایی

 چند بحران یک عنوان به گسترش بحران کرونا ویروس. است بررسی قابل و محسوس بیشتر جهانی و المللی بین گستره

 واکنش به المللی بین و ای منطقه ملی، اتحادیه اروپا را همچون سایر بازیگران شروع شد، 2019بعدی که از اواخر سال 

 اتحادیه المللی بین بازیگری است که پرسش این سیبرر صدد در مقاله این. است واداشته مختلف سطوح در عمل و

 نقش بر تأثیری چه کرونا بحران دیگر طرف از و یافته بروز و ظهور چگونه بحران کرونا ویروس قبال در اروپا

 است؟ گذاشته جا بر اروپا اتحادیه المللی بین

 ، بحران کرونا19ید المللی، کوو گرایی، بازیگری بیناتحادیه اروپا، منطقه :ی کلیدیهاواژه

 مقدمه

عنوان  که به طوری سرعت بقیه مناطق جهان را درنوردید به از چین آغاز شد به 2019بحران کرونا ویروس که اواخر سال 

 یک عنوان به اول وهله در ویروس کرونا بحران ترین بحران جهانی در چند دهه اخیر تلقی شده است. اگرچه سابقه بی

 بعد کنار در. است گسترده و چندوجهی بحران یک بحران این که شد مشخص زودی به اما شد می تلقی بهداشتی بحران

 را زیادی های پرسش و شد آشکار کرونا بحران المللی سیاسی و بین و اقتصادی اجتماعی، وجوه سرعت به بهداشتی

الملل از جهات مختلف ازجمله  نبا توجه به گستره جهانی بحران، روابط بی .داد قرار جهانی گذاران سیاست فراروی

عنوان  کنند تحت تأثیر قرار گرفت. اتحادیه اروپا به ای در مدیریت آن ایفا می های منطقه نقشی که کشورها یا سازمان

المللی اتحادیه اروپا  المللی و بازیگری بین ای از جهات مختلف از این بحران متأثر شده است.  نقش بین نهاد منطقه یک

                                                           
 sabbaghian@ut.ac.ir ،ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهراناستادیار گروه مطالعات منطقه 1
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های مهم مربوط به تأثیر بحران بر این اتحادیه است. از شروع روند همگرایی اروپا در ران ازجمله موضوعدر این بح

المللی  ای، موضوع نقش بین عنوان یک بلوک منطقه گیری جامعه اقتصادی اروپا به دوران بعد از جنگ جهانی دوم و شکل

گیری شخصیت دیپلماتیک این نهاد  ست. تالش برای شکلای مطرح بوده ا عنوان یک امر مهم برای این بلوک منطقه به

المللی کشورهای عضو در دوران جامعه اروپا و پس از تأسیس اتحادیه اروپا ادامه داشته  ای جدا از شخصیت بین منطقه

حادیه المللی در کانون مباحث مربوط به مطالعات ات بازیگری اتحادیه اروپا در عرصه بین است. در چند دهه اخیر موضوع

گرایی در روند همگرایی گرایی در برابر فراملیحکومتهای بین اروپا قرارگرفته و از جهاتی بر مباحث مربوط به پیشران

عنوان یک  اتحادیه اروپا به "موضوع  و دو دهه اول قرن بیست و یکم 1990اروپا پیشی گرفته است. از اواخر دهه 

قرار و بیشترین تأکید در این دوران نیز بر سیاست مشترک خارجی و امنیتی  شدت در دستور کار به "المللی بازیگر بین

الملل  ویژه بعد دیپلماسی آن شده است. در یک دهه اخیر نیز بحث بازیگری اتحادیه اروپا در سطح بین این اتحادیه و به

عنوان  رویس اقدام خارجی بهنتیجه تحوالتی است که پیمان لیسبون در ماهیت و ساختار این اتحادیه ازجمله تأسیس س

عنوان  ها و تأثیر اتحادیه اروپا به ابزار پیشبرد دیپلماسی این اتحادیه ایجاد کرده است. در حال حاضر نیز ماهیت، سیاست

 المللی تحت تأثیر تحوالت مفهومی و تجربی ایجادشده در این زمینه قرار دارد. ای در شکل یک بازیگر بین نهاد منطقه

های مختلفی همچون  المللی، عرصه عنوان یک بازیگر بین المللی اتحادیه اروپا و مداخله این اتحادیه به نبازیگری بی

شود که در دو مسیر محسوس و  زیست و... را شامل می های تجاری و مالی و محیط امنیت، حقوق بشر، سیاست

المللی معموالً  عنوان یک بازیگر بین ادیه اروپا بهالمللی اتح شود. نقش بین نامحسوس و با تأثیرات مثبت و منفی دنبال می

گیری  سال گذشته همه بررسی است. در یک المللی و جهانی بیشتر محسوس و قابل هایی با گستره بین در بحران

المللی  ای و بین عنوان یک بحران چندبعدی عرصه جهان را فراگرفته است و همه بازیگران ملی، منطقه به 19کووید

تحادیه اروپا را به واکنش و عمل در سطوح مختلف واداشته است. این مقاله درصدد بررسی این پرسش است ازجمله ا

چگونه ظهور و بروز یافته است؟ برای بررسی این پرسش،  19المللی اتحادیه اروپا در بحران کووید که بازیگری بین

اده و سپس چگونگی ظهور و بروز این بازیگری در مقاله ابتدا مفهوم بازیگری اتحادیه اروپا را مورد کنکاش قرار د

را بررسی کرده است. در این چارچوب تأکید اتحادیه اروپا بر چندجانبه گرایی در مواجهه با بحران کرونا و  بحران کرونا

کرونا و نیز  المللی اتحادیه اروپا در مقابله با بحران غلبه کردن بر آن، ایجاد صدای واحد در اتحادیه برای ایفای نقش بین

آوری کمک موردبررسی  المللی جمع های بین های این اتحادیه برای ایجاد کمپین های مالی و توانایی استفاده از ظرفیت

 قرارگرفته است.

 المللی اتحادیه اروپا ابعاد بازیگری بین
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المللی  حوالت نظری مطالعات بینتا حد زیادی تحت تأثیر ت 2المللی و مفهوم بازیگری بین 1المللی تبیین مفهوم بازیگر بین

ملی  های دولت مفاهیم خود را به بازیگران گرایی واقع مکتب ویژه به الملل کالسیک از روابط بین های قرار دارد. برداشت

 با گرایی مالحظات واقع اساساً. است کرده مطالعه خارجی سیاست ازنظر را آنها های توانایی و زده گره و دارای حاکمیت

 ادعاهای برابر در واکنشی عنوان به - نئولیبرالی رویکردهای همچنین است. شده تدوین وستفالیایی لتدو فرض

 نوع به را حاکمیت هنوز اما گرفتند می نظر در خود های نظریه در را غیردولتی بازیگران - گرایانهنوواقع و گرایانه واقع

 المللی بازیگری بین ای، نهاد منطقه عنوان یک اروپا به ظهور اتحادیهبا  وجوداین، با دادند. می پیوند وستفالیایی دولت مدل

 المللی بین های سازمان رفتار نحوه به لزوماً خوانی ندارد،وستفالیایی هم دولت مدل با تنها نه که است شده ای مرحله وارد

سو و نیز  المللی از یک گری بیناین تفاوت رویکردها به بازی. نیست پایبند نیز بحران مدیریت و جهانی های چالش در

المللی از سوی دیگر موجب شده تا از دهه  های بین تفاوت اتحادیه اروپا با مدل دولت وستفالیایی و نیز مدل سازمان

المللی برای خود بود موضوع در  شدت در پی ایفای نقش بین عنوان سلف اتحادیه به که جامعه اقتصادی اروپا به1970

که پیشگام مطالعات مربوط به بازیگری اتحادیه  3مندان مطالعات اروپا قرار گیرد. گونار سجوستدتکانون توجه اندیش

 بازیگران سایر با رابطه در عمدی و فعاالنه رفتار برای بازیگر را توانایی 4بازیگری1977 شود درسال اروپا محسوب می

"دولت ظرفیت"از فراتر گریکند. ارائه چنین تعریفی از بازی می تعریف المللی بین سیستم در
طور موسع  که به است 5

ها همچون فرصت  شود و سایر جنبه عنوان توانایی نهادهای دولتی برای اجرای مؤثر اهداف رسمی تعریف می به

 گیرد. شده از سوی سایر بازیگران در وضعیت بحران را در بر نمی ساختارهای خارجی از قبیل ساختارهای ارائه

(Lettenbichler, n.d) جیمز جوزف ژوپیل و فراتر رفته است. اولیه گونار سجوستدت  کار از اخیر مطالعات 

ای  یعنی درجه 7انسجام( 1: )اند کرده مشخص بازیگری اتحادیه اروپا را به این شرح بعد چهار 1998در سال 6کاپوراسو

 های فعالیت یعنی اینکه ، 8اقتدار( 2) های داخلی اصولی است ت سیاستکه تا آن حد قادر به تنظیم و تدوین ترجیحا

به معنی اینکه نهاد دارای هویت  جداگانه از هویت و  ،9خودمختاری( 3) مجوز قانونی برخوردار است؛ از نوعی مشترک

نهاد را مورد شناسایی به معنی اینکه سایر بازیگران این  ،10شناختن رسمیت به( 4) دهنده آن است و منافع اعضای تشکیل

                                                           
1
 International Actors 

2
 International Actorness 

3
 Gunnar Sjöstedt 

4
 actorness 

5
 state capacity 

6
 Joseph Jupille and James Caporaso 

7
 cohesion, 

8
 authority, 

9
 autonomy 

10
 recognition 
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معیارهای دیگری بر  2006در سال  1وگلر جان و برترتون کنند. شارلوت پذیرند و با او تعامل می قرار داده و او را می

 بیرونی که عوامل 2فرصت (1اند از: ) گانه عبارت اند. این معیارهای سه معیارهای قبلی برای بازیگری اتحادیه اروپا افزوده

دهد و به معنی مدنظر قرار دادن شرایط خارجی یک بازیگراست.  را موردبررسی قرار می بازیگر د و محیطده می نشان را

توان کامالً مستقل تلقی  الملل هیچ بازیگری را نمی در مورد اتحادیه اروپا این امر به این مورداشاره دارد که در روابط بین

( 2کند. ) ر آن محیط مانع بازیگری است یا آن را تقویت میگیرد که د کرد. هر اقدام بازیگر در فضایی صورت می

نفوذ در خارج مرزهایش است. در این مورد نفوذ توانایی بازیگر برای  به معنی توانایی اتحادیه اروپا برای اعمال 3حضور

داخلی اقدامات  به بستر 4( توانایی3ها و منابع قدرت نرم و سخت است. ) تغییر رفتار شرکای خود با استفاده از شیوه

های  کارگیری توانایی در عرصه عمل اشاره دارد. این مقوله جنبه عنوان یک مؤلفه مهم در به خارجی اتحادیه اروپا به

های  های سیاست خارج)که مستلزم وجود ارزش مختلفی همچون مشروعیت فرایند تصمیم سازی، وجه مشروع اولویت

 & Richard)شود.  و وجود ابزارهای سیاسی مشترک را شامل می مشترک بین کشورهای عضو اتحادیه اروپاست(

Hamme, 2013:17) آید این است که  پردازان مختلف مسئله بازیگری اتحادیه اروپا برمی آنچه از دیدگاه نظریه

هویت و سو هویت و منافع مستقل اتحادیه از  بازیگری اتحادیه اروپا در چارچوب این مفاهیم ابعاد مختلفی دارد. از یک

ها و  گیری و نیز توانایی ها و فرایندهای تصمیم منافع کشورهای عضو مطرح است و از سوی دیگر مشروعیت تصمیم

کند و از سوی دیگر شناسایی بازیگر  نوعی ارتباط موضوع را با کشورهای عضو برقرار می های اتحادیه که به ظرفیت

دهد. لذا بازیگری  ارج و سایر بازیگران را موردتوجه قرار میتوسط سایر بازیگران که ارتباط اتحادیه با جهان خ

 ویژه در بحران کرونا تحت تأثیر این ابعاد و ارتباطات قرار دارد. المللی اتحادیه اروپا به بین

 ایجاد صدای واحد برای بازیگری اتحادیه اروپا در بحران کرونا 

المللی اتحادیه اروپا معطوف به این امر است که نخست،  نهای بازیگری بی دو مفهوم اختیار و استقالل در نظریه 

نهاد دارای هویت و منافع جداگانه از هویت و  های مشترک نهاد از نوعی مجوز قانونی برخوردار است و دوم، فعالیت

ادیه المللی اتح دهنده آن است. بر مبنای این اصول اگرچه ممکن است تصور شود که بازیگری بین منافع اعضای تشکیل

سازی رویکردهای  اروپا امری جدا از رویکردهای کشورهای عضو است اما ازآنجاکه انسجام داخلی و مفهوم یکسان

شود، اتحادیه اروپا ناچار به این امر  المللی این نهاد تلقی می های بینبخشی اقدامکشورهای عضو امری مهم درنتیجه

المللی اتحادیه اروپا بر بستر داخلی اقدامات خارجی اتحادیه  یگری بینعالوه مفهوم توانایی در بازتوجه کرده است. به
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ویژه از جهت مشروعیت فرایند تصمیم سازی و  ها در عرصه عمل به کارگیری توانمندی عنوان یک مؤلفه مهم در به به

شوک اولیه در  های سیاست خارجی تأکید دارد. در شروع بحران کرونا و تحت تأثیر فضای ناشی از مشروعیت اولویت

های مختلف مربوط به مدیریت بحران کرونا ایجاد شد که بعضاً نیز هنوز ها بر سر موضوعداخل اتحادیه برخی اختالف

عنوان یک موضوع دارای فوریت ارتباط  ادامه دارد. ازآنجاکه بحران کرونا با سالمت و حفظ جان شهروندان اروپایی، به

عنوان روح حاکم بر همگرایی اروپا را مورد  ای قبلی، بالفاصله همبستگی اروپا را بهه داشت، این بحران برخالف بحران

چون ناامید کردن شهروندان همبستگی اروپایی را از جهات مختلف به چالش کشید. مواردی هم پرسش قرار داد و

که در جهت مخالف گرایی  گرایی و حمایت گرایی، ملی بومی های ، تشدید گرایشو همیاری اروپایی از وجود همبستگی

 عمدتاًتشدید اختالف بین کشورهای جنوب که در اروپا و  ، تشدید شکاف شمال و جنوبهمبستگی اتحادیه اروپاست

دار  خدشهو  پیرامون در اروپا -مرکز ، تشدید اختالف بین کشورهایدرگیر بحران بودند و کشورهای ثروتمند شمال

های مرزی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس  شنگن در پی ایجاد محدودیت کردن ایده اروپای بدون مرز و معاهده

ازجمله پیامدهای مهم بحران کرونا بر فرایند همبستگی در اتحادیه اروپاست. البته اتحادیه  19 -از شیوع بیماری کووید

ن اقتصادی، بحران مهاجران، چون بحراهایی هم بحران با استفاده از تجربه مدیریت اروپا در مواجهه با این مشکالت

با  هرچندرا  و انسجامآوری  تاب، حکمرانیو تقویت ایجاد اصالحات  سعی کرد باحمالت تروریستی و بحران برگزیت 

بر این اساس اگرچه اتحادیه اروپا از هویت و منافع  (151-152: 1399)صباغیان، دهد.  افزایشهزینه سیاسی باال 

المللی او در  ورهای عضو برخوردار است اما برای اینکه در عرصه عملی اقدامات بینجداگانه از هویت و منافع کش

المللی او باشد ناچار به توجه به همراهی کشورهای عضو  دهنده تأثیر بازیگری بین مبارزه با بحران کرونا کارآمد و نشان

 در پیشبرد این برنامه شده است.

"تیم اروپا"گیری ابتکار  ینه شکلترین برنامه اتحادیه اروپا در این زم مهم
منظور ایجاد صدای واحد در اقدامات  به 1

برای حمایت از کشورهای  2020آوریل  8المللی مبارزه با کرونا ویروس است. اتحادیه اروپا ابتکار تیم اروپا را در  بین

نی صورت گرفت که با گسترش منظور مبارزه با پاندومی کرونا و پیامدهای آن آغاز کرد. این امر زما شریک خود به

کاهش آثار این بحران  و 19ها برای کنترل شیوع کوویدکرونا در جهان، در اروپا و در سراسر جهان تمامی اذهان بر اقدام

از طریق یک ویدئوکنفرانس در نشست وزیران توسعه اتحادیه  2020آوریل  8متمرکزشده بود. شروع این برنامه در روز 

نماینده عالی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا و تعدادی از کمیسرهای  2زپ بورلاروپا به ریاست جو

تنها اروپا بلکه کل جامعه  ویروس کرونا نه»کمیسیون اروپا بود. جوزپ بورل درزمینه ضرورت این همکاری گفته است: 
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با یک رهیافت جهانی و هماهنگی  جهانی را درگیر کرده است و دشمن مشترک جهانی است. دشمنی که او را تنها

توان  ها منتشرشده می ها و مصاحبه های مختلفی که از طریق گزارش بر مبنای داده« توانیم شکست بدهیم. فرامرزی می

 گرفته است: زیر شکل گفت تیم اروپا اساساً برای تحقق موارد

اتحادیه اروپا به کشورهای ایجاد وحدت اروپایی درصحنه جهانی و فرستادن یک پیام قوی از همبستگی  -1

 شریک؛

های روشن  ای ازجمله ایجاد عرصه المللی و همکاری توسعه خصوص مشارکت بین تر بودن در راهبردی -2

 افزوده اروپایی و از طریق آن اجازه دادن به اتحادیه اروپا برای معرفی یک مدل اروپایی واحد توسعه؛ ارزش

 ع جمعی برای تأثیر پایدار؛تقویت همکاری و انسجام و استفاده از مناب -3

ها و ایجاد قابلیت دیدن و تشخیص بیشتر برای یک  سازی برای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو، مداخله برند  -4

 (Jones & Teevan, 2021: 1) هویت جمعی اتحادیه اروپا.

ای عضو، نهادهای مالی ه در خصوص مبارزه با بحران کرونا یکجا کردن منابع اتحادیه اروپا، دولت هدف تیم اروپا 

چارچوب  شده در آوری بود. میزان منابع مالی جمع 2و بانک اروپایی بازسازی و توسعه 1گذاری اروپا ویژه بانک سرمایه به

 شود: موارد زیر مصرف می میلیارد یورو بالغ شده است که در 38.5بسته تیم اروپا بر 

 ی از آن؛پاسخ به بحران بهداشتی فوری و نیازهای انسانی ناش -

 سازی کشورهای شریک برای مقابله با پاندومی؛ های بهداشتی و نیز آماده تقویت بهداشت، آب و سیستم -

های کوچک و  کاهش پیامدهای اجتماعی و اقتصادی فوری شامل کمک به بخش خصوصی با تأکید بر شرکت -

 متوسط و اصالحات دولتی برای کاهش فقر؛

ه به واکسن در چارچوب طرح کواکس برای جهت خرید دو میلیارد و دسترسی عادالن کمک به طرح ساخت، -

 کشور 92و با درآمد کم و متوسط در  پذیر واکسن و تضمین دسترسی جمعیت آسیب

 (European Union External Action, 2020) 

اتحادیه » گفته است: 19یه بیماری کوویدجوزپ بورل در خصوص اهمیت تیم اروپا برای کمک به مبازره جهانی عل

های  پذیر و شرکت اعتماد در مبارزه جهانی علیه بحران کروناست. مردم آسیب اروپا ثابت کرده است که یک شریک قابل

ایم که همکاری و مشارکت برای بهبود  اند. ما نشان داده مند شده کوچک در سراسر جهان از تعهدات تیم مشترک ما بهره
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« روری است و تنها اقدام جمعی به ما اجازه خواهد داد تا دنیای بهتر پسا کرونا را بسازیم.جهانی ض

(https://ec.europa.eu, 2020) 

های نهادهای  اهداف رهیافت تیم اروپا تحکیم ابزارها و منابع جمعی کل خانواده اروپا از طریق یکجا کردن کمک

تیم اروپا انگیزه سیاسی جدیدی ایجاد کرد و ضرورت  های اجرایی آنهاست. های عضو و آژانس ا، دولتاتحادیه اروپ

ای آنها  های توسعه کننده در همکاری بیشتر و تکمیل همکاری اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را از طریق هماهنگی

اتحادیه اروپا به بحران  قویت نشان دادن پاسخ جهانیهای ژئوپلیتیکی، نیاز به ارتقاء و ت با توجه به زمینه .برجسته کرد

ویژه پس از شروع دیپلماسی  بود. ضرورت این امر به تیم اروپا های اصلی رویکرد ترین انگیزه جهانی کرونا یکی از اصلی

، یعنی 2020فارس در مارس  پررنگ ماسک توسط کشورهایی ازجمله چین، روسیه، ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج

نی که اتحادیه اروپا هنوز در حال کنار آمدن با گستره بحران در مرزهای خود بود، بیشتر آشکار شد. دیده شدن زما

اتحادیه اروپا در عرصه مبارزه جهانی با بحران کرونا عبارت است از آگاهی از و درک تصویر اقدام خارجی اتحادیه 

های ارتباطی اتحادیه اروپا یا سایر اقدامات  دیه اروپا که از فعالیتنفعان در اتحادیه اروپا و خارج از اتحااروپا توسط ذی

توان یک برند مشترک دانست که هدف آن نشان دادن تأثیر ترکیبی اتحادیه  شود. تیم اروپا را می تأثیرگذار آن ناشی می

ی عضو اتحادیه اروپا در افزایش هماهنگی کشورها تیم اروپا ، رویکرد19کووید درزمینه اروپا و کشورهای عضو است.

بدون شک تعهدات  ازنظر واکنش فوری بشردوستانه و بهداشتی نقش داشت. باالترین سطح استفاده از مفهوم تیم اروپا

ها برای شناسایی ویروس  آوری کمک مالی جهت پشتیبانی جهانی از واکسیناسیون، درمان و آزمایش جهانی برای جمع

افزوده جمعی اتحادیه به اعتبار اتحادیه اروپا و  کنون سعی دارد با برجسته کردن ارزشتیم اروپا ا کرونا بود. ابتکارهای

های همکاری  های اصلی استراتژیک و زمینه کلیدی در بخش کشورهای عضو کمک کند و اتحادیه اروپا را به یک بازیگر

 Jones & Teevan, 2021).)تبدیل کند

 اروپا در بحران کرونا های مالی ابزاری برای بازیگری اتحادیه کمک

عنوان یک موضوع فوری مطرح شد تأمین منابع  در جهان به19هایی که در پرتو گسترش بیماری کوویدیکی از موضوع

های معطوف به کنترل، شناسایی، درمان و پیشگیری از بیماری کرونا بود. نیاز گسترده به چنین مالی الزم برای انجام اقدام

گرفت. این امری بود که اتحادیه اروپا ضمن  المللی صورت می های بین در چارچوب همکاری منابع مالی ناچار باید

های مالی  عهده گیرد. کمک آوری چنین منابع مالی در سطح جهانی بر آگاهی از آن، تالش کرد تا نقش محوری در جمع

ه است از طریق آن نقش های است که اتحادیه اروپا همیشه سعی داشت خارجی در اشکال مختلف یکی از عرصه

هایی که اتحادیه و کشورهای عضو در این خصوص از آن برخوردار  المللی خود را پررنگ کند. به دلیل ظرفیت بین
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های مختلف جهانی همیشه بستر مناسبی برای مشارکت مالی  هستند، دست اتحادیه اروپا در این زمینه پر است. بحران

عنوان یک بحران بهداشتی با تبعات گسترده اجتماعی و اقتصادی  ران کرونا ویروس بهاتحادیه اروپا فراهم کرده است. بح

المللی اتحادیه اروپا را فراهم کرد.  تبع آن نیاز شدید به منابع مالی در جوامع مختلف بار دیگر زمینه ایفای نقش بین و به

هایی را به این کشور ارائه کرد.  وپا کمکدر همین چارچوب در ابتدای شروع بحران کرونا ویروس در چین اتحادیه ار

سازی جهانی برای  برای کمک به آماده 2020فوریه  24بعد از شیوع کرونا در قاره اروپا، کمیسیون اتحادیه اروپا در 

رئیس  2020مارس  26میلیون یورو را اعالم کرد. در  232پیشگیری و مهار ویروس یک بسته کمک جدید به ارزش 

تعهد اتحادیه اروپا برای همکاری  20العاده سران گروه  یسیون اروپا با شرکت در ویدئوکنفرانس فوقشورا و رئیس کم

مارس  30 پذیر را اعالم کردند. در المللی در مبازره با پاندومی و نیز استمرار کمک به کشورها و جوامع آسیب بین

میلیون  140تکار مشارکت شرقی با اختصاص همبستگی اتحادیه اروپا با کشورهای غرب بالکان و کشورهای هدف اب

کشوری که  10میلیارد یورو برای  3آوریل اتحادیه اروپا یک طرح برنامه کمک مالی به ارزش  22یورو اعالم شد. در 

های در حد خود  اند و شرکای سیاست همسایگی اختصاص داد. اگرچه این کمک جدیداً به عضویت اتحادیه درآمده

وجود این، برنامه  عمدتاً در منطقه اروپا و به کشورهای عضو یا همسایگان اروپا اختصاص داشت. با توجه بود اما قابل

 شده است. شروع 2020اصلی کمک جهانی از اواخر آوریل 

المللی  یک گام مهم در مدیریت بین 2020آوریل  24در  1پیوستن اتحادیه اروپا به برنامه پاسخ جهانی به کرونا ویروس

های جهانی برای مبارزه با کرونا ویروس است. پاسخ جهانی به کرونا ویروس بر اساس تعهداتی  کمکآوری  جمع

به بعد برای ایجاد یک جبهه متحد جهانی علیه پاندومی کرونا ایجاد  2020مارس  26از  20مطرح شد که رهبران گروه 

برای  3از بازیگران جهانی درخواستیو گروه  2بهداشت سازمان جهانی 2020آوریل  24کردند. بر این اساس در 

را مطرح کردند. کمیسیون اروپا  19همکاری درزمینه تسریع در ساخت، تولید و دسترسی به ملزومات مبازره با کووید

(، ژاپن، عربستان سعودی )رئیس وقت گروه 20با پیوستن به کشورهای کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا )رئیس بعدی گروه 

به این درخواست  2020می  4تا  4سپانیا و انگلیس برای میزبانی یک ابتکار واکنش جهانی به کرونا ویروس(، نروژ، ا20

پاسخ داد. این برنامه برای تأمین نیازهای مالی که از سوی دانشمندان و متخصصان بهداشتی حاضر در هیئت رصد 

مبنی بر نیاز فوری به  -داشت و بانک جهانیمشترک توسط سازمان جهانی به طور برگزارشده به -سازی جهانی آماده
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ها، درمان و حفظ مردم در مقابل این بیماری و جلوگیری از  های مربوط به آزمایش حل میلیارد یورو برای توسعه راه 7.5

اتحادیه اروپا و شرکایش در چارچوب ابتکار پاسخ جهانی به کرونا ویروس نقش  گسترش بیماری شکل گرفت.

-https://globalهای جهانی برای پوشاندن شکاف مالی بر عهده داشت. ) تالش محوری در هدایت

response.europa.eu, 2020 :پاندومی جهانی کرونا ویروس "( رئیس کمیسیون اروپا درباره این برنامه گفت

ساخت واکسن هم  سرعت باید برنامه شناسایی و درمان بیماران را آغاز کند و برای نیازمند پاسخ جهانی است. جهان به

آوری کمک  می یک کنفرانس برای جمع 4اقدام نماید. بر همین اساس اتحادیه اروپا با همکاری شرکای خود روز 

. "میلیارد یورو در شروع همکاری جهانی برگزار خواهد کرد 7.5آوری  باهدف جمع

(https://audiovisual.ec.europa.eu, 2020) 

کشورهای  از تعدادی سران و اروپا کمیسیون رئیس حضور با کمک آوری جمع برای لیالمل بین کنفرانس می 4 روز در

 تقریباً مبلغی یعنی یورو میلیارد 7.4 مبلغ کرد منتشر روز این در اروپا کمیسیون که گزارشی اساس بر. شد برگزار جهان

 کمیسیون رئیس. بود اروپا کمیسیون سوی از آن یوروی میلیارد 1.4 که شد؛ آوری جمع شده گرفته نظر در با هدف برابر

 ها دولت. داد نشان مشترک کاالی برای ای العاده فوق همبستگی جهان امروز " گفت کمک آوری جمع کنفرانس در اروپا

 درراه قدم اکنون ما همراهی چنین با. پیوستند کرونا با جهانی مبارزه برای تالش به جهان بهداشتی های سازمان و

 در کمیسیون اقدام( https://ec.europa.eu/commission, 2020. )ایم گذاشته واکسن وزیعت و تولید ساخت،

 می 4 کنفرانس از بعد ویروس کرونا به جهانی پاسخ برنامه چارچوب در کمک آوری جمع برای جهانی تالش رهبری

 15.5 مبلغ شد شروع ابتکار ینا که 2020 مه 4 از ویروس کرونا به جهانی واکنش ابتکار چارچوب در. است یافته ادامه

 کنندگان کمک از دیگری تعداد و اروپا گذاری سرمایه بانک و اروپا کمیسیون اضافه به کشور 47 سوی از یورو میلیارد

 997 و میلیارد یک و اروپا کمیسیون خود توسط ها کمک این از دالر میلیون 450 و میلیارد یک مبلغ. شد آوری جمع

 (Pledge Funds raised, 2020. )است شده ارائه اروپا گذاری سرمایه نکبا توسط یورو میلیون

المللی خود در پاسخ به بحران کرونا که درواقع بازیگر  های اتحادیه اروپا برای ایفای نقش بین یکی دیگر از برنامه

"هدف جهانی: وحدت برای آینده"اندازی کمپین  دهد راه المللی آن را نشان می بین
 2020مه  28کمپین روز  است. این 1

با حضور  2توسط کمیسیون به رهبری خانم فوندرالین رئیس کمیسیون و با مشارکت سازمان غیردولتی شهروند جهانی

ژوئن  27چنین برگزاری یک کنسرت جهانی در روز آوری کمک شروع شد. هم کشور جهان برای جمع 40مقامات 

ن کمپین واکنش کمیسیون اروپا به درخواست سازمان جهانی بهداشت نیز بخشی از این کمپین بود. درواقع ای 2020

                                                           
1
 The Global Goal: unite for our Future 

2
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و سایر ملزومات این بیماری برای همه جهانیان بود. در  برای اقدام جهانی جهت ساخت و توزیع واکسن کرونا

ی شد. آور ها، درمان و تهیه واکسن کرونا جمع میلیارد یورو برای کمک به افزایش تست 15.9مبلغ  چارچوب این برنامه

گذاری اروپا  میلیارد یورو توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا و بانک سرمایه 11.9از این مبلغ 

 شده است. آوری جمع 2020می  28می تا  4میلیارد یورو در فاصله  6.5میلیارد مبلغ  11.9شده است. از  تأمین

المللی خود در بحران کرونا ویروس مشارکت در ابتکار  قش بینهای اتحادیه اروپا برای ایفای ن یکی دیگر از برنامه

درآمد و با درآمد متوسط به  است که از سوی سازمان جهانی بهداشت برای دسترسی کشورهای کم 1جهانی کواکس

ون میلی 400 اتحادیه اروپا را وارد برنامه کواکس کرد و مبلغ 2020اوت  32شروع شد. کمیسیون اروپا در  واکسن کرونا

به کواکس  2020نوامبر  12میلیون یورو دیگر نیز در  100عنوان تضمین به این برنامه اختصاص داد. همچنین  یورو را به

صورت مجازی برگزار شد با  به 2021فوریه  19که روز  7اختصاص داد. اتحادیه اروپا مجدد در نشست سران گروه 

 در این برنامه به یک میلیارد یورو افزایش داد. کواکس یک ابتکار میلیون یورویی دیگر سهم خود را 500یک کمک  ارائه

درآمد و  منظور تضمین دسترسی منصفانه و عادالنه کشورهای کم های جهانی به جهانی است که هدف آن راهبری تالش

 2021سال  است. هدف برنامه کواکس این است که تا پایان 19کشورهای با درآمد متوسط به واکسن امن و مؤثر کووید 

در  7کشور توزیع شود. رئیس کمیسیون اروپا در نشست سران گروه  92بین  19میلیارد دوز واکسن کووید  1.3تعداد 

عنوان بخشی از پاسخ جهانی به کرونا  خصوص افزایش کمک اتحادیه اروپا به طرح کواکس گفته است سال گذشته به

جای کره زمین برای هرکسی که به آن نیاز دارد متعهد شدیم. ویروس ما به تضمین دسترسی جهانی به واکسن در هر

کواکس بهترین مسیر برای به ما جهت نیل به این هدف است. بر این اساس کمیسیون اروپا تصمیم گرفت کمک خود به 

ای زودی واکسن به کشورهکنیم که به کواکس را به یک میلیارد یورو افزایش دهد. با این منابع جدید ما تضمین می

درآمد و یا دارای درآمد متوسط خواهد رسید. دلیل این کمک هم آن است که زمانی ما امن خواهیم بود که کل جهان  کم

 (https://ec.europa.eu, 2021)امن باشد. 

 گرایی در مواجهه با بحران کروناتأکید اتحادیه اروپا بر چندجانبه

گرایی با حکمرانی جهانی را در اروپا بتواند ارتباط مفهوم چندجانبه دست داد تا اتحادیه بحران کرونا همچنین فرصتی به

المللی اتحادیه اروپا  گرایی یکی از اصول مهمی است که در بازیگری بینعرصه عمل موردتوجه قرار دهد. چندجانبه

به سمت نهادینه  ، گام بزرگی2003همیشه مورد توجه بوده است. بر این اساس اتحادیه اروپا در راهبرد امنیتی سال 

اتحادیه اروپا بر تعهد این اتحادیه به  2003های خود برداشت. در سند راهبرد امنیتی  گرایی در سیاستکردن چندجانبه

                                                           
1
 COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX) 
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گرایی مؤثر ناشی از تعهدات قانونی موردتوافق تعداد زیادی از کشورها که المللی مبتنی بر چندجانبه ساخت یک نظم بین

وجود این، ناکارآمدی این رهیافت در عرصه عمل در دو  گرفت، تأکید شده است. با شکل می در نهادهای چندجانبه قوی

رویکرد اتحادیه به چندجانبه گرایی  2016دهه اول قرن جدید، اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا در راهبرد جهانی سال 

گرایی مؤثر با رویکرد حکمرانی جهانی نبهمؤثر را تغییر دهد. در تحول جدید، اتحادیه اروپا با ترکیب رویکرد چندجا

چنین در تغییر جدید اتحادیه اروپا رویکرد خود را از حفظ نظام چندجانبه هم مؤثر مفهوم جدیدی ایجاد کرده است.

شراکت "جهانی بر تحول آن معطوف کرده است. عالوه بر این، در پرتو شرایط جدید اتحادیه اروپا با گذار از مفهوم 

گرایانه را فراهم کرد.  ای از بازیگران مختلف به شیوه عمل بستر همکاری با سطح گسترده "شراکت"به  "راهبردی

نظام حکمرانی  دهی به توجه به رویکرد چندجانبه گرایی برای مدیریت بحران جهانی کرونا و نیز شکل (1397)صباغیان. 

المللی اتحادیه اروپا در بحران کرونا مشاهده کرد.  وان در چارچوب بازیگری بینت جهانی مدیریت پاندومی ها را می

نوامبر به میزبانی عربستان  22و  21که در روزهای  2020در سال  20حضور فعال اتحادیه اروپا در اجالس سران گروه 

رئیس شورای اروپا و نیز خانم  دهد. در این اجالس مجازی چارلز میشل خوبی نشان می سعودی برگزار شد این امر را به

در بیانیه پایانی این  20فوندرالین رئیس کمیسیون اروپا به نمایندگی از اتحادیه اروپا حضور داشتند. رهبران گروه 

نشست تعهد فوری خود بر اقدام جهانی هماهنگ، همبستگی و همکاری چندجانبه را اعالم کردند. آنها متعهد به کار 

پاندومی کرونا و ایجاد رشد اقتصادی و شغل و رفاه برای آینده بهتر شدند. توجه به بیانیه پایانی باهم برای غلبه بر 

دهد که اتحادیه اروپا رویکرد  و سخنان رئیس شورای اروپا یک روز قبل از این اجالس نشان می 20نشست سران گروه 

گرایی که یکی از محورهای مهم بازیگری نبهاساس چندجا المللی خود در زمینه حکمرانی بهداشتی جهانی را بر بین

نوامبر در این خصوص گفته  20المللی اتحادیه اروپاست دنبال کرده است. چارلز میشل رئیس شورای اروپا روز  بین

می های آینده پیشگیری کند و به ما در پاسخ سریع و تواند از پاند می میخصوص پاند المللی در است یک معاهده بین

های سازمان ملل متحد  ها و آژانس ها، سازمان ر به آن کمک کند. این معاهده باید از طریق مذاکره با همه ملتت هماهنگ

ویژه سازمان جهانی بهداشت ایجاد شود. سازمان جهانی بهداشت باید محور هماهنگی جهانی برای مقابله با  به

 های این سازمان را تکمیل کند.  تواند تالش یمی مخصوص پاند های بهداشتی باشد. یک معاهده جهانی در فوریت

 چندجانبه به توسل برای جهان رهبران از تن شش که است مشترکی ای بیانیه امضاکنندگان از اروپا اتحادیه چنینهم

 رئیس میشل چارلز که بیانیه در این. کردند امضا 2021 فوریه سوم روز جهانی های چالش و مشکالت حل برای گرایی

 آنگال ملل، سازمان کل دبیر آنتونیوگوترش کنار در اروپا کمیسیون رئیس الین در فون اورسوال خانم و روپاا شورای

-پاند اند کرده امضا را آن سنگال جمهور رئیس سال ماکی و فرانسه جمهور رئیس ماکرون امانوئل آلمان، صدراعظم مرکل
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. است انداخته خطر به را جهان کنونی های پیشرفت سایر هک شده تلقی مدرن عصر چالش ترین بزرگ عنوان به کرونا می

 خواستار و یادکرده های نسل طی در جهانی همبستگی آزمون ترین بزرگ عنوان به را 19 کووید بحران چنینهم بیانیه

 هانیج اجماع بازسازی برای فرصت بر بیانیه چارچوب این در. است شده میپاند این با جهانی هماهنگی و قوی مقابله

 هماهنگی و همبستگی مؤثر، همکاری طریق از قانون حاکمیت و گراییچندجانبه بر مبتنی المللی بین نظم یک ایجاد برای

 هوایی و آب تغییرات و کرونا های چالش بر آمدن فائق برای که شده تصریح بیانیه این در همچنین. است کرده تأکید

 خاص خیلی شیوه یک و جهانی نظم یک دهنده شکل ست، بلکهنی دیپلماتیک تکنیک یک فقط گراییچندجانبه

 دادن قرار رودررو جای به. است مشترک اصول و جمعی اقدام قانون، حاکمیت بر مبتنی الملل بین روابط دهی سازمان

 هاینک بر عالوه( https://www.dw.com/en, 2021. )شود ایجاد فراگیر گراییجانبه چند   باید ها ارزش و ها تمدن

 در دقیقاً گرایی چندجانبه بر آن تأکید و اتحادیه این ماهیت است اروپا اتحادیه مسئوالن از بیانیه امضاکنندگان از تن دو

دارد که در اینجا در مدیریت بحران کرونا و مبارزه کنونی با  قرار المللی بین بازیگری برای اروپا اتحادیه رویکرد راستای

کرونا در جهت تحقق رویکردهای قدرت می در عصر پسادل جدید حکمرانی جهانی پانددهی به م این پاندومی و شکل

 هنجاری این اتحادیه آشکار است.

 گیری نتیجه

دست  در قالب جامعه اقتصادی اروپا در پی به 1958گیری در سال  ای از زمان شکل نهاد منطقه عنوان یک اتحادیه اروپا به

المللی  های عضو بوده است. تحوالت نظری مربوط به بازیگری بین از هویت دولتالمللی مستقل  آوردن یک هویت بین

نظری مناسب را  های جهانی، بستر المللی و بازیگری او در عرصه و ظهور مفاهیم جدید برای تحقق نقش یک بازیگر بین

المللی  های بین هم کرده است. بحرانالمللی ایفای نقش کند، فرا عنوان یک بازیگر بین برای اینکه اتحادیه اروپا بتواند به

ای دارد. بحران کرونا  نهاد منطقه عنوان یک المللی بازیگران مختلف ازجمله اتحادیه اروپا به نقش مهمی در ایفای نقش بین

 سابقه که سراسر جهان را فراگرفته، بستر مناسبی بر ایفای نقش بازیگری عنوان یک بحران جهانی گسترده و بی ویروس به

المللی خود را به اشکال مختلف نشان داده  المللی اتحادیه اروپا ایجاد کرد. این اتحادیه در این بحران، بازیگری بین ینب

دهی به مدل  گرایی در مواجهه با بحران کرونا و شکلاست. در این چارچوب تأکید و توسل اتحادیه اروپا به چندجانبه

کرونا عالوه بر اینکه در جهت تحقق رویکردهای قدرت هنجاری این می در عصر پساجدید حکمرانی جهانی پاند

چنین اتحادیه المللی این اتحادیه در این بحران را فراهم کرده است. هم اتحادیه است، زمینه بیشتر دیده شدن عملکرد بین

ه اروپا از طریق یکجا کردن تحکیم ابزارها و منابع جمعی کل خانواد عنوان یک رهیافت برای اروپا با ایجاد تیم اروپا به

های اجرایی آنها تالش کرده تا نوعی صدای واحد برای  های عضو و آژانس های نهادهای اتحادیه اروپا، دولت کمک
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از این اتحادیه در مبارزه با کرونا ویروس ارائه  –المللی آن ضروری است  که برای ایفای نقش بازیگری بین -اتحادیه

 کرونا به جهانی پاسخ برنامه به اروپا اتحادیه پیوستندیه اروپا با طراحی ابتکارهایی همچون کند. عالوه بر این اتحا

المللی برای تأمین  های بین آوری کمک اندازی کمپین هدف جهانی: وحدت برای آینده، با هدف جمع راه ویروس،

واکسن برای کشورهای با درآمد پایین  و مشارکت در ابتکار جهانی کواکس برای تأمین ملزومات مبارزه با کرونا ویروس

 المللی خود در بحران کرونا ویروس اقدام کرده است. المللی و بازیگری بین و متوسط به ایفای نقش بین
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 نقش دیپلماسی سالمت در مدیریت بحران کرونا در ایران

 1مهدی عباس زاده 

 2محمد حسام گوری 

 3سیدفرشید موسوی

 یدهچک

 تبدیل الملل بین روابط عرصه در کاربردپر و مهم مفاهیم از یکی به سالمت دیپلماسی مفهوم اخیر، دهه چند طول در

 و خصوصی بخش و ها دولت میان ارتباطی پل یک ایجاد برای فرصتی عنوان به امروزه رویکرد این. است شده

 نام با جدید کرونای ویروس شدن گیر همه از ناشی رانبح. است عمومی سالمت ارتقای جهت در غیردولتی های سازمان

 انسانی، امنیت از اعم امنیت مختلف اشکال در بسیاری تهدیدهای بروز موجب 2019 سال اواخر از ،19کووید علمی

 این. است ساخته مواجه جدی مخاطرات با را جهان و است شده سیاسی و اجتماعی ـ اقتصادی امنیت سالمت، امنیت

 در سالمت دیپلماسی نقش بررسی پی در سالمت، دیپلماسی حوزه بازیگران و ابزارها شناسایی از استفاده با نوشتار

 از استفاده با حاضر پژوهش اساس، این بر. است ایران در آن از ناشی جهانی تهدیدهای کاهش و کرونا بحران مدیریت

 بحران مدیریت در سالمت دیپلماسی نقش که بدهد پاسخ پرسش این به تا است تالش در تحلیلی ـ توصیفی روش

 در مؤثر، همکاری بهبود سبب سالمت دیپلماسی کارگیری به دهد،می نشان پژوهش های یافته چیست؟ ایران در کرونا

 که شود می کرونا بحران مدیریت جهت در غیردولتی المللی بین های سازمان و المللی بین های ها، سازمان دولت سطح سه

  . کند می ایفا را مهمی نقش ها توصیه ها، رایزنی اکرات،مذ آن در

 .ایران ،19کووید بحران، مدیریت کرونا، بحران سالمت، دیپلماسی :کلیدی هایواژه
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 مقدمه

ی این  میالدی، موارد بسیاری از عفونت شدید تنفسی در شهر ووهان چین نمایان شد. شروع گسترده 2019دسامبر  31

داد. این ویروس از موارد مشترک بین انسان و دام است و فرضیاتی  خبر از انتشار ویروسی ناشناخته میبیماری ناشناخته 

خصوص جهش ژنیتیکی این ویروس در حیواناتی مانند خفاش، گربه و شتر و انتقال آن به انسان مطرح شده است در

کنون ، در سراسر جهان شیوع پیدا کرد و تا119 (. دیری نپایید که این ویروس با نام علمی کووید64: 1398)اشرفی، 

نفر در مواجهه با این ویروس  500میلیون و  2اند و بالغ بر نزدیک به صد و دوازده میلیون نفر به این بیماری مبتال شده

 ، بدون19گیری )پاندمی( نوع جدید ویروس کرونا یا همان کوویدتوان گفت عالماند. میجان خود را از دست داده

شود تا کرونا سبب تغییراتی در مقیاس حقیقت این وضعیت باعث مییکم است و دروترین تحول قرن بیست تردید مهم

های تکنولوژیکی در قرن شدن در حوزه سالمت مدیون پیشرفت. پدیده جهانی(worldmeters.info)جهانی شود 

پیدمولوژی آنها در اوایل قرن بیستم است. گسترش زای اصلی و ا های بیمارینوزدهم و شناسایی بسیاری از پاتوژن

ها را بسیار پررنگ های بین کشورها برای مقابله با این بیماریها لزوماً افزایش همکاریالمللی آنها و انتقال بینبیماری

جدی به گیری دیپلماسی در این حوزه اهمیت کار(. بدین ترتیب، به563: 1396زرنق و دیگران، کرده است )خدایاری

های سیاست خارجی برای کشورها های اخیر، توجه به سالمت به عنوان یکی از مؤلفهدست آورده است و در طول سال

(. امروزه، مفهوم دیپلماسی سالمت جهانی نیز به عنوان Kickbusch and Buss, 2011:606اهمیت یافته است )

های غیردولتی در جهت ارتقای سالمت عمومی است.  ها، بخش خصوصی و سازمانفرصتی برای ایجاد پلی بین دولت

-میان کشورهای اروپایی، در اولین کنفرانس در زمینه بهداشت و در 1851مفهوم سالمت جهانی برای اولین بار در سال 

 ,Fidlerکار گرفته شد) های وبا، طاعون و تب به طور عملیاتی به کن کردن بیماری خصوص همکاری در جهت ریشه

 :Kevany, 2019شود ) نیز یاد می« قدرت نرم»(. در یکی از تعاریف، از دیپلماسی سالمت به عنوان 843 :2001

(. با شیوع و گسترش بیش از پیش ویروس کرونا در سراسر جهان و تهدید امنیت انسانی، لزوم همکاری بین 787

سالمت اهمیت فراوانی پیدا کرد به  کن کردن و مدیریت بحران ناشی از این ویروس، دیپلماسی ها برای ریشه دولت

چنین لزوم توزیع  ها برای مقابله با این ویروس و هم ، بر همکاری مستمر دولت2که سازمان بهداشت جهانی طوری

خصوص بحران کرونا بایستی خاطر نشان کرد، خطرات ناشی ی امکانات برای کشورها را مورد تأکید قرار داد. در عادالنه

                                                           
1
 Covid- 19 

2
 World Health Organization ( WHO) 
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شود و ابعاد دیگری چون ابعاد سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی را  محدود به حوزه سالمت نمی از این بحران فقط

دار  دهند و امنیت انسانی را خدشه الملل و کشورها را مورد تهدید قرار می کدام به نحوی نظام بینگیرد که هر در بر می

پردازد و  سالمت جهانی در مدیریت بحران کرونا میسازند. بر این اساس پژوهش حاضر، به بررسی نقش دیپلماسی  می

در تالش است تا به این پرسش پاسخ دهد که نقش و تأثیر دیپلماسی سالمت در مدیریت بحران کرونا در ایران 

 چیست؟      

 ـ ادبیات پژوهش1

توان به آثار ذیل  نا میهای انجام شده پیشین در رابطه با نقش دیپلماسی سالمت در مدیریت بحران کرو در زمینه پژوهش

 اشاره کرد: 

، ضمن بیان کردن معنا و مفهوم جهانی بهداشت دیپلماسی و مفاهیم( در کتاب 2013ـ ایلونا کیکبوش و دیگران )1

گیری این نوع دیپلماسی به عنوان ابزار حل مسائل جهانی سالمت تمرکز دارد. در این کاردیپلماسی سالمت جهانی بر به

کارند را با ما به اشتراک  کنند تا تجربیات اندیشمندان و محققانی که در این حوزه مشغول بهن تالش میکتاب نویسندگا

 بگذارند. 

، "شدن جهانی عصر در تقاضا تغییر سالمت؛ دیپلماسی تعریف"ای با  عنوان  ( در مقاله2011ـ ربکا کاتز و دیگران )2

ترین دهند. مهم بهداشت جهانی را به صورت عملیاتی شرح می های رویکردهای مختلف دیپلماسیها و مؤلفهزمینه

های این پژوهش نشانگر این موضوع است که روابط عمیق بین سالمت و سیاست خارجی، مجامع بهداشت جهانی  یافته

 کند.  ها، درک و منابع الزم برای دستیابی به اهداف متقابل خود می و دیپلماسی را مجبور به بررسی مجدد مهارت

، به بررسی جهانی امنیت و المللی بین هنجارهای بیماری، دیپلماسی( در کتابی با عنوان 2015ـ سارا دیویس و دیگران )3

کنند.  المللی در حوزه بهداشت را بررسی می ی بین پردازند و مقررات اصالح شده دیپلماسی بیماری یا همان سالمت می

های امنیتی در حوزه بهداشت را مورد  کنند و چالش ا بحران اتخاذ میها در مواجهه ب هایی که دولت چنین روشهم

 دهند.  واکاوی قرار می

کدام به طور جامع به مسئله مورد بررسی در این پژوهش یعنی های پیشین، هیچ های به عمل آمده در پژوهش در بررسی

و مطالعات انجام شده در خصوص چیستی و پردازد. عمده مباحث  تأثیر دیپلماسی سالمت بر مدیریت بحران کرونا، نمی

هایی که در خصوص بیماری کرونا انجام گرفته  چنین پژوهشماهیت دیپلماسی سالمت جهانی پرداخته است و هم
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عالوه بر تعداد کم آن عمدتاً به توصیف این بیماری پرداخته و در نتیجه منابع چندانی در این خصوص در دسترس 

ها و  حاضر در صدد گشودن بابی جدید در نقش دیپلماسی سالمت در کنترل بحران اپیدمی نیست. براین اساس، پژوهش

 است. چون ویروس کروناهای واگیرداری هم بیماری

 ـ چارچوب نظری2

 امنیت سالمت جهانی -2-1

داند و  ی میرا کلید درک مسائل امنیت« بقا»ـ سیاسی سنتی از امنیت، مفهوم  در مکتب کپنهاگ متأثر از برداشت نظامی

کند. سرشت خاص  چون تهدیدی اساسی برای یک موجود جلوه میشود که هم زمانی امری به موضوع امنیتی بدل می

( . اما امنیت 100: 1396زاده ابرقویی، سازد )زارع العاده را برای مهار آنها موجه می تهدیدهای امنیتی، توسل به تدابیر فوق

فقدان تهدید نظامی تعریف شود، در گذشته افرادی هم چون آدام اسمیت تأمین امنیت یا تواند تنها به عنوان  دیگر نمی

شناخت. اما اکنون امنیت بهداشتی و تهدیدهای حوزه سالمت و  ها می همان عدم تهدید نظامی را به عنوان وظیفه دولت

 ,Heymanرسنتی شناخته شده است )گیر، به عنوان یک مسئله مهم امنیتی غی های همه چنین تأثیرات جهانی بیماریهم

2013: 126    .) 

های امنیت انسان است. مسائل سالمت امروزه به سرعت، جهانی و فراگیر شده و مرز  امنیت سالمت یکی از مؤلفه

های اسکندر مقدونی از آسیا به اروپا سرایت کرده و  شناسند. جزام به قرن چهارم قبل از میالد و در نتیجه لشگرکشی نمی

های ناشی از آنفوالنزا، همگی  و ترس 2003ثرات جدی و گسترده ایدز و شیوع بیماری شدید تنفسی سارس در سال ا

(. امروزه نیز کرونا امنیت 132: 1394شود )فالحی و دیگران،   کمک کردند که به مسئله سالمت عمومی توجه می

 سالمت جهانی را با مخاطراتی مواجه ساخته است.

لب فراتر از مرزهای یک سرزمین هستند و ممکن است توسط عوامل عفونی به طور طبیعی در روابط این مخاطرات اغ

بین انسان و حیوان، از طریق مواد شیمیایی و سموم و یا به طور عمد از طریق اقدامات بیوتروریسم ایجاد شوند 

(Heyman, 2013: 127 مالحظات امنیتی یکی از دالیل مهم توجه سیاست خارجی .) به سالمت عمومی و تعامل بین

المللی سالمت و سازمان جهانی بهداشت، هر دو تأکید دارند که گام نخست در جهت تامین  ها است. مقررات بین انسان

ها برای تشخیص و حفظ سطحی از همکاری بین همه کشورها است و کشورهایی  امنیت سالمت جهانی، توسعه ظرفیت
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المللی برخوردار شوند )فالحی و  های بین های ضروری ندارند باید از کمک یجاد ظرفیتهای الزم را برای ا که توانایی

 (. 145: 1394دیگران، 

 دیپلماسی سالمت جهانی -2-2

ترین وظیفه آن، بهبود کند و مهم ای نوظهور است که اهداف گوناگونی را دنبال می دیپلماسی سالمت جهانی، پدیده

 ,Adamsوابط بین کشورها در جهت بهبود بخشیدن به سالمت جهانی است )سالمت جهانی و همچنین تقویت ر

سال قبل یعنی به اولین  170المللی در حوزه سالمت به حدود  های پیچیده بین (. پایه و اساس ایجاد نظام 55 :2008

 (.563: 1396یگران، زرنق ود گردد )خدایاری الملل بهداشت بازمی المللی بهداشت و اولین کنوانسیون بین کنفرانس بین

نوتنی و آدامز در تعریف دیپلماسی سالمت جهانی، این نوع از دیپلماسی را به عنوان یک تغییر سیاسی در راستای 

 Adams, Novtonyداند ) المللی می دستیابی به اهداف ذاتی ارتقای سالمت در سطح جهان از طریق تقویت روابط بین

and Lesly 2008: 315 .) 

شدن، های جهانی و موضوعات فعلی و حتی در آینده در حوزه دیپلماسی سالمت جهانی تحت تأثیر پدیده برخی مسائل

 عبارتند از:

 های واگیردار و غیر واگیردار؛ ـ گسترش بیماری

 ـ مسائل مربوط به دسترسی به داروها؛

 گذاری در تحقیق و توسعه؛  ـ تقسیم منابع و سرمایه

 یی؛ـ پاسخ به تغییرات آب و هوا

 ـ امنیت انسان.

انداز جدیدی از حاکمیت بهداشت جهانی توسعه مشارکت گسترده از طریق فرایندهای دیپلماسی سالمت جهانی، چشم

(. در این راستا یکی از نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد تحت Kickbush, 2013: 11آورد ) را به ارمغان می

از تشکیل این سازمان ارتقا سطح بهداشت تمامی کشورهای جهان به  تشکیل شد، هدف« سازمان بهداشت جهانی»عنوان 

چنین این سازمان در جهت سالمتی کشورها که شامل سالمت فیزیکی، روانی و  باالترین استاندارد ممکن است و هم

 (.546: 1382زاده و دیگران، کوشد )بیگ اجتماعی است، می



 موعه مقاالت همایش پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهانمج

 

 321  

 

المللی نیز در حال گسترش است و موضوع سالمت  های بین ها و سازمان اما اخیراً موضوع بهداشت جهانی در سایر نهاد

 و گروه بریکس 2، گروه بیست1هایی مانند: گروه هشت ها و گروه های سازمان ملل در اتحادیه جهانی عالوه بر اجالسیه

اروپا و سازمان چنین اتحادیه  به تصویب رسیده است و هم 3)برزیل، فدراسیون روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی(

های ویروسی و  همکاری اسالمی اخیراً واحدی برای بهداشت ایجاد کردند تا از طریق دیپلماسی مسائل مرتبط با عفونت

 Kikbush & Mihalyو فصل کنند ) های غیر واگیردار و غیره را حل نقص ایمنی، سالمت کودکان بیماری

Kokeny, 2013: 159 .) 

 مدیریت بحران 2-3

راگرد به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است که از مدیریت ف

ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده  طریق برنامه

نظمی، دگرگونی  چون از هم گسیختگی، بی عام هم گیرد؛ اما بحران، مفهومی خاص برای داللت به مصداقی صورت می

ثباتی اجتماعی ـ سیاسی، مخاصمه نظامی و ... است. از این  ها، بی ذهنی و شکنندگی بیش از حد معمول، تهدید ارزش

که رو این مفهوم، ناظر بر ناآرامی در عرصه ملی و فراملی است که بیشترین کاربرد را دارند. لذا از این منظر بهتر است 

بگوییم جامعه بدون بحران وجود ندارد و جامعه امن و باثبات اساساً به معنای فقدان بحران نیست )سعیدی و 

 (. 161: 1389یاراحمدی، 

های مدیریتی و سیاسی وابسته های اجرایی و تصمیم گیریحال باید گفت که مدیریت بحران عبارت از مجموعه فعالیت

ران، در جهت نجات، کاهش ضایعات و خسارات، جلوگیری از وقفه زندگی، تولید به مراحل مختلف و کلیه سطوح بح

: 1389ها است)سعیدی و یاراحمدی، زیست و باالخرخ ترمیم و بازسازی خرابی و خدمات، حفظ ارتباطات، حفظ محیط

162 .) 

های خارجی به ایران  گیری آن در سراسر جهان از جمله ایران، موجب طرح موضوع کمک گسترش ویروس کرونا و همه

های امریکا بر ظرفیت و توان ایران در مقابله با این ویروس و  گیری و فضای عمومی شد. تأثیر تحریم در ساختار تصمیم

ها  های خارجی بیش از پیش برجسته شد. تقابل کالمی بین ایران و امریکا در مورد تحریم چگونگی دریافت کمک

های امریکا موجب کاهش توان مقابله با این ویروس شده یا نه، به فراتر از  مافزایش یافت و این موضوع که تحری

                                                           
1
 G8 

2
 G20 

3
 BRICS  
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ها شکل گرفت؛ در کنار تقابل ایران و امریکا  های دیپلماتیک گسترش یافت و کارزارهای متعددی برای لغو تحریم کانال

، تقاضای دریافت وام از صندوق المللی، اخراج عوامل سازمان پزشکان بدون مرز های بین ها و کمک در مورد آثار تحریم

المللی به موضوع و مسئله عمومی  های بین های مالی از سایر کشورها و سازمان المللی پول و چگونگی دریافت کمک بین

اش مؤثر است و هم تأثیر  المللی هم بر روابط خارجی های بین تبدیل شده است. نحوه رفتار جمهوری اسالمی با کمک

: 1399فام،  افکار عمومی و ظرفیت و توان نظام بهداشتی کشور در مقابله با ویروس کرونا دارد )یزدانای بر  قابل مالحظه

107 ) 

 ـ بحران کرونا3

ای از موارد تنفسی شدید در شهر ووهان چین گزارش شد که به دلیل ارتباط ژنیتیکی این  میالدی دسته 2019دسامبر  31

بندی  ، کمیته طبقه2020فوریه  11انتخاب شده است. اما در  2003ال ویروس با ویروس سرکش بیماری سارس در س

نامید و در همین تاریخ، سازمان جهانی « 2 -ـ سندرم حاد تنفسی کرونا ویروس»ها، این ویروس جدید را  ویروس

ان جهانی های پیشین سازم گذاری با توجه به دستورالعمل نامید؛ این نام« 19 کووید»بهداشت این بیماری جدید را 

انجام شده است. در خصوص عالئم این بیماری بایستی  2و سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد 1بهداشت حیوانات

عبارت است  19 ترین عالئم ابتال به بیماری کووید خاطرنشان کرد که در افراد مختلف این عالئم متفاوت است اما رایج

ممکن است عالئم دیگری مانند درد و کوفتگی، گرفتگی بینی، آبریزش و  های خشک و بعضی از بیماران از تب و سرفه

 گلودرد تا اسهال داشته باشند )سازمان بهداشت جهانی(.  

                                                           
1
 OIE (The World Organisation for Animal Health) 

2
 FAO (Food and Agriculture Organization) 
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 (covid19.who.int)نمودار آمار جهانی مرگ ومیر ناشی از کرونا 

ویروس کرونا ( تعداد مبتالیان به WORLDMETERSآوری شده توسط وب سایت ) بر طبق آمارهای رسمی جمع

هزار نفر عبور کرده و تعداد قربانیان این  428از مرز صد و دوازده میلیون و  1399اسفند  5در جهان در تاریخ سه شنبه 

(. در بین کشورهای جهان از نظر تعداد WORlDMETERS.infoهزار نفر بیشتر شده است ) 446ویروس نیز از 

 و روسیه در رده های دوم تا چهارم هستند.مبتالیان، آمریکا در رده اول و هند، برزیل 
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 (1399کشور اول جهان و تازه ترین آمار در خصوص ویروس کرونا )ایسنا، ششم اسفند  15اینفوگرافیک آمار 

 دیپلماسی سالمت و مدیریت بحران کرونا 

های تخاذ تصمیممدیریت بحران، براساس تعریف برنامه عمرانی سازمان ملل متحد عبارت است از سیاستگذاری، ا

های اجرایی به منظور آمادگی برای کاهش اثرات مخرب بحران، پاسخگویی، بازسازی، بازتوانی و مدیریتی و انجام اقدام

 (. 66: 1392ساخت است )جاللی فراهانی و دیگران، ترمیم اثرات ناشی از بالیای طبیعی تا انسان

ای واکنش در برابر بحران، به منظور از بین بردن هرگونه امکان ریزی راهبردی بربرنامه»به طور کلی مدیریت بحران 

(. در تمامی سطوح تحلیل اعم از خرد و کالن، در مواجهه با اوضاع بحرانی، 62: 1384شود )احمدی،  تعریف می« خطر

 هایی در جهت مقابله با بحران به عمل آورند از جمله: شود تا اقدام تیم مدیریت بحران تشکیل می

 ها و اطالعات مربوط به اوضاع بحرانی؛ رزیابی: ارزیابی تمام دادهـ ا1

 شود؛ ها مشخص می های دولت ها و سیاست ها، هدف ـ ارزیابی و تهدید: ماهیت بحران و تأثیر آن بر ارزش2
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م های ناشی از بحران، راهبردهای الز سنجی و انتخاب استراتژی: پس از درنظرگرفتن مخاطرات و هزینه ـ مخاطره3

 شود؛  گیری می بررسی شده و تصمیم

شود )بصیریان جهرمی و  آید و بر آن نظارت می ستیزی: در این مرحله، استراتژی تعیین شده، به اجرا در می ـ بحران4

 (.   67: 1395دیگران، 

ی ، دیپلماسی سالمت به یکی از ابزارهای اصلی و مهم سیاست خارج19 در سطوح مختلف بحران ناشی از کووید

ها در جهت برون رفت از این بحران، دیپلماسی سالمت را بیش از گذشته مورد توجه قرار  کشورها مبدل شد و دولت

عنوان مثال، در کشور ایران، دیپلماسی سالمت به عنوان بخش مهمی از مبارزه چندساحتی دولت ایران با  دهند. به می

ها در روند مقابله با  چنین روشنگری اثر تحریم ر کشورها و همهای مشترک با دیگ جویی کرونا بوده که در قالب چاره

 75 نیز اسالمی جمهوری 1399اردیبهشت  29(. به نقل از ایرنا در تاریخ 1399خرداد  26نژاد،  کرونا بوده است )ترقی

 پذیرفته صورت خارجه امور وزیر توسط آمریکا های تحریم و کرونا با ایران مقابله خصوص در دیپلماتیک گفتگوی

 (.1399اردیبهشت  29است )ایرنا/ الف، 

المللی و  های بین ها، سازمانتوان این بازیگران را در سه دسته دولت در خصوص بازیگران دیپلماسی سالمت، می

 المللی غیردولتی تقسیم کرد.  های بین سازمان

با یکدیگر اشاره دارد و ناظر بر بازیگران ها  ی دولت طور که اشاره شد، دیپلماسی در معنای سنتی خود به رابطههمان

ها به عنوان بازیگر اصلی، از دستگاه دیپلماسی برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی خود بهره  دولتی است و دولت

کنند )زارع مهریزی،  آمیز نظیر گفتگو و مذاکره استفاده می های مسالمت گیرند و در جهت همگرایی و اتحاد، از شیوه می

گرایانه پاسخگوی  ها به سرعت متوجه این امر شدند که رویکرد ملی (. در خصوص بحران کرونا، دولت123ـ122: 1393

 نیازهای بهداشتی و مبارزه با ویروس کرونا نیست.

  توان به موارد زیر اشاره کرد: های دیپلماتیک شاخص جمهوری اسالمی در مورد بحران کرونا می از جمله رایزنی

 تسهیالت؛ ارائه درخواست و پول المللیبین صندوق اب مذاکره -

 کرونا؛ با مقابله برای  روسیه و ایران مجالس رؤسای رایزنی -
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 به ای نامه در  نیکاراگوئه، و ونزوئال عراق، شمالی، کره کوبا، چین، روسیه، جهان شامل ایران، کشور هشت نمایندگان -

 به نسبت و کردند تأکید 19کووید با مبارزه در ها تحریم منفی اثرات بر متحد ملل سازمان دبیرکل «گوترش آنتونیو»

 دادند؛ هشدار ها تحریم ادامه پیامدهای

 مذاکره کشور دو های همکاری و کرونا با مقابله به مربوط مسائل درخصوص در روسیه و ایران خارجه امور وزیران -

 (.1399کردند )ایرنا/ ب، 

المللی و  کند. از یک طرف ضرورت همکاری بین های متضادی را تقویت می ن جهانی گرایشبایستی یادآور شد این بحرا

کشد اما از طرف دیگر ممکن است به ناسیونالیسم بیشتر،  همبستگی میان کشورها را فارغ از مسائل سیاسی به میان می

(. ایاالت متحده آمریکا نمود بارز 1399خرداد  27راد،  های ضدمهاجرتی منجر شود )کاویانی های مرزی و سیاست کنترل

تواند به امنیت نسبی برسد و شعار رئیس جمهور سابق  کشوری است که متوجه شد بدون همکاری با سایر کشورها نمی

آمریکا مبنی بر اینکه اول آمریکا بعد سایر کشورها، کارساز نشد و به شکست نسبی این کشور در مبارزه با کرونا 

 انجامیده است.

ها از ابتدای تاسیس  المللی هستند. نقش این سازمان های بین بازیگر در عرصه دیپلماسی سالمت، نهادها و سازمان دومین

هایی مانند مغایرت با منافع و موقعیت ملی کشورها، عالیق و نظرات مقاومت کشورها  ها و چالش تاکنون با فراز و نشیب

 ها کاسته نشده است. ز اهمیت این نوع سازمانرو بوده است اما هیچ گاه ا در حوزه سالمت روبه

شود.  عضو این مجمع اداره می 194انجمنی است که از طریق آن سازمان بهداشت جهانی توسط  1مجمع بهداشت جهانی

گیری و  ترین وظایف آن تصمیمگذاری بهداشت کشورهای عضو است و مهم این مجمع باالترین مرجع سیاست

امه کاری، بودجه و انتخاب دبیرکل سازمان بهداشت جهانی است. سازمان بهداشت جهانی گذاری و تصویب برن سیاست

یکی از نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد است که به منظور ارتقاء بهداشت و در جهت سالمتی تشکیل شده و به 

ایی که بسیاری از کشورها با ه (. این سازمان همواره با چالش54-65: 1382پردازد )بیگ زاده و دیگران،  ایفای نقش می

چنین در  زخم، طاعون و هم هایی مانند وبا، حصبه، ایدز، سیاه آن دست به گریبانند از جمله جنگ، فقر، بیکاری، بیماری

های این سازمان را به چالش  ها، تالشرو است که این موضوعها مورد دیگر  روبه حوزه نایاب شدن برخی داروها و ده

(. با شیوع ویروس کرونا نقش این سازمان بیش از پیش در 13: 1398ثقی و چوخاچی زاده مقدم، کشانده است )مو

 مدیریت این بحران و به کارگیری دیپلماسی سالمت در راستای مقابله و حفظ سالمت مردم جهان، نمایان شد. 

                                                           
15 

WHA (World Health Assembley) 
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یریت سالمت جهانی بهره می گیرد که ها، از سه نوع ابزار هنجاری در مد این سازمان عالوه بر مذاکره و گفتگو با دولت

ها است که هر کدام از این ها( و مقررات و آئین نامه المللی )از جمله کنوانسیون های بین نامه ها، موافقتشامل توصیه

 (.Kickbush & others, 2013: 199ابزار، عواقب حقوقی و عملکرد متفاوتی دارند )

های مدیرکل سازمان  های اخیر شاهد هستیم، از جمله رایزنی ازمان  را طی ماهبه کارگیری ابزار دیپلماسی از سوی این س

چنین مذاکراتی در جهت به خطر نیفتادن و جهانی بهداشت در جهت تأمین اقالم بهداشتی مورد نیاز برای کشورها و هم

ری مراسم حج که منجر به لغو حفظ امنیت زیستی افراد مانند مذاکره با عربستان سعودی درباره لغو یا تأخیر در برگزا

 (. 1398اسفند  26این مراسم شد )خبرگزاری قرآن،

ها به عنوان نهادی موازی با  های غیردولتی هستند. این سازمان سومین دسته از بازیگران حوزه دیپلماسی سالمت، سازمان

هایی که به وسیله  اً به عنوان سازمانهای غیردولتی عموم گیرد. سازمان ها، بخشی از بار اجرایی آن را بر عهده می دولت

(. فلسفه تأسیس این نوع 1391شوند )عباسی و موسوی،  اند شناخته می ها به وجود نیامده های میان آنها یا توافق دولت

های درمان باال  العالج و با هزینه های صعب نهادهای حامی حقوق بیماران، حمایت از بیمارانی است که مبتال به بیماری

المللی است  های بین ها و سایر سازمان های مردمی، نهادها، ارگان ها، جذب مشارکت تند و اهداف این نوع سازمانهس

 (. 15: 1386)قربانیان و هراتیان نژادی، 

ی مدیریت بحران کرونا  المللی غیردولتی در زمینه های بین کارگیری دیپلماسی سالمت توسط سازمان در رابطه با به

الملل صلیب سرخ و هالل احمر  المللی صلیب سرخ و هالل احمر اشاره کرد، نهضت بین های کمیته بیناقدام توان به می

پذیر، مهاجران و آوارگان و  به عنوان بزرگترین شبکه بشردوستانه در جهان است و هدف از آن کمک به افراد آسیب

شینان و زندانیان و در نهایت هدف جدید آن مردمی ن افرادی که در مناطق مورد کشمکش و درگیری مردمی هستند، زاغه

 برند، است.  برخی اقدامات این کمیته به شرح زیر است: رنج می 19–هستند که از آثار اجتماعی و اقتصادی کووید

ی دستورالعمل برای حمایت از کودکان و مدارس در برابر انتقال ویروس کرونا با همکاری و مشارکت سازمان  ـ ارائه

میلیارد دالری از مجامع بین المللی برای مهار شیوع  19/3. گفتگو و درخواست کمک 1شت جهانی و یونیسفبهدا

 (؛1399 گیری )یونیسف، پذیرترین مردم جهان در بحبوحه این همهرسانی به آسیبجهت کمک 19 کووید 

ونا و تهیه فهرستی از این داروها و ـ رایزنی در خصوص اقالم دارویی مورد نیاز جمهوری اسالمی ایران در بحران کر

 (.1399فروردین  20هزار فرانکی این کمیته به ایران )جوان آنالین،  500ارسال آن به دفتر کمیته در ژنو به همراه کمک 
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المللی  المللی نجات، گروه بین های غیردولتی در جهان از جمله گروه بین ها و گروه باید گفت شمار دیگری از سازمان

ای مشترک ناکارآمدی و انفعال شورای امنیت سازمان ملل متحد در های نجات کودکان با صدور بیانیهو سازمان بحران

 31آور خواندند )ایرنا/ پ، های آتش بس در جهت مقابله با ویروس کرونا را محکوم کرده و آن را شرم تصویب قطعنامه

طور که گفته  سالمت چندوجهی و گوناگون هستند اما همان(. هرچند که بازیگران در عرصه دیپلماسی 1399اردیبهشت 

 خورد. های مختلف در جهت مدیریت بحران کرونا به چشم می هایی از همکاری در حوزه شد جلوه

 گیری نتیجه

و یکم است. در این مقاله سعی برآن شد تا  ترین تحوالت قرن بیستنوع جدید ویروس کرونا بدون شک یکی از مهم

المللی برای مقابله با این ویروس  های بین چنین بر لزوم افزایش همکاری از بیماری کرونا ارائه شود و هم تعریف جامعی

کارگیری دیپلماسی در حوزه سالمت، توضیح داده شد. اشاره شد که امنیت  تأکید شد و بدین ترتیب اهمیت ویژه به

لکه تهدیدهای حوزه سالمت و امنیت سالمت نیز در کنار شود ب انسانی، دیگر به عنوان فقدان تهدید نظامی شناخته نمی

زیستی نیز اهمیت دارند. در تعریف دیپلماسی  های امنیت یعنی ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیط سایر مؤلفه

یق کارگیری این نوع دیپلماسی، ارتقای سالمت جهانی از طر سالمت جهانی، بر نوظهور بودن آن تأکید شد و هدف از به

المللی عنوان شد. در خصوص نقش بازیگران حوزه دیپلماسی سالمت در مدیریت بحران کرونا به  تقویت روابط بین

المللی غیردولتی اشاره شد که هرکدام به نحو مؤثری در  های بین المللی دولتی و سازمان های بین بازیگران دولتی، سازمان

المللی، توصیه  در قالب مذاکرات، صدور اعالمیه ها، رایزنی، مقررات بینرابطه با مدیریت و کنترل بحران ویروس کرونا 

کارگیری  های به آفرینی کردند. اما بایستی یادآور شد که هرکدام از شیوه نامه، درخواست کمک و ابراز نگرانی نقش

کار برای  ترین راه ها و اثربخشی متفاوتی است. اصلی دیپلماسی سالمت در میان بازیگران مختلف دچار شدت و ضعف

دار، سیاسی، جناحی و عقیدتی به این مهم است و در  پیشبرد سالمت جامعه و بهداشت عمومی عدم دیدگاه زاویه

برد دانست چون با -دیپلماسی سالمت هم بایستی با دیدی باز و فراجناحی به این مقوله پرداخت و این رویکرد را برد

حیثیتی و  شود و بی دار به سالمت عمومی ضربه وارد می تصمیم اشتباه و زاویهسالمت عمومی گره خورده است وگرنه با 

 آورد. بار می اعتباری برای حاکمیت به بی

 منابع:

 فارسی:
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فصلنامه پژوهش و  ،"ارائه مدل استراتژی ارتباط سازمان با رسانه های در طول بحران "(، 1384احمدی، مهرداد ) -

 .62، ص3، شماره 12، سال سنجش

 .67 – 63، صص 12، شماره 59، سال ،  مکتب اسالم"کرونا ویروس جدید خطر بالقوه "(، 1398اشرفی، مرتضی ) -

ماره ماهنامه کارو جامعه، ، ترجمه: سیدحسین موسوی، «رهبری عمومی در شرایط بحران»(، 1399اندروز، مت ) -

 . 12-84، صص 1399، تیرماه 242

اردیبهشت  29است،  بوده کرونا با دولت ساحتی چند  مبارزه از مهمی بخش مت،سال (، دیپلماسی1399ایرنا/ الف ) -

 ، خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا(، دسترسی در:83792119: خبر ، کد1399

www.irna.ir/news/83792119/ 

 )ایرنا(، دسترسی در:کرونا، خبرگزاری جمهوری اسالمی  با مقابله برای ایران دیپلماتیک های (، رایزنی1399ایرنا/ ب ) -

https://www.irna.ir/subject/83705202/کرونا-با-مقابله-برای-ایران-دیپلماتیک-های-رایزنی 

اردیبهشت  31 کرونا، با مقابله در امنیت شورای آمدی ناکار به دولتی غیر های سازمان اعتراض ،(1399) ایرنا/ پ  -

 :در دسترسی ،(ایرنا)ایران اسالمی جمهوری خبرگزاری ،83794371 خبر ، کد1399

https//:www.irna.ir/news/83794371/ 

 (، آمار کرونا در جهان تا ششم اسفند، ایسنا )خبرگزاری دانشجویان ایران،  قابل دسترسی در :1399ایسنا ) -

https://www.isna.ir/news/99120604169/اسفند-6-تا-جهان-در-کرونا-آمار-اینفوگرافیک 

رسانه های اجتماعی و مدیریت بحران؛  "(، 1395حسین و عبدالحسینی، محمد و بردبار، ملیکا ) بصیریان جهرمی، -

 .83 – 57، صص 102، شماره 27، سال فصلنامه رسانه، "نقش تلفن های همراه هوشمند در کنشگری اجتماعی

ن المللی )جلد اول( سازمان حقوق سازمان های بی "(، 1382بیگ زاده، ابراهیم و کلینی، شهناز و یاقوتی، منیژه ) -

 ، تهران: انتشارات چاپ مجد، چاپ اول."های جهانی

، 32 – 31، شماره مجله تحقیقات حقوقی، "سازمان های غیر دولتی و حقوق بین الملل "( 1387بیگ زاده، ابراهیم ) -

14. 
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 26نا )خبرگزاری جمهوری اسالمی(، پیروزی، ایر برای پیوندی زندگی، برای (، ائتالفی1399نژاد، محمدابراهیم ) ترقی -

 ، دسترسی در:83822641: خبر ، کد1399خرداد 

www.irna.ir/news/83822641/ 

تعیین و "( 1392جاللی فراهانی، غالمرضا و شمسایی رفرقندی، فتح اهلل و غضنفری، مصطفی و قنبری نسب، علی ) -

 – 65، صص 4، شماره مجله مدیریت بحران، "مترو رتبه بندی تهدیدات انسان ساخت عمومی در اجرای ایستگاه های

75 .  

 ،997626کدخبر آنالین، جوان کرونا، با مبارزه برای ایران به سرخ صلیب فرانکی هزار 500 کمک(1399)آنالین جوان -

 :در دسترسی قابل

https://www.javanonline.ir/fa/news/997626 

 کد ،1398 اسفند 26 ،«کرونا بحران حل برای سالمت دیپلماسی فیتظر از استفاده لزوم» ،(1298) قرآن خبرگزاری -

 :در دسترسی قابل ،3885731: خبر

https://iqna.ir/fa/news/3885731/کرونا-بحران-حل-برای-سالمت-دیپلماسی-ظرفیت-از-استفاده-لزوم 

اهی دقیق تر به مفهوم دیپلماسی نامه به سردبیر؛ نگ "(، 1396خدایاری زرنق، رحیم و علیزاده، گیسو و کبیری، ندا ) -

 .565 – 563، صص 5، شماره 16، سال نشریه پایش، "جهانی اسالم

فصلنامه علمی پژوهشی ، "نگاه کپنهاگی به امنیتی سازی: مبانی و چالش ها "(، 1396زارع زاده ابرقویی، رسول ) -

  .119 – 91، صص 36، شماره آفاق امنیت

فصلنامه فرهنگ و ، "نقش دیپلماسی نوین در افزایش همگرایی کشورهای اسالمی "(، 1392زارع مهریزی، الهام ) -

 .144 – 119، صص 16، شماره پژوهش

 قابل آن، عامل ویروس و    )  19  - کووید  ( کرونا جدید ویروس از ناشی بیماری گذاری نام جهانی، بهداشت سازمان -

 :در دسترسی

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019-farsi/advice-for-

public-farsi/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it-

farsi 
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 – 159، صص 51، شماره پژوهشنامه علوم اجتماعی، "مدیریت بحران "(، 1389سعیدی، لیال و یاراحمدی، محسن ) -

172. 

نقش سازمان های بین المللی غیر دولتی در جهانی  "(، 1391، مجید و موسوی فرد، سید محمدرضا )عباس اشملی -

 .81 – 63، صص 20، شماره 8، سال مجله علوم سیاسی دانشگاه آزاد کرج ،"شدن اقدامات بشر دوستانه

هوم سالمت در نظریه بررسی مف "(، 1394فالحی، فاطمه و مقیمی، بهرام و آل کجباف، حسین و حیدری، بهاره ) -

 .162 – 127، 15، شماره 5، سال فصلنامه اخالق زیستی ،"امنیت انسان

 ،"حقوق بیماران و نقش سازمان های مردم نهاد و غیر دولتی"(، 1386قربانیان، حسین و هراتیان نژادی، مجید ) -

 .41 – 11، صص 2، سال اول، شماره فصلنامه حقوق پژشکی

 ،خبرگزاری83823874:کدخبر"... نهفته یکدیگر با تعامل در جهان محیطی زیست امنیت"(1399)مراد راد، کاویانی -

 :در دسترسی قابل ،(ایرنا) ایران  اسالمی جمهوری

https://www.irna.ir/news/83823874 

یف، کرونا؛ تعار "(، 1398محدث اردبیلی، ابوالفضل و جوادیان نیک، سمیه و آزادمنش، مصطفی و مکیان، امیر ) -

 – 149، صص 23، شماره 2، سال فصلنامه پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسالمی، "مداخالت، پیامد ها

145. 

مسائل و مشکالت حقوقی سازمان بهداشت جهانی و چالش  "(، 1398موثقی، حسن و چوخاچی زاده مقدم، یاسر ) -

 .25 – 7، صص44اره ، شم14، سال مجله مطالعات جامعه شناسی، "های پیش رو

 ، ملی امنیت بان دیده نشریه، «المللی در بحران کرونا: موانع و الزامات های بین کمک»(، 1399فام، محمود ) یزدان -

 . 107-118، صص 97 و 96 ، شماره1399 ماه اردیبهشت و فروردین

 پارسی مدارس، تارنمای در آن کنترل و کرونا بیماری از پیشگیری برای کلیدی اقدامات و ها پیام  ،(1399) یونیسف -

 :در دسترسی قابل متحد، ملل کودکان صندوق

https://www.unicef.org/iran/documents/پیام%E2%80%8Cاز-پیشگیری-برای-کلیدی-اقدامات-و-ها-

 مدارس-در-آن-کنترل-و-کرونا-بیماری
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 المللی یت بینپروری زیستی و تحول امن گیر کرونا، هراس بیماری همه

 1داود غرایاق زندی

 2سویل ماکویی

 چکیده

های های واگیردار یکی از موضوع المللی نشان داد که موضوع بیماری در سطح بین 19گیر بیماری کووید گسترش همه

ده المللی منتشر ش های دیگری نیز در سطح بین الملل پس از جنگ سرد است. تا پیش از این هم بیماری مهم امنیت بین

های  بود ولی از آنجا که این ویروس از نظر نوع و سرعت و شدت بسیار متفاوت از موارد مشابه است، موضوع بیماری

المللی بدل شده است. پرسش محوری این است که آیا انتشار  فراگیر یا بحث مرگ و زندگی به موضوع مهم امنیت بین

توان  پروری زیستی باشد، نمی ت؟ اگر این ویروس نوعی هراسالملل پس از جنگ سرد اس این ویروس نشانه امنیت بین

پروری آن وجود نداشته باشد، ما تحول  الملل دانست اما اگر دالیل جدی برای هراس های تحول امنیت بین آن را از نشانه

 الملل را شاهد خواهیم بود. مهمی در امنیت بین

 پروری زیستی، امنیت ملی، پس از جنگ سرد المللی، هراس ، امنیت بین19: کوویدیکلیدی ها واژه

 مقدمه

گیری آن در جهان از ابتدای سال  و شروع همه 2019بروز بیماری ویروس کرونا در شهر ووهان چین در اواخر دسامبر 

کشور با 195گیری گسترده این بیماری که در بیش از  الملل ایجاد کرد. همه تحولی شگرف در مفهوم امنیت بین 2020

های مختلف گشوده است. مرور  ها و مطالعات متنوعی را  در حوزه ضعف همچنان در حال گسترش است بحثشدت و 

علیه مراکز  2001سپتامبر  11پرورانه  دهد که شروع این سده با حمله هراس ویکم نشان می تحوالت امنیتی سده بیست

                                                           
1
 استادیار علوم سیاسی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی و همکار مرکز مطالعات سیاسی و اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی 

 الملل دانشگاه عالمه طباطبایی دانشجوی دکتری روابط بین 2
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پرور، نخستین نشانگان این تحول در  وه هراسقدرت در آمریکا آغاز شد. حمله به نمادهای قدرت آمریکا توسط یک گر

شود؛ زیرا این حمله توسط یک قدرت دولتی همتراز این کشور انجام نگرفت بلکه  الملل محسوب می مفهوم امنیت بین

ای که برای این کشور در  پرور و بدون کاربرد تسلیحات نظامی گسترده صورت گرفت؛ شیوه های هراس توسط گروه

های عربی در منطقه  نداده بود. تحول جدی دوم که بسیار هم قابل توجه است، بروز انقالبطول جنگ سرد رخ 

های اجتماعی را پدیدار ساخته است. در  خاورمیانه است که سبک خاصی از تحول اجتماعی ناشی از نسل سوم انقالب

شود و همچنین، این حرکت و  نمیهای سرکوبگر دیده  یافته مخالف علیه دولت ها، ردّ پای گروه سازمان این انقالب

هایی در آنها  د بلکه به کل منطقه خاورمیانه و مناطق دیگر که زمینه چنین حرکتشجنبش صرفاً متوقف در یک کشور ن

ویکم رخ داد و در شروع دهه سوم این سده ما شاهد  ها در دهه دوم سده بیست وجود داشت، منتقل شد. این اتفاق

هستیم که نیازمند توجه بایسته است. هر سه تحول در ابتدای هر  19بروز بیماری کوید  واسطه تحول جدی دیگری به

تنها  دهد که نه الملل نشان می ویژه در امنیت بین دهه از این سده به درستی وجوه تحولی شگرف را در مباحث مختلف به

هایی که تصویر و درک درستی از آن تواند پیامدهای فراوانی برای کشور توجهی به آن می مکمل هم هستند بلکه بی

 به بار آورد. نداشته باشند

که چرا این بیماری در مقایسه با موارد  ، ایننخستشود پنج پرسش مهم مورد بررسی قرار گیرد:  در اینجا تالش می

هی از های فراگیر قبلی اهمیت دارد؟ این بحث از آن روی اهمیت دارد که پیش از این نیز با موارد مشاب بیماری

تا  1918گیر از ابتدای سده بیستم تاکنون شاهد بودیم؛ مواردی نظیر  شیوع آنفوالنزای اسپانیایی در سال  های همه بیماری

هایی از این موارد است. برای بررسی و مطالعه، چند  و مرس نمونه H1N1هایی مانند ایدز، سارس، آنفوالنزای  بیماری

هاست بلکه نمونه  گیری بیماری تنها نشانه تحول مهم در ظهور همه ه قرار گیرد که نهموضوع در این زمینه باید مورد توج

که برخالف موارد قبلی، گستره این بیماری فراگیرتر و شدت انتقال و  تر را در خود دارد. نخست این بروز تحوالت جدی

نوظهور معاصر از امکان سرعت و اشاعه های فراگیر  دهد که بیماری تر شده است؛ لذا این نشان می سرایت آن نیز سریع

های بیولوژیک و بهداشتی بروز بیماری را دارند  ، این ویروس برای کشورهایی که زمینهمبیشتری برخوردار هستند. دو

یافته با معیارهای بهداشتی باال را نیز دربر  همانند موردهای قبلی مانند موارد مشابه چینی، فراتر رفته و کشورهای توسعه

ای که توان متخصصان  گونه ، این تیپ ویروس به طور مداوم در حال جهش و تغییر ژنتیکی است بهومفته است. سگر

، متر شده است. چهار برای شناسایی آن بر اساس موارد مشابه قبلی و یافتن راه مقابله با آن)دارو و واکسن( بسیار مشکل

سابقه اقتصادی آن نشان از این دارد که  جهان و پیامدهای بی تأثیر فراگیری این بیماری به نسبت گذشته در تعطیلی

المللی نبوده، حاال توجه جدی و بایسته را  برخی از موضوعات عادی که در گذشته چندان مورد توجه امنیت بین
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 6درصد جمعیت جهان تنها  57درصد درآمد جهانی و  80درصد جمعیت جهان  6/1، 2000طلبد. برای مثال در سال  می

( تعداد افرادی که در جنگ جهانی اول و دوم کشته Thomas 2000: 8درصد درآمد جهانی را در اختیار داشتند. )

 Thomasمیلیون نفرند ) 15میرند،  میلیون نفر بودند یا تعداد افرادی که همه ساله در نتیجه گرسنگی می 30شدند، 

 8/2( و Outline 2007:2-3ناپذیر مردند ) های عالج ریمیلیون نفر به خاطر بیما 22، 2001( تنها در سال 9 :2000

( به Outline 2007: 4تغذیه  و دیگر مشکالت در رنج هستند. ) سوادی، گرسنگی، سوء میلیارد نفر از فقر، بیماری، بی

رند. ت انگیزند اما از موضوعات حساس بااهمیت تعبیر هالستی برخی از مطالب وجود دارند که سروصدای آنچنانی برنمی

 (756: 1373)هالستی 

 المللی در دوره پس از جنگ سرد تحول امنیت بین

های تحول جدی در مفهوم  توان از نشانه چگونه میرا ( 19این است که گسترش ویروس کرونا )کووید  دومپرسش 

؟ دوره جنگ سرد شود یاد می« پس از جنگ سرد»المللی  طور معمول از آن به امنیت بین المللی دانست که به امنیت بین

ای شکل گرفت؛ زیرا قدرت تخریب این سالح راهبردی به قدری  واسطه دستیابی دو ابرقدرت زمانه به سالح هسته به

( این ویژگی در عین حال تنها اهمیت 26: 1369است که امکان استفاده آن را کاهش و غیرعقالیی ساخته بود. )گارنت 

شود بلکه اهمیت بیشتر این دوره به این است  ات راهبردی و امنیتی محسوب نمیمطالع« دوره طالیی»این دوره به عنوان 

داد، جلوگیری کنند.  که دو ابرقدرت زمانه توانستند از وقوع جنگی دیگر که موجودیت زمین را در معرض خطر قرار می

انجام و مطرح شد، این  های متعددی که برای نخستین بار در این دوره ( در واقع مطالعات و بررسی55: 1369)بوث 

بدل ساخته است. در این دوره، امنیت ملی « استراتژی معاصر»های مهم مطالعه استراتژیک یعنی  دوره را یکی از دوره

ای از  ل سالح هستهئشود در اوج مطالعات استراتژیک قرار داشت و مسا آنچه که به آن امنیت دولتی نیز گفته می

المللی مورد توجه قرار  های بین یحات، مباحث بازدارندگی و همچنین مدیریت بحرانگسترش تا آزمایش تا کنترل تسل

توانند از جنگ  ها چگونه می داشت. به یک معنی، هدف محوری در مطالعات استراتژیک در این دوره این بود که دولت

و نه لزوماً در حوزه تسلیحات جانبه  برداری کنند. اما گسترش رقابت همه به عنوان ابزار رسیدن به هدف سیاسی بهره

آوری این رقابت اقتصادی بازماند و توان پیشبرد این مسابقه را  های وقت، از تاب ای باعث شد تا یکی از ابرقدرت هسته

د. خروج این کشور زمینه فروپاشی را شوویژه در حوزه ماورای فضا نداشته و از این بازی به ظاهر بدون نتیجه خارج  به

ویژه در  که نتیجه محتوم رقابت کشوری است که از ابتدا، توان اقتصادی مناسبی برای ورود به این عرصه بهپی داشت  در

واسطه موضوعی که چهار دهه  حوزه جنگ ستارگان را نداشت. در عین حال این خروج نشانه این است که فروپاشی به
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ی نبود، بلکه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، گواه ا رقابت میان دو ابرقدرت را ایجاد کرده بود یعنی تسلیحات هسته

ها این کشورها برای آن دست به همه گونه اقدام علیه یکدیگر و کل جهان زده بودند.  ناکارآمدی ابزاری بود که مدت

(Hough 2004: 3) 

از جنگ سرد  ای است که از آن به دوره پس فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دوره پایان عصر جنگ سرد و شروع دوره

سازد. نخست، کاهش موضوع نظامی در  شود. چند ویژگی مهم، این دوره را از دوره جنگ سرد متمایز می یاد می

ارز مسایل نظامی نظیر مسایل سیاسی، اقتصادی،  سیاستگذاری استراتژیک کشورها و مطرح شدن موضوعات دیگری هم

، مشخصه دوم کاهش اعتبار و نیاز به سالح م( دوBuzan 2008: 12محیطی است. ) اجتماعی، فرهنگی و زیست

توان خواند این است که  ای به عنوان عامل جلوگیری از فروپاشی کشورهاست. آنچه تجربه بزرگ جنگ سرد می هسته

نده فروپاشی از درون نیست و حتی برعکس با ایجاد نوعی رای بازدارندگی حمله خارجی دارد اما بازدا سالح هسته

ای  گونه بینی سیاسی و غافلگیری راهبردی را باال خواهد برد به خارجی و افزایش معمای دفاع، زمینه خوش بازدارندگی

، رابطه معناداری میان افزایش اهمیت وم( سDonnreuther 2007: 2-3که راه بازگشتی برای آن قابل تصور نیست. )

سپتامبر  11( حادثه 16: 1387وجود دارد. )ماندل بازیگران سیاسی فروملی و فراملی با کاهش حاکمیت ملی کشورها، 

که در مقدمه به آن اشاره شد، ناشی از این ویژگی جدید مطالعاتی است. این موضوع تنها در وجه تهدید قابل  2001

ر دا نیز افزایش یافته است؛ برای نمونه بیل گیتس سرمایه هااشاره نیست بلکه نقش بازیگران فراملی در مقابله با تهدید

گذاری مهمی برای کشف واکسن کرونا انجام داده تا بتواند آن را برای مقابله با این  معروف شرکت ماکروسافت سرمایه

های پیچیده وابستگی متقابل اقتصادی ناشی از افزایش وابستگی  ، گسترش شبکهمویروس به بازار عرضه کند. چهار

مشترک و فزاینده و  هایها برخوردار نشوند، بلکه مواجه با تهدید متقابل جهانی باعث شده تا آنها تنها در حوزه فرصت

محیطی، انسانی و بهداشتی باشند که هرچند نقش کشورها در مقابله با آنها همچنان جدی  فراگیر نظیر مباحث زیست

رگیری بیشتر ، افزایش فشارها بر محیط طبیعی و احتمال دماست ولی برای غلبه بر آنها تنها عزم ملی کافی نیست. پنج

المللی پیامدهای  های قومی و مذهبی در محیط داخلی و بین میان کشورهای فقیر و غنی و همچنین افزایش درگیری

گریزناپذیر جهانی شدن است که تا پیش از این چندان مورد توجه نبوده است. در نهایت افزایش عوامل غیردولتی در 

 (Hough 2004: 3شود. ) که از آن به امنیت انسانی یاد میها یا همان چیزی  گذاری امنیتی دولت اولویت

آزادی از نیاز، آزادی از ترس و احترام به کرامت انسانی برای مشارکت »توان امنیت انسانی را در  در یک تعریف کلی می

ت: های چندی اس ( دانست. بر این اساس امنیت انسانی واجد ویژگیMcCormack 2007: 82« )در فعالیت اجتماعی
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امنیت انسانی به زندگی و شأن انسانی نظر دارد در حالی که در متون امنیت ملی توجه به جان و مال و کرامت انسانی 

محور؛ امنیت انسانی امری جهانشمول است و  شود؛ امنیت انسانی مردم محور است نه دولت اولویت اصلی محسوب نمی

های خاص را. به عبارت دیگر هر انسانی  د نه امنیت دولت و انسانده ل امنیت تمام بشریت را مورد توجه قرار میئمسا

به واسطه انسان بودن، جدا از نژاد، زبان، فرهنگ و عقاید باید حق زیست و بهزیستی را داشته باشد؛ امنیت انسانی 

را شامل  چندوجهی است و از گرسنگی گرفته تا ایجاد فضای مناسب برای زیست انسان و تا رشد وجوه معنوی انسان

 شود. می

 

دوم، دهد: نخست از امنیت دولتی به امنیت انسانی و بشری؛  در مجموع این تحول در سه وجه بیشتر خود را نشان می

محیطی و به نوعی کاهش  های مختلف امنیت از جمله ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست وسیع شدن حوزه

انگیز وابستگی متقابل پیچیده میان  با ابعاد جدید و سوم افزایش حیرتموقعیت بعد نظامی امنیت و همسان شدن آن 

تر  تر و وسیع تنها گسترده المللی در شکل جدید خود پس از جنگ سرد نه کشورهای جهان است. به این معنی امنیت بین

شورهای درگیر در شده بلکه عمق بیشتری به موضوعات داده و همین دو موضوع، زمینه را برای مشارکت فعال تمامی ک

های ملی  المللی نقش دولت اگرچه در این تحول جدی، امنیت بین( 164: 1380)بالدوین  موضوع فراهم ساخته است.

نوظهور و فراگیر و همراه  هایهمچنان برای مقابله با تهدیدات، محوری است ولی آنها به تنهایی قادر به مقابله با تهدید

 با شوک زمانی نامنظم نیستند.

ویژگی های 
امنیت بین الملل 
پس از جنگ 
 سرد

کاه  اهمیت 
موضوعات 
 نظامی

کاه  اعتبار 
تسلیحات 
 هسته ای

افزای  
بازیگران 
فروملی و 
 فراملی

گستر  
وابستگی 
 متقابل پیچیده

افزای  اهمیت 
امنیت انسانی 
و تهدیدات 
 نوظهور
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 پروری زیستی گیر کرونا و هراس بیماری همه

مند و  گیری هدف شود که آیا این همه مرتبط به این موضوع است که در چنین مواقعی این بحث مطرح می سومپرسش 

پروری زیستی  پروری زیستی است؟ برای پاسخ به این پرسش ضروری است تا درک مناسبی از هراس یک اقدام هراس

گناه با استفاده از عوامل زیستی به عنوان جنگ  روری زیستی عملی مجرمانه علیه شهروندان بیپ داشته باشیم. هراس

زیستی است. عامل جنگ زیستی اغلب بدون رنگ و تاحد زیادی با میکروارگانیسم )باکتری، ویروس و قارچ( یا سمی 

یادی بیشتر منتقل شود. این کار به سادگی تواند در هوا، غذا و نوشیدن به افراد تاحد ز )معموالَ سمی پروتیئنی( که می

فراوانی برای مردم داشته باشد.  1تواند درد و رنج شود و می شود و به سختی جلوی آن گرفته می منتشر می

(Gajalakshmi 2012: 159عوامل هراس ) شوند: دسته آ با اولویت  پروری زیستی به سه دسته آ، ب و س تقسیم می

هایی است که برای امنیت ملی خطرناک است و به سادگی از فرد به فرد منتقل و پخش  باالست و شامل ارگانیسم

واسطه ایجاد هراس  فراوانی برای بهداشت عمومی خواهد داشت و به تبرد و تأثیرا شود؛ جمعیت زیادی از بین می می

با اولویت باال باعث پخش  های بهداشتی عمومی و ملی است. عامل ب نیز عمومی و نارضایتی عمومی نیازمند آمادگی

شود ولی از نظر تعداد درگیری و احتمال مردن به نسبت الف کمتر است و امکان کنترل آن نیز بیشتر است.  آسان می

توانند در آینده در دسترس قرار گیرند و باعث کاهش تولید،  زاهای نوظهور هستند که می عامل س شامل موارد بیماری

 (Ibid: 160داشت کمتر خواهد شد. )احتمال کشتار بیشتر و به

شود و درصد باالیی درگیری و جمعیت فراوانی را  عامل آ به سادگی از حیوان به انسان و انسان به انسان منتقل میپس 

کند و عامل س نوعی مهندسی کردن کار است. آنچه تاکنون  تری درگیری ایجاد می کند. عامل ب سطح پایین درگیر می

وری زیستی بیشتر مطرح است، اشاره به عامل س دارد که قابلیت کنترل برای حداقل کشور صادرکننده پر در مورد هراس

چنین کند و هم را داشته باشد؛ منظور از کنترل این است که محدوده مشخص و متناسب با هدف موردنظر را درگیر می

اگر با نگاه  اًهای فراگیر عمدت تاکنون بیماریشود و اگر درگیر شود قابل کنترل باشد. با این حساب،  خود درگیر نمی

گیر کنونی نیل نکرده است. لذا  پروری زیستی هم بود در سطح ب و س بودند و عمدتاَ به سطح آ به شکل همه هراس

رسد توجه به تأثیرگذاری  به نظر می المللی را دارد. دهد که موضوع قابلیت بررسی بیشتر از منظر امنیت بین این نشان می

                                                           
1
 panic 
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پروری  برداری کمتری برای هراس گیری اخیر این نوع جدید ویروس در مقایسه با موارد پیشین، امکان بهره شدید همه

زیستی را فراهم کرده است و این امر به دو دلیل است: یکی سطح شیوع وسیع و مصون نبودن هیچ کشوری از این 

بود که کشور)یا گروه( صادرکننده از صدمات آن مصون توان ویروسی منتشر کرد و مطمئن  ای که نمی موضوع به گونه

باشد و دیگری امکان جهش ویروس وجود دارد که در صورت بازگشت یا درگیر شدن کنترل شده با ویروس برای رد 

د و پیامدهای کنگم کردن، ممکن است توان مقابله کشورهای جهان را برای مقابله با آن دچار ضعف و ناکارآمدی 

های قبلی نشان از این تجربه دارد  ری برای کشورها و جهان در پی داشته باشد. تفاوت جدی کرونا با ویروسناپذی جبران

های  شود، برای بیماری های گذشته که حتی از کشور و منبع سرزمینی مشخصی منتشر می های مقابله با بیماری که روش

در شرایطی که پیامدهای ظهور بیماری کرونا همه  پروری زیستی نوظهور و جدید مؤثر نباشد. لذا در موضوع هراس

ترین ها و کشورها از این حربه را در آینده با چالش مواجه کرده است. زیرا مهمکشورها را درگیر ساخته، استفاده گروه

ارض المللی، توان مقابله کشورها با شیوع بیماری و مرگ و میرها و عو چالش برای تمامی کشورها و صلح و امنیت بین

المللی  متنوع آن است که ناتوانی حاصل از رویارویی با این معضل از اولویت و اهمیت بیشتری برای امنیت بین

 برخوردار است.

پروری زیستی سخت است، قابلیت آن در آینده فراوان به نظر  به این معنی اگر در حال حاضر امکان اثبات هراس 

ترین موضوع این است که با توجه به سطح و میزان شیوع پرورانه دارد و مهم سهرا هایتواند زمینه اقدام رسد که می می

الملل  تواند بیشتر از گذشته و باالتر از مباحث استراتژیک بر امنیت بین های در حال جهش می و کاهش کنترل این بیماری

 تأثیرگذار خواهد بود.

 المللی در دوره پس از جنگ سرد بیماری کرونا و امنیت بین

الملل پس از جنگ  طور مشخص چه تأثیری در تثبیت برداشت از امنیت بین این است که بیماری کرونا به چهارمپرسش 

سرد خواهد داشت؟ شیوع بیماری کرونا تحوالت چندی را با خود به همراه داشت که توجه به برخی از آنها برای تمامی 

که گسترش ویروس کرونا اولویت امنیت بهداشتی را  ویژه کشور ما ضروری است؛ نخست این کشورهای جهان به

آن توجه بایسته  افزایش داد. در این معنی، سالمتی به عنوان ارزش مشترک جهانی مطرح شده و ضروری است که با 

ها برای  شود. اگر به این فراگیری، شیوع وسیع و سریع توجه شود باید اشاره کرد که استفاده از این  تیپ ویروس

یابد، این تصور  طور معمول زمانی که بیماری شیوع می پروری زیستی )بیوتروریسم( محل بحث است. به هراس اقدامات
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شود که آیا این بیماری توسط دولتی خاص برای رسیدن به اهدافی مشخص در یک بخش یا منطقه از جهان  ایجاد می

درگیر به معنی این است که این نوع اقدام،  گسترش یافته است؟ آیا عدم درگیر شدن یک کشور خاص متخاصم با کشور

امنیتی است که با کمترین هزینه سعی در وارد کردن بیشترین هزینه به کشور مقابل دارد؟ آیا  هایهای جدید تهدید روش

تر، کشور صادرکننده عامدانه تالش کرده تا از کشور خود با تلفات کم شروع کند و با داشتن داروی  در شکل پیچیده

 له با آن و پنهان کردن آن، قصد دارد تا توجه کشورهای دیگر را از خود منحرف کند؟ مقاب

نظامی و استراتژیک است. در واقع،  هایها بیش از موضوع ، فراگیری بیماری کرونا نشان داد که اهمیت امنیت انسانمدو

باید  1ها به عنوان مجریان و مراجع امنیت امنیت آنهایی هستند که دولت هایتا پیش از این تصور بر این بود که موضوع

ها در فرایند  مبتالبه در مطالعات امنیتی این بود که آیا دولت هایآن را تعریف کنند. به همین دلیل یکی از موضوع

برای  3امور خواهند کرد و به نوعی موضوعاتی که تهدید وجودی 2کردن شان، اقدام به امنیتی سیاستگذاری امنیت ملی

المللی خود دست یابند. اما  کنند تا به منافع سیاسی یا داخلی و یا بین ن نیست به عنوان تهدید وجودی مطرح میکشورشا

ها با تهدیداتی مواجه هستند که نه خود در تعریف آن نقش  نوظهور موضوع محوری این است که دولت هایدر تهدید

امنیت ملی کشورها لزوماً دولتی نیست و زمانی که دولتی  داشتند و نه دشمنانشان. لذا امروزه دستورکار سیاستگذاری

یابد و زمینه برای افزایش اهمیت انسانی فراهم  نباشد تاحد زیادی اهمیت مباحث نظامی و امنیت دولتی کاهش می

های  چنین یکی دیگر از دالیل این توجه به مباحث انسانی این است که در گذشته حتی در مورد بیماریشود. هم می

سیاسی و بلندپایه کشورها تماسی با بیماری نداشتند و تنها یک گروه و جمعیت هدف درگیر موضوع  هایگیر، مقام همه

برای  هاسیاسی درگیر شدند بلکه وجه استفاده ابزاری از این نوع تهدید هایتنها مقام شدند. اما در شکل جدید نه می

یابد زیرا هیچ مقام  پروری زیستی کاهش می ارگیری آن برای هراسدستورکار دولتی و یا امنیتی کردن آن و یا به ک

پذیرد که ویروسی منتشر شود که خود آنها از آن مطمئن نیستند که مصون خواهند بود.  سیاسی این خطرپذیری را نمی

سیاسی،  هایآمیز بوریس جانسون در تحقیر شیوع این بیماری و درگیر شدن وی نشان از این دارد که مقام اقدام حماقت

 نوظهور را باید بسیار جدی بگیرند و از آن استفاده ابزاری نکنند. هایشکل جدید تهدید

واسطه شیوع ویروس کرونا باید بر آن تأکید کرد این است که کشورهای مختلف جهان باید  ، موضوع دیگری که بهومس

شتری به خرج دهند زیرا با توجه به مباحث باال، سنتی امنیتی حساسیت بی هایبه نسبت تهدید هانسبت به این نوع تهدید

                                                           
1
 Referent object and executer of security 

2
 Securitization theory 

3
 Existential threat 
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د و آنها نیز یا به آن دست یابند و یا شوپرور منتقل  های هراس ممکن است که به گروه هابرداری ابزاری از این تهدید بهره

ها به  پرور و حمله این گروه های هراس کشورهای مختلف برای نابودی غیرمستقیم دشمنان خود با انتقال آن به گروه

المللی به همراه  جدی علیه صلح و امنیت بین هایکشور موردنظر باعث گسترش فزاینده آن شوند و همین امر، تهدید

ای  پرور نباید به تسلیحات هسته های هراس داشته باشد. تا پیش از این، هراس جدی این بود که تحت هیچ شرایطی گروه

یابد. اما با این  المللی به شدت افزایش می د آن برای صلح و امنیت بینبه هیچ طریق ممکن دست یابند زیرا میزان تهدی

های  المللی دیگر ترکیب دولت ترین موضوع امنیت بینحساب، با تقویت و گسترش میزان تخریب این ویروس، مهم

های  شدن گروه ای شاید نباشد، بلکه مسلح ویژه تسلیحات هسته پرور و تسلیحات کشتار جمعی به های هراس یاغی، گروه

های زیستی برای دستیابی به اهداف خود بدون هیچ مسئولیتی، به اولویت جدی امنیت  پرور به انواع سالح هراس

 المللی بدل خواهد شد. بین

المللی کشورهای مختلف  المللی باید مورد توجه قرار گیرد، افزایش تعهدات بین ، آنچه که در این تحول امنیت بینمچهار

نوظهور  هایتعهد تنها اشاره به استفاده از تجارب مشترک و همکاری بیشتر برای مقابله با این نوع تهدیداست. این 

نیست بلکه بروز و شیوع بیماری از کشور مبدأ باید جدی گرفته شود زیرا کشورها باید نسبت به افزایش استاندارد 

یک بیماری تنها مسئله یک کشور خاص نیست. در جهانی بهداشتی و پزشکی در سراسر جهان حساس باشند زیرا شیوع 

واقع، موضوع مهم همانند دوره جنگ سرد این است که آیا توان کنترل بحران در میان کشورها وجود دارد تا بحران 

روز  کوبا به فروپاشی و تخریب جهان منجر نشود. از این منظر، بهداشت جهانی امروزه 1962ای سال  همانند بحران هسته

 ورت جهانی است.یک ضر

، افزایش تهدیدات نوظهوری نظیر شیوع ویروس کرونا با تعطیلی روال عادی زیست کشورها در طی چند ماه، مپنج

ویژه در  المللی و کشورها وارد کرده است. این موضوع ممکن است به صدمات و لطمات فراوانی به اقتصاد بین

های وسیع و گسترده باشند،  شند و یا تحت فشارها و تحریمکشورهایی که از نظر اقتصادی در وضعیت مناسبی نبا

ها را  آوری دولت های وسیع و گسترده را در پی داشته باشد. در واقع، این ویروس تالش دارد تا تاب ها و ناآرامی آشوب

شدن « تر آشوبناک»پرور و نوعی  های هراس ها، افزایش گروه دچار چالش کند که نتیجه محتوم کاهش موقعیت دولت

 المللی به تعبیر جیمز روزنا خواهد بود. وضعیت امنیت بین
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ها باید  شدن یک ضرورت است و با توجه به مباحث باال، بیش از هر زمان دیگری الجرم دولت ، امروزه جهانیمشش

ها نباید  لتشده باشد و نقش دو شدن باید حفاظت المللی را در دستورکار خود قرار دهند. اما این جهانی دستورکار بین

کاهش یابد یا متزلزل شود زیرا ساختاری جایگزین برای آن وجود ندارد و حتی ممکن است این شرایط و ضعف دولت 

زمینه غیرقابل کنترل شدن بحران را افزایش دهد. اما در عین حال تقویت موقعیت دولت لزوماً به معنای بستن مرزهای 

 و مقابله با بحران خواهد شد. ملی نیست که نه شدنی است و نه باعث کاهش

المللی شده است. پرسش مهم این است که  واسطه شیوع ویروس کرونا عارض بر امنیت بین مجموع این شش موضوع به

المللی آمادگی دارند و اگر نه، برای آماده شدن باید چه تمهیداتی را  آیا کشورها برای تطبیق و مواجهه با آن در سطح بین

 به کار بندند.
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توان آماده مقابله با تهدیدات جدید در آینده بود؟ آیا در  د. آیا با این آمادگی میشو برای مقابله با آن در کشور فراهم

شروع دهه چهارم این سده مجدداً با بحران و تهدید جدیدی مواجه خواهیم بود؟ و آیا برای آن آمادگی داریم؟ پرداخت 

ند توان ما را برای آینده افزایش دهد و توا جدید امنیت انسانی می هایجدی ما به موضوع شیوع ویروس کرونا و تهدید

 های آتی کمک کند. در به کنترل درآوردن بحران

ها و  ، برای تأمین امنیت انسانی سه اصل محوری الزم است: پیشگیری، حمایت و تقویت. پیشگیری از انواع آسیبمدو

کودکان از جمله محورهای آن  های انسانی به ویژه برای زنان و دیدگان و تقویت مهارت صدمات، حمایت از آسیب

نوظهور و جدید، کمک به توانمندساختن  هایو محورهای مهم آمادگی ما برای تهدید هااست. یکی از موضوع

تر و  المللی است. این یکی از تعهدات جدی کشورها برای دستیابی به زیست مناسب کشورهای مختلف در سطح بین

 تر در آینده است. امن

 هایها و تهدید تواند روال مقابله با بحران المللی می ای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سنتی امنیت بینه در نهایت، آشوب

ها و مشکالت فزاینده  آینده را دچار مشکل جدی کند. بر این اساس، کشورهای مختلف از جمله کشور ما که با تحریم

 تر باشد. نی بسیار حساس و جدیالمللی مواجه است، باید نسبت به شرایط کنو اقتصادی در سطح بین
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 المللی با تأکید بر نقش سازمان ملل متحدویروس کرونا و تهدید صلح و امنیت بین

1مهسا فرحان جم  

 چکیده

 یکفقط  یننشان داد که ا یرگهمه یماریب ین، اثرات ا 2019در دسامبر سال  کرونا یدجد یروسپس از ظهور و یاندک

-را تحت یالمللینب یتاقتصاد، صلح و امن ،زیستیطتواند محیدارد که م یا، بلکه ابعاد گستردهیستن یبحران بهداشت

 یدر کشورها یالمللینب یهارییکرونا با ادامه خشونت و درگ یریگ، همهیرکلدب یهارغم تالشبهالشعاع قرار دهد. 

نه تنها از شدت خشونت و  یو سودان جنوب یمناز کشورها مانند  یهمراه بوده است. در برخ یروساز و یدهد یبآس

های شورای امنیت این مقاله درصدد است تا با مطالعه سابقه قطعنامه است. یافته یش همکاسته نشده بلکه افزا یریدرگ

گیر و دنیاگیر به این مهم بپردازد که نخست، آیا سازمان ملل متحد قائل به این است که ههای همدرخصوص بیماری

بالقوه سازمان ملل و شوند و دوم، نقش المللی محسوب میگیر از عوامل تهدیدکننده صلح و امنیت بینهای همهبیماری

یروس کرونا مورد مطالعه خواهد و یرییاگدر مدت دن یالملل ینب یتصلح و امن یداتاز تهد یریآن در جلوگیر تأث

ها و  یریدادن به درگ یانپا یبرا یتعهد قانون یت درباره کروناامن یشوراین این موضوع که قطعنامه همچنگرفت. 

 کند بررسی خواهد شد.  ی ایجاد میدولت یرمسلح غ یهاکشور و گروه یگرانتوسط باز یالمللیناختالفات ب

 .المللی، سازمان ملل متحد، شورای امنیتونا، صلح و امنیت بینویروس کرهای کلیدی: واژه

 مقدمه

از زمان تأسیس سازمان ملل متحد به عنوان باالترین نهاد حافظ صلح و امنیت تا امروز، جامعه جهانی بارها دستخوش 

های المللی، ناآرامیت بینای، اختالفاهای منطقهالشعاع قرار داده است. جنگحوادثی شده که امنیت و ثبات آن را تحت

های شورشی و جهادی مانند داعش و بوکوحرام اتفاقاتی از این داخلی، نقض حقوق بشر در برخی کشورها، ظهور گروه

ها ها و ناآرامیگیر و دنیاگیری مانند ایدز و ابوال نشان داد که تنها جنگهای همهقبیل است. اما بروز و شیوع بیماری

تواند تهدیدی اندازند؛ بلکه مسائل مربوط به بهداشت و سالمت نیز میالمللی را مخاطره میامنیت بیننیستند که صلح و 

                                                           
1
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گیر برای حفظ صلح و های همهالمللی به شمار رود. سازمان ملل متحد در دوران شیوع بیماریبرای صلح و امنیت بین

 های شورای امنیت و مجمع عمومی شاهد این مدعاست. مهرا انجام داده است. صدور قطعنا هاییالمللی اقدامامنیت بین

، سرعت فزاینده شیوع این بیماری و پیامدهای گسترده آن، 2019با ظهور ویروس کرونا در ووهان چین در اواخر سال 

خصوص در کشورهایی که درگیر منازعات داخلی جامعه جهانی یک بار دیگر با چالش حفظ صلح و امنیت در دنیا به

المللی نظیر سازمان بهداشت جهانی و های بینهای سازماند مانند یمن، سوریه و سودان جنوبی مواجه شد. تالشهستن

برنامه جهانی غذا از یک سو و اقدامات اعضای دائم شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد از سوی دیگر برای حل 

دهد که در ها نشان مین نیز ادامه دارد. با این وجود، بررسیاین بحران جهانی از روزهای آغازین پیدایش کرونا تاکنو

تر نشده بلکه شدت یافته است. به دنبال همین مسائل، شورای امنیت با اتفاق دوران کرونا نه تنها اختالفات مسلحانه کم

بس و لزوم حفظ تشها و بازیگران غیردولتی را به آتصویب کرد و توجه دولت 2020ای را در اول جوالی آرا قطعنامه

المللی معطوف ساخت. اما باید دید قطعنامه شورای امنیت تا چه میزان به عنوان یک تعهد قانونی صلح و امنیت بین

های سازمان ملل شود. بدین منظور ابتدا به اقدامالملل در نظر گرفته میآور برای تابعان فعال و منفعل حقوق بینالزام

گیر )گفتار اول( خواهیم پرداخت و سپس )گفتار دوم( اقدامات دبیرکل در های همهبیماریمتحد در زمان بروز سایر 

 شود.زمان کرونا را مورد مداقه قرار خواهیم داد. در گفتار سوم نیز آثار قانونی قطعنامه شورای امنیت بررسی می

 2و دنیاگیر 1گیرهای همهگفتار اول: نقش سازمان ملل متحد در بیماری

در  3هایی با ابعاد گسترده بوده است. پدیدار شدن بیماری ابوالالملل تا امروز چندین بار شاهد پیدایش بیماریبین دنیای

و پیامدهای این دو  (Gottlieb Ms, 2006: 1-3) 1981در سال  4و بیماری ایدز ,CDC) (1 :19762020سال 

تواند به سرعت از یت از این واقعیت داشت که جهان نمییافته و در حال توسعه، حکاتر توسعهبیماری در کشورهای کم

در  7و وبا 6، ماالریا5های واگیردار مانند تب زردها خالصی یابد. عالوه بر این، گسترش انواع بیماریدست این بیماری

                                                           
1
 . Epidemic. 

2
 . Pandemic. 

3
 . Ebola Virus Disease (EVD) 

4
 . Human immunodeficiency virus infection and acquired immunodeficiency syndrome (HIV/AIDS) 

5
 . Yellow fever. 

6
 . Malaria. 

7
 . Cholera 
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ملل متحد  خود به بحرانی جدی برای سازمان 1«جمهوری دموکراتیک کنگو»کنار ایدز و ابوال در کشورهای فقیری مانند 

 تبدیل شد و واکنش شورای امنیت ملل متحد را به دنبال داشت که ذیال به آن اشاره خواهد شد.

 شورای امنیت 1983قسمت اول: قطعنامه 

 60با ابراز تأسف عمیق از ابتالی بیش از  2011جون  7سی سال بعد از اولین گزارش بیماری ایدز، شورای امنیت در 

میلیون کودک در اثر  16میلیون نفر و یتیم شدن بیش از  25ری در سراسر جهان، مرگ بیش از میلیون نفر به این بیما

 (S/RES/1983)المللی تلقی کرد. شان بدلیل ایدز، این بیماری را بحرانی جدی برای صلح و امنیت بینفوت والدین

ل بیماری ایدز و همچنین با تأسی از برای پیشگیری و کنتر 2شورای امنیت ضمن تأیید اقدامات مجمع عمومی ملل متحد

ترین و دشوارترین دارد که ایدز کماکان یکی از مهماعالم می 3«اجتماعی مشترک مسئوولیت»های کمیته نتایج نشست

های توسعه، پیشرفت و ثبات جوامع است و به یک پاسخ جامع جهانی از سوی کشورهای عضو ملل متحد، چالش

لتی و خصوصی، بازیگران غیردولتی و اشخاص حقیقی نیاز است تا امنیت افرادی که تحت المللی دوهای بینسازمان

  (S/RES/1983: 1)  تأثیر این بیماری قرار دارند، به شکل مؤثری تضمین شود.

های جنسی علیه ثبات در دوران منازعات و پسا منازعات، خشونتدارد که شرایط  بیشورای امنیت همچنین ابراز می

کننده، تولد اجباری کودکان ناشی از مادران مبتال به بیماری و کودکان، عدم دسترسی به وسایل بهداشتی و پیشگیریزنان 

-مسائل مربوط به بهداشت و سالمت عمده 2000که، از سال طوریشود. بهوقفه این بیماری میایدز، باعث گسترش بی

 رود.ترین علت مرگ و میر در جهان به شمار می

امنیت با شناسایی بیماری ایدز به عنوان یکی از عوامل تهدیدکننده صلح و امنیت در زمان اختالفات جنگی و  شورای

کند تا با یکدیگر همکاری کنند و با اقدامات موثر دوران پساجنگ، به کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد توصیه می

های جنسی علیه زنان و دختران بکاهند. مک و از میزان خشونتالمللی به کاهش این بیماری کمحلی، ملی، فراملی و بین

(S/RES/1983: 3) 

 شورای امنیت 2177قسمت دوم: قطعنامه 

                                                           
1
 . Democratic Republic of Congo (DRC). 

2
و قطعنامه  2001مصوب   A/RES/S-26/2. الزم به توضیح است که مجمع عمومی درخصوص بیماری ایدز در دو قطعنامه به شماره  

A/RES/60/262 موسوم به اعالمیه سیاسی ایدز نسبت به مخاطرات این بیماری واکنش نشان داده است. 2006وب مص 
3
 . The Corporate Social Responsibility Committee (CSR) 



 موعه مقاالت همایش پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهانمج

 

 349  

 

دنبال شیوع گسترده ابوال در کشورهای غرب آفریقا از جمله سیرالئون، لیبریا، نیجریه و گینه، شورای امنیت هفت هزار به

به این بحران اختصاص داد. شورای امنیت در  2014سپتامبر  18تاریخ و دویست و شصت و هشتمین جلسه خود را در 

-دیده را تضعیف کرده و اگر مهار نگردد، میکند که شیوع گسترده ابوال ثبات کشورهای آسیباذعان می 2177قطعنامه 

 (S/RES/2177)های داخلی و وخامت جو سیاسی و امنیتی شود.تواند منجر به افزایش ناآرامی

منیت ضمن تأیید اقدامات مجمع عمومی، شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد و کمیته حفظ صلح شورای ا

المللی برای مقابله با ابوال، بر نقش کلیدی سازمان بهداشت جهانی که ابوال های محلی، ملی و بینجهت حمایت از تالش

سازمان  (S/RES/2177: 3)فی کرد، تأکید کرد. المللی معرکننده بینرا یک فوریت بهداشت عمومی و عامل نگران

، با معرفی یک نقشه راه و در نظر گرفتن دوازده ماموریت حیاتی مانند کنترل 2014بهداشت جهانی نیز در آگوست 

عفونت، بسیج جامعه جهانی و رفع شیوع کرونا، متوقف کردن انتقال بیماری ابوال در سراسر جهان را هدف خود قرار 

   (WHO/GAR, 2014: 1)  داد.

های خود برای مهار ابوال ادامه دهند و ابعاد گسترده خواهد که به تالششورای امنیت از کشورهای غرب آفریقا می

خواهد تا به اقتصادی، امنیتی، سیاسی و انسانی این بیماری را کاهش دهند. عالوه براین، از سایر کشورها هم می

-S/RES/2177: Para 2)تر کنترل شود.طی فراهم آورند تا ابوال هر چه سریعکشورهای آفریقایی کمک کنند و شرای

10) 

 شورای امنیت 2439قسمت سوم: قطعنامه 

تصمیم  2018اکتبر  30با توجه به شرایط اضطراری جمهوری دموکراتیک کنگو ناشی از بیماری ابوال، شورای امنیت در 

 گرفت.  2439به صدور قطعنامه 

برند و در دارد که برای کشوری که مردمانش از انواع مختلف بیماری رنج مین قطعنامه ابراز میدر ای شورای امنیت

تر از نیازهای های مکرر بودند، ابعاد این بیماری بسیار گستردههای اخیر درگیر مخاصمات مسلحانه و خشونتدهه

  1(S/RES/2439) بشردوستانه کنگو است.

                                                           
1
اعالم داشت که شرایط ، توجه جامعه جهانی را به این مهم جلب نموده و 2018مصوب  2409تر نیز در قطعنامه . الزم به ذکر است که شورای امنیت پیش 

المللی در منطقه است و وضعیت امنیتی موجود تاثیر منفی بر توانایی پاسخ و کنترل ابوال اضطراری جمهوری دموکراتیک کنگو تهدیدی بر صلح و امنیت بین

 خواهد داشت. نک:

 Document: S/RES/2409 Available at: www.un.org 
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های مسلح گروه دلیل فعالیتنی که امنیت سراسری و شرایط بشردوستانه در کنگو بهشورا همچنین با تکرار این نگرا

ورزد و از تمام تأکید می 1«صلح، امنیت و همکاری»داخلی و خارجی بحرانی است، بر اهمیت استراتژیک اجرای برنامه 

  (S/RES/2439, Para 1: 3) خواهد تا تعهدات خود را ایفا کنند.امضاکنندگان می

المللی قلمداد میکند و ورای امنیت در این قطعنامه نیز بیماری ابوال را عاملی جدی برای تهدید علیه صلح و امنیت بینش

خواهد تا با حفظ حق حاکمیت و استقالل کنگو در حفظ صلح و ثبات منطقه از تمام کشورهای عضو ملل متحد می

 مشارکت کنند.

 رکل سازمان ملل متحدگفتار دوم: ویروس کرونا و اقدامات دبی

بعد از پیدایش و شیوع گسترده ویروس کرونا این بیماری به سرعت، زندگی عادی در سراسر جهان را با مخاطره مواجه 

، اظهار داشت که ویروس کرونا عمیقاً صلح و 2020جوالی  2دبیرکل سازمان ملل متحد، در « آنتنیو گوترش»ساخت. 

 خته است. المللی را به خطر انداامنیت بین

المللی به المللی منحرف شود، روند برقراری صلح و امنیت بینوی اعالم داشت که در برخی کشورها اگر جامعه بین

گیری کرونا باعث تمدید مهلت عملیات ای شکننده خواهد شد. به عنوان مثال در دارفور سودان، همهطرز فزاینده

گرا و تروریستی شیوع بیماری کرونا را مزیتی تاکتیکی تلقی ای افراطهبرقراری صلح شده است. در مناطق دیگر، گروه

کردند و در سومالی این خطر وجود دارد که الشباب از تمرکز نیروهای امنیتی برای مهار کرونا استفاده کرده و حمالت 

  (SC/14241:2020)  را افزایش دهند.

جده انتخابات در دنیا به تعویق بیفتد. برای نمونه، در جمهوری عالوه براین، شیوع ویروس کرونا باعث شده تا تقریباً ه

آفریقای مرکزی دولتمردان از این موقعیت بهره جستند و انتخابات پایان سال را معلق کردند و این اقدام منجر به افزایش 

 (SC/14241:2020)  شود.های سیاسی در آفریقا و تضعیف مشروعیت حکومت میتنش

های سیاسی حل و فصل اختالفات حلهای اجتماعی ناشی از کرونا سبب شده تا راهرقراری محدودیتاز سوی دیگر، ب

 هایی همراه شود.گرفت با دشواریگری که عموماً به صورت حضوری صورت میاز جمله مذاکرات و میانجی

ها عدالت اجتماعی را ت انساننظر از ملیت و قومیداند که صرفدبیرکل ملل متحد، ویروس کرونا را دشمنی مشترک می

هدف قرار گرفته است. در کشورهایی که ناآرامی و درگیری مسلحانه وجود دارد زنان، کودکان، معلوالن و قشرهای 
                                                           
1
. Peace, Security and Cooperation (PSC framework).  
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کنند و شیوع کرونا این فشار را مضاعف دلیل کمبود سیستم بهداشتی و درمانی تحمل میپذیر فشار زیادی را بهآسیب

خواهد که برای لذا دبیرکل از کلیه کشورهای ملل متحد، باالخص شورای امنیت می (Guteres, 2020) سازد.می

 بس و مهار کرونا در کشورهای درگیر مخاصمات تالش کنند. برقراری آتش

 گفتار سوم: اقدامات شورای امنیت در برابر ویروس کرونا

بیماری دنیاگیر از سوی سازمان بهداشت گیر به یکصد و ده روز بعد از اعالم ویروس کرونا از یک بیماری همه

مبادرت  2532، اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد، به اتفاق آرا به صدور قطعنامه  (WHO: DG, 2020)جهانی

المللی شورای امنیت با قبول اینکه دنیاگیری کرونا تهدیدی علیه صلح و امنیت بین (S/RES/2532: 2020)ورزیدند. 

بس در مناطق درگیر جنگ و اختالفات استقبال کرد. در این گفتار به کل ملل متحد مبنی بر آتشاست، از دعوت دبیر

 بررسی مفاد قطعنامه و ماهیت حقوقی آن خواهیم پرداخت.

 شورای امنیت 2532قسمت اول: قطعنامه 

لل متحد در آوریل بس، مجمع عمومی مبرای آتش« آنتنیو گوترش»گیر بودن ویروس کرونا و درخواست با اعالم همه

تصویب کرد. « المللی شدیدتر برای مهار، کاهش و شکست کروناهمکاری بین»ای را با موضوع قطعنامه 2020

(A/RES/74/270)دلیل اختالفاتی که ایاالت متحده و چین درخصوص تعیین منشاء کرونا از یک . اما شورای امنیت به

زعم های بهت متحده و سازمان بهداشت جهانی به علت گزارشو تضعیف روابط ایاال  (Baylon, 2021: 24)سو

ورزانه، نسبت به ویروس کرونا سکوتی محسوس در پیش گرفت و از نشان دادن هر نوع واکنشی اجتناب آمریکا غرض

  (KFF, 2021: 1)ورزید. 

قطعنامه  2020اول جوالی  وجود آمده، شورای امنیت درچندی بعد، با مشارکت فرانسه و تونس برای رفع اختالفات به

« سازمان بهداشت جهانی»را تصویب کرد. با توجه به اختالفاتی که ذکر آن رفت، شورای امنیت از به کار بردن نام  2532

 270/74با این وجود در مقدمه قطعنامه شورای امنیت به قطعنامه  (Pobjie, 2020)در متن قطعنامه خودداری کرد. 

 1ست.مجمع عمومی اشاره شده ا

                                                           
1
 یید کرده است.أمجمع عمومی نقش حیاتی سازمان بهداشت جهانی در قبال ویروس کرونا را ت 270/74. ذکر این نکته ضروری است که قطعنامه  
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گیری کرونا به عنوان عامل تهدیدکننده صلح و از چند منظر قابل توجه است. نخست، در قطعنامه همه 2532قطعنامه 

دوم، در قطعنامه یک درخواست عمومی و فوری از کلیه کشورها  (S/RES/2532: Para.1)امنیت در نظر گرفته است.

سوم، شورای امنیت از کشورهای درگیر  (S/RES/2532:, Para. 2)ها شده است. ها و خشونتبرای توقف تنش

 بس اعالم کنند و در یک عملیات بشردوستانه بادوام مشارکت نمایند.روز آتش 90خواهد که حداقل برای منازعه می

(S/RES/2532:, Para. 3) های افراطی مثل داعش، القاعده و چهارم، برای اولین بار شورای امنیت از تمام گروه

های مسلحانه در سراسر دنیا را متوقف بس پایبند باشند و جنگخواهد که به آتشهای تروریستی میو سایر گروهالنصره 

    (:S/RES/2532) کنند.

 شورای امنیت 2532قسمت دوم: آثار قطعنامه 

ها را به عنوان بیماری گیر مانند ایدز و ابوال، اینهای همههای مربوط بیماریتر نیز در قطعنامهاگرچه شورای امنیت پیش

و در مواجه با کرونا این رویکرد  2532المللی در نظر گرفته بود، اما در قطعنامه یک عامل تهدیدکننده صلح و امنیت بین

به شدت تقویت شد. آثار قابل توجه و گسترده کرونا در جهان باالخص مناطق درگیر مخاصمات مسلحانه باعث شد تا 

 (UN Charter, Art: 24) منشور ملل متحد دست به اقداماتی بزند. 24اده شورای امنیت در پرتو م

مندرج « المللیصلح و امنیت بین»تری از مفهوم این است که شورای امنیت تفسیر بسیار موسع 2532اولین اثر قطعنامه 

ختیارات خود را گسترش دهد. براین اساس، این امکان وجود دارد که شورا ادر منشور سازمان ملل متحد را ارائه می

المللی تلقی زیستی و تغییرات اقلیمی را نیز عاملی برای تهدید صلح و امنیت بینهای محیطدهد و روزی شاید بحران

منشور انجام دهد. دومین اثر قطعنامه ترسیم شکل جدیدی از شورای امنیت است  7کند و حتی اقداماتی را تحت فصل 

فراتر گذاشته و مسئوولیت هماهنگی جهانی در برابر خطرات بهداشتی را بر عهده گرفته که پا را از وظایف سنتی خود 

رسانی، مبارزه با انتشار اطالعات نادرست، افزایش آگاهی عمومی، بسیج است. مانند درخواست برای تسهیل کمک

  (Pobjie, 2020) نیروهای فنی و متخصص و دسترسی عادالنه جهان به واکسن معتبر.

آور شورای امنیت واجد خصیصه الزام 2532آید که آیا قطعنامه الذکر، این پرسش به میان میتوجه به موارد فوقبا   

 های عضو سازمان ملل متحد مکلف به تبعیت از آن هستند؟است و آیا دولت
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منشور ملل  25ماهیت ماده با توجه به »دارد: المللی دادگستری در رای مشورتی نامیبیا ابراز میگونه که دیوان بینهمان

االجرا بودن این آور بودن قطعنامه شورای امنیت، باید تمام عواقب و آثار الزمگیری در مورد الزاممتحد، قبل از نتیجه

  (ICJ: Namibia Advisory Opinion: 1971, Para. 114) «ها مورد به مورد بررسی شود.قطعنامه

گاه باید منشور تصویب شده است. آن 25به صورت ضمنی تحت تأثیر ماده  2532اگر قائل به آن باشیم که قطعنامه 

آور دارد. عالوه براین، مقدمه قطعنامه که بس جهانی ماهیت غیرالزامبپذیریم که قطعنامه درخصوص درخواست آتش

منشور  34ب ماده داند، به موجالمللی میسابقه آن را تهدیدی علیه صلح و امنیت بینویروس کرونا و گستردگی بی

شورای امنیت »دارد: ای تدوین شده است اعالم میتوجیه خواهد شد. این ماده که در ذیل فصل ششم و اقدامات توصیه

المللی شود یا اختالفی ایجاد کند مورد تواند هر اختالف یا وضعیتی را که ممکن است منجر به یک اصطکاک بینمی

-یین کند آیا محتمل است ادامه اختالف یا وضعیت مزبور حفظ صلح و امنیت بینرسیدگی قرار دهد. بدین منظور که تع

 25تحت فصل ششم و ماده  2532رسد اقدامات مندرج در قطعنامه از این رو، به نظر می« المللی را به خطر بیاندازد.

 1ای دارد.بوده و جنبه توصیه

مبنی بر توقف  2532ه وضوح با عبارات مندرج در قطعنامه الذکر، باز سوی دیگر مخالفان بر این باورند که نظر فوق

جویند که استناد می 2«هینگیز»ها برای تقویت استدالل خود به نظر بس مغایرت دارد. آنمنازعات مسلحانه و انجام آتش

که ینمضاف بر ا 3معتقد است در شرایط استثنایی اقدامات شورای امنیت در چارچوب فصل ششم ماهیت الزامی دارد.

المللی در جهان و باالخص کشورهای شرایط ویژه تصویب قطعنامه و تأثیر مخرب ویروس کرونا بر صلح و امنیت بین

آور بودن مفاد درگیر مخاصمات مسلحانه، نشان از قصد شورای امنیت برای تبعیت از نظر دبیرکل دارد که بر الزام

  (Pobjie, 2020)گذارد. قطعنامه صحه می

کلیه بازیگران دولتی و غیردولتی را برای حفظ  2532که، شورای امنیت در مفاد قطعنامه ز اهمیت دیگر ایننکته حائ

های مسلح غیردولتی نیز مانند شود که آیا گروهدهد و این سؤال مطرح میالمللی مورد خطاب قرار میصلح و امنیت بین

باید توجه داشت که مبنای حقوقی تصمیمات شورا جهت لزوم تابعان فعال ناگزیر به تبعیت از شورای امنیت هستند؟ 

                                                           
1
 در قضیه نامیبیا مراجعه کرد. نک:« فیتزماوریس»توان به نظر قاضی . برای دیدن نظر مخالف می 

Namibia Advisory Opinion, ICJ, 1971. Para. 112 
2
 . Higgins 

3
 . See: Rosalyn Higgins, The Advisory Opinion on Namibia: Which UN Resolutions Are Binding under Article 25 of 

the Charter? The International and Comparative Law Quarterly. Vol. 21, No. 2, Apr. 1972. Cambridge University 
Press.  
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های های مسلح غیردولتی همچنان نامشخص است. اما با توجه به مفاد قطعنامهبخشیدن به دستوراتش در برابر گروه

رسد شورا برای خود این حق و قدرت را متصور های مسلح غیردولتی، به نظر میپیشین شورای امنیت درخصوص گروه

 (S/RES/1244) ,(S/RES/918) آور بگیرد.های الزامشود که برای بازیگران غیردولتی نیز تصمیممی

 گیرینتیجه

همواره از سازمان ملل متحد  ایدزمانند سارس، مرس، ابوال و  گیردنیاو  گیرهمه هایبیماریانواع  شیوعاز زمان ظهور و 

-ها و سازمانها را در نظر گرفته و توجه دولتبیماریابعاد مختلف  لمللیابیننهاد  باالترینرفت که به عنوان میانتظار 

 دبیرکل، هایگزارش عمومی،مجمع  هایجلب کند. صدور قطعنامه یماریکنترل و مهار ب یرا برا یدولت المللیبین های

ها بیماریل گسترش است که سازمان ملل متحد در خال اقداماتیدر زمره  امنیت شورای یاضطرار هاینشست برگزاری

 انجام داده است.

هایی را برای کاهش و اندکی بعد از پیدایش بیماری نوظهور کرونا و آثار گسترده آن، بار دیگر سازمان ملل متحد تصمیم

های سازمان ملل متحد نشان داد که در دوره بحرانی نه تنها از میزان کنترل این بیماری اتخاذ کرد. با این همه، گزارش

های مسلحانه کاسته نشده، بلکه بالعکس شدت هم یافته است. از این رو، دبیرکل ملل متحد با صدور ها و اقدامنتخشو

بس سراسری را اعالم کرد. شورای امنیت نیز با تلقی کردن این نکته که کرونا تهدیدی ای دستور برقراری آتشبیانیه

مات دبیرکل ملل متحد حمایت نمود. شورای امنیت با صدور المللی است به نوعی از تصمیبرای صلح و امنیت بین

تر از تر و خطرناکتواند بسیار کشندهبه صورت ضمنی بر این واقعیت صحه گذاشت که ویروس می 2532قطعنامه 

 ود. تواند مورد قبول جامعه جهانی واقع شاسلحه باشد. حال باید دید این رویکرد شورای امنیت تا در آینده چه میزان می
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 ایو منطقه المللیطراحی و اعتبارسنجی مدل مطلوب نقش کرونا بر صلح و امنیت بین

1محمد فرهادی  

23ایرج رنجبر  

 چکیده

ای است. المللی و منطقهبین« صلح و امنیت»راحی و اعتبارسنجی مدل مطلوب نقش کرونا بر ط پژوهش حاضر درصدد

های پژوهش با استفاده برای پردازش مسأله، از راهبرد پژوهش کیفی و از نوع تحلیل مضمون بهره گرفته شده است. داده

گیری نظری انتخاب با استفاده از روش نمونهنفر از خبرگان حوزه صلح و امنیت که  10ی نیمه استاندارد با از مصاحبه

ی مضامین مورد تحلیل و مدل مفهومی اندازهشده بودند؛ گردآوری شد و با کاربست روش تحلیل مضمون از نوع شبکه

 5الملل شامل ی امنیت در نظام بینهای پژوهش کیفی نشان داد که مدل مطلوب آیندهای برساخته شد. یافتهگیری شبکه

توجه به  -2های فراگیر و پاندمیک )کرونا(، توجه به تهدیدهای امنیتی ناشی از بحران بیماری -1فراگیر: مضمون 

ی دیگر نهادهای جهانی از این موضوع در آموزش مسائل بهداشتی از طریق سازمان بهداشت و جلوگیری از سوءاستفاده

ضروری بودن رعایت حقوق  -4الملل امنیت و صلح بین ی پایدار در دستیابی بهتوجه به توسعه -3، المللامنیت بین

ی اختراعات و اکتشافات توسعه و حمایت از حقوق مالکیت فکری در حوزه -5الملل، همگانی در دستیابی به امنیت بین

شده، از دو روش ارزیابی مضامین و مدل برساخته« اعتبارسنجی»عالوه بر آن، جهت  است. المللدارویی در سطح بین

از دو روش  قابلیت تکرارپذیری و نیز قابلیت « سنجیپایایی»ی ارتباطی و نیز روش ممیزی و به منظور اعتبار به شیوه

 .پذیری استفاده شده استانتقال یا تعمیم

 .طراحی و اعتبار سنجی، توسعه امنیت و صلح بین المللی، کرونا، :ی کلیدیها واژه

 

 لهئمقدمه و طرح مس

شود. امید به  ت که با حیات فردی و اجتماعی انسان همراه بوده و از نیازهای اساسی او محسوب میامنیت موضوعی اس

اعم از پیشرفت فرهنگی، اقتصادی و دستیابی به صنعت و تکنولوژی در  ها زندگی، پیشرفت و ترقی در بسیاری از زمینه

                                                           
1
 farhadi_m2222@yahoo.com ،المللدکتری روابط بین 

2
 iraj_ranjbar79@yahoo.com ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه  

 



 موعه مقاالت همایش پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهانمج

 

 357  

 

در کشوری در حد باالیی باشد، افراد و اقوام پرتوی امنیت میسر و ممکن است.  به عبارت دیگر چنانچه ضریب امنیت 

ساکن در آن با صلح و صمیمیت، آسایش و آرامش در کنار هم زندگی کرده و برای عمران و آبادانی کشورشان به طور 

دهد که امنیت همواره در کانون (. این مسئله نشان می(Kamrul Ahsan, 2016: 1-5کنند  فردی و گروهی تالش می

تر شدن  برد اما با پیچیده الملل قرار دارد و همواره در حال تغییر و تحول به سر می ها و جامعه بین دولتتوجه افراد، 

یافته از یک  ی مرتبط با جرئم سازمانها ها و گروه الملل و ظهور بازیگران غیردولتی جدید، مانند تروریست روابط بین

جمعی،  محیطی، مهاجرت دسته سیاسی، اجتماعی، زیست مانند تهدیدهای اقتصادی، –سو و افزایش منابع تهدید 

المللی را  رو کرد که امنیت بین پردازان را با عوامل جدیدی روبهنظریه –دار های واگیر ی داخلی و بیماریها درگیری

های  تاین امر مستلزم تحوالت بنیادین در اولویشوند. ها منبع تهدید محسوب نمی کنند و دیگر صرفاً دولت تهدید می

ای و  های نظامی یک کشور تعریف شود. تسلیحات هسته بر اساس توانمندی ست. امنیت ملی دیگر نباید صرفاًا امنیتی ما

های  های غیرقابل کنترل و دیگر چالش گیری، تغییرات اقلیمی، مهاجرت دیگر تسلیحات مدرن قادر به مبارزه با همه

رادی نیستند. اکنون ما شاهد آن هستیم که بسیاری از ابزارهای قدیمی که از طور انف طور کلی و کشورها به فراروی بشر به

تواند  شود که می منابع عظیمی می یباعث هزینه فایده است و صرفاً اند، بی گذشته برای تضمین امنیت ما به ارث رسیده

رونا نشان داد (؛ چرا که ویروس کVreÿ & Solomon, 2020: 2-9) صرف توسعه علمی، آموزش و پزشکی شود

توان بیان داشت که لذا در این راستا می آیند. تر از عوامل دیگر به حساب میتهدیدهای طبیعی و زیستی به مراتب سخت

های انسانی یکی از ابعاد جدید امنیت، بعد طبیعی آن است که ناظر بر ایمنی و آرامش فضای جغرافیایی زیستگاه سازه

های محیطی، کاستی های واگیردار و اپیدمیک، آلودگی طبیعی نظیر سوانح طبیعی، بیماری هایها و تهدیدناشی از پدیده

ز ا حفاظت برای الزم امکانات و شرایط تأمین. باشد می آن غیر و اکوسیستمی اکولوژیک و هایبحران بنیادهای زیستی،

های در برابر حوادث مزبور و نیز بیماری ها و فضاهای جغرافیاییهای انسانی ساکن در مکان ها و سازهجان و مال انسان

مین نیازهای درمانی و زیستی آن از نوع أ، استانداردسازی زیستگاه، ارتقای سطح بهداشت و ت«طبیعت پایه»اپیدمیک 

 (. 458: 1396نیا،  امنیت طبیعی است )حافظ

 1994که رابرت کاپالن در سال انچن ؛شودمحیطی نیز تعبیر می از این نوع امنیت گاهی به امنیت محیطی و یا زیست

مهم امنیت ملی در اوایل قرن بیست و  یاکنون زمان آن فرا رسیده است تا درک شود که محیط زیست مسئله»نویسد:  می

سازی  زدایی و فرسایش خاک، تهیها، جنگلهای مواج، پخش بیماریثیر سیاسی و استراتژیک جمعیتأیکم است. ت

ال آمدن سطح دریاها تا حالت بحرانی، جملگی در کانون چالش سیاست خارجی کشورها خواهند منابع آب، و احتماال با

شده از عوامل مهم اکوسیستم تخریب(. در تأیید این مطلب می توان بیان داشت که 2-1: 1399نیا و نورانی، )حافظ« بود
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توان تجاوز  ها و انتقال آن به انسان را می اریها و ایجاد بیم های فراگیر است. از عوامل اصلی این تخریب ایجاد بیماری

ها در گرو اکوسیستم سالم است. سازمان محیط زیست ملل  ها به محیط زیست دانست. تضمین سالمت انسان خود انسان

شوند و  هایی است که از حیوانات به انسان منتقل می ول حفاظت از اکوسیستم و جلوگیری از شیوع بیماریئمتحد مس

های  هایی مانند ابوال، ویروس نیل غربی، زیکا و آنفلوآنزای مرغی از نمونه کنند. بیماری ناپذیری ایجاد می برانخسارات ج

شیوع بیماری . (Vreÿ & Solomon, 2020: 2-9) هاست ترین نمونه این مدل بیماری قبلی و ویروس کرونا جدید

تمامی کشورهای دنیا را درگیر خود کرده  نه تنهادی گستردگی و تبعات چندبع یبا دایره ()کرونا 19ویروس کووید 

شمولیت جهانی المللی را نیز با چالش اساسی مواجهه کرده است؛ زیرا  ای و بین بلکه ساختار صلح و امنیت منطقه است

بیشترین های یکسان برای حتی دو کشور هم مرز و همسایه با  به معنای ایجاد تبعات و چالش و منطقاً بحران کرونا لزوماً

در  طوالنی ی نسبتاً. شرایط سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هر کشور در یک روند و بازهیستاشتراکات هم ن

صادقی ) ها در طیفی از کمترین تا بیشترین تبعات منفی ناشی از بحران کرونا قرار گیرند شود دولت مجموع باعث می

ها و اشت که تهدیدهای طبیعی، واگیردار و اپیدمیک از جمله بیماریرو بایستی توجه داز این(. 93: 1399، بکیانی

ای و  توانند امنیت را در ابعاد مختلف ملی، منطقه ( به دلیل سرعت انتشار و فراگیری آنها می19ها نظیر )کووید  ویروس

 المللی با چالش مواجه سازند. بین

بحران کرونا موضوع نو و جدیدی در روابط  است؛ نخست،لذا بررسی این مقاله از دو جنبه دارای ضرورت و اهمیت  

های مرگ و میر  المللی معطوف به کاهش زیان ها و نهادهای بین ها، سازمان الملل است ودوم، عمدتاً تالش دولت بین

بیشتر به معرفی  ها ی پیشینهاند تا بررسی ابعاد امنیتی آن، لذا عمده ناشی از کرونا یا به عبارت دیگر مهار و کنترل آن بوده

طراحی و اعتبارسنجی  روشوند؛ از این این ویروس، دالیل آن و در نهایت ارائه راهکارهای حفاظتی و حمایتی ختم می

به طور کلی مروری بر  دارای ضرورت و اهمیت فراوانی است. المللی مدل مطلوب نقش کرونا بر صلح و امنیت بین

های  دهد که کارهای انجام شده در این زمینه از جنبه ا موضوع حاضر نشان میها و مطالعات انجام شده مرتبط ب پژوهش

 اند. مختلفی به موضوع کرونا و تأثیرات مختلف آن توجه داشته

 

 و ادبیات تحقیق پیشینه

-بر این موضوع تأکید می« تهدیدی برای نظام امنیت جهانی 19-کووید»ای تحت عنوان:  ( در مقاله2020رامز الشیشی ) 

شک رخدادی بزرگ با ابعاد بهداشتی، درمانی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی است که  شیوع کرونا بیکند که 

بعاد ا»( در کتابی با عنوان: 1399دانشگاه شیراز ). الملل را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد ی جهانی و روابط بینعرصه
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در این  .به تحلیل معضالت جهان کرونایی و پساکرونا پرداختند «ایران حقوقی، سیاسی و امنیتی بحران کرونا در جهان و

-سیاسی پس از کرونا در ایران، چالش هایها و تهدید ، فرصت19ابعاد حقوق بشری کووید کتاب موضوعاتی از جمله: 

( در 1399گاه )بررسی شده است. حوزه و دانشثیر کرونا، کرونا و تقویت فردگرایی یا ارتقای معنویت، أهای حقوقی ت

ضمن بررسی بحث « بحران کرونا و مسئولیت حقوقی و اخالقی مربوط به رعایت سالمت همگانی»کتابی با عنوان: 

های  کرونا و تأثیرات متعدد آن مباحثی از جمله مسئولیت مدنی، مسئولیت حقوقی، مبانی فقهی مسئولیت کیفری، چالش

دوبوژک  بویان جوردژویچ، ساشا دهد. غیره را مورد بررسی قرار میسیاست جنایی، ضمان ناشی از انتقال کرونا و 

 بیماری پیامدهای« کرونا ویروس ابتدای در مورد شش غربی: بالکان در یافته سازمان جرم»( در مقاله ای با عنوان: 2020)

( WB6) غربی شش کشور بالکان در جدید جنایی مناظر ارائه و جرم با مبارزه در قالب  2019 در کرونا ویروس

-گیری را بررسی کرده همه بحران آغاز در( صربستان و نگرو مونته شمالی، مقدونیه کوزوو، هرزگوین، و بوسنی آلبانی،)

 اند.

، تحقیقات متعددی در کشور در خصوص امنیت دهد که مروری بر سوابق تجربی مرتبط با موضوع تحقیق نشان می

سنجی مدل مطلوب نقش کرونا بر توجهی به طراحی و اعتبار شده است، اما کم های آن و عوامل موثر بر آن انجام چالش

دهنده تأثیر  های کیفی و تفسیری که نشانطرف و اغماض از مطالعات و پژوهش المللی از یک صلح و امنیت بین

ظری و روشی است مشکالت ن های اپیدمیک ها و بیماری ، ویروسزیست محیطی، طبیعی های همانند مؤلفههایی  مؤلفه

این تحقیق تالش  وجود آورده است؛ موضوعی که  المللی به ای و بین فراوانی را برای صلح و امنیت در دو سطح منطقه

طراحی و  ای کیفی به وهش حاضر بر آن است تا با انجام مطالعهژاز این منظر پقرار دهد.   دارد آن را مورد بررسی علمی

 المللی مبادرت ورزد. بر صلح و امنیت بین سنجی مدل مطلوب نقش کرونااعتبار

 تحقیق مبانی نظری

از المللی  سنجی مدل مطلوب نقش کرونا بر صلح و امنیت بینطراحی و اعتبار در پژوهش حاضر به منظور تبیین نظری

ین رویکردهای ا  . در ادامه به هر یک ازشده استاستفاده انگاری و لیبرالیسم سازهمکتب کپنهاک، رویکرد تلفیقی شامل 

 شود: نظری در رابطه با موضوع پژوهش پرداخته می

 کپنهاک: امنیت چند بعدی و امنیت انسانی مکتب

که امنیت ملی را مرکز ثقل و گرانیگاهِ مطالعاتِ خود رغم آنهای جدید در مطالعات امنیتی مانند مکتب کپنهاک، بهنظریه

ولتی نتواند امید به زندگی را در بین شهروندان تامین و تضمین کند، از لحاظ اند، با این حال معتقدند که اگر د قرار داده

د، فاقد هرگونه کنامنیت اجتماعی و امنیت عمومی فاقد کارآمدی باشد و امنیت اقتصادی و زیست محیطی را تامین ن
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 دارد 20وم قرن فلسفی اروپای نیمه د -این مکتب کپنهاک ارتباط نزدیکی با متفکران سیاسی .امنیت ملی است

(Лапаева.2014: 23-89).  تعاریف و امنیت به نگاه نوع تغییر موجب 1991 در سرد جنگ پایاناز نگاه این مکتب 

 به تهدید، بر سنتی تمرکز از و دکر تجربه را توجهی قابل تغییرات امنیتی ترتیب مطالعات بدین» شد: آن از حاصل

 های باران بارش مانند جدیدی موضوعات فت.گر فاصله آن با مرتبط موضوعات و نظامی مدیریت نیروی و کارگیری

 زون،وا ی هالی تخریب زمین، ی هکر محدود منابع کاهش مخدر، مواد المللی بین قاچاق ایدز، بیماری اسیدی، گسترش

 حوزۀ اردنیز و فقیر و ثروتمند جهان میان عمیق شکاف و جهان اقتصادی هایبحران جمعیت، انفجار جهان، شدن گرم

بری بوزان یکی از اندیشمندان این حوزه معتقد است عالوه بر تحول در  .((Shultz,1997: 43« گشت امنیتی مطالعات

مرجع امنیت، در تحلیل چندبعدی آن باید به بررسی تأثیر فرهنگ، جغرافیا، محیط زیست، تمدن و مذهب، و از همه 

دف مرجع، هویت افراد جامعه است. با توجه به آنچه که گفته شد، عبارت دیگر، ه تر، هویت نیز توجه شود. به مهم

-Booth, 2005: 260 تاالذهانی اس تحلیل نوین از امنیت، تنها منحصر به چارچوب عینی نبوده، بلکه موضوعی بین

 که شود می فرآیندی گفته به ساختن امنیتی ت.اس ساختن امنیتی مفهوم کپنهاگ، مکتب درباره ذکر قابل نکتۀ .((261

 قرار حوزه این در آن از که پیش حالی در د،شو می امنیت چارچوب در موضوعات برخی قراردادن و اهمیت به منجر

 ؛(446-449: 1386)ابراهیمی،  است امنیتی مداری در غیرامنیتی موضوع دادن یک قرار معنی به کردن امنیتی .اند نداشته

 زیرا د،شو می مطرح سیاسی و ملّی امنیت بر تأثیرگذار عنوان عاملی به عیاجتما معضل یک از مخدر مواد مثال عنوان به

 و مالی تأمین برای درآمدی منبع عنوان به مخدر مواد تجارت و تولید بر حاکم سیاسی مخالف روند و معارض های گروه

کنند که شهروندان استدالل می نظریه این طرفداران کنند. می استفاده حاکم دولت با مقابله منظور به غیره و سالح خرید

ها بر این باورند که در امان نیستند. آن هابدلیل وجود امنیت در مرزهای آن کشور به طور کامل از تهدید اًیک کشور لزوم

شهروندان را با مخاطرات  است دیگری نیز وجود دارند که حتی در صورت امن بودن مرزهای کشور ممکن هایتهدید

عبارتند از: فقر، گرسنگی، شکنجه، اعمال محدودیت بر حقوق اساسی افراد توسط  هااین تهدیدد. کنبسیاری مواجه 

 (. AWUDU, 2016: 9-11های مزمن )های غیر دموکراتیک و بیماریحکومت

 

 انگاری و امنیت سازه

 اندکرده سعی یبعض که است اجتماعی علوم کل در فرا نظری اصطالح به تحلیلی چارچوب چیز هر از بیش انگاریسازه

 سرشت کنند می تأکید آن بر انگاران سازه آنچه(. 14: 1385، مشیرزاده)کنند  استخراج یالمللبین روابط نظریه یک آن از

 اجتماعی هویت یک شناسیم،می المللبین روابط در که انسانی کنشگر هر و هادولت. است اجتماعی اجتماعی کنشگران
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است.  شده حاصل خودشان بین تعامل از کنشگران هویت و کرد تصور اجتماعی ماقبل کنشگری تواننمی یعنی دارد؛

 شناسی معرفت از المللیبین حوزه در را بحث ثقل مرکز آنها و است انگارانسازه توجه کانون شناسیهستی مباحث»

 تا ببیند شدن حال در را آن موجودات و جهان است مایل که اندکرده منتقل شناسیهستی ، به(مدرنیته غالب جریان)

 قواعد، معانی، ها،انگاره به عمدتاً انگارانسازه توجه شناسانههستی بعد همین در(، ,Stefano (144 :2000 بودن

 محیط باید چگونه کنشگران که کنندمی تعریف معنایی هاینظام آنها، نظر به و است شده معطوف هنجارها و هارویه

انگاری، معطوف به نخستین کارهای امنیتی منبعث از دیدگاه سازه(، (Marlene, 1997: 225 کنند تفسیر را خود

 اساس، این بر. هستند خاص یحوزه این پردازاننظریه  است. آدلر، کاتزنستین، و بارنت« امنیتی هایاجتماع»مبحث 

 از همگرایی هاینظریه در ارتباطات - مبادالت رویکرد درباره  های کارل دویچظریهن و آراء ادامه با مذکور پردازانهنظری

 هایاجتماعا الزم به ذکر است که مبحث اند. در اینجانگاری در مطالعات امنیتی بهره جستههساز دیدگاه نظری استنتاجات

تی چون تأثیر مقوال به مزبور پردازاننظریه اساس، این بر. است ایهای منطقه امنیتی بخشی مهم از مباحث مرتبط با نظم

 های امنیتی و همچنین تعریف منافع امنیتی بازیگران در پاسخ بهالملل بر تغییر سیاستفرایندهای اجتماعی و جامعه بین

مطالعات امنیتی که با  (.200-191: 1383خانی،  عبداله) پردازندعوامل فرهنگی در چهارچوب یک جماعت امنیتی می

المللی را در ارتباط با یکدیگر  انگاری، انجام گرفته است، تالش دارد تا فرایندهای تحول اجتماعی و بینرویکرد ساده

های داخلی و  تالش برای پل زدن بین نظاماز این رو در این مکتب  .(241-221: 1388 شیهان،)مورد ارزیابی قرار دهد 

انگاران است و این مسئله باعث شده تا آنان امنیت داخلی و خارجی  ی سازهالمللی یکی از رویکردهای عمده بین

آن است که کشورها المللی، بیانگر  های مربوط به امنیت داخلی و بین بازیگران را با یکدیگر مرتبط بدانند. پیوند شاخص

. در این ارتباط هستندافزاری  های نرم گیری از الگوها و شاخص مین اهداف استراتژیک خود نیازمندِ بهرهأدر روند ت

طراحی  هانیز دگرگون شده است. بر اساس اشکال جدید تهدید، استراتژی کشورها برای مقابله با تهدید هاماهیت تهدید

ها و  ی تفکر بازیگران نسبت به پدیدهی امنیت و ناامنی را در نحوهنگاران سرچشمها شده است. بر این اساس، سازه

انگاری، امنیت بیش از قدرت بر میزان درک و فهم مشترکِ دانند. از منظرِ سازه ، میهاموضوعات، خصوصاً منافع و تهدید

 .(211-190: 1391، زاده اردبیلی عیوض) بازیگران از یکدیگر استوار است

 لیبرالیسم و امنیت

ها  دانند. هر چند لیبرال المللی نمی ذیرِ تحوالت نظام بینگرایان، جنگ را واقعیتِ انکارناپمکتب لیبرالیسم بر خالف واقع

دانند، اما کانون توجه خود را  الملل را فاقد اقتدار مرکزی می بودنِ نظام جهانی اذعان دارند و نظام بین آنارشیکنیز بر 

اند، لذا هم اکنون  یت کردهاند. آنها اعتقاد دارند که روزی جهانیان آزادی خود را فدای کسب امن روی آزادی متمرکز کرده

http://journals.iau.ir/?_action=article&au=566334&_au=%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D8%B9%DB%8C%D9%88%D8%B6+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
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در مجموع در قاموس لیبرالیسم، حقوق به عنوان تبلور آزادی، ذاتی فرد  باید جهت کسب آزادی، ناامنی را پذیرفت.

انسانی است و خود فرد است که هم سر چشمه حقوق خود و هم غایت همه نهادهای سیاسی و اجتماعی به شمار 

 هالیبرال .آورد دیگر یعنی خودمختاری فردی، امنیت و مالکیت را در خود گرد میآید. آزادی فرد، سه اصل مکمل یک می

دانند ولی نه به صورت تنها بازیگر اصلی بلکه بر این اعتقادند که  الملل می دولت را به عنوان بازیگر صحنه سیاست بین

های  ها و رژیم های چندملیتی، انجمن رکتالمللی، ش های بین ها بایستی به بازیگران فراملی نظیر سازمان عالوه بر دولت

های  بر اهمیت مسائل اقتصادی، فناوری و زیست محیطی بیش از جنبه هالیبراللمللی و جز اینها نیز عنایت کرد. ا بین

گرایی و های حقوقی و فیزیکی، تقویت ملیت های جداگانه، تصلب مرزبندی وجود حاکمیت هاآنکید دارند. أنظامی ت

دانند  الملل می های غیردموکراتیک را عامل برهم زننده صلح و امنیت و بروز جنگ و نقش در روابط بین وجود رژیم

ها پیش زمینه بازنویسی مفهوم امنیت  ها، انتقال، تغییر و تبدیل حکومت به اعتقاد لیبرال .(151-1378:132 عطارزاده،)

های اساسی  حیات اقتصادی و زیست بومی از اولویتهای فرهنگی و  است. در این روند توجه به حقوق بشر، هویت

المللی است تا آن را از انحصار  های مردمی در سطح بین هستند، اما امنیت نیازمند ایجاد بستری برای مشارکت

ها بود تا این ذهنیت محو شود که دولت تالشد. به عبارتی باید در کنمتخصصان امنیتی و سیاستگذاران دولتی خارج 

-، امنیت و نظم در دیدگاه لیبرالی از توازن قوا حاصل نمیگراییواقعرویکرد  الفبرخ د.مین کنندگان امنیت هستنتنها تأ

های  مختلف حاکمیتی، سازش بین قوانین، هنجارهای مشترک، رژیم بین واحدهایی است که التشود، بلکه حاصل تعام

المللی خلع  ها برای ترغیب همکاری از طریق نهادهای بین رالالمللی و مقررات نهادی وجود دارد. در این راستا لیب بین

جمعی به جای برقراری های دسته گرایی و نظام مبتنی بر همکاریالملل، بر تقویت چند جانبه و حقوق بین سالح

: 1391)وثوقی و شیخون،  کنندحاصل از اتحادهای مزبور تأکید می یموازنه اصطالحاتحادهای دوجانبه و استقرار به 

113.) 

 جمع بندی و کاربست چارچوب نظری

دهد که رویکرد سنتی به مقوله امنیت پاسخگوی شرایط و نیازهای نشان میشیوع بسیار سریع و وسیع ویروس کرونا 

های تروریستی و تولید و قاچاق یافته، گروه جدید از قبیل جرایم سازمان هایکنونی جامعه جهانی نیست. بروز تهدید

های اخیر نیازمند رویکردی جدید نسبت به مفهوم امنیت در دهه های طبیعی فراگیر و اپیدمیکی و بیماری مواد مخدر

المللی  های بین نقش و کارکرد سازمانالملل ضمن توجه به مفهوم موسع از امنیت الزم است  ی بین. لذا جامعهاست

زه سالمت و بهداشت و جلوگیری از تخریب محیط المللی در حو همانند سازمان بهداشت جهانی و دیگر نهادهای بین

ای جهانی است که نیازمند برجسته شدن همکاری و  لهئتخریب محیط زیست بدون شک مسزیست افزایش یابد؛ زیرا 
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ها گریزی از واگذار کردن بخشی از حاکمیت و اقتدار خود به قوانین و الزامات  نفع مشترک بشری است و دولت

-واضح یکند ندارند. به عبارت ثر با مشکالت زیست محیطی که کلیت جامعه بشری را تهدید میؤبله مالمللی برای مقا بین

عالوه بر آن از جمله پیامدهای گسترش  هاست یابی به امنیت زیست محیطی نیازمند همکاری جمعی دولتدست تر،

ق مالکیت، اختراعات و ویروس کرونا توجه به موضوعاتی از جمله حقوق شهروندی، حقوق بشر، رعایت حقو

 سالمت و توجه به دو مقوله رعایت حقوق همگانی و مسئولیت همگانی است. -اکتشافات در حوزه پزشکی 

 روش تحقیق

ی تحقیقات اکتشافی؛ به لحاظ نوع تحقیق کاربردی و به لحاظ استراتژی پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت در زمره

ها در زمره طرح پژوهشی کیفی و از نوع تحلیل مضمون بوده  ظ ماهیت دادهپژوهش دارای استراتژی استقرایی و به لحا

الملل و  خبرگان دانشگاهی و اجرایی در رشته مطالعات امنیتی بویژه صلح و امنیت بینجامعه آماری تحقیق شامل است. 

انجام مصاحبه نیمه پس از های پژوهش  اند. لذا داده گیری نظری انتخاب شده ای بوده است که از طریق روش نمونه منطقه

 به حالت اشباع نظری رسید و انجام مصاحبه متوقف شد. خبره  10ساخت یافته )نیمه استاندارد( با 

واسطه  ها از تحلیل مضمون و از نوع شبکه مضامین )برای نشان دادن ارتباط و وابستگی مضامین( به برای تحلیل داده

کدگذاری باز، محوری و انتخابی )گزینشی( به منظور احصاء و کشف انجام فرایند کدگذاری نظری در سه مرحله 

طراحی و اعتبار سنجی مدل مطلوب نقش کرونا بر صلح و امنیت بین مضامین پایه، سازمان یافته و فراگیر در راستای 

 استفاده شده است.  المللی

ارزیابی یز مدل برساخته شده از دو روش  و ن مضامین)قابلیت اطمینان و باور پذیری(  عالوه بر آن، جهت اعتبارسنجی

 (415: 2006)فلیک،  اینجا مصاحبه شوندگان( است کنندگان )در اعتبار به شیوه ارتباطی که به معنای رجوع به مشارکت

دو روش  ازمضامین  سنجی پایایی چنین جهتهم)رجوع به خبرگان و ارزیابان( استفاده شده است.  و نیز روش ممیزی

روش ضریب واسطه هب پذیری استفاده شده است. قابلیت تکرارپذیری و نیز قابلیت انتقال و یا تعمیم رارپذیریقابلیت تک

لذا  (؛1387شود )ساروخانی،  میتوافق درونی بین دو کدگذار )محقق با محقق همکار( در رابطه فرایند کدگذاری اطالق 

قابلیت  ها مرتفع شده است. همچنین به منظور کدگذاری دادههای بوجود آمده از طریق بازنگری در فرایند  ناهماهنگی

های دانشگاهی و نیز اجرایی مرتبط با  نظران مختلف حوزهصاحبپذیری سعی شد تا حد امکان از  انتقال یا تعمیم

گیری نظری به صورت منظم و جامع صورت  در پژوهش استفاده شود؛ یعنی سعی شده است که نمونهموضوع تحقیق 

 (.284-283: 1990، 1استراوس و کوربین) گیرد

                                                           
1. Strauss & Corbin 
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 های تحقیق  یافته

های مختلف تحلیل مضمون از روش شبکه مضامین  از تحلیل مضمون و از میان روشهای کیفی  به منظور تحلیل داده

شود که به  ها یافت می مضمون الگویی است که در داده»توان چنین گفت:  در تعریف مضمون میاستفاده شده است. 

های متنی  این روش، واحدی برای تحلیل داده  پردازد. هایی از پدیده می ف، سازماندهی مشاهدات و تفسیر جنبهتوصی

(. تحلیل مضمون 2006، 1)براون و کالرک« کند های فنی و تفصیلی تبدیل می های متنوع و پراکنده را به داده است و داده

ز شبکه مضامین )برای نشان دادن ارتباط و وابستگی مضامین( گیرد که در این پژوهش ا های مختلف صورت می به روش

( آنرا توسعه داده است. 2001روشی در تحلیل مضامین است که آتراید استیرلینگ ) 2استفاده شده است. شبکه مضامین

ی ها و نکات کلید کشف مضامین اصلی و )شناسه -الف برای دستیابی به شبکه مضامین باید مراحل ذیل انجام شود:

کشف  -ای( و ج های پایه یافته )مضامین به دست آمده از تلخیص و ترکیب مضمونکشف مضامین سازمان -متن(، ب

های  این مراحل، مضمون مضامین فراگیر )مضامین عالی در برگیرنده اصول حاکم بر متن به عنوان یک کل(. بعد از طی 

که در آن مضامین برجسته همراه با روابط میان آنها نشان شوند  های شبکه وب ترسیم می به دست آمده به صورت نقشه

یافته واسط مضامین فراگیر و  گیرد؛ مضامین سازمان شود. مضامین فراگیر در کانون شبکه مضامین قرار می داده می

ز های حاصل ا در ادامه به تحلیل داده (.160: 1395)نقل از عابدی جعفری و همکاران،  ای شبکه است مضامین پایه

طراحی و الملل به منظور  ویژه امنیت بینمصاحبه نیمه ساخت یافته )نیمه استاندارد( با خبرگان مطالعات امنیتی و به

 المللی پرداخته شده است: اعتبار سنجی مدل مطلوب نقش کرونا بر صلح و امنیت بین

طلوب تأثیر کرونا بر امنیت فرایند کدگذاری نظری برای کشف مضامین سازمان یافته و فراگیر مدل م -1جدول 

  ای المللی و منطقه بین

 ینشیگز یکدگذار

 (ی)انتخاب
 باز یکدگذار یمحور یکدگذار

 ای یهپا ینمضام یافتهسازمان  ینمضام یرفراگ ینمضام

توجه به تهدیدات امنیتی 

های  ناشی از بحران بیماری

تهدید بودن مسائل طبیعی 

ماریهای فراگیر و مانند بی

 های فراگیر و اپیدمیکی بیماریتهدید شدن امنیت جهانی با 

های ناشی از   واسطه آسیبوجود آمدن مشکالت اقتصادی بهبه

                                                           
1. Braun & Clarke   
2. Thematic Network   
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اپیدمیکی از جمله کرونا  فراگیر و اپیدمیکی )کرونا(

برای صلح و امنیت 

 ای المللی و منطقه بین

 های فراگیر بیماری

های  یماریواسطه بوجود آمدن منازعات داخلی و قومی بهبه

 طبیعی فراگیر

چالش برانگیز بودن عدم توجه به مسائل طبیعی و زیست 

 محیطی

 ای الملل و منطقه مسائل اپیدمیکی چالش جدی آینده نظام بین

المللی مسائل  شفاف سازی در خصوص فاجعه مشترک بین

 اپیدمیکی

 ترین تهدید امنیتیمسائلی از جمله کرونا بزرگ

توجهی به مسائل طبیعی فراگیر از جمله بودن بی زامشکل

 آینده جوامع  کرونا در امنیت

ها  عدم توجه جدی دولت

نسبت به مسائل طبیعی از 

های واگیردار و  جمله بیماری

 فراگیر

مسایل زیست محیطی و طبیعی قربانی اهداف، منافع و امنیت 

 ملی

پرداخت عقیم ماندن تالش معاهدات پاریس  در رابطه با 

 غرامت و  سازوکارهای حمایت از محیط زیست

ها و  وجود اختالف نظر کشورها در رابطه با  کنوانسیون

های زیست محیطی و  نهادهای حقوقی در راستای بحران

 طبیعی از جمله کرونا

ها برای هزینه کردن در زمینه مسائل طبیعی  عدم تمایل دولت

 گیر همه

با اهمیت بودن نگرش 

المللی به حوادث  ترک بینمش

طبیعی و اپیدمیکی همانند 

 کرونا

های  های حقوقی در کنوانسیون مهم بودن  نقش سازوکار

 های کشورها بیولوژیکی در همکاری

 تأکید بر حفظ سالمت در ادیان الهی

 های فراگیر دو سویه بودن صلح و امنیت با کرونا و بیماری
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 سوء استفاده از شرایط طبیعی

های فراگیر  از جمله بیماری

و اپیدمیکی از سوی نهاد 

 قدرت و ثروت

استفاده ابزاری از شرایط بوجود آمده ناشی از بیماری کرونا از 

 سوی نهاد قدرت

المللی از طریق ها در سطح بین عدم همکاری و مشارکت دولت

 ها و افکار عمومی در راستای مقابله با کرونا توجه به سمن

آموزش مسائل توجه به 

بهداشتی از طریق سازمان 

گیری از سوء بهداشت و جلو

استفاده دیگر نهادهای جهانی 

 الملل در امنیت بین

 

استفاده ابزاری از شرایط به وجود آمده ناشی از کرونا از سوی 

 کشورهای مرکز و شمال

المللی از سوی حامیان مالی  های بین استفاده ابزاری از سازمان

 های فراگیر و جهانی استای مقابله با بحرانآنها در ر

اثربخشی نهادهای حوزه 

بهداشت و سالمت)سازمان 

امنیت  بهداشت جهانی(  در

 المللی بین

تقویت حوزه بهداشت و سالمت جهانی برای تأمین و ارتقاء 

 ای المللی و منطقه امنیت بین

ضرورت قدرت گرفتن سازمان بهداشت جهانی در سطح 

 لیالمل بین

گیری مراکز سالمت و بهداشت در دستیابی نقش آموزشی و پی

 المللی به امنیت بین

های  مؤثر بودن نقش سازمان

حوزه بهداشت و سالمت در 

ای  ایجاد صلح و امنیت منطقه 

 المللی و بین

آینده امنیت در نظام  مهم بودن نقش سازمان بهداشت در 

 ای الملل و منطقه بین

ید  به صلح و امنیت پایدار جهانی از طریق آموزش و تأک

 آموزش در حوزه سالمت و بهداشت

ها در حفظ بهداشت،  رسانی رسانهنقش آموزشی و اطالع

 المللی سالمت فرد، جامعه و امنیت بین

رسانی و آموزش واسطه اطالعشتاب بخشیدن به ثبات امنیتی به

 گیرهای همه در حوزه بیماری

دن نقش مجامع با اهمیت بو

بین المللی از جمله سازمان 

بهداشت جهانی در تقویت 

های  تأثیرگذاری سازمان بهداشت جهانی بر سیاست

المللی در حوزه توجه به  سیاستمداران از طریق مجامع بین

 گیرمسائل بهداشتی همه
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کاهش عوامل تهدید کننده سالمت در سایه گسترش نقش  صلح و امنیت

 جهانیسازمان بهداشت 

در راستای حق سالمت و  المللی های بین پیوستن به کنوانسیون

 بهداشت

با اهمیت بودن رعایت بهداشت فردی و جمعی در عصر 

 کنونی

 در حوزه سالمت المللی و دیپلماسی داشتن تعامالت بین

المللی در حوزه  ایجاد الزامات بین مؤثر بودن تدوین معاهدات و

 بهداشت

 

به توسعه پایدار خاصه توجه 

در حوزه سالمت و بهداشت 

جوامع در دستیابی به امنیت 

 الملل و صلح بین

توجه به تأثیر توسعه 

اقتصادی در حوزه سالمت و 

بهداشت پیش شرط دستیابی 

ایجاد صلح در   امنیت و به 

 الملل سطح منطقه و بین

 فرهنگی و اجتماعی در حوزه سالمتبا اهمیت بودن توسعه 

 شد و رفع نیازهای بهداشتی جوامعر

 امنیت ملی در سایه تقویت حوزه سالمت و بهداشت

توسعه امنیت و سالمت انسانی جوامع شرط الزم و نه کافی 

 الملل یابی به امنیت در نظام بیندست

گر توسعه حقوق سالمت و توسعه یافتگی اقتصادی تسهیل

 بهداشت

مسائل خاصه مسائل بهداشتی و  هم پیوستگیعدم توجه به به

 سالمتی

 مسبوق بودن امنیت پایدار به ارتباط میان سیاست و اقتصاد

ها و کارکردهای  تعامل اقتصاد و حوزه بهداشت ضامن نگرش

 الملل مسالمت آمیز در سطح بین

در حوزه بهداشت)پیشگیری،  استانداردهای طالییرعایت 

مهمترین رکن   های پـرخــطررهیز از رفتارپ ایمن و  رفتار

 ای المللی و منطقه صلح و امنیت بین
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های  از بین رفتن  شکاف آگاهی و دانش و کاهش تنش

 المللی در سایه توسعه پایدار بین

یافتگی در همه ها در سایه توسعه از بین رفتن شکاف نابرابری

 ها از جمله حوزه اجتماعی جوامع حوزه

ر و غنی در سطح جهانی در حوزه شکاف بزرگ بین فقی

 بهداشت و سالمت

 مسبوق بودن امنیت جامع به امنیت جانی و بهداشتی

توجه به تأثیر توسعه اقتصادی 

بر توسعه اجتماعی در حوزه 

بهداشت و سالمت پیش 

شرط تحقق امنیت و صلح در 

 سطح جهانی

ی المللی پایدار در گرو ارتباط توسعه اقتصاد تحقق امنیت بین

 و اجتماعی و توجه به حوزه سالمت

ناکارآمدی  تساهل و مدارا در رابطه با مسائل فراگیر و 

 هابیماری

با اهمیت بودن توسعه اجتماعی)مسائل بهداشتی و سالمتی( 

 جوامع و جهانی شدن حوزه سالمت در تقویت صلح و امنیت

اهمیت دادن به توسعه 

اجتماعی )بهداشت و 

در دستیابی سالمت( جوامع 

 المللی امنیت بین به صلح و 

-المللی در سایه فاصله گیری از پارادایم واقع تحقق امنیت بین

محوری و تأکید بر نظریه جهانی و دهکده گرایی و دولت

 جهانی

ها از جمله  آگاهی از مسائل طبیعی و فراگیر در قالب بیماری

 کرونا

 توجه به استقرار دولت رفاه

به  امنیت ملی و ثبات سیاسی بهتر در سایه توسعه  دستیابی

 سالمتی -اجتماعی و بهداشتی

 

ضروری بودن رعایت حقوق 

همگانی در دستیابی به امنیت 

عدم توجه به رعایت حقوق 

همگانی در حوزه سالمت در 

المللی  ها و مجامع بین به چالش کشیده شدن بی تفاوتی دولت

 جنوب-توجه به مسائل بهداشتی در جنوب به خطر عدم
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ی حقوقی نهادهای حاکمیتی در تأمین حق ها مسئولیتتوجه به  سطح جهانی الملل بین

 برای عامه مردم بر سالمت همگانی

 

مسئولیت افراد در برابر رعایت حق شهروندی دیگران بر 

 سالمت در بحران کرونا

با اهمیت بودن مسئولیت 

های  همگانی در برابر بیماری

دار و تأثیر آن بر تأمین واگیر

 صلح پایدار

ق بر اطالعات درست در عرصه سالمت همگانی در شرایط ح

 بحرانی

 

های اخالقی نهادهای حاکمیتی در مسئولیت با اهمیت بودن

 و تأثیر آن بر امنیت تأمین حق بر سالمت همگانی

 

شیوع کووید  در برابرالمللی  حق بر همبستگی بین مهم بودن

19 

ها در ارائه خدمات بهداشتی و  مسئولیت دولتمهم بودن 

های در معرض خطر )بیماران، سالمندان، زنان  درمانی به گروه

 (و کودکان

توسعه و حمایت از حقوق 

مالکیت فکری در حوزه 

اختراعات و اکتشافات داروی 

 الملل در سطح بین

 

گیر های همه توجه به بیماری

 امنیت های آن در  و سازوکار

 المللی جامع بین

و  سازمان بهداشت جهانیبررسی شأن و جایگاه حقوقی 

 های واگیردار در مواجهه با بیماری مصوبات آن

های  با اهمیت بودن حوزه بهداشت و سالمت در برابر بیماری

 المللی واگیردار در تحقق بخشی امنیت درازمدت بین

المللی به  بینمسبوق بودن حفظ و تثبیت امنیت پایدار ملی و 

 گیرهای همه مبارزه با بیماری

 

دست یابی به امنیت و صلح پایدار جهانی در سایه اجماع 

های  المللی در مبارزه با بیماری جهانی و تقویت حقوق بین

 گیرهمه
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المللی از طریق توجه به رعایت  دست یابی به امنیت بین

 های مسری حقوق دیگران در حوزه بیماری

له با عدم رعایت حقوق مقاب

مالکیت فکری از سوی 

 ها دولت

 اتاز حقوق مادی و معنوی تولید حمایتتهدید بودن عدم 

 در حوزه سالمت  برای امنیت جهانی آثار علمی

 

استفاده ابزاری از تعارض میان نظام مالکیت و نظام رقابت در 

 حوزه اختراعات دارویی

توسعه حقوق اختراع و 

تیابی به امنیت اکتشاب در دس

 المللی بین

 

های غیر دولتی مانند سندیکای صاحبان  قویت نقش سازمانت

 صنایع داروهای انسانی یا سازمان غذا و دارو

 ها در تدوین قوانین با مؤثر بودن تالش دولت

 در حوزه مالکیت دارو ضمانت اجرای حقوق

 جلوگیری از سوء استفاده از حقوق مالکیت فکری به ویژه

 اعطای مجوز اجباری از طریق اختراعات دارویی

المللی  شهروندی بینواسطه ها به دفاع از حقوق انسان

 محور صلح

 

 توجه به توافقنامه تریپس در حوزه اختراعات داروی

 توجه به کنوانسیون پاریس 

 

هومی مطلوب تأثیر کرونا بر امنیت ای مدل مفتعداد مضامین فراگیر، مضامین سازمان یافته و مضامین پایه 1جدول 

های کیفی مرتبط با مصاحبه نیمه ساخت یافته )نیمه استاندارد( با خبرگان را نشان المللی مستخرج از داده ای و بین منطقه

 دهد: می

 المللی ای مدل مطلوب نقش کرونا بر صلح و امنیت بین تعداد مضامین فراگیر، سازمان یافته و پایه -2جدول 

 ردیف مضامین فراگیر یافته مضامین سازمان ین پایهمضام

توجه به تهدیدهای امنیتی ناشی از بحران بیماری  3 15 1 
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 های فراگیر و اپیدمیکی )کرونا(

17 4 

توجه به آموزش مسائل بهداشتی از طریق سازمان 

بهداشت و جلو گیری از سوء استفاده دیگر نهادها 

 الملل جهانی در امنیت بین

2 

21 3 

توجه به توسعه پایدار خاصه در حوزه سالمت و 

بهداشت جوامع در دستیابی به امنیت و صلح بین 

 الملل

3 

7 2 
ضروری بودن رعایت حقوق همگانی در دستیابی 

 به امنیت بین الملل
4 

14 3 

توسعه و حمایت از حقوق مالکیت فکری در 

حوزه اختراعات و اکتشافات داروی در سطح بین 

 الملل

 

 

5 

 تعداد کل 5 15 74

 

المللی براساس  باشد؛ مدل مطلوب نقش کرونا بر صلح و امنیت بیننیز بیانگر آن می 2های جدول گونه که یافته همان

مضمون  15مضامین فراگیر،  5نفر از خبرگان حوزه مطالعات امنیتی از  10مصاحبه نیمه ساخت یافته )نیمه استاندارد( با 

 ای به اشباع نظری رسیده است. مضمون پایه 74ت با سازمان یافته و در نهای
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ای، در این قسمت به ترسیم مدل پس از احصاء و استخراج مضامین فراگیر، مضامین سازمان یافته و نیز مضامین پایه

 شود.مبادرت می 1ای برحسب مضامین فراگیر و سازمان یافته در ذیل نمودار مفهومی شبکه

 

 ای منطقه والمللی  مدل مطلوب نقش کرونا بر صلح و امنیت بینمدل مفهومی  -1نمودار 

 اث ر کرونا 
بر صلح و 
  ن ت ب ن 

   ملل

توجه به تهدیدات  
امنیتی ناشی از  
 بیماریهای فراگیر

توجه به توسعه 
 پایدار جوامع 

ضروری بودن 
رعایت حقوق 

 همگانی

توجه به آموزش 
 مسائل بهداشتی 

حمایت از حقوق 
 مالکیت فکری

تهدید بودن 

مسائل 

 طبیعی

عدم   جه 

جدی دو ت ها 

نسبت به 

ئل طب  ی سا  
نگرش مشترک 

بین المللی به 

طبیعیحوادث   

توسعه حقوق 

اختراعات و 

 اکتشافات

توجه به 

بیماریهای    

همه گیر     

مقابله یا عدم 

رعایت حقوق 

 مالکیت فکری

اهمیت دادن به 

توسعه اجتماعی 

در حوزه سالمت 

 و بهداشت

   جه به  اث ر

  س ه  قتصادی 

 درح زه بهد شت

 

ر   س ه  اث 

 قتصادی بر 

   س ه  جتماعی

با اهمیت بودن 

مسئولیت 

 همگانی

عدم توجه به 

رعایت حقوق 

همگانی در حوزه 

 سالمت

س ء  ستفاده  ز 

شر یط طب  ی 

 و  پ د  کی

 

اهمیت نقش 

مجامع 

المللیبین  

ب دن  ثمربخش

نهادهای ح زه 

 بهد شت و سال ت

 

موثر بودن 

نقش سازمان 

بهداشت 

 جهانی
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 گیری نتیجه

امنیت همواره و در طول تاریخ بشر نقش بسیار مهمی در تحوالت جامعه و رشد و پیشرفت داشته است. این مورد به 

اً قدر آنها را امنیت و سالمت دو نعمتی هستند که اکثر»فرماید:  شود که خداوند در قرآن می حدی مهم تلقی می

دهد که امنیت قبل از اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع از اولویت برتر برخوردار است، لذا  این بیان نشان می« دانند. نمی

توان بیان داشت  ای که می مفهوم امنیت متناسب با این اهمیت و ضرورت مدام در حال تغییر و تحول بوده است به گونه

ثابتی نداشته و مفهوم  های بشر بوده است. صلح و امنیت، مفهوم ترین آرمان المللی از کهن برقراری صلح و امنیت بین

الملل، منبعث از نگاه نظامی  در روابط بین ها با گذشت زمان دچار تغییر و تحول شده است. تا قبل از تحوالت اخیر آن

عایت اصول حق حاکمیت، برابری حقوق، رعایت امنیت به معنای ر شود صلح وکه اصطالحاً نظام وستفالیایی نامیده می

آنان، احترام به تمامیت ارضی کشورها، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و حل و  مصونیت کشورها و نمایندگان

منبعث از نظام  المللی شدن سبب تغییر مفهوم صلح و امنیت بین لکن جهانی .شد آمیز اختالفات تلقی می مسالمت فصل

های دیگر ازجمله فقر نظامی به حوزه از جنبه هاتغییر یافته و تهدید هاشده است. در این دوره ماهیت تهدیدوستفالیایی 

 شیوعو  نقض حقوق بشر، رویه، محیط زیست های بی یافته، مهاجرت و گرسنگی، تروریسم، قاچاق و جرائم سازمان

ها  . نمونه اخیر این نوع از بیماریتسری یافته استها  ها و باکتری اپیدمیکی در قالب ویروس فراگیری و های بیماری

های اپیدمیکی نظیر کرونا قابل بررسی است که امروزه بیشترین  یا کرونا است. لذا در بحث امنیت و بیماری 19کووید 

شوند بنابراین امنیت طبیعی و زیست  گنجانده می امنیت طبیعی یا زیست محیطیی های حوزه امنیت در حیطه چالش

دهند؛ لذا در این راستا  های کره خاکی را تحت تأثیر قرار می یطی با توجه به مقیاس جهانی آنها که همه انسانمح

سنجی مدل مطلوب نقش این منظر طراحی و اعتبار از المللی از الزامات است.  ضرورت همبستگی جهانی و همکاری بین

واسطه نفر از خبرگان و به 10با ساخت یافته )نیمه استاندارد( مصاحبه نیمه براساس المللی  کرونا بر صلح و امنیت بین

 فرایند تحلیل به شرح ذیل است:  

های فراگیر و اپیدمیکی )کرونا( از سه مضمون  توجه به تهدیدهای امنیتی ناشی از بحران بیماریمضمون فراگیر  -1

اپیدمیکی از جمله کرونا برای صلح و  تهدید بودن مسائل طبیعی مانند بیماریهای فراگیر ویافته شامل: سازمان

های واگیردار و  ها نسبت به مسائل طبیعی از جمله بیماری عدم توجه جدی دولتای، المللی و منطقه امنیت بین

طبیعی و اپیدمیکی همانند کرونا تشکیل شده المللی به حوادث  با اهمیت بودن نگرش مشترک بینفراگیر و 

 است.
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موزش مسائل بهداشتی از طریق سازمان بهداشت و جلوگیری از سوءاستفاده دیگر توجه به آمضمون فراگیر  -2

از چهار مضمون سازمان یافته شامل: سوء استفاده از شرایط طبیعی از جمله  الملل نهادها جهانی در امنیت بین

مت های فراگیر و اپیدمیکی از سوی نهاد قدرت و ثروت، اثربخشی نهادهای حوزه بهداشت و سال بیماری

های حوزه بهداشت و سالمت در ایجاد  ، موثر بودن نقش سازمانالمللی امنیت بین )سازمان بهداشت جهانی( در

الملی از جمله سازمان بهداشت جهانی  و با اهمیت بودن نقش مجامع بین المللی ای و بین صلح و امنیت منطقه

 در تقویت صلح و امنیت تشکیل شده است.

توسعه پایدار خاصه در حوزه سالمت و بهداشت جوامع در دستیابی به امنیت و صلح توجه به  مضمون فراگیر -3

الملل از سه مضمون سازمان یافته شامل: توجه به تأثیر توسعه اقتصادی در حوزه سالمت و بهداشت پیش  بین

بر توسعه  توجه به تأثیر توسعه اقتصادیالملل،  امنیت و ایجاد صلح در سطح منطقه و بین یابی بهشرط دست

اهمیت دادن به توسعه شرط تحقق امنیت و صلح در سطح جهانی و اجتماعی در حوزه بهداشت و سالمت پیش

 .المللی تشکیل شده است امنیت بین اجتماعی )بهداشت و سالمت( جوامع در دستیابی به صلح و 

الملل از دو مضمون  ینضروری بودن رعایت حقوق همگانی در دستیابی به امنیت بمضمون فراگیر توجه به  -4

سازمان یافته شامل: عدم توجه به رعایت حقوق همگانی در حوزه سالمت در سطح جهانی و با اهمیت بودن 

 تشکیل شده است.های واگیردار و تأثیر آن بر تأمین صلح پایدار  مسئولیت همگانی در برابر بیماری

ی در حوزه اختراعات و اکتشافات دارویی در توسعه و حمایت از حقوق مالکیت فکرمضمون فراگیر توجه به  -5

امنیت  های آن در گیر و سازوکارهای همه توجه به بیماریالملل از سه مضمون سازمان یافته شامل:  سطح بین

ها و توسعه حقوق اختراع و  مقابله با عدم رعایت حقوق مالکیت فکری از سوی دولتالمللی،  جامع بین

 المللی تشکیل شده است. بین اکتشاف در دستیابی به  امنیت

 بویان جوردژویچ، ( ساشا1399حافظ نیا و نورانی )(، 2020رامز الشیشی )های  های پژوهش حاضر با نتایج پژوهش یافته

های نرم امنیت در ابعاد  مبنی بر توجه به جنبه (1399دانشگاه شیراز )(، 1399حوزه و دانشگاه )( 2020دوبوژک )

، توجه به مسئولیت مدنی و حقوق همگانی، افزایش جرم و جرائم ی دوران پساکروناهای امنیت چالشمختلف، 

 خوانی دارد.همیافته ناشی از کرونا، توجه به مسائل زیستی و محیطی  سازمان

 منابع

 .82، شماره خارجی سیاست ،«کپنهاگ مکتب فرهنگ و مبانی بر تأملی» (،1386) ن ابراهیمی، -
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، مترجم: ای( مبانی پژوهش کیفی )فنون و مراحل تولید نظریه زمینه(، 1397، جولیت )استراوس، انسلم؛ کربین -

 ابراهیم افشار، چاپ هفتم، تهران: نشر نی.

 .مشهد: انتشارات پاپلی ،اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک(، 1396نیا، محمدرضا ) حافظ -

گزارش علمی: ، »المللی فهوم امنیت ملی و بینبحران کرونا و تحول م»(، 1399نیا، محمدرضا؛ نورانی، محمود ) حافظ -

 دانشگاه تربیت مدرس. ،19بانی علمی بیماری کووید  دیده

و  مطالعات موسسه اول، چاپ چهاردهم، تهران: ، جلداجتماعی علوم در تحقیق های روش(، 1387باقر ) ساروخانی، -

 فرهنگی.  تحقیقات

 م سید جالل دهقانی فیروز آبادی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.، مترجالملل امنیت بین(، 1388شیهان، مایکل ) -

های اساتید  جموعه یادداشت، مهای امنیتی دوران پساکرونا مواجهه احتمالی با چالش(، 1399، امین )صادقی بکیانی -

 .دانشگاه شیراز ،و دانشجویان دکتری حقوق و علوم سیاسی

المللی ابرار معاصر  ، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینای امنیتهنظریه(، 1389عبداهلل خانی، علی ) -

 تهران، معاونت پژوهشی.

و  مرداد ،اقتصادی –ی اطالعات سیاسی مجله، «امنیت جهانی: از نظریه تا واقعیت» (،1378) عطارزاده، مجتبی -

 .144-143 ی، شماره1378شهریور 

فصلنامه مطالعات روابط ، «انگاری ساخت موضوعی امنیت از دیدگاه سازه» (،1391، حسین )عیوض زاده اردبیلی -

 18شماره پیاپی  - 19، شماره 5دوره ، لمللا بین

  نی. نشر چاپ دوم. تهران: (،1388جلیلی) هادی مترجم:  ،کیفی تحقیق بر درآمدی (،2006اووه ) فلیک، -

 ، انتشارات سمت.للالم های روابط بینتحول در نظریه(، 1384مشیرزاده، حمیرا ) -

با )بر مفهوم امنیت  و تأثیر آن اطالعاتیالملل به تحول  دیدگاه نظریات روابط بین»(، 1391وثوقی، سعید و شیخون ) -

 .30، شماره فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی، («انگارانه های رئالیسم، لیبرالیسم و سازه تأکید بر تئوری

-
 Booth, Ken. Critical Security Studies and World Politics: 263 Boulder, Col.: Lynne Publishers, 

Inc, 2005, pp. 260-261.  
- Guzzini, Stefano, 2000 “A Reconstruction of Constructivism in International Relations”, 

European Journal of International Relations, Vol.6, No.2, pp:144. 
-
 Lft col. Rafat awudu, assessment of the impact of drug trafficking on national security: a case 

study of ghana, University of Ghana, 2016. 

http://journals.iau.ir/?_action=article&au=566334&_au=%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D8%B9%DB%8C%D9%88%D8%B6+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://journals.iau.ir/issue_110401_112955_.html
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- Shultz , R.(1997). Introduction to International Security. Security studies for the 21th security , 

Edited by: Richard H. Shultz Jr ; Roy Godson and Georg H. Quester . Virginia: Brasey's Inc. 
-
 Vreÿ, F & Solomon, H (2020). COVID-19 as a security threat: some initial perspectives. 

Security Institute for Governance and Leadership in Africa 
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 گردی در بحران ویروس کرونا )مروری بر تجارب جهانی( مدیریت پسماند با تأکید بر مدیریت زباله

 

  1معصومه قربانی

  2بهمن طهماسی

 یدهچک

 یهابحران. شده است لیبشر تبد یهادغدغه نیتراز مهم یکیبه  عتیو طب ستیز طیحفظ مح های اخیر طی دهه

 عتیکل نظام طب و  با آن مواجه است کمیو  ستیاست که بشر در آستانه قرن ب ییها چالش نیتراز مهمی طیمحستیز

شدن باعث انباشته شدن حجم  یو صنعت یزندگ یاالگوه رییتغ ،یشهر تیرشد روزافزون جمع .کنندیم دیرا تهد

در حال توسعه  یدر کشورهابه ویژه  یاز معضالت جوامع شهر یکی است دهش ستیز طیاز پسماند در مح یمیعظ

 یو شهر یصنعت ،یکشاورز یهاانسان در بخش تیبه واسطه فعال شود که عمدتاًیگفته م یپسماند به مواد زائد است.

چون از بین رفتن . عدم مدیریت صحیح پسماندها پیامدهایی همتاس یدفع آن ضرور ایدازش و و پر شودیم دیتول

ها را به دنبال خواهد داشت. در این بین افرادی که از لحاظ شغلی به نحوی  اندازهای شهری و شیوع انواع بیماریچشم

ها در ارتباط هستند بیشتر  ماندها و زبالهآوری، پردازش، بازیافت و دفع به صورت مستقیم با پس در مراحل مختلف جمع

در معرض خطر قرار دارند. حال با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح جهان این قشر از جامعه به مراتب 

های صورت گرفته توسط  به مرور و مطالعه فعالیت پذیری بیشتری خواهند داشت. از این رو مقاله حاضر آسیب

گردی پرداخته  گیری ویروس کرونا با تاکید بر مدیریت زباله یت پسماند در دوران همهکشورهای مختلف در جهت مدیر

 ها را منعکس کرده است.  ها و دستاوردهای آنترین اقدام و مهم

 .گردی، ویروس کرونا، تجارب جهانی مدیریت پسماند، مدیریت زباله های کلیدی: واژه

 . مقدمه1

                                                           
 ghorbani70@ut.ac.ir ی انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران،ریزی روستایی، گروه جغرافیادانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه1
 bahman.tahmasi@ut.ac.ir ریزی روستایی، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهراندانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه2
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(. 1395)عنابستانی و رئیسی،  شده است لیبشر تبد یهادغدغه نیتراز مهم یکیبه  عتیو طب ستیز طیامروزه حفظ مح

و جزء  یو بهداشت یدرمان ،یکشاورز ،یمختلف خانگ یها پسماند در بخش دیبشر تاکنون تول یاز آغاز زندگ رایز

مختلف  یها تیفعالها محصول  انواع زباله دیتول(. 1390)عبدلی، توکلی و منهاج،  تاو بوده اس یزندگ ریناپذییجدا

 شیافزا ییو روستا یدر جوامع شهر تیجمع شیمصرف و افزا یالگو ،یزندگ وهیش رییانسان است که امروزه با تغ

به خود  ییروستا کزدر مرا ژهیرا به و یعیاز آن ابعاد وس یدر مقدار و تنوع آن رخ داده و مشکالت ناش یریچشمگ

 (.Damghani et al,2008) گرفته است

 رییتغ ،یشهر تی. رشد روزافزون جمع(1381)امین زاده،  کنندیم دیرا تهد عتیکل نظام طب یطیمح ستیز یهابحران

در  کهیطورهب ؛است دهش ستیز طیاز پسماند در مح یمیشدن باعث انباشته شدن حجم عظ یو صنعت یزندگ یالگوها

موضوع  نیا( و 1393)خیری و آزاد ارمکی، کندمی دیگرم پسماند تول 900چون تهران هر فرد روزانه  یبزرگ یشهرها

 ;Wang & Nie,2001تبدیل شده است)در حال توسعه  یدر کشورها یاز معضالت جوامع شهر یکی

Periou,2012 .) یکشاورز یهاانسان در بخش تیبه واسطه فعال شود که عمدتاًیگفته م یپسماند به مواد زائد، 

 شوند یم میدارد. پسماندها به پنج گروه تقس تیریبه مد ازیروزافزون ن ادیازد لیبه دل وشود یم دیتول یو شهر یصنعت

-یم یصنعت یو پسماندها یکشاورز یپسماندها ژه،یو یپسماندها ،یپزشک یپسماندها ،یعاد یکه شامل پسماندها

 یناپذیر ناشجتنابا یو توسعه، پسماند عبارت است از مواد یاقتصاد یسازمان همکار فیبر اساس تعر نیچنهم. باشند

 تاس یدفع آن ضرور ایو پردازش و  ستیبه آن ن یازین کینزد ندهیکه در حال حاضر و در آ ،یانسان یها تیاز فعال

ها اگر به درستی مدیریت نشوند و در سطح بر اثر  (. از یک طرف پسماندها و زباله1392)نورپور، افراسیابی و داودی، 

برد و از طرف دیگر منجر به شیوع انواع  کرده و از لحاظ بصری زیبایی شهر را از بین میتخمیر بویی مشمئز کننده ایجاد 

ای  شود. بنابراین با توجه به خطراتی که پسماندها برای جوامع دارد پرداختن به این موضوع از اهمیت ویژه ها می بیماری

 (.Waste Management Organization,2013برخوردار است)

 یفشارها گیر، شیوع این بحران همه .قرار داده است شیرا در معرض آزما جوامعآوری  تاب روس ،کرونا وی بحران

هایی که برای رفاه و معیشت شهروندان ضروری  فعالیت، از جمله یهای اقتصاد از فعالیت یاریای را بر بس سابقه بی

رفع بحران در سطح  یبرا هامیو تصم اهاقدام هیدر هسته کل ،شتیو مع یمحافظت از زندگهستند وارد کرده است. 

تواند سالمت جوامع را بیش  های مهمی که در دوران شیوع ویروس کرونا مییکی از موضوع  .قرار دارد یو جمع یفرد

های شهری است زیرا در صورت عدم مدیریت صحیح این  از پیش با مخاطره همراه کند موضوع مدیریت پسماند و زباله

شی کرونا ویروس چندین برابر خواهد شد. در این بین گروهی از جامعه که از لحاظ شغلی به مهم اثرات مخرب نا
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ها در ارتباط  آوری، پردازش و بازیافت یا دفن به صورت مستقیم با انواع پسماندها و زباله نحوی در مراحل مختلف جمع

عرض عوارض ناشی از پسماندها قرار دارند. حال با شود، بیشتر در م گرد یاد می ها به عنوان زباله هستند که غالباً از آن

پذیری بیشتری خواهند داشت. از این  توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح جهان این قشر از جامعه به مراتب آسیب

گیری  رو مقاله حاضر در پی آن است تا به مطالعه تجارب کشورهای مختلف در زمینه مدیریت پسماند در دوران همه

ها را  ترین دستاوردهای آنگردها بپردازد و مهم های صورت گرفته برای حمایت از زبالهونا با تأکید بر اقدامویروس کر

 منعکس کند.

 . مدیریت پسماند شهری2

ECDCهای اتحادیه اروپا ) بر اساس گزارش مرکز کنترل بیماری
دال بر ناکافی یا  شواهدی گونه چیدر حال حاضر ه(، 1

 در انتقال یهای خانگ زباله همچنین نقش و 19کووید  ابتال بهپسماند از نظر  تیریمد فعلیهای  روشناایمن بودن 

، سازمان ایمنی و بهداشت اتحادیه اروپا با وجود این .وجود ندارد یهای تنفس ویروس ریسا اویروس کرونا، ی

ر تهیه و ابالغ کرده است. این ل کادر محویروس کرونا محافظت از قرار گرفتن در معرض  برایرا  هایی دستورالعمل

 یابیارز توجه بهزیست و با   سالمت انسان و محیطحفظ  یپسماند برا حیصح تیریمد تیاهم در نظر گرفتنبا سازمان 

 تیریمد روند فعلیتداوم بر اجرا،  قابل سکیر تیریمد هایو اقدام یعلم های سازمانشده توسط  انجام سکیر

 تفیکیک شده، تأکید و ایمن بودن آن را تضمین کرده است.  افتیآوری و باز جمعاز جمله  یشهر یپسماندها

های  جلوگیری از فشار به زیرساخت یبرادر این دستورالعمل بر تفکیک زباله با رعایت کامل اصول حفاظت فردی 

ی فراوانی خطرات بهداشتهای باقیمانده تأکید شده است. تفکیک زباله در شرایط فعلی با آوری و دفع نهایی زباله جمع

نظر  شده به همراه است و نیازمند مشارکت جدی شهروندان و رعایت اصول تفکیک است. با توجه به مطالعات انجام

با شرایط بحران کرونا  یاز سالمت عموم تیبا هدف حمارا آوری زباله  جمعفعلی  یها وهیشتوان  رسد که می می

 کرد.سازگار ویروس 

ها برای کنترل عفونت و مدیریت ویروس کرونا ( به برخی اقدامECDCهای اتحادیه اروپا ) بیماری از نظر مرکز کنترل

ها مرتبط با مدیریت پسماند آن است که فرد مبتال به ویروس کرونا، باید یک کیسه زباله در نیاز است. یکی از این اقدام

داشته باشد و این پسماندها باید حتماً بطور جداگانه  ...شده و  های استفاده  اتاق خود برای دستمال، دستکش و یا ماسک

                                                           
1
 -  European Centre for Disease Prevention and Control 
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 برخی رهنمودهای اختصاصی به شرح زیر در زمینهشامل  نیهمچنهای اتحادیه اروپا  دفع شود. بیانیه مرکز کنترل بیماری

 :بحران کرونا ویروس استدر  یخانگ یپسماندها تیریمد

  داده شود؛یک کیسه زباله اختصاصی باید در اتاق بیمار قرار 

 اند باید به سرعت در  شده  هایی که توسط بیماران مبتال به ویروس کرونا استفاده های کاغذی و ماسک دستمال

 ای که در اتاق بیمار قرار دارد، گذاشته شود. کیسه زباله

 اله هایی که توسط مراقبین بیماران کرونایی استفاده می شود، باید به سرعت در کیسه دوم زب دستکش و ماسک

ترین مکان به اتاق بیمار قرار داده شود، تا زمانی که مراقب از اتاق  قرار داده شود. این کیسه زباله دوم نیز باید در نزدیک

 ها را درون آن قرار دهد. شود دستکش و ماسک بیمار خارج می

 شود.های زباله قبل از خروج از اتاق بیمار باید کامال بسته شود و مکرراً تعویض  درب کیسه 

 های زباله مراقب بیمار باید  توان با یکدیگر در یک ظرف قرار داد. ضمناً کیسه های زباله بیمار را می کیسه

 مستقیماً در سطل زباله دیگر قرار داده شود و نیاز به هیچ فعالیت خاص دیگر و یا هیچ روش اختصاصی دفع نیست.

 ضدعفونی کرد.  ها را با آب و صابون و یا الکل دست های زباله از منزل، باید بعد از برداشت و خروج کیسه 

طور شود که به های خشک را محدود ساخت. اما توصیه می توان دفعات بازیافت زباله با توجه به ماهیت این بیماری، می

ال ی تفکیک کنند تا از انتقخوب بههای خود را  کامل توقف نشود. در شرایط فعلی، ضروری است که شهروندان، زباله

 یها وهیدر ش یموقت اترییهرگونه تغشود. حاصل  نانیاطم بازیافت مراکزبه  افتیقابل بازبهداشتی و ایمن پسماندهای 

های مربوطه به  باید از سوی سازمان، گذارد یمها از منازل تأثیر های خانواده خروج زبالهآوری زباله که بر نحوه  جمع

 (. www.ecdc.europa.eu,2020اطالع مردم رسانده شود)

 . مدیریت ایمن و بهداشتی پسماند3

 به انیکارفرما یدگیرسباره نحوه ها در به آن بخشیدن نانیکارگران و اطم یمنیحفظ سالمت و ا یبرا الزم ریاتخاذ تداب

پسماند  تیریاز تداوم خدمات مد نانینفس کارگران و اطم  به اعتماد شیافزا یبرا این ویروساز  یناش مخاطرات

سازمان ایمنی و بهداشت کار اتحادیه اروپا، رهنمودهای کلی زیر را برای نحوه مقابله با شیوع ویروس  است. یضرور

 است:  کرده و ابالغ  هیتهکرونا در محل کار 

 از جمله رعایت فاصله فیزیکی بین به عفونت  ءاز ابتال یریجلوگ یکارکنان برا اصالح محیط و شرایط کاری

 حاضر در محل به کمترین تعداد ممکن؛افراد و کاهش افراد 
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 محصوالت  و حفاظت فردی زاتیاز در دسترس بودن و استفاده مناسب از تجه نانیحصول اطم

 ؛کننده مناسب ضدعفونی

 ها و وسایل حفاظت  لباسکردن  زیمکرر و تم عویضاز جمله ت یبهداشت یاستانداردها قیدق تیاز رعا نانیاطم

، تجهیزاتضدعفونی کردن منظم  ؛یاحتمال یهرگونه آلودگ ای دیدگی آسیبر صورت د کارهای  دستکش ضیتعو فردی،

 ؛ها و لباس هینقل لیوسا نیکاب

 پوشیدن و خارج کردن  یچگونگ مربوط به قیهای دق پروتکلشود،  ها حتما زده می اطمینان از اینکه ماسک

 شود. می یریجلوگ یآلودگ وذنف وفیزیکی ناگهانی از تماس  و شود های حفاظت فردی رعایت می لباس

  ،یکارمندان مسن و افراد دارا پذیرند )مانند کارگرانی که دارای شرایط خاصی هستند و آسیبدر صورت لزوم 

های حمایتی در نظر گرفته  از حضور در محل کار معاف شوند و یا برای آنها مشوق مزمن( یمشکالت بهداشت

 (. www.acrplus.org,2020شود)

 

 (www.acrplus.org,2020راحل مختلف مدیریت پسماند شهری در دوران کرونا ویروس)منبع:(. م1شکل)

 گردی و پیامدهای آن  . زباله4
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ترین چالش شهرها در کشورهای در حال توسعه است و  دهد مدیریت پسماند، یکی اصلی آمارهای جهانی نشان می

سماندهای جامد در شهرهای جهان تولید خواهد شد بیلیون تن پ 2/2،  2025دهد که تا سال  برآوردها نشان می

(Hoornweg and Bhada-Tata, 2012.) 

ای به دنبال خواهد داشت و سالمت و کیفیت زندگی  مدیریت ناکارآمد پسماند، اثرات اجتماعی و زیست محیطی عمده

تر  ال توسعه بسیار جدیای قرار خواهد داد. این معضل در کشورهای در ح جوامع شهری را در معرض خطرات گسترده

ها  شوند. بررسی % پسماندهای خانگی به صورت استاندارد، جمع آوری و دفع می30است. زیرا در این کشورها کمتر از 

های موجود در شهرها نظیر آلودگی هوا و کمبود آب، توجه  دهد که به مدیریت پسماند نسبت به سایر چالش نشان می

عالوه بر این، (. Guerrero, Maas & Hogland,2013ن و مراکز علمی شده است)ها، محققا کمتری از سوی دولت

آوری و  درآمد و با درآمد متوسط مشغول جمع گردها( در کشورهای کمتعداد زیادی کارگر غیررسمی )تحت عنوان زباله

در هستند که  یکسان نیاول گردها (. زبالهChokhandre, Singh & Kashyap,2017فروش این پسماندها هستند)

اند به  گردها با آن مواجهگیرند. نوع و شدت خطراتی که این زباله قرار می پسماندها رآمدناکا تیریمد معرض پیامدهای

ها )گروه های غیر رسمی و  مراکز تخلیه زباله(، شرایط کاری آن ایها  ، انبارها، خیابانافتیمراکز بازمکان فعالیت آنها )

ها قرار  ها( و مدت زمانی که در معرض زباله ها )ترکیب، اجزاء و وضعیت تجزیه زباله هیت زبالهشده(، ما غیر سازماندهی

های  آلوده، زباله یها، سوزنشهیشتوسط مجروح شدن ، انفجارها دارند بستگی دارد و شامل سوختن در اثر حریق،

های  هایی نظیر بیماری ن مبتال به بیماریباشد. این افراد همچنی( می...و  مرگ نیو همچن های عفونی ی، بیماریپزشک

عدم دسترسی به تجهیزات ایمنی و بهداشتی  نیز خواهند شد. و... یعضالن یعفونت چشم، اختالالت اسکلت تنفسی،

 ,Mol, Pereiraدهد) ها افزایش می ها را در آن کافی و استفاده نادرست از این تجهیزات، خطر ابتال به این بیماری

Greco, Cairncross & Heller,2017.) 

از نظر میزان ترین خطرات ایمنی و بهداشت زباله گردها در سراسر جهان  ( مهمSSDO1سازمان توسعه سودان جنوبی )

 های و بیماری عفونت پوستی، گوارشمشکالت  ؛یمشکالت تنفس ؛یدگی/ بر صدمات درد مفاصل؛را به ترتیب، شیوع 

ها از سوی شتی عمومی در هنگام دفن بهداشتی زبالهبهدااصول  تیعدم رعا ،نیعالوه بر ا ی اعالم کرده است.عفون

گردها، از نظر موقعیت اجتماعی و معیشتی،  زیرا زباله. داده استمعرض خطر قرار گردها را بیشتر در ها زباله شهرداری

م به بازیافت زباله با لذا اقدادارند  اندکیدرآمد  بوده وکم برخوردار  التیاز سطح تحص ی دارند ومیوخ طیشرا

 (.Cowing,2013) کنند های غیربهداشتی در مراکز دفن زباله می روش

                                                           
1
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 گردها در دوران کرونا ویروس  . زباله5

گردها افرادی هستند که به صورت غیررسمی در سیستم مدیریت پسماند مشغول فعالیت هسـتند. ایـن افـراد نقـش     زباله

دارنـد، لـیکن هـم    های  شهرداری های حمایت برخورداری ازبدون ها  یافت زبالهو باز تفکیک ،آوری جمعبسیار مهمی در 

در  شـان یها زبالـه و خـانواده  جمع آوری و تفکیـک   یررسمیکارگر غ ونیلیم 15روبرو هستند.  یجد دیتهد کیبا  اینک

مـورد  همـواره  گردهـا  زبالـه  اولیـه نقض حقوق  .شیوع ویروس کرونا هستند لیدل بهخود  شتیمعمعرض از دست دادن 

ای و  ، منطقـه یح محلـ ودر سـط  ای ی و ایجاد تشکیالت حرفـه کارگران به سمت سازماندهموجب حرکت و بوده  ینگران

فعلـی   یبحرانـ  تیوضـع در  ها و چگونگی رفع آنهـا  جهت احقاق حقوقشان شده است. در ادامه به برخی چالش یجهان

 اشاره شده است.

 گردهاحقوق انسانی زباله

 های آن عبارتند از: ترین مصداق گردها، یک موضوع جهانی بوده و مهم ولیه زبالهنقض حقوق ا

 ایمنشرایط کار غیر بهداشتی و نا 

 خطرات موجود در مسیر دسترسی به مواد بازیافتی 

 در سطح شهر گردهازباله فعالیتدر  تیمحدود 

  نظـر گـرفتن زبالـه    در بدون مشـارکت، مشـورت و    پسماندهای مدیریت  ها و سیاست سیستمطراحی

 گردها

 گردها   زباله به رسمیت شناختن یبرا ریزی کافی عدم وجود برنامه 

 یخصوص ای یدولت نیروهای با گردها زباله نمودن نیگزیجا 

  آوری زباله گردها در امر جمع بکارگیری رسمی زبالهتوسعه  یبرا محدودیتوجود. 

 اریسد معبر شهرد یروهاینزباله گردها توسط  تیو اذ آزار. 

 گردهاهای زباله نیازها و خواست

در دوره  گردهاها و نیازهای زبالهخواسته نیتأم یبرازیر را  های حمایتیاقدام دیبا یو محل یمل در سطوح ها دولت

 دهند: کرونا ویروس انجام بحران
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 هـای   حمایـت  هـای فـوری جهـت   انجـام اقـدام   عمـل آورنـد.  گردها حمایت الزم را بهها باید از زباله شهرداری

، مسـکن و دارو را تـأمین کنـد تـا     ییحداقل درآمدی که نیازهای غذادسترسی آنها به  اجتماعی از زباله گردها و تضمین

 ضروری است.بسیار  بازگشت شرایط به حالت عادی، زمان

 ان یک گـروه  گردها باید به عنوگردی جریان دارد، زبالهرغم بحران کرونا ویروس، هنوز زباله در شهرهایی که به

 ارائه دهنده خدمات، مورد توجه قرار بگیرند و دسترسی آنها به مواد قابل بازیافتی تضمین شود.

 لـوازم   یها تی، کفردیحفاظت  زاتیتجهگردی در جریان است، تهیه و ارائه  در شهرهایی که در آنها هنوز زباله

 است. ضروری شانیها و خانواده گردها زباله به ییغذا رهیو ج یبهداشت

 گردها.زباله ی رفع نیازهای اولیه زندگیبرا یاساس هایاقدام انجام 

 گردهـا های غذاخوری برای زبالـه  سالن اندازیهای حمایت عمومی نظیر راهنسبت به انجام اقدام دیبا یشهردار 

 اقدام کند.  

 گردهـا بـرای دوره بحـران     ورههـایی بـه د   گردها از جمله با ارائـه مشـوق   زباله ادامه کار سازی شرایط برای بهینه

 کروناویروس

 توانند انجام دهند؟ هایی میها و افراد چه اقدام سازمان

در سـطح   گردهازبالههای  که از خواسته یاتیعمل یها یاستراتژ نسبت به تهیهتا  باید گرد هم بیایندها و افراد  سازمان

الذکر و یا مـوارد زیـر    های فوق ایی برای اجرایی کردن خواستهه تواند شامل برنامه ها می این استراتژی کند.  تیجهان حما

 باشد:  

  تیـ حما یبـرا  گردها زبالهشده توسط  انجام کارهایبه اشتراک گذاشتن اطالعات مربوط به مطالبات، اقدامات و 

 ها؛ آناز سالمت 

 آنهـا  و فعال کردن ارتباط اگرده زباله مطالبات انتشار ی حمایتی،ها بیانیه صدور قیاقدامات از طر نیاز ا تیحما 

وابسـته بـه    هـای  گروه ریو سا های مردم نهاد سازمان، یزیست، توسعه اجتماع ربط )وزارت محیط ذی یعموم یبا نهادها

 ی؛های دولت کمک تخصیصدر  عیتسر ی( برادولت

 حـران فعلـی کرونـا    بفراتـر از  ) افتیبازچرخه  در اصلی انگریباز ی ازکیبه عنوان  گردها زباله نقشاز  یبانیپشت

 پسـماند  تیریسازی مد خصوصی یتالش براسوزی و  گسترش زبالهدر برابر  یسپرحمایت از آنها به عنوان و  ویروس(

 است.
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 . تجارب جهانی  6

هـای زنـدگی    منجر به فراهم کردن حداقل ایکند و  انجام کار محافظت حین در  گردها زباله سالمت که از یاقدامات یاجرا

است، بلکه به نفع دولـت و   گردهازبالهبه نفع شود، نه تنها  یط قطع فعالیتشان به دلیل بحران کرونا ویروس میآنها در شرا

و اقـدامات   یهـای اجتمـاع   فاصـله هـای   محـدودیت کند تا  فراهم می زباله گردها یامکان را برا نیاباشد و  جامعه نیز می

ـ کننـد. ا  رعایـت   به کروناویروس رای ابتالدمیاپ یمنحنتوقف سیر صعودی  یالزم برا ایمنی باعـث کـاهش    هـا اقـدام  نی

بطـور  داشـته باشـند.    یدهد تا با آن مقابله بهتـر  اجازه می یبهداشت یها ستمیشود و به س می روسیو شیوع کروناسرعت 

 کرد.تر خواهد تر و سالم ، همه ما را ایمنگردها زبالهاز حقوق  تی، حماکلی

گیر  همه یماریبگردها نیاز فوری دارد.  زبالهها کارگر در جهان از جمله  کار میلیون طید شرابهبوجهان در شرایط فعلی به 

 تیریمـد  سـتم یبهبود مسـتمر در س که نقش مهمی در  گردها زبالهبه  بسیاری از کشورها و مناطق را یخیتار یبده کووید

ـ ادهـد.   دارند، نشان میعه و جام عتیبه نفع طب افتیو باز یابیاستفاده مجدد، باز شیپسماند، افزا گیـر،   همـه ویـروس   نی

ـ از طر فراهم کرده اسـت تـا   یمحل افتیباز یهاستمیرا جهت ارتقاء س یفرصت رفـع   یبـرا  نیگزیهـای جـا   روش ،آن قی

گـردد،  و مناسـب   یمداخالت عملبتواند منجر به که  راهکاری گردی و یا محافظت از سالمت آنها پیدا کنند. مشکل زباله

قابـل تهیـه    ایـن بحـران،  هماهنـگ در برابـر    یپاسـخ  و تهیـه  ملـی و محلـی   رانگی تصمیم مشارکتی -اقدام قیاز طرتنها 

هـایی در جهـت    . در همین زمینه برخی از کشورها متناسب با شرایط خود اقدام به فعالیـت (Wiego.org, 2020)است

 در ادامه به ذکر آنها پرداخته شده است.اند که  گردها و بازیافت کنندگان پسماند کرده حمایت و حفاظت از زباله

 گردها در بحران کرونا ویروسشده در کشورهای مختلف در راستای حمایت از زباله های انجام( . اقدام1جدول)

 شده اقدامات انجام نام کشور

 نیآرژانت

درآمد " ،ولتد رایز .شدگردها  زباله توسط نهیقرنطرعایت ای خواستار  با صدور بیانیهدولت این کشور، 

ه است. فراهم کرد پایینو خود اشتغال با درآمد  یرسمریکارگران غ یرا برا " ی خانوارهااضطرار

ها از طریق تخصیص یارانه و یا در اختیار گذاشتن تجهیزات حفاظت فردی از زباله  همچنین شهرداری

ته است که هنگام گردها خواس کند و از زباله گردهایی که مجبور به کارکردن هستند حمایت می

 های بازیافتی احتیاط کنند. برداشتن زباله
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 غنا

)مانند  یمحافظت زاتیکننده دست و تجه ضدعفونی زاتیتجه در آکرا )پایتخت(، انجمن زباله گردها،

در حال جذب  نیهمچن این سازمان دهد. قرار می گردها زباله اریماسک، دستکش و آب( را در اخت

های خود مبنی بر توجه  خواسته واحد یصدابا بتوانند  از این طریق هستند تا گردهای عضو نشده زباله

 دولت به این بخش غیررسمی را به گوش مسئولین برسانند. 

 لیبرز

برای زباله گردها در نظر  تقریبا مختصری هیاول بر اساس آن، حقوقشد که  بیتصو یقانون لیدر برز

 یثابت در طول بحران ناش ری، مستقل و غیرسم ریگران غکار آمریکا بهدالر  115 گرفته شده است و

عضو  چه، گردها تمامی زبالهشامل  پرداخت نیا شود. پرداخت می Covid-19گیر  همه یماریاز ب

 .شود و چه افراد مستقل و غیرعضو میها  انجمن ایها  تعاونی

همه  ه به اطالعقانون چگون نیاست که ا نیا ی که بر سر اجرای این قانون وجود داردچالش

برسد. هیچ سرشماری و آماری از تعداد و مسیرهای فعالیت  کنند ها کار می که در خیابان گردهایی زباله

برنامه  کی جادیا یبرانیز  یبخش دولت یاز سو یتعهد چی، هنیعالوه بر ا. وجود نداردزباله گردها 

 اری فعالیت هر یک از زباله گردهاتعیین مناطق بر و زباله گردها تحت پوشش قرار دادن یبرا جامع

دلیل این امر نیز عدم پرداخت هزینه های مدیریت پسماند توسط تولید کنندگان زباله وجود ندارد. 

 کنند. ها را پرداخت نمی ها و تعاونی شده توسط انجمن خدمات ارائه نهیکه هزباشد  ها می بویژه شرکت

عدم اراده  لیامر وجود داشته است، اما به دل نیا یاجرا یبرا یکاف در سالهای گذشته، فرصت البته

 است. دهینرس جهیها و عدم تعهد شرکت ها به نت دولت یاسیس

 ایکلمب

هایی را  ، توصیهایپسماند در کلمب تیریمد ی، در چارچوب خدمات عمومزباله گردها یمل اتحادیه

ارائه گردها  های بازیافتی به دوره آوری زباله حین جمعدر کرونا ویروس  ابتالء بهاز  یریجلوگ یبرا

را به عنوان  آنهاو گردها نشود  مانع فعالیت زبالهاز دولت خواسته است که  این اتحادیه داده است.

آوری  مراکز جمع به رسمیت بشناسد. این درخواست پذیرفته شد و بهها  دهنده خدمات در خیابان ارائه

 نیز آموزشهای الزم درباره ازشهروندان د. همچنین به رعایت اصول ایمنی باز شونتا با  داداجازه 

زباله  اطمینان از دسترسی و بیمارانهای زباله  کیسه ییشناسا ضرورت تفکیک زباله از مبداء تولید،

 ارائه شد. دارند یدسترسو مواد ضدعفونی کننده  ونحفاظت فردی، صاب زاتیبه تجه گردها

دشوار از سالمت  شرایط نیتا در ا خواست گردها زبالهاز همه  یجنوب یقایرفگردهای ازبالهانجمن  یقایآفر
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های مالی، تجهیزاتی و  کمک اتا ب خواستها و شهروندان  از دولت این اتحادیهخود مراقبت کنند.  یجنوب

 کنند. را نیز رعایت یبهداشت اصول همچنینو  ردهک حمایت گردها از زباله خدماتی

 یلیش

گردها برای های زباله ی یک سازمان بسیار مهم است که از خواستهلیش ای کشورگردهزباله یانجمن مل

درآمد  گردهازباله گردان است اما زباله  دارای تعدادی تعاونی یلی. شکند امنیت اجتماعی حمایت می

ی مرتبط با کرونا ویروس برای زباله گردها توسط این اتحادیه عموم توصیه های هم اینکد. نندار یثابت

 شود. پخش می

 فرانسه

-تمامی شهروندان دستور داده است تا خود را قرنطینه کنند. لذا با توجه به اینکه زباله دولت فرانسه به

 گردها در فرانسه، لذا اتحادیه زبالهدنندار ی کافی نیز در اختیارو پول و غذا اجازه فعالیت ندارند گردها

 آنها ارتباط برقرار کرده است. گردها و کمک بهبرای اطالع از وضعیت زباله

 هند
گردها به میزان درخواست حمایت مالی از زباله وزیر هند هند از نخست گردهایزباله یهاتحاد

 گرد کرده است.ه زبالههر خانواد یدر هرماه برا INR 10،000 یاضطرار

 Wiego.org, 2020 منبع:

 

ویروس ها برای مقابله با کرونا گردها و سازمانهگردها به زبالاتحادیه جهانی زباله های . توصیه1.6  

افراد گردها در بحران کرونا ویروس منتشر ساخته، اعالن کرده است که  ای که برای حمایت از زباله این سازمان در بیانیه 

 3متر ) کیحداقل  کهطوریبه ،کوچک کار کنند یهادر گروه ای ییبه تنها دیبا سایر افراد و بروند محل کاربه  دیپرخطر نبا

تا اگر  کنند،را حفظ  ی خودها ، گروهکنند به صورت گروهی کار میفاصله داشته باشند. اگر کارگران  دیگرانفوت( از 

 شود. تر  اند آسان گرفته که در معرض ابتال قرار گرانیکردن د نهیو قرنط ییاسامبتال شود، شن 19کووید  یماریبه ب یفرد

 آلوده شود.  روسیممکن است توسط و کنید، لمس میای که  زباله ای افتیماده قابل باز که هر توجه داشته باشید

 .ماند یمباقی سطوح  یروز بر رو 9تا  ویروس کروناکه  برخی معتقدند

  ایـ شـوند   مـی  ختـه یها ر که زباله یویژه هنگام ، بهدیاز مواد زا یگرد و غبار ناش ایاز قرار گرفتن در معرض دود 

 .دیکن ید، خوددارشون فشرده می
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  هـا را بطـور    با خود داشته باشید و دسـت  ٪70در صورت عدم دسترسی به آب و صابون، حداقل محلول الکل

 مرتب با آن ضدعفونی کنید.

 هایی با تهویه مناسب کار کنید سعی کنید فقط در مکان. 

  دیکن زیصابون و آب تم ای ٪70 الکلبا بطور مرتب سطوح لمس شده را. 

 خـود را   ی سـر کار تا حد امکـان پوسـت و مـو    نیو در ح دیاستفاده کن و ماسک دستکش ویژه بهکار  لیاز وسا

 .دیکن تعویض( را ها کفش و حتی) کار لباس نیز . قبل از ورود به خانهدیبپوشان

 دییخود را بشو لیو روزانه لباس و وسا دیری، دوش بگزباله گردی ریبعد از اتمام مس. 

  یـی ، ماسـک، ظـروف دارو  ها دستمال زا و خطرناک هستند، مانند ی که ظاهراً بیماریادکردن مو جدااز تماس و 

ـ نیببمحتویـات آنهـا را   توانیـد   درسـتی نمـی   که به هاییزباله برداشتناز  و دیکن یخوددار رهیمانند شربت سرفه و غ ، دی

 .دیکن یخوددار

 ـ ن ایـ شـدن   مـار یتـا در صـورت ب   دیکن حفظبا همکاران را  خود ارتباط اطـالع   آنهـا بـه   بتوانیـد  بـه کمـک   ازی

 .(globalrec.org,2020)دهید

کنندگان غیرمجاز در این کشورگردها و بازیافتهای دولت هندوستان برای ایمنی زباله . توصیه2.6  

 یررسمیغزباله گردهای همه  یباکیفیت، دستکش، حوله، کفش برا یها ماسک - یشغل حفاظت تجهیزات هیته .

ـ باگردهـا   های ارائه کننده خدمات اسکان به زباله انجمن، ییو روستا یشهر ایمنطقه های سازمان هیکل آمـادگی الزم   دی

 جهت ارائه خدمات به این افراد را داشته باشند.  

 های ارائـه کننـده خـدمات اسـکان بـه زبالـه        انجمن نیچنو هم ییو روستا یشهر ایهای منطقه سازمان هیاز کل

ای بـرای  و پروتکل ویـژه  را انجام دهندگردها های زباله شستشوی دست یبراهای الزم اقدامشود تا  می خواستهگردها 

گردها در شـرایط فعلـی )شـیوع کرونـا ویـروس( الزامـی       زباله  دست شویشست ویژه یهاسیسرو هیته آنان تهیه کنند.

 است.

  10،000دادن INR   )ا مشاغل غیر رسمی.گرد و یا کارگران ببه هر زبالهدر هرماه )روپیه هند 

 سـه مـاه   مدت  یکننده صابون و دست، روغن، شکر و نمک برا شامل غالت، ضدعفونیای رهیج تهیه و تحویل

. یررسـم یهـای غ  شـهرک  ریها و سـا  ساکنان زاغه هیها و کل آن یها و خانوادهگردها، کارگران بخش غیر رسمی زباله به

 جلوگیری کند.و داروها  ییاد غذا، مویاساس یکاالها متیق شیافزا از دیدولت با
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  در آن  نیمتراکم اسـت و سـاکن   گردها و ساکنان مناطق حاشیه شهرها بسیار زبالههای  سکونتگاهبا توجه به اینکه

مناطق حاشـیه شـهرها بـا اسـتقرار     ها و  زاغه هیکلدولت در که شود  بنابراین توصیه می هستند 19کووید  وعیمعرض ش

 گری و ارجاع بیماران اقدام کند.   به غربالهای بهداشتی نسبت اکیپ

  های غیررسمی تا اطالع ثانوی ممانعت به عمل آید. سکونتگاه  تخریباز صدور دستور 

  انجـام شـود.   و دفع صحیح فاضـالب آنهـا    های غیررسمی سکونتگاهبرق  شرب وآب  نیتأم یبرااقدامات الزم

 ها به طـور مرتـب ضـدعفونی شـوند و    این سرویسشود و  ذفح دیباهای عمومی  سرویس بهداشتیاستفاده از  نهیهز

  .مجهز به صابون باشند

 نشـین و منـاطق حاشـیه     گردهـا، منـاطق زاغـه   مندی و دسترسی آسان به پزشک در محل زندگی زبالهامکان بهره

و  اسـتفاده از   شهرها فراهم باشد، زیرا افراد ساکن در این مناطق، به دلیل عدم دسترسی به خدمات بهداشتی باکیفیـت 

پذیرتر هستند. به همین دلیل راهکـار پیشـنهادی، آمـوزش     های نامناسب و غیر بهداشتی بسیار آسیب سرویس بهداشتی

 مستقیم و حضوری به این گروه از افراد است.

 دسـتکش، الکـل و سـایر     گردها از طریق در اختیار گذاشتن ماسک،مراقبت و حفاظت از ایمنی و بهداشت زباله

 .(globalrec.org,2020)مات بهداشت فردیملزو

گردها از سوی انجمن ملی بازیافـت کننـدگان   هایی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در بین زباله . توصیه3.6

ANRکلمبیا)
1
, Colombia:) 

 (:مسیرهای جمع آوریها و  ها، محوطه : )خیابانزبالهآوری  جمع یرهایمس در 

 دستکش مناسب ها و استفاده دائم از ماسک 

 ها در نزدیک ترین جایی که امکان شست و شوی دست فراهم بود. شستن مکرر دست 

 اند.هایی که ضدعفونی نشده خودداری از لمس صورت، دهان و بینی و چشم با دست 

 های زباله و در فضای باز مانده مایعات و مواد غذایی در سطل خودداری از برداشتن باقی 

 کننده دست  ضدعفونی های همراه داشتن الکل 

 ها، کارد و چنگال، لیوان و سایر لوازم شخصی با دیگران خودداری از مبادله سیگار، شیشه 

  خودداری از دست دادن، بوسیدن و در آغوش گرفتن دیگران 

 .در صورت ظهور هر یک از عالیم بیماری، به سرعت کار را متوقف کرده و به منزل بروید 

                                                           
1
  -  Asociación Nacional de Recicladores, Colombia 
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 ها و یا تفکیک زبالههای بازیافت  در ایستگاه 

 کشی مواد پوشیدن ماسک و دستکش در هنگام تفکیک و وزن 

  داشته و ضدعفونی گردد. فضاهای مشترک مانند حمام، آشپزخانه و مکانهایی با تردد زیاد را تمیز نگه 

 ها و سایر لوازم بهداشتی شخصی که توسط زباله گردها استفاده می ها و دستمال تعویض دائم صابون-

 شود.

 گردها و یا دیگرانخودداری از به اشتراک گذاشتن کارد و چنگال و عینک و ... با دیگر زباله 

 های حمل زباله ضدعفونی شده استفاده از کیسه 

 های بازیافت زباله در مکان 

 استفاده از ماسک و دستکش 

 (خودداری از درآغوش گرفتن افرادglobalrec.org,2020.) 

 محیط زیست آمریکا در زمینه مدیریت پسماندهای حاوی کرونا ویروس . الزامات سازمان حفاظت 4.6

شوند. لذا در چنین ها در پسماندهای شهری نیز دیده می در ایام شیوع کرونا ویروس، سطح باالیی از این ویروس

مان زایی باالیی برای کارگران خدمات شهری هستند. ساز شرایطی، تمامی پسماندهای شهری دارای ظرفیت بیماری

حفاظت محیط زیست امریکا، ظرفیت خطرزایی کرونا ویروس برای کارگران و کارکنان سیستم مدیریت پسماند را با 

داند و بر این اساس و به دلیل افزایش میزان پسماندهای آلوده به این ویروس در مخازن  کادر درمانی و پزشکان، برابر می

 شرح زیر را الزامی دانسته است:جمع آوری زباله، پیروی از دستورهای ویژه به 

 سنجی قرار گیرند. تمامی کارکنان و کارگران سیستم مدیریت پسماند در ابتدای هر روز کاری باید مورد تب 

  تمامی کارکنان و کارگران سیستم مدیریت پسماند باید مجهز به لباس یکسره، شیلد محافظ صورت، دستکش و

 درصد کلر شسشتو و ضدعفونی شوند.  2ن هر روز کاری باید توسط محلول باشند. این تجهیزات در پایا N95ماسک 

  تمامی کارکنان و کارگران سیستم مدیریت پسماند باید در طرح غربالگری کروناویروس که توسطCDC 

(Center for Diseases Control)   .صورت می گیرد شرکت کنند 

 یابد.آوری این پسماندها باید به یک روز کاهش تناوب جمع 

  آوری روز یکبار کاهش یابد )شسشتشوی مکانیزه همراه با جمع 5تناوب شست و شوی مخازن جمع آوری به

 های مخصوص(.شیرابه حاصله در ماشین
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 .کارگران کمترین تماس را با این مخازن داشته باشند 

 و شیمی درمانی ممنوع  های قلبی فعالیت کارگران و کارکنان دارای بیماریهای ریوی، پیوند اعضاء، نارسایی

 است. 

  .فعالیت تمامی کارگران و کارکنان خدمات شهری به صورت یک  روز در میان خواهد بود 

 ها و کارخانجات بازیافت ممنوع است.  فعالیت تمامی صنایع، کارگاه 

 ماس در کارخانجات کمپوست، قسمت پذیرش و جداسازی اولیه باید به صورت اتوماتیک، در آید تا کمترین ت

 انسانی با پسماندها صورت گیرد. 

 .برای دفن نهایی پسماندهای شهری در محل دفن، نیاز به لحاظ کردن تمهیدات خاص نیست 

 خطرسازی  های استاندارد، بیپسماندهای بیمارستانی حتماً قبل از خروج از بیمارستان باید با یکی از روش

های  سوز است البته از روش سازی، استفاده از دستگاه زبالهخطر شوند. توصیه سازمان حفاظت محیط زیست برای بی

 توان استفاده کرد.  سوز نظیر اتوکالو و هیدروکالو نیز می غیرزباله

 های زباله خود را بعد از پر شدن سه چهارم حجم آن، حتماً ببندند و سپس در داخل  شهروندان باید درب کیسه

 مخازن جمع آوری قرار دهند. 

 عمل کشور ژاپن و کره جنوبی در زمینه مدیریت پسماندهای حاوی کروناویروس . دستورال5.6

 های کرونایی این دو کشور برای مدیریت پسماندها در شرایط شیوع ویروس کرونا عبارتند از: ترین دستورالعملمهم

 چهارم حجم آن های پالستیکی تا سه  اند پسماندهای خود را در داخل کیسه تمامی تولیدکنندگان پسماند موظف

 آوری تحویل دهند و یا در مخازن قرار دهند.  بریزند و بعد از گره زدن درب آن به مأمورین جمع

  تمامی کارگران خدمات شهری باید مجهز به دستکش، لباس یکسره، شیلد محافظ صورت و ماسکN95 

 باشند. 

 ماند ممنوع است.هرگونه فعالیت بازیافت کنندگان در تمامی مراکز مرتبط با مدیریت پس 

 .فعالیت کارخانجات کمپوست در تمامی سطوح، ممنوع است 

 آوری و به محل دفن بهداشتی منتقل گردد.  پسماندهای شهری به صورت روزی یکبار جمع 

 خطرسازی شوند.  های بیمارستانی قبل از خروج از بیمارستان باید بی تمامی زباله 

 معاینه هفتگی تمامی کارگران و کارکنان م(دیریت پسماند توصیه شده استglobalrec.org,2020.) 
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 گیری. نتیجه7

های  دهند. با توجه به بررسی زباله گردها بدون برخوداری از حمایت های دولتی، خدمات ارزشمندی در شهرها انجام می

را بر عهده دارند % از بازیافت پسماندهای جامد شهری 66شده است که زباله گردها مسئولیت  صورت گرفته، تخمین زده

ترین  مهمگردها، که دهند. زباله بندی پسماندها انجام می آوری و دسته ها را در جمع و در واقع برخی از وظایف شهرداری

 شیوع و بخشی از بدنه مدیریت پسماندهای شهری و محلی هستند، اکنون به دلیلپسماند  تیریمد ستمیحلقه در س

آوری پسماندهای بازیافتی و  گردها روزانه با جمعاند. بسیاری از زباله اری قرارگرفتهدر شرایط بسیار دشو روسیو کرونا

هایشان را از  به فروش رساندن این پسماندها، درآمدی روزانه دارند و معیشت و وعده غذایی روزانه خود و خانواده

بسیار مهم در حلقه مدیریت پسماند، در  رغم دارا بودن نقشگذرانند. اما زباله گردها به طریق فروش این پسماندها می

اند. زباله گردها و  های مدیریت بحران در شرایط این چنینی از سوی دولت دیده نشده ها و یا برنامه هیچ کدام از پروتکل

کنند، در صف اول مواجهه با انواع  در واقع تمامی افرادی که به صورت غیررسمی در بخش مدیریت پسماند فعالیت می

 دهند، از امنیت بهداشتی بسیار پایینی برخوردار هستند. ها هستند و با توجه به ماهیت کاری که انجام می یبیمار

کنند، اقدامی که در برخی از  با توجه به اینکه بسیاری از زباله گردها، مسافت بسیار زیادی را برای دستیابی به غذا طی می

های طبخ غذا از جانب افراد داوطلب،  ها و رستوران ی آشپزخانهکشورها در این خصوص انجام شده است، ایجاد برخ

ها مراجعه کنند و از  گردهای حاضر در هر محله بتوانند به این رستوران ها و خیرین در تمامی محالت است تا زباله دولت

، هنوز هم تعداد زیادی رغم اعالم قرنطینه و تأکید بر حفظ فاصله اجتماعی غذای سالم، بهداشتی و گرم استفاده کنند. به

های دفن زباله در حال بازیافت پسماندها هستند، اما  ها و محل گردها در بسیاری از کشورهای دنیا در خیابان از زباله

ها راهکارهای  شوند. در چنین شرایطی، بسیاری از دولت شده و کسب درآمد نمی آوری موفق به فروش پسماندهای جمع

 اند: شرایط بحرانی آنها در بحران کرونا ویروس، عملیاتی ساختهزیر را برای این گروه و 

 های آنان؛ های مالی و معیشتی به زباله گردها و خانواده اختصاص کمک  -

کننده دست و صورت و ماسک و دستکش در بین  های بهداشتی، مواد ضدعفونی تهیه و توزیع صابون، بسته -

 زباله گردها؛

 گردها؛ ن به منظور حمایت از زبالههای آنالی ها و کمپ ایجاد گروه -

گردها درباره خطرات ابتال به کرونا ویروس، نحوه ابتال و روش های محافظت  بخشی به زباله آموزش و آگاهی -

 فردی.
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 هان بر شیوع پاندمیآر ثیأهای اقلیمی و تدیستوپیا؛ رویکردی انتقادی بر دخالت-کرونا و اکو

  1محمدتقی قزلسفلی

 2مرتضی قورچی

 3موسویانالسادات سپیده 

 هچکید

میلیون نفر در سراسر جهان مبتال به ویروس  108گذرد. بنا به آمار تاکنون بیش از سال از شیوع ویروس کرونا مییک

های آشکاری های انسانی، نشانهین هزینهشده و میزان مرگ و میر هم از مرز دو میلیون نفر عبور کرده است. جدای از ا

های مختلف سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیک زیست جهان ما گزارش شده است. در ثیرات گوناگون آن بر ساحتأاز ت

عین حال هنوز زود است تا تمام ابعاد ویرانگر این بحران جهانی بر همگان روشن شود. تراژدی منابع زیست مشترک از 

ترین مناطق تا گیر بشر در مناطق مختلف جهان از شمال تا جنوب، از نزدیکهای دامنها و چالشترین دشوارهمهم

های گسترده این پاندمی بر کشورهای مختلف، پاسخ به این پرسش توجه دورترین نقاط است. با توجه به هزینه

اکولوژیک  مخاطرات -وس و زیستنویسندگان این مقاله را به خود جلب کرده است: چه نسبتی میان شیوع کروناویر

 تبدیل کرده است؟ در پاسخ به این پرسش "اکودیستوپیا"ی جغرافیای زیست بوم را به یک وجود دارد که نقشه

گیری های اخیر از چگونگی گسترش دخالت انسان در مناطق مختلف زیست بوم و بهرهنویسندگان به استناد شواهد سال

دهند چگونه توسعه و گسترش نی چون فاستر، واندانا شیوا و نائومی کالین نشان میهای انتقادی متفکرااز دیدگاه

-های همهرویه انسان در زیست طبیعی مناطق مختلف جهان، آن را به بستر و محیط مناسب رشد بیماریهای بیدخالت

جهان نه یک مکان اتوپیایی های جدید آن است. به این ترتیب گیر تبدیل کرده است که کرونا ویروس از جمله نمونه

-به یک اکودیستوپیای نگران کننده تبدیل شده که می کهها بلم با آرامش و صلح در میان ملتأبرای زیست سالم و تو

                                                           
1
 m.ghezel@umz.ac.ir، یار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندراندانش 

2
 mghourchi@gmail.comایی، دانشگاه شهید بهشتی، ریزی فضعضو هیئت علمی دپارتمان جغرافیای انسانی و برنامه 
3
 Sepideh.mosaviyan@gmail.comارشد، جغرافیای سیاسی، دانشگاه شهیدبهشتی، فارغ التحصیل کارشناسی 
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- -یلی باشد. این مقاله به روش توصیفلالمای و بینتواند محرکی برای گسترش و دامن زدن به انواع منازعات منطقه

 .بردی انتقادی معاصر بهره میچارچوب نظریه تحلیلی نوشته شده و از

 دیستوپیا، زیست جهان، نظریه انتقادی، پاندمی-ویروس کرونا، اکوی: کلیدی هاواژه

 

نگاشته شده « زوال»ها و حروفِ  بر سیمایِ طبیعت، تاریخ با نشانه

 است.

 والتر بنیامین

 

 مقدمه: و آنک کرونا -1

چین، شهری تا آن هنگام توجه کسی را به « ووهان»ی مرموز ویروسی در شهر انتشار یک بیمار 2019دسامبر  31در 

کرد، به بیرون درز کرد. گفته شد عامل اصلی این بیماری نوپدید ویروس جدید و تغییر ژنتیک یافته  خودش جلب نمی

اده شد. بیماری مذکور د 19که بدان نام کووید« 2-سارس کووید»است با عنوان « ها کروناویروس»از خانواده پر جمعیت 

از نوع حاد تنفسی است که در پیوند با سارس دارای عالئمی چون پنومونی، تب باال، دردهای عضالنی و خستگی مداوم 

(، از زمان بروز و ظهور خود تا این زمان مدام 11: 1399)نویدی، « ویروس پنج گرمی»ای  است. اما این به تعبیر پژوهنده

جهش را از خود به نمایش گذاشته است. کروناویروس نه تنها مقوله سالمتی جوامع بشری را در عالئم در حال تغییر و 

ای که امروز معرض خطر مهلک قرار داده بلکه کلیت زیست جهان را به وجهی ناباور به چالش کشیده است. کلمه

زندگی »ت. اصطالحاتی چون ها پیامد ناخوش و ویرانگر اقتصادی و اجتماعی اس مترادف ترس، دلهره و مرگ و ده

(.و اینک 18:1399،یقزلسفلرا هم به گفتار امروزین ما اضافه کرد )« سیاست کرونا»و « دوران کرونا»، «کرونایی

افیایی را در رهای متعدد کشورها و مرزهای جغکروناویروس، در خط سیر طبیعی از یک گونه به گونه دیگر، با جهش

ها، برای خالصی از اندی و حتی با وجود امیدهای ناشی از آمدن واکسن و یک سال نوردد و به این ترتیب پس ازمی

 چنان بحرانی است. این پاندمی، اوضاع اجتماعی و اقتصادی در بسیاری از کشورها هم

 اکولوژیسم: یک چارچوب نظری -2

ای دارند: از مکتب دهشود که طیف گسترچپی اطالق می های فکری عموماًهای انتقادی به نحلهاطالق نظریه

توان نظریه انتقادی سیاست سبز فرانکفورت و پساساختگرایی تا پسااستعماری، فمینیسم و سیاست سبز. اکولوژی را می

ثر از واکنش به توسعه و پیشرفت روزافزون و صنعتی شدن افسارگسیخته است. أمعرفی کرد که رشد و اقبال به آن مت
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اند که معرفی کرده« 2چرانی اقتصاد گاو»و اندرو هیوود پیامد  1«جنون رشد»ش آن را ها پیچیزی که هرمان دالی سال

ها (. به این ترتیب اکولوژیست251:1397،پروا، استثمارگرانه و خشن نسبت به طبیعت بوده است )هیوودمشوق رفتار بی

دهند که این ی محیط زیست توضیح میهای فزاینده در مورد تخریب و دستکارگرایان با تمرکز بر نگرانیبومیا زیست

هدف و جنون رشد روند تخریبی تا چه حد ناشی از میل به سلطه انسان بر طبیعت، صنعتی شدن افسارگسیخته و بی

 اقتصادی است.

ترین منابع گرایی)اکولوژی( امروزه یکی از مهمبومطور که مایکل کنی روشن ساخته است نظریه انتقادی زیستهمان

توان (. به اختصار می253:1399سیاسی و چالش اخالقی در زندگی سیاسی معاصر شده است )کنی در اکلشال،مخالفت 

توان گفت مشخصه اصلی . نقد صنعتی شدن: می1 :ساختار نظریه انتقادی مذکور را در چند کلیدواژه خالصه کرد

جامعه پساصنعتی است. به اعتقاد ایشان گرایی خصومت و نقد جامعه صنعتی جدید یا بهتر است گفته شود بومزیست

های عظیم رها و طبیعت است. آنان بر خسارت هاها و میان آنساز مابین انسانجامعه جدید گسترش دهنده روابط بیگانه

در همین راستا حامیان  .(255:1399) کنی در اکلشال، گذارندها در جو انگشت میآور از آالیندهکردن انواعی هراس

های صنعتی است که هرچند از دو گیر سیستمبرداری از منابع غیرقابل تجدید بیماریِ همهسبزها برآنند بهره طبیعت و

ای که به تعبیر آنتونی گیدنز این روند سده پیش شروع شده اما در طول چند دهه گذشته تشدید شده است. به گونه

 -: دیگر مشخصه نظریه انتقادی مذکور تعهد اخالقی. زیست جهان2گر مهارناپذیر شده است. ویران چونان هیوالی

ست. هایدگر فیلسوف برجسته آلمانی هم در بحث افلسفی به زیست جهان است. این تعهد اخالقی مبنای نقد مدرنیته 

با تشریح این مهم که تفکر مذکور بر سازنده عالم معاصر است، نقد از تجدد را به نقد از تفکر « ایتفکر محاسبه»

گیری از مواضع فلسفی با بهره 1960(. متفکران انتقادی از دهه 39:1385)ری، دگر و چیرگی تکنولوژیک گره زهمحاسب

 ای صرفاًاقتصادی اینک بر رابطه -اند که چگونه سیستم اجتماعیهایدگر و نومارکسیسم به این مهم توجه نشان داده

گرایان به ابتنای نقدهای مطروحه از نیاز به ه خوب: زیست بوم. جامع3گرایانه با دنیای طبیعی تعریف شده است. فایده

گویند. گاه این جامعه نوستالوژی زندگی پیشامدرن یک زندگی خوب انسانی و برپایی جامعه نیک و پایدار سخن می

یی که به است و گاه تالش برای برپایی اتوپیای اجتماعات دور از ابرتکنولوژی و صنعت مخرب است. در مواجهه با دنیا

در اینجا ما شاهد بدیل اخالقی . (215:1397ها دچار آشفتگی شده است )ژیژک در تایلر،قول ژیژک با تفرعن انسان

گرایانه و مداخله جویانه نسبت به محیط زیست و امکان برپایی عدالت زیست محیطی گسترده در برابر زیست مصرف

های عظیم، از منابع مشترک بیش از ها و شرکتها و دولتت انسانهاسدهند که دههها به درستی نشان میهستیم. آن
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ها، ها، دشتها، جنگلکنند و با میل مهارناپذیر برای مالکیت بر زمینحد و خالف توسعه پایدار یا سبز استفاده می

یازیده و دارایی اندیشند باید به تسخیر درآورد به تخریب گسترده زمین دست ها، آبزیان و هر آنچه که میاقیانوس

دلیل نیست که امروزه بسیاری باور دارند که کرونا ویروس انتقام طبیعت از چنین استکبار برند. بیرا به یغما می 1جمعی

 بریم.ی نظری از این نظریه انتقادی بحث را پیش میاینک با دستمایه طلبی انسانی است.بشرگرایی و توسعه

 19جعبه پاندورای کووید  -2-1

(، باعث آغاز SAR-CoV-2) 2019ویروس جدیدی، با نام کروناویروس نوین  ، کرونا2019اواخر دسامبر سال در 

بهداشتی  هایشیوع پنومونی از ووهان )بازار غذاهای دیایی هانان(، به سراسر کشور چین شد که در حال حاضر تهدید

گذشت بیش از یکسال تعیین مبادی و ظهور رغم بهبزرگی را برای سالمت عمومی جهان ایجاد کرده است. هرچند 

ها کوتاه و کننده این است که شوربختانه فاصله وقوع پاندمیپاندمی مذکور مورد کنکاش و تحقیق است اما نکته نگران

 تر شده است.کوتاه

وارد، در نشان داد که بسیاری از م 2019ویروس نوین  بررسی اپیدمیولوژیک موارد اولیه ابتال به پنومونی کرونا

( نیز بیان WHOدر ووهان چین قرار داشتند. گزارش سازمان بهداشت جهانی )2معرض بازار غذاهای دریایی هانان

آوری شده از بازار غذاهای دریایی هانان تشخیص داده  های محیطی جمع در نمونه 2019کند که کروناویروس نوین  می

های خاصی از حیوانات حامل این ویروس باشند. برخی از  گونهشده است، اما هنوز به طور کامل مشخص نشده که چه 

است،  3پشت، پرنده و به احتمال مورچه خوار تیغی، گورکن، مار، الک این موارد شامل انواع حیوانات زنده، مانند جوجه

تقال مستقیم ویروس از و ان اند ها احتمال تماس مستقیم با انسان را نداشته گیرند. بنابراین خفاش ها را دربرنمی اما خفاش

-MERS)کروناویروس سارس( و  SARS-CoVرسد. چراکه، در گذشته نیز اگرچه  خفاش به انسان بعید به نظر می

CoV ها به عنوان مخزن اصلی و طبیعی سرچشمه گرفتند، اما به ترتیب از طریق  )کروناویروس مرس( از خفاش

است و فرضیه  5د. کروناویروس از موارد مشترک بین انسان و دامو شتر به انسان منتقل شدن 4های نوعی گربه میزبان

ای بیوتروریسم و  جهش ژنتیکی ویروس در حیواناتی مانند خفاش، گربه و شتر و انتقال آن به انسان مطرح شده و عده

وم طور که کیت جونز، رئیس باند. همان گسترش عمدی این ویروس برای ضربه به اقتصاد کشورها را مطرح کرده

شناسی و تنوع زیستی در کالج دانشگاهی لندن گفته است، سرایت بیماری از حیات وحش به انسان هزینه پنهان و 
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های محیط زیست مدام بیشتر و ها در همه حوزهبرنامه است. به اعتقاد او شمار آدمآشکار توسعه اقتصادی و صنعتی بی

های جدید قرار شوند و بیش از پیش در معرض بیمارینخورده میدست  هایی عمدتاًها وارد مکانشود. آدمبیشتر می

-شوند، و بعد جا میتر منتقل میها هرچه آسانها در آنایم که ویروسهایی شدهگاهما مشغول خلق زیست»گیرند. می

 .(61:1399)ملک زاده،« شویم.مییافته مواجه هایی جدید و جهشخوریم وقتی با ویروس

ها هستند که به سبب شکل تاج مانند، زیر میکروسکوپ  گروه بزرگی از ویروس1واده کروناهای خان ویروس 

ها را از سرماخوردگی معمولی تا  ها دامنه وسیعی از بیماری اند. این ویروس الکترونی، نام کرونا )تاجی( را کسب کرده

ها  کروناویروس با خفاش. گیرند می( را دربر3( و مرس )سندرم تنفسی غرب آسیا2سارس )سندرم حاد و شدید تنفسی

( هستۀ این ویروس را مواد ژنتیکی و الیۀ بیرونی MRCAها ) همبستگی طبیعی دارد، دنیای مشترک تمام کروناویروس

ده و آن را کرشود و به دستگاه تنفسی حمله  اند. ژنوم آن وارد سیتوپالسم سلول می های پروتئینی تشکیل داده آن را تاج

 (.11: 1399)نویدی،  کند تخریب می

ها، سیاره ما به وضعی دچار شده که به قول با این نظام دستکاری در طبیعت و تکثیر و رشد روز افزون ویروس

نانیلیون باشد. که مجموع  10شود تعدادشان (. برآورد می104:1399پژوهشگری گویی دیگر از آن ما نیست )فیض الهی،

کنیم. بر همین ها زندگی میست. به این ترتیب ما در شبکه رقصانی از ویروسمیلیارد تن ا 12وزن توده زیستی آن 

ها  هزار سال تا میلیون 10ها از  ویروس ترین نیای مشترک تمام کرونا شود که نزدیک ها حدس زده می اساس برخی مدل

کنون  کند، با این حال تا میسال پیش وجود داشته است. این ویروس به طور طبیعی در پستانداران و پرندگان شیوع پیدا 

گونه کشف شده که  7گونه مختلف خانواده کروناویروس، تا کنون  40گونه منتقل شده به انسان کشف شده است. از  7

 شوند. های خانواده سرماخوردگی در انسان می موجب بیماری

ناشی از کروناویروس را به های مرگبار  ویروس است، ولی سندرم سوم از سرماخوردگی معمولی ناشی از کرونا یک

ها  اند که منجر به مرگ و میر نزدیک به هزار نفر و ابتالی جدی ده میالدی تقسیم کرده 2002نوع ناشی از خفاش به سال 

میالدی از عربستان و قطر شروع شد و آن نیز نزدیک به یک هزار  2012هزار نفر و نوع غرب آسیا شد و ابتدا به سال 

4مبتال در پی داشت. ها مرگ و میر و ده
 

( دو ویروس MERS-CoV( و سندرم تنفسی خاورمیانه )SARS-CoVویروس ) سندرم حاد تنفسی شدید کرونا

زا هستند که در آغاز قرن بیست و یکم در انسان پدیدار شدند. هر دو ویروس احتماالً در  بسیار قابل انتقال و بیماری
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 MERS-CoVو  SARS-CoVای ژنتیکی متنوعی که مربوط به ه ویروس اند و کرونا ها سرچشمه گرفته خفاش

 های جهان کشف شد.  هستند در خفاش

ها تا زمان ابتال به  شوند. آن ها می ای در حیوانات و انسان های تنفسی و روده ها باعث ایجاد عفونت ویروس کرونا

شدند، زیرا  زا محسوب نمی ار بیماریدر استان گوانگدونگ در چین بسی 2003و  2002در سال  1سندرم حاد تنفسی حاد

شوند. ده  کردند، بیشتر باعث ایجاد عفونت خفیف در افراد ایمنی می هایی که قبل از آن زمان در انسان گردش می تاج

( در MERS-CoVویروس خاورمیانه ) ، کروناویروس بسیار پاتوژن دیگر، سندرم تنفسی کروناسارسسال پس از 

 ار شد.کشورهای خاورمیانه پدید

 2میلیون نفر گذشته و بیش از  108( از مرز 1399ویروس جدید در جهان تاکنون )بهمن شمار مبتالیان به کرونا

که  19در منابع اینترنتی(. روند افزایش آمار مبتالیان به بیماری کووید  رنااند )ای هزار نفر نیز فوت شده میلیون و چهارصد

گیردآمریکا با  چنان در دنیا قربانی می و این بیماری هم 2شیوع یافته، ادامه دارد کشور و منطقه در جهان 213تاکنون در 

قرار داشته و بیشترین آمار  19چنان درصدر فهرست کشورهای درگیر با بیماری کووید  میلیون مبتال هم 27بیش از 

، هند، برزیل، مکزیک، کلمبیا، کشورهایِ امریکا قربانیان و مبتالیان به این بیماری را به خود اختصاص داده است.

 اند. انگلیس، ایتالیا و در خاورمیانه ایران بیشترین شمار قربانیان این بیماری را به خود اختصاص داده

 

 امخاطره در جهان پساکرون -زیست -2-2

م به نگارش در میان متفکران امروزی کسانی چون اولریش بک، زیگموند باومن، آنتونی گیدنز و یووال نوح هراری اقدا

گیر بشر امروزی و آینده است، به  ها و مخاطرات ریز و درشتی که دامن هراس زها ا اند که بر اساس نگرانی آن دهکرآثاری 

ها از  پردازان، پدیدارشناسی آن فلسفی و رویکرد سیاسی این دسته نظریه هایاند. فارغ از اختالف رشتۀ تحریر درآمده

شناختی جدی جهان آدمی است. برای مثال اگر برای گیدنز جهان فراروی ما به  ت هستیوضع بشر حکایت از زوال امنی

انگیز است.  و خطرهای هول هاشدت لغزنده است، از آن روست که اساساً تجدد متأخر )جهان پساها( مملو از تهدید

خطرهای »اطراف ماست؛ بستۀ این شرایط ناگزیر و متأثر از اوضاع و احوال مغشوش و آشفتۀ  اضطراب و تشویش هم

(. از دید 19: 1385)گیدنز، « ها سروکار نداشتند وجه با آن ما و جامعۀ انسانی گذشته به هیچ  ای که نسل سابقه احتمالی بی

گرایی  محیطی و رخدادهای غافلگیرکنندۀ ناشی از شتاب  ای زیست ای فاجعه های میکربی و هسته او تکثیر سالح

کنیم که مخاطرات و  که ما اینک در دنیایی زندگی می لۀ این مواردند. گیدنز با اشاره به اینهای نوین از جم تکنولوژی
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شویی،  های پول تروریسم جهانی، شبکه»کند:  شدن یاد می ایم، از سویۀ تاریک جهانی ها را خودمان به وجود آورده بحران

کاری انسانی  (. این مخاطرات که شامل دست20: 1395)گیدنز، « یافته م سازمانئهای مواد مخدر و دیگر انواع جرا شبکه

خطرتر هم نیست.  شود، اگر از مخاطرات بیرونی )سیل، زلزله و مانند آن( پرخطرتر نباشد، کم بوم طبیعی هم می در زیست

ای یا  های هسته محیطی جهانی، گسترش سالح ها مثل مخاطرات زیست او به درستی باور دارد که برخی از این آسیب

 بار باشد. تواند واقعاً فاجعه فروپاشی احتمالی اقتصاد جهانی در آیندۀ نزدیک می

اگر برای اولریش بک زندگی امروز و آینده، زیستن با دلهره بر روی آتشفشان مخاطرات است، به دلیل گسترۀ 

در هوا، آب و مواد غذایی های موجود  ای، خطرات رادیواکتیو، سموم و آالینده های هسته ناشناختی مثل بار خطرات بوم

ای است. نگرانی امثال او وقتی بیشتر  مدتشان، فناوری پیشرفته و احتمال حوادث هسته و آثار جانبی بلندمدت و کوتاه

ها محدود نخواهد شد  شود که بیندیشیم رنج و درد حاصل از این خطرات تنها به منطقۀ محل و پیدایش آن قابل درک می

تواند چند نسل را دربرگیرد،  ای که می گستره»ال زندگی را روی کرۀ خاکی به مخاطره بیندازد؛ تواند تمامی اشک و می

دیده به جهان نامیمون  ای دور از محل حادثه  ها بعد در منطقه هایی که در زمان حادثه به دنیا نیامده بودند یا سال حتی آن

 (.49: 1397)بک، « گشودند

برای  2050، تصویری ترسناک با احتمال باال را در سال 21قرن  یدرس برا 21یووال نوح هراری هم در کتاب 

های بیولوژیکی است.  ها و بیماری های اتمی و سازندگان ویروس کند که در آن دنیا پر از تروریست خواننده ترسیم می

توری دیجیتال ناشی از تکثیر های پیش روی است. او به درستی نگران دیکتا ها و فاجعه البته این تنها بخشی از این بحران

های، گرمایش زمین و لخانهها و هوش مصنوعی و تحمیل آن به زندگی بشر، تغییرات آب و هوایی، نشر گازهای گ ربات

ثباتی اتحادیۀ  گرایی، بی ای تشدیدشده، فرقه انبوهی از مشکالت سیاسی است: جنگ داخلی در روسیه، ناسیونالیسم قبیله

ها باید تروریسم را نیز افزود. با  لی در خاورمیانه تا بحران دردناک پناهندگان و مهاجران. به همۀ اینهای داخ اروپا، جنگ

های اتمی و بیولوژیکی  این احتمال که برخی از سازمان کوچک تروریستی به نمایندگی تعداد قلیلی متعصب به سالح

ها نفر را دارند. دیگر فضای  کردن شهرها و کشتن میلیون توانایی نابود»ها به این ترتیب  هم مسلح شوند، طبیعی است آن

 (.206: 1397)نوح هراری، « عمومی عاری از خشونت سیاسی وجود نخواهد داشت

ناپذیری دوران پرمالل  زیگموند باومن متفکر موقعیت پسامدرن اگر ایدۀ بازگشت به گذشتۀ رتروتوپیا ناشی از تحمل

به « جنگ همه علیه همه»است که به تعبیر او آدمی در دوران جدید گویی در شرایط  کند، از آن حیث رح میطکنونی را م

هراسی، نژادپرستی و شکاف فزاینده میان فقیر و غنی در جهانی به شدت نابرابر  های بیگانه برد و مدام از ایستگاه سر می

وضع وجودی و اگزیستنسیل روزگار حاضر  با بدبینی تمام تصاویری دیستوپیایی از یارتروتوپآورد. او در کتاب  سردرمی
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ها و  ای از بدگمانی متقابل، تضاد عالیق، رقابتنهاکارخ»شود:  کند که در این عبارات خالصه می و عصر پساها مطرح می

داری متأخر همین ایدۀ  . ژیل دلوز و ژان بودریار هم در واکنش به آثار وخیم سرمایه(Bauman, 2017) «ها چشمی هم

داند  ساز مثلثی می داری افسارگسیخته را زمینه کنند. برای مثال بودریار سرمایه یک بازگشت به گذشته را مطرح مینوستالژ

اند. چنین جهانی دیگر دیالکتیکی نیست، به سمت نقطۀ  ها و تروریسم که حاکم بر فرایند فروپاشی ها، رسانه از توده

 (.Baudrillard, 1988: 184 ) رادیکال رو نهاده استرود، بلکه به سوی ناسازگاری و تخریب  تعادل نمی

 

 مخاطرۀ ویروسی -زیست -2-3

ها و مخاطرات زندگی کرده است، اما تأمل در ماهیت  این درست است که آدمی هماره در سایۀ ترس از انواع بیماری

ناپذیری مدرنیته به  وری و ولع سیریاها برای تسخیر طبیعت از طریق فن دهد تالش انسان دوران مدرن نشان می

جهان انسان معاصر گسترش داده است.  ها و مالل را در زیست ها، ترس علمی، دامنۀ رنج -عقالنیت فنی 1سیکلوپیای

 2ها چون خیمایرا گیران بر آنچه ناپیداست خیره شده است. ویروس چون نگاه جن زدۀ دوران ما هم اینک نگاه طاعون

طلبند. از تکثیر  جا غایب، قربانی می ها به طرزی نامرئی، اما حاضر همه ند. آنکن ترسناک شده و مدام چهره عوض می

ها را از کار بیندازد یا در  تاپ های کامپیوتری، گوشی تلفن همراه و تبلت و لپ تواند دستگاه ای که مینهاهای رای ویروس

ها تبدیل کند. از  ها و سازمان س دولتصورت استفادۀ گسترده زمینه را به جنگ الکترونیکی برای حمله به مراکز حسا

ها عبارتند از:  ترین آن ایم که برخی از خطرناک ای بودهنهارای های سو شاهد انواع مختلف ویروس بدین 2008سال 

P2pshard.U, Agent.SEA, Ranbrd FXT, Aidreder.A, Banker.LLN, Sinowal.VTJ. 

یون تلفات که عمدتاً اروپایی بودند، از ابتدای قرن بیستم به این سو جدای از طاعون سیاه قرن چهاردهم که با پنج میل

بار بوده است. برای مثال آبله که در سال  های مرگ ای سخت با بروز و ظهور انواع ویروس جامعۀ انسانی درگیر مبارزه

معروف به گریپ ) 1918میلیون نفر را از بین برده است. گریپ  300کن شده است در طول قرن بیستم  ریشه 1980

میلیون تلفات داشته است. برخی برآوردها این رقم را تا  20-50اسپانیایی( که در پایان جنگ جهانی اول شروع شد و 

های  کنگی در سال اند )شیدان وثیق در منابع اینترنتی(. گریپ آسیایی معروف به نوع هنگ میلیون نفر هم تخمین زده 100

هزار نفر فقط در کشور  300شود نزدیک  یک میلیون تلفات به جای گذاشت. گفته می اتفاق افتاد و بیش از 69-1968

هزار  150 -500هم توانست بین  H1N1نوعی ویروس به نام  2009 -2010های  فرانسه کشته شدند. در طول سال

                                                           
1  Cyclopia گیرد و فرد مانند شخصیت سیکلوپس  ها شکل نمی ای طبیعی مثل سایر اندام ها و بینی به گونه نوعی بیماری مادرزادی است که طی آن چشم

 آید. اساطیری با یک چشم در وسط پیشانی به دنیا می

2  Chimero و دم اژدهاست.ای در اساطیر یونان با سر شیر، بدن بز  موجودی افسانه 
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بیش  2020تا سال  1980( است که از HIVها ایدز ) ترین ویروس بارترین و ترسناک کشته بر جای گذارد. یکی از مرگ

میلیون نفر را به کام مرگ کشانده است. اچ آی وی، یک ویروس پسگرد شیطانی و در عین حال صبور است که  35از 

کنند و خطر  میلیون نفر با این بیماری زندگی می 37در حال حاضر حدود  با آثاری ویرانگر در سطح جهان انتشار یافت.

های خطرناک باید به انواع دیگری هم اشاره کرد مثل  در کنار این ویروس. دادابتال به دیگران را افزایش خواهند 

اند. هر  هایی که عموماً از تماس انسان با حیوانات انتقال پیدا کرده ماربورگ، ابوال، هاری، هانتا، دنگی، روتا و ویروس

ویروس با  اند. اینک کرونا ای گذاشتههای انسانی، اقتصادی و اجتماعی هنگفتی از خود به ج کدام از این موارد هزینه

دوران نهفتگی یا کمون طوالنی، خود را به عنوان شیوه سرایت موذیانه با ناقالن بدون عالئم و به شدت مسری به 

گیری جهانی است که مستحق آن بودیم، نه از نظر اخالقی، بلکه از  نمایش گذاشته است و به قول کارل هارپر، این همه

شدۀ  ارگانیسم عمدۀ شناخته گونه ریز 400-300(. به اشاره او اکنون حدود 63:1399قزلسفلی،ی )محیط نظر زیست

های بشریت  ماندۀ ما، میکروب ترین خویشاوند باقی ها، یعنی نزدیک زای انسانی وجود دارد. در قیاس با شامپانزه بیماری

های  بهره کشیدن از ما هستند. خزانه متمایز بیماریتر و به صورتی غیرعادی تمرکز کرده بر استثمار و  متعددتر، کثیف

محیطی روی کره  ای که شرایط زیست های خاصی که ما در مقام گونه بشری حاصل تاریخ متمایز ماست؛ حاصل شیوه

های عفونی به بهای نابودی جمعی  ایم. خبر بد این است که هنوز اسهال، ماالریا، سل و دیگر بیماری زمین را تغییر داده

 اند. ما بر سر جوامع غیرپیشرفته سایه انداخته

کارل جانسون، مبارز مشهور چند سال پیش در مقابل پاندمی ابوال هشدار داده بود که فقط چند ماه تا یکی دو سال 

در چنینی جهش پیدا کنند. به گفتۀ او حاال با کمی اطالعات ناخوشایند  های این کشد که آنفوالنزا و ابوالو نمونه طول می

شود در آزمایشگاه زیرزمینی خود ویروس بسازد. مک  فضای وب و تجهیزات آزمایشگاهی، هر کسی به زودی قادر می

هارا به کام  داده در تاریخ، انسان های رخ ها بیش از همۀ جنگ ای در فارین پالیسی نوشته است ویروس بروکس در مقاله

اند و چونان اسب تروا در بدن ما و شهر و محل زیست ما  پنهان شدهاند. این دشمنان نامرئی در صفوف ما  مرگ فرستاده

رسد هیچ  آسا یافته؛ به نظر نمی الملل و مراودات گوناگون که ابعادی غول سابقۀ ترابری بین کنند. اینک با رشد بی رخنه می

ز یک جامعه به جامعۀ دیگر مرز طبیعی یا ساختگی بتواند جلوی نفوذ و سرایت ویروس از یک انسان به انسان دیگر یا ا

اند. این  های عفونی مهارنشده و کامل شکست نخورده را بگیرد. حتی در جوامع بسیار پیشرفته و پساصنعتی هم بیماری

ها  ها برای از بین بردن انسان ها را از میان برد، چه بسا انگیزۀ میکرب توان آن که هرگز نمی هایی هستندها تهدید بیماری

 .استنیرومند شده 
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 رکتاکودیستوپیا)ویران شهری( و تراژدی منابع زیست مش -3

ای چون آلدوس هاکسلی ای.ام گردد. نویسندگان برجستهها پیش باز میتصویر دیستوپیایی یا ویران شهری به دهه

رفت از روند توان از جمله ادبای معرفی کرد که در گرماگرم توسعه و پیشفورستر، یوگنی زامیاتین و جورج اورول را می

افسار ابراز نگرانی کردند. به این ترتیب آثار ادبی دیستوپیایی بازنمایی کننده دخالت در زیست طبیعی و ماشینی شدن بی

گیری تجسد عینی پیدا کرده است. به قول متفکری ایرانی ای بود که اینک در زمانه همهها درباره آیندهها و تشویشترس

بود )منوچهری در منابع اینترنتی(. در اینجا شاهد آن هستیم که چگونه در « دیستوپیا-میکپاندو»اکنون باید نگران 

های غالب معاصر، واژه طبیعت به نادرستی به کار گرفته شده و در خدمت میل نامحدود نیروهای سیاسی و گفتمان

دشمن فروکاسته و مورد هجوم  «دیگری»چنان است که طبیعت به « اشمیتی»اقتصادی ویرانگر درآمده است. در تعبیر 

سال آینده به شکل قابل  50ها قرار گرفته است. به این ترتیب تردیدی وجود ندارد که جهان ها و انسانها، شرکتدولت

شدن هوای  زننده خواهد بود. گرم تر خواهد شد. تغییرات اقلیمی نه آرام، بلکه سریع برهم توجهی از جهان امروز متفاوت

های گرینلند، انتشار حجم عظیم متان از ذخایر انباشته در منطقۀ  شدن یخ الیت آدمی است: تسریع در ذوبزمین زادۀ فع

های مکرر از جملۀ این  سوزی رویه و آتش برداری بی توندرا، کاهش ضریب بازتابندگی نور از قطب شمال، بهره

هزار کیسۀ  160کی تولید کرده است و در هر ثانیه بیلیون کیسۀ پالستی 275زده  جهان مصرف 2018تنها در سال 

 -2006(، موری بوکچین )1911 -2003ای چون ارنست شوماخر ) پردازان برجسته نظریه 2 شود. پالستیکی مصرف می

(، جان 1952(، واندانا شیوا )1915 -2003(، گرت هاردین )1912 -2006(، آرنه ناس )1936(، کارولین میرچنت )1931

اکنون به مباحث جهانی  های گذشته و هم ( از جمله کسانی هستند که در طول سال1970تر و نائومی کالین )بالمی فاس

گرایی توربوکاپیتالیسم و تلۀ پیشرفت واکنش  ها ناشی از تغییرات اقلیمی و شتاب محیطی و مخاطرات و نگرانی زیست

 اند. نشان داده و آثاری جدی منتشر کرده

تصریح کرده است اینک نگرانی از تخریب محیط زیست و  یجهان یاستسیوود در کتاب طور که اندرو ه همان

(. امروزه شواهد و آمار نشان 118: 1396المللی تبدیل شده است )هیوود،  تغییرات اقلیمی به موضوع مهم علمی و بین

الملل تغییرات  . هیئت بینای از مناطق جهان را تحت تأثیر خود قرار داده است دهد تغییرات اقلیمی بخش عمده می
                                                           

1
میلیون هکتار  14درصد کاهش پیدا کرد و به حدود  30های ایران بیش از  سال گذشته وسعت جنگل 50آمار از این واقعیت تلخ حکایت دارد که طی . 

مراتع ایران در هفت سال  ها و های ایران است که عامل اصلی آن انسان است. بر اساس آمار سازمان جنگل  ترین تهدید برای جنگل سوزی مهم رسید. آتش

هزار هکتار جنگل و مرتع از  125های جنگلی و مرتعی ایران به ثبت رسیده که در نتیجه بیش از  هزار مورد حریق در عرصه 11بالغ بر  1397منتهی به سال 

 (.www.pana.ir/news/1110152بین رفته است )رک: 

 120محیطی جدید اضافه شده است. به این ترتیب که طبق برآوردها ماهانه  ویروس یک بحران زیستگویند با شروع اپیدمی کرونا . فعاالن محیط زیست می2

 شود. ها می میلیارد دستکش مستعمل که در طبیعت رها شده، وارد اقیانوس 45میلیارد ماسک و در ماه 
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-600میلیون نفر از کمبود آب،  2/1، چنانچه روند گرم شدن زمین ادامه پیدا کند، 2080اقلیمی تخمین زده که تا سال 

میلیون نفر بر اثر غرق شدن در سواحلی که آب آن بسیار باال آمده  2-7میلیون نفر از سوء تغذیه یا گرسنگی و  200

به دلیل کمبود آب،  2050چنین برآوردها نشان داده که تا سال  (. هم135: 1396فت )هیوود، است، از بین خواهند ر

 -850های ناشی از تغییرات اقلیمی  ها، درگیری و گرسنگی های ناشی از افزایش سطح آب دریاها، تخریب چراگاه بحران

 میلیون نفر مجبور به مهاجرت به مناطق معتدل خواهند شد. 200

ای  مخاطرات اکولوژیک باید شکاف فزایندۀ میان داراها و ندارها را هم افزود. امروزه جهان پیچیده -یستبه فرایند ز

متشکل از مجموعه جزایر رونق و امنیت داریم که داراها برای حفاظت از خودشان در برابر جهان اکثریت که نفس 

های ملی نیست، بلکه  ن دیگر جغرافیای دولتشود تا بن دندان مسلح شده است. ای تر می موجودیتش هر چه متزلزل

را حذف « اغیار»اند و دیگران و  فضاهایی در جزایر باثبات آب و هوایی است که ثروتمندان برای خودشان کنار گذاشته

هیچ مسافری »گیرند:  بینی گفته بود به سخره می با خوش 1964لوهان را که در سال  گویۀ مارشال مک کرده و این گزین

 (.117: 1396)هیوود، « بر سفینۀ فضایی زمین نیست. همۀ ما خدمه و کارکنان آن هستیم سوار

بدترین شکل خشونت است. وقتی « فقر و گرسنگی»( پیشترها گفته بود 1869 -1948مهانداس کارامچاند گاندی )

ثروتمندترین و فقیرترین  کنیم متوجه تداوم فاصله میان به نمای نابرابری جهانی در طول دو سه دهۀ گذشته نگاه می

کنند به اندازۀ شمار تمام جمعیت انسانی در  شویم. امروزه شمار مردمی که در فقر مطلق زندگی می کشورهای جهان می

است. در پایان قرن بیستم سه نفر از ثروتمندترین مردان جهان )همه آمریکایی( روی هم رفته ثروتی بیش از  1901سال 

(. این درست است که کشورهایی مثل چین و 147: 1398رین کشورهای جهان داشتند )رایت، کشور از فقیرت 48ثروت 

اند، اما برخی دیگر از کشورها به ویژه  های قابل توجه دست یافته هند در زمینۀ کاهش میزان فقر مطلق به موفقیت

سازی اقتصادی  لد و کایا جهانیهای ه چنان در چرخۀ فقر گرفتارند. بنابر پژوهش کشورهای جنوبی صحرای آفریقا هم

(. بنابر آمار , Held & Kaya,2006به شکل ملموسی به دوقطبی شدن و افزایش فرمانبرداری منجر شده است )

اند، یعنی به  میلیون نفر از مردم کرۀ خاکی غذای کافی برای خوردن نداشته 821، بیش از 2019جهانی مربوط به سال 

 اند.  مین حال بیش از دو میلیارد نفر هم فاقد غذای مغذی بودهازای هر نه نفر یک نفر. در ه

سازی فضا خطرات بزرگی برای آیندۀ انسان  افزاری جدید و نظامی این درست است که تروریسم و مسابقۀ جنگ

 20اله میرند. هر س هزار نفر در جهان تنها بر اثر نوشیدن آب آلوده می 25هستند، اما خوب است از یاد نبریم هر روزه 

عدالتی، فقر و  تواند زادۀ بی شوند. خشونت تروریستی هم می میلیون کودک به سبب سوء تغذیه دچار ناتوانی ذهنی می

گیری کرده است:  ( چنین نتیجه2003) ما ۀسد ینواپسها باشد. مارتین ریس، محقق دانشگاه کمبریج در کتاب  نابرابری
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درصد نیست، مگر آن که همۀ  50ویکم( دوام آورد، بیش از  ی )سدۀ بیستاحتمال آن که تمدن ما تا پایان قرن کنون»

 (.145: 1398)رایت، « خطر و پایداری را در پیش بگیرند های کم ها با تکیه بر دانش و فناوری کنونی سیاست ملت

 

 بازتاب پاندمی در آرای متفکران انتقادی -4

های ها که متکی به نظریهی متفکران معاصر به ویژه آندهویروس تا به امروز عم از نخستین روزهای شیوع کرونا

های مل انتقادی را به امکانی برای یافتن راهأاند، در مواجهه با این موقعیت مرزی رنج و مرگ مقوله ی تانتقادی-هنجاری

معرفتی خالصه -القیها را در این رویکرد اخاند. شاید بتوان وجه مشترک تمام این نگرانیکاهش آالم بشری تبدیل کرده

اسنودن، استاد  فرانک ام « ی با زیست بوم را تغییر داد از طریق اندیشیدن و عمل مسئوالنهباید زندگی و رابطه» کرد که 

گیر  های عالم ها و بسامدهایی که شیوع بیماری روش« اپیدمی و جامعه: از مرگ سیاه تا به امروز»تاریخ پزشکی در کتاب 

کند به بحث گذاشته  گذار از وضع نامتعادل و ناجور گذشته را ناگزیر میهای جدید و ضرورت تگیری سیاس سبب شکل

شدۀ پیشین ضرورت توجه به آثار مختلف این وضعیت ناشی از عصر   است. راقم این سطور با لحاظ مخاطرات گفته

از دیدگاه تنی چند از متفکران اهل  1شده است،« ای کش حرفهکرونا یک آدم»پساها را که اینک گرفتار به قول اسنودن 

 دهد.  الملل مورد بررسی قرار می فلسفه و نظام بین

ای در مجله فارین پالیسی،  کارل هارپر مورخ برجسته و استاد تاریخ و ادبیات کالسیک در دانشگاه اکالهما، در مقاله

یروس جدید و آثار گوناگون آن را مورد بررسی های اپیدمیک در گذشته تاریخی بشر، و هایی از بیماری با ارجاع به نمونه

های جهانی به تاریخ معاصر شتاب ببخشند یا راهی را که پیشاپیش در  گیری قرار داده است. به عقیده او ممکن است همه

 ایم را آشکار کنند. هارپر با اشاره به دیدگاه جامع ابن خلدون که از قضا در دوران مرگ سیاه) طاعون آن گام گذاشته

ها را همبسته  های واگیردار و سقوط امپراتوری کرد و بیان این نکته که مورخ مذکور، بیماری قرون وسطی( زندگی می

را چونان یک بزنگاه تاریخی با رخدادهای مهمی مثل سقوط دیوار برلین، و فروریختن  19گیری کووید دانست، همه می

های اقلیمی و آب  زمانی با بحران شناختی در هم های زیست حیث لرزه سنجد. از این های دوقلو در یازده سپتامبر می برج

تواند سبب تغییر مسیر جریان تاریخ شوند. هارپر  الملل میهای فراگیر در نظام بینهای مالی و خشونت و هوایی، بحران

به حوزه زیست حیوانات  کند که چگونه ما با نقوذ با انتقاد از روند مدرن شدن و پیشرفت در جامعه امروزی تصریح می

های طبیعی و حیوانات  ایم. چراکه این حرکت نسنجیده به سمت زیستگاه ها، خود را در معرض خطر قرار داده و جنگل

تری برای  تر و راحت های قوی ها انگیزه های جدید هستند. با این دگرگونی اینک میکروب وحشی، از منابع بالقوه بیماری
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  مصاحبۀ نیویورکر با فرانک اسنودن در:.  

www.entekhab.ir/fa/535588 
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های  گیری جهانی در عصر رسانه نخستین همه 19که کووید اند. او با اشاره به این سب کردهها ک کشی از انسانبهره

های اجتماعی، اقتصادی و ژئوپولیتیک رخ خواهد داد.  ای در زمینه های عمده لرزه کند که پس بینی می اجتماعی است، پیش

د به عنوان یک چالش اقتصادی نوظهور، توان شدن فرهنگی و سیاسی ما منجر شوند. می تواند به قطبی چه بسا می

وزن متکی به هم در عصر جهانی شدن را در معرض خطر قرار دهد. به هر روی او با اذعان به  های بی اقتصادی

کند از  ها و نهادها و کارشناسان توصیه می تری خواهد داشت، به دولت های در کمین که رخدادشان ابعاد مهلک ویروس

 .پذیری جامعۀ انسانی استفاده کنند و توجه به نقاط ضعف و آسیب این شرایط برای تأمل

کفایتی  بار و بی ند که ترکیب یک ویروس مرگاالقول عمدۀ متفکران در واکنش به سیاست جهانی پس از کرونا متفق

نام  متفکر صاحب برای مثال استیون والت،1 دهد. ها، بشریت را در مسیری نامعلوم و پیچیده قرار می سیاستمداران و دولت

ها، تشدید اقتدارگرایی و کاهش دامنۀ آزادی و حقوق  کنندۀ دولت الملل شرایط پس از کرونا را تقویت نظریۀ روابط بین

داند. او با تجربۀ سیاست در جهان  های ضدنژادی می گرایی و سیاست کنندۀ ملی شهروندان و در همین راستا تقویت

 19رسد کووید  های بزرگ پایان ندادند و به نظر نمی ائب پیشین به رقابت میان قدرتگذشته بدبینانه باور دارد که مص

« دنیای کمتر بازتر، کمتر شکوفا و کمتر آزاد را به وجود خواهد آورد» 19هم چنین روندی را سد کند. به نظر او کووید 

 (.71:1399،یقزلسفل)

سش که آیا کرونا آخرین میخ بر تابوت عصر جهانی شدن گذار اتاق فکر اوپن با طرح این پرفیلیپ مگرین، بنیان

هایی که کشورها به  و مشروعیت دادن به محدودیت« دیگران»ها و  نویسد: کرونا با تشدید ترس از خارجی است می

تنیده چطور از هم باز  دهد که تار و پود جهان شدیداً درهم گذارند نشان می تجارت جهانی ورود و خروج مردم می

های صادرات  کردن شرایط ویزا و محدودیت های مختلف در اعمال محدودیت سفر، سخت ها به روش د. حکومتشو می

گرایانه و  های کشورها ملی شوند که اقتصادها بیش از پیش ملی و سیاست ها باعث می گیرند. همۀ این از هم سبقت می

را ذاتاً بیماری  19ریکا با اشاره به این که کووید پوپولیستی خواهند شد. ریچارد هاوس، رئیس شورای روابط خارجی آم

ها برای پیش بردن  ای برای دولتنهاهای مدنی و به کند، بسامد آن را محدودیت شدید آزادی سیاسی معرفی می

 (.28: 1399خواهند بود )هاوس،  19ها نیز قربانی کووید  شود. به نظر او دموکراسی خودکامگی می

بحران « گذاری نام جدید همبستگی شده است فاصله»ای با عنوان  د علوم سیاسی در مقالهایوان کراتسف، اندیشمن

ها  شود دولت داند: برای مثال پاندمی سبب می هایی برای آموختن می گیری کرونا را واجد درس جهانی ناشی از همه
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نظران و متفکران بر اهمیت قابل توجه بحران کرونا و آثار قابل توجه آن بر جهان پساکرونایی تأکید  این که اکثریت قریب به اتفاق صاحب. با وجود  

نامند  ی میها او را پیامبر مدرن در عصر نیهیلیسم و فردگرای اند، برخی هم بر آنند کرونا مسئلۀ مهمی را ایجاد نخواهد کرد. میشل ولبک که فرانسوی کرده

 )ولبک، در منابع اینترنتی(.« فقط کمی بدتر خواهد بود»معتقد است جهان پس از کرونا تفاوتی با جهان قبل از آن نخواهد کرد: 
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ها شدند،  دولت جهت رفع کاستی مردم خواهان مداخلۀ بیشتر 1921طور که در بسامد بحران  دوباره بزرگ شوند. همان

کردن نقش مرزها سبب  کروناویروس با برجسته 1کنند. ها تکیه می ها برای نجات اقتصاد رو به سقوط به دولت این توده

برد  ای را که حکومت چین به کار می داده چنین کرونا جذابیت آن نوع استبداد کالن شوند. هم گرایی می تقویت ملی

نسلی تأثیر قابل توجهی خواهد گذاشت. برای مثال در   بر روابط بین 19که کووید  انجام ایندهد. سر افزایش می

پذیرتر  نگر نبودند. حاال پیرها آسیب گیرند که آینده تر به پیرترها خرده می مباحثات دربارۀ تغییرات اقلیمی نسل جوان

 (.29: 1399دانند )کراستف،  شان ندادند تهدید میشوند و نسل هزاره را که آشکارا تمایل به تغییر شیوۀ زندگی ن می

جان گری از فالسفۀ سیاسی معروف با اشاره به این واقعیت که بحران مذکور نقطۀ عطفی در تاریخ نوین بشر است، 

ها پس از این از حیث فیزیکی محدودتر و بیش از  بر آن است عصر جهانی شدنِ حداکثری به سر رسیده است. زندگی

چنین این ویروس توجیهی برای گسترش نظارت دولت بر شهروندان و ایجاد  مجازی خواهد شد. همآنچه بود 

ها در دست راست  رود که در اروپا حکومت های سیاسی شدیدتر در اختیارشان گذاشته است. بیم آن می محدودیت

چیزی که عموماً آخرالزمان  رسد، ثبات به نظر می افراطی بیفتد. در عرصۀ زندگی روزمره گویا همه چیز سست و بی

 (. 30: 1399)گری،  کنند می توصیفش

ویروس چالش ناشی از  های متفاوت و مشکالت خاص آن است. پیامد کرونا هر چرخۀ رکود ژئوپلیتیک معلول زمان

لکه ، ب20فروپاشی نظم جهانی به رهبری آمریکا و فقدان مسیر روشن آینده است. ما نه در دنیای کشورهای عضو گروه 

بریم و رکود ژئوپلیتیک معلول آن است. در زمانۀ چنین رکودی، فروپاشی سیاست جهانی  در دنیای گروه صفر به سر می

زند. به نظر برمر اساساً شرایط جهانی دوران پساها  ها دامن می کند، بلکه به آن نه تنها به رفع مخاطرات جهانی کمک نمی

هنجار بوده است. برای مثال در عرصۀ سیاست داخلی  ت به سوی دوران نابهسپتامبر شروع شده، حرک 11که از رخداد 

یافته هستیم. خیزش ناسیونالیستی که تا امروز همه  های توسعه در دموکراسی« اول کشور خودم»شاهد ظهور پدیدۀ 

قتصادی هستیم و های قرن بیستم شاهد بحران ا ترین دموکراسی المللی در موفق عواقب بدی داشته است. در سیاست بین

ثباتی دنیا ظهور چین به عنوان یک قدرت واقعی اقتصادی است که به شروع جنگ سردی میان  به نظر او علت اصلی بی

سال از  75الملل هم صورتی ناخوشایند دارد. بعد از گذشت  این کشور و آمریکا دامن زده است. ساختار نظام بین

اند عضو دائمی  تغییرات فاحش دنیا کشورهایی چون آلمان و ژاپن نتوانسته تأسیس شورای امنیت و سازمان ملل با وجود
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. حجم انداز سیاهی هابرماس برای اقتصاد جهان در پیش است، ارائه کرده است گزارشی تیره و تار از چشم 1399المللی پول شهریور ماه  صندوق بین.  

درصد کل اقتصاد  70درصد کل اقتصاد چین،  90تریلیون دالر خواهد بود. این رقم معادل  12بیش از  2020 -2021ضرر و زیان ناشی از کرونا در سال 

 ایران استبرابر بزرگتر از اقتصاد  27درصد کل اقتصاد ایاالت متحده، پنج برابر کل اقتصاد آفریقا، هفت برابر اقتصاد روسیه و  60اروپا، 

(www.iranwire.com .) 
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که نهادهای چندجانبۀ کنونی به اندازۀ کافی برای مواجهه با  توانست بسیار مفید باشد چرا آن شوند، امری که می

ورسال و واکسینه مخاطرات و مصائب هزارۀ جدید منعطف و کارآمد نیستند. به قول مایکل اسپکتر ساخت واکسن یونی

کردن بیشتر مردم دنیا، صدها میلیون دالر هزینه دارد و این هدف با چنین دنیا معوّج و در نزاع با هم، هدفی دور از 

(. کروناویروس نشان داده است از این که کشورهای بزرگ با وجود انباشت 35: 1399دسترس شده است )اسپکتر، 

ای در معرض  المللی به جای تهدید با رویارویی هسته هم دارند. این نظام بین پذیری بسیاری قدرتِ سختِ بسیار، آسیب

 تهدید از سوی ویروسی پنج گرمی و مهلک قرار گرفته است.

جهان در پیوند با این پدیده چه  های زیست ویروس و دلهره جا بپرسیم فالسفه دربارۀ کرونا خوب است این

ها به این رخداد واکنش نشان  های نظریۀ انتقادی تا پسامارکسیست از چپگویند؟ طیفی از فالسفۀ لیبرال و چپ  می

ای است که دربارۀ کروناویروس  پرداز و منتقد اسلوونیایی از اولین فالسفه رسد اسالوی ژیژک، نظریه اند. به نظر می داده

، با «ایم یک قایق نشسته ما همگی اکنون در»فصل  یهراس جهاناظهار نظر کرده و کتاب نوشته است. ژیژک در کتاب 

ها  نگرانی از عواقب شیوع کرونا در صورت عدم مهار بر دو نکتۀ اساسی دست گذاشته است: اول این که بحران تا مدت

در زندگی بشر امروزی ادامه خواهد یافت. اپیدمی مذکور میرایی و شکنندگی وجود آدمی را در مقابل ویروس از ناکجا 

مان تصور کنیم.  توانستیم رخ دادن چیزی شبیه این ویروس را در زندگی روزمره این که ما نمیآمده نشان داد. دو دیگر 

ی اچ.جی.  یاهاجنگ دنکرد مواجه کرده است، چیزی شبیه کتاب  کرونا ما را با چیزی که در نظرمان ناممکن جلوه می

 (.40:1399ژک،یژدهد ) ولز که چگونگی فتح زمین توسط مریخیان را توضیح می

از نیاز به دو راهکار مؤثر بر سالمت فکری و جسمی جامعۀ بشری در دوران   ژیژک در مقام یک فیلسوف چیره

اطاعت کنید، اما فکر کنید و آزادی اندیشه را »پساکرونا سخن گفته است. اول با یادآوری این جملۀ معروف کانت که 

گذارد. به  ها و جوامع بشری تأکید می اندیشیدن در میان انسان، به درستی بر نیاز به استفادۀ عمومی از عقل و «پاس دارید

ورزی او به نکتۀ دومی به عنوان ضرورتی سریع و عاجل در جهان پیش رو دست  همین ترتیب به عنوان بسامد اندیشه

که خود ای  ملت، جامعه -های دولت ای فراتر از محدودیت ای جایگزین، جامعه ویروس اندیشیدن به جامعه»گذارد:  می

(. ژیژک با اشاره به این که 35: 1399)ژیژک، « را در اشکال همبستگی و همکاری جهانی عینیت بخشد، عینیت بخشید

کند کاش  اند، به وجهی ملتمسانه آرزو می چنان در کمین ما نشسته های دیگر به همراه مخاطرات اکولوژیکی هم ویروس

 (.244: 1399وگو با تایلر،  ژیژک در گفت« )از جایگاه و منزلت شکنندۀ بشر آگاه شویم»

پرداز ادبی اهل ایتالیا و متفکر متأثر از میشل فوکو به مثابه ماهیت  ( فیلسوف و نظریه1944آنچه که جورجو آگامبن )

زندگی امروزی اشاره کرده که عبارت است از افول ایدۀ کالسیک سیاست، تکثیر مدام فرهنگ مبتذل « زیست سیاسیِ»
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(. بر همین اساس او در 103: 1394دتر از آن فرسایش مداوم حقوقی که معرف ایدۀ ما از انسان است )ماری، نمایش و ب

ارجاع داده، معتقد است اگر  1ویروس به اصل بنیادین فلسفۀ سیاسی خود یعنی وضع استثنایی واکنش به بحران کرونا

گیری  ها را فراهم کرد، اینک همه ری و استثنایی دولتجویانه و اقدامات اضطرا زمانی تروریسم توجیه اقدامات مداخله

کننده است:  حد و حصر کند. به عقیدۀ آگامبن جهان پساکرونا به دو دلیل نگران تواند دامنۀ این اقدامات را بی کرونا می

ار تنها اول گیر افتادن در دنیایی که احتماالً حرکت آزادانه فقط در واقعیت مجازی ممکن و امن است و گشت و گذ

شود و دوم ترس ناشی از تقلیل حوزۀ عمومی و  پذیر می اند امکان ثروتمندان که مالک جزایر خصوصی برای ابر

تواند ابزاری برای حکومت فراهم کند )آگامبن، در منابع  های ناشی از آن که در نتیجۀ میل همگان برای ایمنی می آزادی

ست، جنگ با یک دشمن نامرئی که در کمین نشسته است. در حقیقت جنگ ها انگیزترین جنگ اینترنتی(. این یکی از غم

ای وجود ندارد. دشمن در درون ماست. آلکس ماری در کتابی که به بررسی و  داخلی/ غیرنظامی است که دشمن خارجی

ک نقد نیهیلیستی و های این متفکر جنجالی پرداخته است، با رد این نکته که رویکرد بدبینانۀ آگامبن تنها ی تحلیل اندیشه

های  های قدرت بهره از عمق تاریخی است بر آن است آثار انتقادی او همواره درصدد غیرفعال ساختن آپاراتوس بی

شناختی  توان با پروبلماتیزه کردن وضع هستی است که تحقق نیافته، اما می« اجتماع در آینده»متصلب حاکم به نفع یک 

 (.10: 1394های پسا زنده کرد )ماری،  جنبش کنونی میل به تغییر آن را در دل

شناس، فیلسوف و فعال سیاسی که در هر دو حوزۀ فلسفۀ زبان و نظریۀ سیاسی شهرۀ  ( زبان1928نوام چامسکی )

ای متفاوت را ممکن  فلسفه عرصۀ خلق مفاهیمی است که اندیشیدن به گونه»عام و خاص است، با اذعان به این که 

قادی پسامارکسیستی خود را در تمایز با پساساختارگرایانی چون لکان، دریدا، فوکو و لیوتار تعریف ، فلسفۀ انت«کند می

اندیشانه است. با این همه فلسفۀ خود را امکانی  علمی و تاریک  های شبه کند که به زعم او آثار این گروه تنها ژست می

داند. چامسکی مثل همیشه با انتقاد از  های جهانی می انبرای ارائۀ رویکرد متفاوت، نقادانه و فعال در نسبت با بحر

های چندملیتی که از هر وضعیتی برای افزایش سیطرۀ قدرت و منافع کالن  طلبی شرکت های آمریکا و فرصت سیاست

ویروس بر جدی بودن تبعات آن هم تأکید کرده است، اما معتقد است جامعۀ  برند، در ارتباط با کرونا مادی بهره می

چون بزنگاه تاریخی برای رسیدگی به  ویروس هم شری در سایۀ تهدیدهای دیگری قرار دارد که خوب است از کروناب

آن معضالت نهایت استفاده شود. او با اشاره به وضعیت سیاست داخلی آمریکا که درگیر مباحثات دو حزب رقیب بر 

از حزب رقیب دموکرات است، معتقد است در دنیای  خواه و جو بایدن سر گزینۀ دونالد ترامپ از حزب حاکم جمهوری
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آورد، اما زور  به حال تعلیق درمی« موقتاً»و « استثنائاً»وضعیت استثنایی در اندیشۀ آگامبن الگویی است که به موجبب آن حاکم قانون را .  

 (.19: 1395کند )آگامبن،  عریان آن را حفظ می
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ای، خطر گرمایش جهانی و رو به وخامت گذاشتن وضع  بحران در مقابل ماست: خطر جنگ هسته پساها سه ابر

 دموکراسی.

ای و گرمایش زمین را بر اساس یک تهدید مبنایی جدید دیگر مورد توجه قرار  چامسکی تهدید خطر جنگ هسته

جو هم در اروپا  های راست افراطی و ناسیونالیسم نژادپرستانه و ستیزه یاست هویت است. خیزش گرایشدهد و آن س می

هایی از نوع ترامپ شود. حال در این بزنگاه تاریخی  ساز به قدرت رسیدن پوپولیست تواند زمینه و هم در آمریکا می

گردد و  می او به اهمیت بحث دموکراسی بر)گسترش بیماری کرونا و رخداد مربوط به انتخابات ریاست جمهوری( 

حل فائق آمدن بر  دهد تعمیق نهادهای دموکراسی و اصول بنیادین آن که در گذشتۀ کشور ریشه دارد، راه هشدار می

دموکراسی امید اصلی ما برای »ای و پدیدۀ گرمایش زمین است. به اعتقاد او  های هسته تهدید ناشی از گسترش سالح

حران )کروناویروس( است. یک مشارکت آگاهانه، تعامل مردم برای تعیین سرنوشت سیاسی خود. اگر غلبه بر این ب

ستیز بسپاریم کار تمام است  های جامعه طور نشود ما محکوم به شکست هستیم. اگر ما سرنوشتمان را به دست دلقک این

)چامسکی در منابع « ریکاست که غالب استشود. اگر ترامپ بدترین است به علت قدرت آم و این نقطه دارد نزدیک می

 اینترنتی(.

مدرنیته،  هایی در زمینۀ معنای پسا زمان برای ارائۀ دیدگاه ( فیلسوف و منتقد فرهنگی چپ که هم1935دیوید هاروی )

س را ویرو داری متأخر معروف شده است. تحلیل او دربارۀ آثار و پیامدهای مختلف کرونا نیز نقد اقتصاد سیاسی سرمایه

های مارکس است فهمید. او  باید در پیوند با دیدگاه فلسفی و نظریۀ سیاسی چپ او که تفسیری امروزی از اندیشه

را با اشاره به « 19اقتصاد سیاسی کووید »داری معرفی کرده است. برای مثال مقاله  را یکی از مخالفان سرمایه همواره خود

)هاروی، « اندیشید؟داری چگونه به چنین اوضاعی می مخالف سرمایهیک »کند:  گیری سیاسی آغاز می همین موضع

داری معاصر که شامل تبلور  ( او معترف است، اخبار روزانه و وقایع اتفاقیه را باید در بستر الگوی کلی سرمایه32:1399

ود تفسیر کرد. او ش های ایدئولوژیکی می های سیاسی و تقابل های نهادی متغیر، رقابت ها، نیازها و آرایش خواست

(. به همین ترتیب آنچه را که 11: 1397نامد )هاروی،  می« وضعیت پسامدرنیتۀ جدید»داری جهانی را همان  سرمایه

های مایل  داری متأخر دانسته که با تشدید انرژی نامد، مالزم با سرمایه در کتابی با همین عنوان می« وضعیت پسامدرنیته»

کند.  ها بر اساس اصل منطق بازار عمل می شود و همۀ این ها و اعتقادات همراه می ارزش به دگرگونی با تزلزل اساسی

های طبقاتی و سیاسی  ثباتی شرایط اقتصادی و تزلزل الگوهای استخدام و تکثر هویت پسامدرنیته با ناپایداری منافع، بی

باشد. الگوی مبتنی بر « اقتصادی پسافوردیستی الگوهای»داری، یعنی  تواند بیانگر مرحلۀ جدید سرمایه همراه است که می

ها در آن  ها و فاصله ارتباطی عصر پساها، مسائلی چون مکان -سیاست تمرکززدایی که از قضا با تغییرات تکنولوژیک
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تر  ها هر چه کوتاه شده، مکان گونه محدودیت مادی در امر فعالیت اقتصادی نیست چراکه در این دنیای جهانی نشانۀ هیچ

 (.68-70: 1393اند )هاروی،  دهش

مرز و وضع  داری پسافوردیستی بی شدن، سرمایه هاروی در تحلیل پیامدهای کروناویروس به نسبت میان جهانی

کند؛ امری که  ها اشاره کرده، اولین پیامد آن را انسداد و اختالل در تداوم گردش سرمایه عنوان می پسامدرنِ انقباض مکان

باشد. او با اشاره به این  2007-2008های سال  داری همانند بحران ای آغاز بحران جدی در سرمایهتواند هشداری بر می

اند، آن را بر خالف میلیون نفر شغل خود را از دست داده 26واقعیت که در ایاالت متحده دوران کرونا بیش از 

پیوسته بدیهی  هم کند. در این دنیای به ابی میبا پیامدهای ویرانگر ارزی گ، یک فاجعه بزر1های امثال آلن بدیو دیدگاه

خوردۀ جهانی به همراه خواهد داشت. در همین  ای به اقتصاد چین عواقب سختی برای اقتصاد درهم گره است هر ضربه

راستا هاروی در توضیح روند پرشتاب شیوع بیماری در کشورهای مختلف دنیا آن را از معایب بدیهی روندهای 

)هاروی در « های جدید غیرممکن است المللی سریع بیماری متوقف کردن انتشار بین»سته، بر آن است سازی دان جهانی

کنند. از این رو  کنیم هابرماس تقریباً همه در آن سفر می منابع اینترنتی(. ما در جهانی به غایت متصل زندگی می

گیر هم این  شناسانۀ این بیماری همه تصادی و جمعیتهای انسانی برای انتشار پنهانی، گسترده و باز هستند. خطر اق شبکه

 است که اختالل جهانی بیش از یک سال دوام خواهد داشت.

المللی است که هاروی آن را بخش اساسی اقتصاد  از دیگر پیامدهای ویرانگر کرونا حوزۀ گستردۀ گردشگری بین

مرزی و توریسم در  دهد سفرهای برون خود او ارائه می داند. بنا به آماری که داری پسافوردیستی می گرایی سرمایه مصرف

گرایی  میلیون نفر به یک میلیارد و چهارصد نفر افزایش یافته است. این شکل مصرف 800از  2010 -2018فاصلۀ 

ها و کل بخش فرهنگی است که اکنون  ناها، رستور ها، هتل گذاری زیرساختی در خطوط هوایی و فرودگاه نیازمند سرمایه

گرایی است و  داری معاصر متکی بر سود حاصل از اقتصاد مصرف درصد اقتصاد سرمایه 80قریباً فلج شده است. حدود ت

عیار در دل این شکل از  شود، بلکه به اعتقاد هاروی سقوطی تمام به یک نوسان شدید منتهی نمی 19اینک کووید 

ی کار جدید که ترکیبی جنسیتی، نژادی و قومیتیِ در ای از نیرو کند. شوربختانه بخش عمده گرایی ایجاد می مصرف

تبار و  تبار، التینی که در آمریکا نیروی کار آفریقایی پذیری قرار دارند، چنان خدمت این اقتصاد هستند، در صف اول صدمه

جاست که  این زنان کارگر روزمزد در معرض همه نوع آثار ویرانگر از اخراج تا ابتالی به بیماری قرار دارند. طنز تلخ

ای تعریف شده که نیروی کار تنها در این شرایط خود را مقصر قلمداد کرده، به  داری متأخر به گونه ساختار سرمایه
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اش اپیدمی ویروسی است، چندان  نوشت: من از همان ابتدا پنداشتم وضعیت کنونی که مشخصه« میدرباره وضعیت اپید»آلن بدیو در مقاله ای با عنوان  .

 .سابقه دانست ای کامالً جدید و بی توان پدیده هم استثنایی نیست و آن را نمی
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داری مشکل اصلی است. هاروی در این قسمت بحث به ساختار ناعادالنۀ ساختار  کند سرمایه ذهنش هم خطور نمی

گرایی که حتی در وضع پرمخاطرۀ کرونایی سودآور خواهد بود  مصرف گوید تنها شکل اقتصادی حاکم حمله کرده و می

است )هاروی در منابع اینترنتی( که مدام تولیدات هنر عامه را در خدمت تولید فیلم و  1«فلیکسی اقتصاد نت»همانا 

 دهد. سریال قرار می

د داشت، به ساختار بیمار هاروی در پایان و در پاسخ به این پرسش مهم که وضعیت بحرانی چقدر ادامه خواه

ها و مصائب  های گذشته عامل اصلی تولید بحران چون دهه داری جهانی اشاره کرده، تداوم چنین ساختاری را هم سرمایه

کند که چندین دهه است  داری در جهان با نارضایتی اعالم می داند. او با اشاره به سازوکارهای سرمایه جامعۀ بشری می

ها در  پذیر کرده و باعث شده آن راسر آمریکای شمالی، جنوبی و اروپا قشر اصلی مردم را آسیبتفکر نولیبرال در س

های داروسازی هم در این وضعیت به  هایی در سالمت عمومی آمادگی نداشته باشند. چه بسا غول مقابله با چنین بحران

ها مثل  دارند یا به کل ندارند. این شرکت های عفونی، عالقه اندکی های بدون سودآوری عظیم در مورد بیماری پژوهش

کنند و عالقه ناچیزی به  گذاری می های بزرگ طالب سودآوری زیاد، به ندرت در زمینه پیشگیری سرمایه همه شرکت

ها هستند. هرچه ما بیمارتر  سازی برای یک بحران بهداشت عمومی دارند، ولی شیفته درمان گذاری در آماده سرمایه

کند و حتی شاید از  دار کمکی نمیافزایی برای سهام کنند. چراکه پیشگیری به ارزش درآمد بیشتری کسب می ها باشیم، آن

« آمیز گرایی افراطی و جنون مصرف»(، به این ترتیب با تداوم سبک زندگی که مارکس آن را 20:1399آن بکاهد )هاروی، 

همین ترتیب شاهد تخریب محیط زیست خواهیم بود. به  ها بحران تدوام خواهد داشت و هم به نامید، هم تا مدت می

داری شرایط  جا که سرمایه و سرمایه گیرد چیزی به نام بالیای حقیقتاً طبیعی وجود ندارد. از آن همین دلیل نتیجه می

ی است. ها و سایر بالیا بستر مناسب کند، این شرایط همواره برای جهش ژنتیکی ویروس محیط زیستی خود را بازتولید می

کند،  های اعتراض جهانی علیه چنین ساختار ناعادالنه حمایت می از این روست که در قالب فردی که از جنبش

اش که در بحران  چطور ممکن است الگوی اقتصادی غالب با چنین مشروعیت سست و سالمت شکننده»نویسد:  می

 «گیر را تاب بیاورد و از آن جان سالم به در ببرد؟ ماری همهناپذیر این بی مذکور به عینه اثبات شده، آثار و نتایج اجتناب

هاروی نیز مثل فوکویاما انتظار دارد تحوالت سیاسی در آمریکا از جمله انتخابات ریاست جمهوری آن لحظۀ 

های با بینش سوسیالیستی را برای نجات عرضه کند و این در صورتی است که افرادی  گذاری تاریخی باشد که سیاست

 دانیم تقریباً محال است. ن برنی سندرز سوسیالیست شانس حضور در کاخ سفید را پیدا کنند، امری که میچو
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    . Netfflix 182بیش از  2020پردازد. در سال  می ای آمریکایی که به پخش آنالین محصوالت نمایشی مثل فیلم و سریال در سطح جهان شرکت رسانه 

 دهد. کشور خدمات ارائه می 190میلیون مشترک داشت و اکنون در 
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های  الملل با اشاره به این واقعیت تاریخی که بحران نظر در روابط بین ( متفکر صاحب1953فرانسیس فوکویاما )

تراز بحران بزرگ  ویروس را از حیث اهمیت هم روناناپذیر و کالن داشته باشند، ک بینی توانند پیامدهای پیش بزرگ می

قرار داده، بر آثار مختلف احتمالی آن متمرکز شده است. اولین مسئله  2001سپتامبر  11و حمالت  1929اقتصادی سال 

اس جا که مردم این ویروس را در قی از نظر او تداوم بحران مذکور است و ممکن است به تعبیر او به درازا بکشد. از آن

 گیرند، بر تداوم و گسترش جهانی آن اثرگذار بوده است.  با ابوال جدی نمی

شکل  W های مدت رکود و رونق دندان دومین مسئله از حیث اقتصادی آثار منفی آن بر یک سری نوسانات کوتاه

گردد، اما  برنمی 19ها به مدل وضعیت پیش از کووید  است. به هر حال آشکار است اقتصاد جهانی به این زودی مانند

های فناوری بیشتر از دیگر رقبا در عرصۀ اقتصاد جهانی رشد کرده و سهم بیشتری از بازار  آنچه که روشن است غول

 کند.  های دیجیتالی اهمیت بیشتری پیدا می که کنش و واکنش آورند چرا آینده را به دست می

د که توزیع جهانی قدرت به سمت شرق و آسیای شرقی گرد سومین نکته از حیث جغرافیای سیاسی به این امر بازمی

تر از اروپا بودند و به ویژه چین به طور نسبی از این بحران سود خواهد  ها در مدیریت این بحران موفق خواهد بود. آن

مداران کشورهای غربی، حاکمان این کشور به اصطالح کمونیستی را برد. هرچند برخی منتقدان داخلی چین و سیاست

گیری سرزنش کرده و بر آنند واژۀ چین از دیدگاه افکار عمومی امروز معنای منفی پیدا کرده است. به  برای بحران همه

هر حال به همان نسبت که توزیع جهانی قدرت به شرق تمایل خواهد داشت، ما شاهد افت نسبی ایاالت متحده، ادامۀ 

 ولیستی خواهیم بود. المللی و چه بسا تجدید فاشیسم پوپ فرسایش نظم بین

چهارمین مسئله و پیامد به وضعیت کشورهای فقیر با شهرهای پرجمعیت و سیستم بهداشت عمومی ضعیف 

اوغلو و رابینسون در کتاب  گردد که در نتیجۀ این بحران به شدت صدمه خواهند دید. چه بسا اگر از تعبیر عجم برمی

به جای بهبود شرایط وضع را بدتر هم « لویاتان کاغذی»به صورت  های این کشورها دولت 1ها بهره ببریم، اخیر آن

رسید از سود و رشد  اند. لذا این ویروس جهانی امید صدها میلیون نفر از مردم کشورهای فقیر را که به نظر می کرده

کرده است که اگر کند. سازمان بهداشت جهانی به درستی ابراز نگرانی  مند شده بودند، نابود می اقتصادی پایدار بهره

 المللی واکسیناسیون نشوند خبر بد آن است که کروناهای بینمناطق دوردست و فقیر به مساعدت کشورها و سازمان

 های سال باقی خواهد ماند.ویروس سال

د او از پرداز پایان تاریخ اما بر پیامدهای مثبت ناشی از بحران کروناویروس هم نظر دارد. در وهلۀ اول به اعتقا نظریه

ها و  تواند ناکارآمدی ها، جوامع و نهادها تابیده است، می گیر چونان نورافکنی قوی بر همۀ مکان جا که این بیماری همه آن
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 است که اخیراً به فارسی هم برگردانده شده است. یآزاد راه کیبارمنظور کتاب .  
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کفایتی سیاستمداران به راحتی در معرض دید همگان  فریبی و بی ها را به نمایش بگذارد. برای مثال عوام های آن ضعف

توانند نقش و مسئولیت خطیر  هایی باشد که می ثیر مثبتی بر انتخاب سیاستمداران و دولتتواند تأ قرار گرفته و این می

های بارز این ناتوانی در مدیریت  جمهور برزیل و والدیمیر پوتین به عنوان مثال خود را به خوبی ایفا کنند. او از رئیس

های توانا و  ی است. کشورهایی که دارای دولتگیر یک فشارسنج جهان کند. این بیماری عالم کشورهای متبوعشان یاد می

توانند پایۀ نظام  مقبولیت قانونی هستند، از این کارزار سربلند بیرون آمده و با توجه به مقبولیت در افکار عمومی می

اه چون بزنگ های بعدی پیش ببرند. از دید فوکویاما ویروس کرونا اگر بتواند هم اصالًحی در سطوح مختلف را برای سال

توان آن را به فال نیک گرفت. او که دیرزمانی است به عنوان  تاریخی عامل تغییر در ساختار سیاسی این کشور شود، می

کند که  جمهوری ترامپ اعتراف می شود، با اشاره به دورۀ ریاست کار این کشور شناخته می مدافع فکری جناح محافظه

از این  1هبر خود را در تاریخ مدرن در زمان وقوع چنین بحرانی داشته است.برانگیزترین ر ترین و تفرقه کفایت آمریکا بی

زمان شده، فرصتی برای ترمیم دموکراسی  حیث او انتظار دارد انتخابات بعدی ریاست جمهوری که با بحران مذکور هم

قدرت این کشور و  کند که شکاف در ساختار بینی می در این کشور و بالطبع حیات داخلی و خارجی آن شود. او پیش

ها مثل یک چالش جدی بر سر راه حرکت چرخ  در نتیجه مردم آمریکا چونان زخمی باقی خواهد ماند و برای سال

گیر  سیاست آمریکا عمل خواهد کرد. سرانجام از یک جنبۀ دیگر هم فوکویاما انتظار آثار مثبت حاصل از بیماری همه

المللی نه در میان رهبران ملی خودخواه که  های بین باعث تقویت همکاریتواند  ویروس را دارد و این که می کرونا

اره در پی پیدا کردن مقصر و سرزنش این و آن هستند، بلکه پیوندی میان دانشمندان و مقامات بهداشت عمومی در وهم

 سراسر جهان ایجاد خواهد کرد )فوکویاما در منابع اینترنتی(.

اش مثل آدورنو بر این نکته آگاهی  یر بوردیو و اسالف فرانکفورتی ولریش بک و پیپای متفکرانی چون ا هابرماس هم

گیرند. به ویژه کروناویروس  های هر دم روزافزون قرار می ها و ناامنی دارد که جوامع عصر پساها دائماً در معرض بحران

زمان  ایجاد کرده که هم 2ستانسیالیستیاز منظر فلسفی با حس ترس، تنهایی و رنجی که به همراه آورده یک ناامنی اگزی
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سال در جنگ با کره، ویتنام، عراق و افغانستان  44در طول  باختگان کرونا در آمریکا از شمار نظامیان آمریکایی که شمار جان 2020مه  26بنا به آمار .  

 392/121نفر در این کشور به کروناویروس مبتال شده و بالغ بر  459/229/2شود  تخمین زده می 2020جانشان را از دست دادند، فراتر رفت. تا پایان ژوئن 

فزایش یافته است. در واکنش به درماندگی دموکراسی آمریکایی در برخورد با این بحران اند. این آمار در ماه بهمن بسیار ا نفر تا تاریخ مذکور جان باخته

ترین اقتصاد و ارتش دنیا را دارد، در تضاد  ای که بزرگ متفکری به نام آچاریا چنین واکنش نشان داد که تصویر آمریکا چونان کشور دموکراتیک درمانده

 «.بخشیم را دوباره عظمت می آمریکا»آشکار با این شعار ترامپ است که: 

« ترامپ بریتانیا»و « ترامپ برزیل»توان به دو نمونۀ دیگر از کشورها اشاره کرد: بلسنارو در برزیل و جانسون در بریتانیا که به  های فوکویاما می در تأیید گفته

تانیا سومین کشور جهان )و نخستین کشور اروپا( از لحاظ برزیل دومین کشور و بری 2020معروفند، وضعیت نامطلوبی حاکم شده است. تا پایان ژوئن 

 (.4-30: 1399هاست )رک: پیک حرفه،  مبتالیان و فوتی
2
. Existential Insecurity 
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ها را درگیر کرده است. ماحصل کالم او این است که  ها را در دورترین نقطۀ جهان و رسانه در سطح جهانی ذهن انسان

گاه همانند امروز نسبت به میزان جهل و  مایل است مخاطب عصر کرونایی او دو نکته را درک و فهم کند: این که هیچ

ای  همان نکته  ایم. آگاهی توأم با نگرانی ای زندگی تحت شرایط نامعلوم و سرشار از اضطراب آگاهی نداشتهاجبآرمان بر

است که هایدگر دربارۀ اضطراب مطرح کرده، یعنی اضطراب به عنوان حالتی از وجود آن چیزی است که موجب 

نتظار دارد در نتیجۀ رشد آگاهی جامعۀ بشری تواند خواست فهمیدن داشته باشیم. نکتۀ دوم این که او ا شود و می می

فلسفی بحث او که چندین  -های اخالقی زمینه هایی که هستی ما را در معرض زوال قرار داده به پیش نسبت به بحران

 ها توجه شود. ها بر آن تمرکز کرده، چونان استراتژی فکری در مقابله با این بحران ها و تریبون دهه در کتاب

 

 

 گیرینتیجه  -5

دهد که یکی به تعبیر توان گفت دوران پساکرونا جامعه بشری را بر سر دو راهی قرار میدر درنگی آینده پژوهانه می

ها ها و ویروسورد. جایی که باید منتظر سناریوهای آخرالزمانی زامبیآرزا لوکزامبورگ سر از بربریت دیستوپیایی درمی

یابد. از قضا بیل گیتس ترین سطح کاهش مینشسته است و اطمینان به پاییننشست. دنیایی که خطر همه جا در کمین 

گیر، خطرات جهانی دو پدیده بینی قبلی خود درباره شیوع یک بیماری همهمعروف، در روزهای گذشته با اشاره به پیش

متفکران بر گسترش  پردازان ورا گوشزد کرده است: اول گرمایش جهانی و دوم بیوتروریسم. همپای او دیگر نظریه

اندیشانه برای  مل و توقف بازأاند. راه دیگر تکید داشتهأشناختی برای آینده بشر تفرایندهای ناشی از تشدید ناامنی هستی

اش به بیداری ما منجر شود. استقبال از جهان بهتر است. اینکه تکانه ناشی از کرونا با ابعاد ویرانگر انسانی و اقتصادی

های مربوط به تغییرات اقلیمی و تالش افراد های ناشی از کنفرانسهای اخیر علیرغم برخی خوشبینیسال شوربختانه در

رسد تا رسیدن به یک تعامل و توافق محکم و سازنده راهی دراز و نهادهای حامی محیط زیست و صلح اما به نظر می

توان به سه تصری از دیدگاه متفکران معاصر میبا مالحظۀ مخ های جمعییپیش روی ماست از جمله تضاد میان دارای

ای برای انتخاب، تصمیم و عمل در جهت توسعه تواند زمینه نکتۀ اساسی توجه کرد که از دیدگاه راقم این سطور می

 پایدار و تعمیق نهادها و اندیشه حکمرانی خوب باشد.

هایی چون سیاست  تلف جهان است که پدیدهها در مناطق مخ شدن قدرت و دولت ها از لویاتانی نکتۀ اول نگرانی

کند. این امر می تواند خطر درگیری در  گرایی نیز در تشدید اقتدارگرایی و قدرت انطباقی آن نقش بازی می هویت و ملی

ها در  تواند مستمسکی برای خیزش دولت مناطق مختلف را افزایش دهد. به این ترتیب نیاز به امنیت برای جامعه می
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کند که  سیاست را واجد توجه می -د کردن قلمرو جامعۀ مدنی باشد. این نگرانی بحث قدرت و زیستجهت محدو

مثال میشل فوکو و جورجو اگامبن دربارۀ اشکال قدرت مرئی و نامرئی را در دوران پساها )پساکرونا(  یا ها اهمیت تحلیل

 کند.  به ما یادآوری می

از مداخله نابجای بشریت در طبیعت است که به قول کالرک و هوک محیطی ناشی  نکتۀ مهم دوم مشکالت زیست

به »(. به تعبیر گزنده تام فیلیپس این بخشی از روند 492: 1393سرای ما را بس شکننده کرده است )کالرک و هوک، 

درختان  بینیم از قطع این روزها تصاویر ناخوشایندی می (.20:1399به همه چیز است) فیلیپس، گند کشیده شدن جهان

های قطب شمال، افزایش دمای کرۀ زمین، افزایش  ها، آب شدن سریع یخ درپی، آلوده شدن آب سوزی پی ها، آتش جنگل

درپی وسایل الکتریکی تا آت و  ها، نشت فلزات سنگین و سمی به درون خاک در نتیجۀ دور انداختن پی میزان آالینده

ها هم به آن اضافه شده و خیلی چیزهای دیگر. تام  صورت و دستکش های های شناور که شوربختانه اینک ماسک آشغال

های آینده چه شکلی خواهد بود؟ ضمن اشاره به خطر فیلیپس در پایان کتاب خود با طرح این پرسش مهم که گندزدن

طبیعت کوین یا ارز رمزنگاری شده را یکی از خطرات جدی در آینده نزدیک بر علیه ناشی از تغییرات اقلیمی بیت

کند. به همان نسبت که بشر فضا را به جایی برای پرتاب و را خطر فراروی زندگی بشر معرفی می« سندرم کسلر»دانسته 

چه گفتیم ضرورت آن تری ایجاد کند.های دیگر خطرات جدیتواند در برخورد با زبالهکند میدفع زباله تبدیل می

 ای فوری تبدیل کرده است. به این ترتیب، بزنگاه کرونا را به مسئلهبازاندیشی در اندیشۀ پیشرفت و ماهیت توسعه 

برنامۀ توسعۀ جهانی تعدیل  های توسعه تبدیل شود. اگر این روند ناخوشایند و بی تواند به کورۀ محک نظریه ویروس می

 ست. نشود و توسعۀ پایدار به اهداف کشورها تبدیل نشود، حیات ما روی کرۀ خاکی در معرض خطر جدی ا

سرانجام نکتۀ سوم که آشکار کننده این حقیقت است که به هم ریختگی زندگی مدنی در سطح جهانی آشکارا 

گویای وجود اختاللی در شیوه و سبک زندگی حال حاضر جوامع کنونی است. نابودی محیط زیست، اعمال خشونت 

ضرورت حرکت به سوی یک جامعۀ جهانی با باید  فراگیر نسبت به طبیعت است. بر اساس این نگرانی مشهود منطقاً

تر را نتیجه گرفت. باید دیدگان اندیشه را به درستی گشود و به سیاره به خطر افتاده  زیست عادالنه و ساختاری مستحکم

 ختالفات نهفته در آحاد بشر آگاهیم. به همین دلیل ناگزیریم در ذیلااز روی مسئولیت نسبت به نسل آینده نگاه کرد. از 

نام دارد. شاید تا دیر نشده « اندیشیدن به همه در جهان مخاطرات»از رویکردی پیروی کنیم که « سفینه فضایی زمین»

درآمد اخالقی و فلسفی برای اندیشیدن دربارۀ کیفیت  چون پیش دهد که هم همین امر به طرح نظریه انتقادی نوین میدان 

 زندگی خوب باشد.
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ان از شروع تا به امروزبا ویروس کرونا در ایر هشناسانه مواجه یبکرونولوژی آس  

1محمدتقی قزلسفلی  

2مونا نوری ثابت  

 چکیده

به سر برآورد و  2019دسامبر  31در  گیر است که  بار و همه یک بیماری مرگ 19کووید  کروناویروس یا بیماری

تبدیل شد. این ویروس از هنگام برآیی جهشی  2020بسیاری از کشورها در سال در  به مسئله اصلی بشریت سرعت

طور رسمی در  گیری یا وجود ویروس کرونا در ایران به جهانی یافت و در سرتاسر جهان از جمله ایران پخش شد. همه

گمان حضور  گذرد. بی قرار گرفت و اینک نزدیک به یک سال از شیوع آن در ایران می تأییدمورد  1398بهمن  30

تواند به شناخت ما  فرودها یا تحوالتی چند همراه بوده است که شناخت آن می و یروس در ایران با فرازساله این و یک

شناسانه ـ  مدیریت دولت در مواجه با این ویروس یاری برساند؛ از این رو، نوشتار کنونی ـ با رویکردی آسیب  از شیوه

یک سو و نحوه رویارویی دولت با این ویروس از سوی در پی بررسی ظهور و گذار زمانی ویروس کرونا در ایران از 

به عنوان یک  کرونا بحراندهد،  شناسی کرونولوژی )یا رویدادنگارانه( بحران کرونا در ایران نشان می دیگر است. آسیب

 ها و مشکالت گوناگونی مواجه کرده است.با چالش چون دیگر کشورهاهم کارایی حکمرانی در کشور را مسئله بدخیم

موقع، عدم  رسانی به های ایجاد پروتکل، عدم اطالع توان در مواردی چون ضعف در نوع سیاست این چالش را می

برداشت یا عدم اعتماد مردم به تمهیدات و رفتار دولت در مواجهه با  امکانات بهداشتی در بعضی مقاطع زمانی، سوء

تحلیل  که در پژوهش حاضر برآنیم انی خاص نگریست.های زم ویروس و عدم بیان واقعیات ناشی از ویروس در برهه

شناسی و از حیث آسیب کرده کرنولوژیک بحران ناشی از ویروس کرونا، حکمرانی در ایران با چه مشکالتی رویاروی

 مشکل مدیریت درست در کجا قابل مشاهده بوده است؟

 کرونولوژی کرونا ویروس، مسائل بدخیم، حکمرانی های کلیدی:واژه
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 قدمهم

های های ویروسی است که از بیماری سرماخوردگی معمولی تا بیماریویروس کرونا جزء یکی از بزرگترین خانواده

با شیوع گسترده انسانی در  2019دسامبر  21کند. ویروس جدید کرونا که از شدیدتر مانند سارس و مرس را ایجاد می

کشور، عالیم کرونا در مبتالیان  206شود. تاکنون در بیش از یشناخته م 19شهر ووهان چین آغاز شد، با نام کووید 

گیری العاده و همهنمایان شده است و سرعت شیوع باالی آن سازمان بهداشت جهانی را وادار به اعالم وضعیت فوق

 هایسازیهای جدید برای روابط اجتماعی، نهادها، تصمیمجهانی کرده است. شیوع گسترده ویروس کرونا چالش

سابقه در جهان ایجاد کرده، بحرانی که آنتونیو گوترش، دبیرکل مختلف ایجاد کرده است. کرونا بحرانی فراگیر و بی

 (.41-45: 1399ترین بحران پس از جنگ جهانی دوم خوانده است )شیرعلی، سازمان ملل، آن را بزرگ

-ک مسئله بدخیم است که کارایی یا عدمبحران کرونا ویروس یجهان با اپیدمی جدید ویروس کرونا مواجه است. 

کارایی حکمرانی در شیوه مدیریت و مقابله با عوارض آن را تحت شعاع قرار داده است. مدیریت این مسائل نیازمند 

های حلهای مختلف دولت است. در برخورد با مسائل بدخیم انتخاب بین رویکردهایی است که راههماهنگی در بخش

کارگیری بسیار پیچیده و دشوار است؛ در نتیجه اگر های بهبندی در انتخاب روشدهد و اولویتئه نمیاطمینانی ارا قابل

شود؛ به طوری های بیشتری مواجهه میحکمران ظرفیت و توانایی الزم در انجام امور نداشته باشد با مشکالت و بحران

 .(Daviter, 2017:31ها و مشکالت دیگری همراه است )که حل یک مشکل، با پیچیدگی

محور است که در عمل مداوم و حلمحور و راهویروس کرونا به عنوان یک مسئله بدخیم نیازمند یک رویکرد مشکل

-های مدیریتی آن مشهود باشد. حل مسائل مربوط به کرونا و مقابله با آن خواستار اقدامپایدار و هماهنگی در بین بخش

ای که برای مبارزه با سابقههای جهانی بیسترش بیشتر آن است. با وجود اقدامهای فوری برای به حداقل رساندن گ

وارد ایران شد به  1398که در زمستان  19برانگیز است. کووید ویروس صورت گرفته، متوقف کردن شیوع آن چالش

در این کشور های مدیریتی و ضعف کارایی حکمرانی سرعت تمام کشور را فرا گرفت و موجب پدیدار شدن بحران

شد. در پژوهش حاضر سعی شد عالوه بر رویدادنگاری کروناویروس در ایران با چارچوب مفهومی مسائل بدخیم 

های دولت مورد توجه ریزیها و برنامهها و مشکالتی که حکمرانی برای حل این بحران با آن مواجه است و اقدامچالش

 قرار گیرد.
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 چارچوب مفهومی: مسائل بدخیم

اند. در ادبیات مربوطه واژه بدخیم از نظر ی از مسائل سیاستی را به دلیل پیچیدگی زیاد، مسائل بدخیم نامیدهبرخ

-حلشود که به شدت در برابر راههایی اطالق میارزشی و اخالقی حاوی بار معنایی بد و منفی نیست؛ بلکه به موضوع

ها که های قدیمی است. این موضوعها مستلزم باز ارزیابی شیوهآمیز آنکنند و مدیریت موفقیتهای متعارف مقاومت می

کشند، به درکی عمیق از سوی های سازمانی کنونی را به چالش میساختارهای حکمرانی، مبانی مهارتی و ظرفیت

ین دامنه های این مسائل ساده و ثابت نیست؛ بلکه به دلیل روابط متقابل بحلها نیاز دارد، مبنی بر اینکه راهحکومت

عالوه حل آنها مستلزم درگیر کردن تر نیاز است. بهتر و خالقانهتر، دقیقهای وسیعوسیعی از عوامل علی مهم، به رهیافت

های ممکن ها و دخالت آنان در شناسایی و اجرای راه حلنفعان مختلف و شهروندان در درک و شناخت موضوعذی

 (8: 1397مله، است )کریمی

توسط رایتل و وبر  1970محیطی در حال ظهور در بدخیم برای توصیف مشکالت اجتماعی و زیست مفهوم مسائل

ها به شوند، دولتها این بود که مشکالت به دو دسته رام )آسان( و بدخیم )سخت( تقسیم میایجاد شد. استدالل آن

-ها را با مسائل دشوارتری مواجه میآن اند وآیند اما مشکالت بدخیم بسیار پیچیدهراحتی از پس مشکالت رام بر می

آورتر هستند. رایتل و وبر برای رو هستند حتی دلهرهویکم با آن روبهها در اوایل قرن بیستکنند. مشکالتی که دولت

ها با موفقیت ها را از مشکالت قابل حل دیگری که احتماالً دولتهایی برشمردند تا آنتوصیف این مشکالت ویژگی

کنند که های مشترک هستند. نخست، آنها تأکید میاند، متمایز کنند. این مسائل دارای برخی ویژگیرفع کرده ها راآن

اند و با سایر مشکالت مرتبط هستند. عالوه رو هستیم، به درستی تعریف نشدهبسیاری از مشکالتی که اکنون با آنها روبه

خص نیست و با بازیگرانی که در مدیریت و حل مشکالت دخیل بر این، راه حل برای این مشکالت نیز به راحتی مش

ها به حلی مناسبی است، غیرممکن است. اگرچه هر یک از ویژگیهستند ارتباط دارد و سرانجام، دانستن اینکه چه راه

جامعه  ای از مشکالت پیش روی دولت وها این است که تعداد فزایندهخودی خود مهم است، اما استدالل کلی مبنای آن

شوند. در حل دارند، رفع نمیها برای یافتن راهقادر به حل مؤثر نیستند، یا مطمئناً از طریق فرآیندهایی که معموالً دولت

های مبتنی بر رفع مشکالت حلریزی و راهویژه حکومت تجزیه و تحلیل مسائل و مشکالت برای برنامهحالی که کار

کنند. به طور ریزی و حل مشکالت را دشوار و حتی غیرممکن میبرنامه است، ماهیت این مشکالت این است که

شوند که پس از رسیدن به آن، یک تغییر اساسی در ماهیت خاص، این مشکالت با وجود یک نقطه اوج مشخص می

 (.Peters&Tarpey, 2019: 23موضوع ایجاد شده است و شاید هیچ ظرفیتی برای حل آن وجود نداشته باشد )
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-. هیچ راه حل قطعی در یک مشکل بدخیم وجود ندارد. یا راه1توان تعریف کرد: ل بدخیم را با ده ویژگی میمسائ

. راه حل این مشکالت درست یا 3. مشکالت بدخیم هیچ نتیجه ثابتی ندارد؛ 2بر است؛ بر و هزینهحل آن بسیار زمان

. هر راه 5نهایی برای حل یک مشکل بدخیم وجود ندارد؛  . هیچ معیار فوری و4نادرست نیست، بلکه بهتر یا بدتر است؛ 

است. از آنجا که فرصتی برای یادگیری با آزمون و خطا  وجود  "یک روش عملیاتی"حلی برای یک مسئله بدخیم 

های بالقوه دارند و حل. مشکالت بدخیم نه یک توصیف جامع از راه6ندارد، هر تالشی قابل توجه است و اهمیت دارد؛ 

. هر مسئله بدخیم اساساً منحصر 7ای از فرآیندهای مؤثر هستند که بتوانند به خوبی در برنامه گنجانده شوند؛ مجموعه نه

توان . دالیل یک مشکل را می9توان نشانه یک مشکل )بدخیم( دیگر دانست؛ .  هر مسئله بدخیم را می8به فرد است؛ 

-. با وجود مسائل بدخیم برنامه10اهیت حل مسئله را تعیین می کند؛ های مختلفی تعریف کرد. تعاریف متعدد مبه روش

 (.Ritchey, 2013: 12)ریز حق ندارد اشتباه کند 

 کرونولوژی کرونا ویروس در ایران

شمار یا تقویم تاریخ گویند، به عنوان یک علم و یک موضوع مطالعاتی  کرونولوژی که در فارسی آن را روزشمار، گاه

کرونولوژی به معنی علم قراردادن و متمرکز کردن  .مورد توجه بوده است ون وسطی، رنسانس و باروکهای قر از دوره

کرونولوژی قرار دادن رویدادها و وقایع در ظرف زمان است. به عبارتی  است.بخشی از تاریخ  و وقایع تاریخی در زمان

ل و رویدادها و ترسیم و ئاست در شرح و بیان مسا اشاره به چینش وقایع از ابتدا تا انتها یا بالعکس دارد لذا روشی

 .(1390)دفتر ادبیات انقالب اسالمی،  ای میان آنهاتصور رابطه

در ایران توسط وزارت بهداشت تأیید شد. گسترش ویروس کرونا از  1398بهمن  30پدیده کرونا به طور رسمی در 

. های اجتماعی بازنمایی شدها، مطبوعات و شبکهانهای بزرگ و همگانی در رسچون فاجعهروزهای نخست اسفند هم

های در قم مورد تأیید قرار گرفت، در طی شیوع بیماری در ایران، دولت ابتدا اقدام 19اولین مورد مثبت ابتال به کووید 

های تهران، اضطراری را برای مرکز اپیدمی بیماری، استان قم در نظر گرفت و پس از آن با مشاهده موارد جدید در استان

ونقل و های پزشکی، تعلیق حملگیالن و مازندران اقدامات ضروری برای این سه استان نیز در نظر گرفت. اعزام تیم

های اضطراری مورد نیاز در این سطح بود. به تدریج ها از اقدامممنوعیت ورود و خروج و تعطیلی مدارس و دانشگاه

 :Madadizadeh, 2020همه ایران را فرا گرفت ) 1398اسفند  15جام در دامنه اپیدمی ویروس گسترش یافت و سران

را  19نفر جایگاه پانزدهم مبتالیان به کووید  360هزار و  739میلیون و  1ایران با مجموع  1399اسفند  23(. اکنون در 8

 دارد.
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های معرفتی جامعه تناقض در نظامهای ماز زمانی که کرونا در جامعه ایرانی شیوع یافته است، برخی رفتارها و جریان

نیز بروز پیدا کرد. در عرصه مدیریت سیاسی و اجتماعی بحران کرونا، تناقضی بر سر قرنطینه قم رخ داد. اولین شهری 

رئیس جمهور در . صدا بر سر این مسئله در جامعه ایرانی در گرفتکه برای قرنطینه مطرح شد، قم بود و نزاعی بی

که همه نظام بهداشتی و درمانی از حالیچیز عادی خواهد شد، درعالم کرد که هفته آتی، همهاظهارنظری تخصصی ا

گویان مختلفی داشت، گاه یک پزشک، گاه سایر دادند، ستاد بحران سخنشروع گسترده ویروس کرونا در ایران خبر می

 (.17-18: 1399، دادند )رحمانیهای متناقضی میافراد سیاسی گزارش
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شد و هر جریانی ای از شایعات دائماً تشدید میهای گستردهمیان عملکردهای کنشگران مختلف با جریان اغتشاش

کرد. نزاعی که در وهله اول در مدیریت بحران، سپس در شدت متغیر عمل میتر و گاه بهدر حرکت خود، گاه مصمم

( نزاع 1توان به چند دسته تقسیم کرد؛ شان داد، میدانش سنتی و مدرن در باب کرونا و در نهایت رفتار مردم خودش را ن

در سطح مدیریتی: رئیس جمهور یا مدیریت بحران بر خالف دانش پزشکی، در مورد وضعیت آتی شیوع این ویروس 

( نزاع در سطح طب و درمان: پزشکان سنتی و مدرن به نبردی نابرابر و به نفع طب مدرن وارد شده 2زد. حرف می

هایی مانند تولیت آستان مقدس نفوذ، نهاد حوزه و روشنفکران: نهاد حوزه در بخشاع نهادهای اجتماعی ذی( نز3بودند. 

گرفت و از سوی دیگر منتقدان بسیاری به ها و سایر مناسک جمعی را میشدن حرمقم، جلوی برنامه قرنطینه یا بسته

در عملکردهای مردم: مردم هم از یک سو، گروهی به شفای ( تناقض 4تمکین نکردن متولیان در برابر قرنطینه پرداختند. 

کننده آن. چیزی که این بردند، گروهی هم به طبع گرم و گروهی هم به علم جدید و مواد ضدعفونیها پناه میحرم

فتن ها، تأثیر نوشیدن الکل در از بین رها بود. یکی از این شایعهکرد، خبرهای ضدنقیض و شایعهوضعیت را تشدید می

 نفر را به کام مرگ فرستاد 320های تقلبی و صنعتی، حدود ویروس بود که این نگرش غلط به علت مصرف الکل

(. از زمان ورود ویروس کرونا به ایران تا به امروز روند بیماری با فراز و فرودهایی همراه بوده 1399:20، رحمانی)

های آبان و آذر بود، البته باید خاطر نشان کرد که در فصل خصوص ماهاست. نقطه اوج پیک بیماری در فصل پاییز به

پاییز به دلیل شیوع آنفلوآنزای فصلی، تعداد مبتالیان به ویروس در کشور صعودی بوده است؛ عالئم مشترک آنفلوآنزا و 

ن شیوع کند در نتیجه اوج ویروس در این فصل سال است. برای درک بهتر از میزاتر میتشخیص را سخت 19کووید 
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 سال تعبیه شده است.ویروس نمودارهای از تعداد مبتالیان روزانه کرونا ویروس و مجموع مبتالیان طی یک 

 19نمودار مجموع مبتالیان به کووید 
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 19نمودار مبتالیان روزانه به کووید 

 حکمرانی در دوران کرونا

آموزش و محیط زیست در ارتباط است.  بهداشت، فرهنگ، اقتصاد، های عمومی مثل اجتماع، با جنبه حکمرانی

رود. با توجه به  بخش بودن آن سیاست باالتر می گیری بیشتر شود احتمال نتیجه هرچقدر انسجام در ساختارهای تصمیم

 یابد گیری اهمیت می گفته شد، ماهیت ساختار سیاسی و تصمیم ای بدخیمپاندمی کرونا به عنوان مسئلهآنچه در مورد 

گذاری در سطح وزارت بهداشت بود که با فشار افکار عمومی به سطح  در ابتدا سیاست .(1399)فرخی، 

گذاری بر  های قاطع شروعی مناسب برای سیاست گیری جمهوری و ملی ارتقا یافت. جلسات منظم و تصمیم ریاست

مومی خیریه به کمک آمدند گذاری اجتماعی بود. نهادهای نظامی، بهداشتی، پدافند، علمی و حتی نهادهای ع مبنای فاصله

گذاری، کشور را در بحران کرونا  و روحیه ملی مبارزه با کرونا شکل گرفت. در ادامه چند ضعف اساسی سیاست

رسید. سیاست قرنطینه،  پذیر کرد. صداهای متفاوتی از نهادهای پزشکی، امنیتی، نظامی و اجرایی به گوش می آسیب

متفاوت  هایو سیاست بازگشت فوری به وضعیت عادی، باعث شد تصمیم گرایانه نترساندن مردم سیاست مصلحت

 .(1399)اسالمی،  اتخاذ شود و اراده سیاسی یکسانی بر کشور حاکم نشود
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هایی همراه است که عبارتند مقابله با تهدید ویروس کرونا در ایران، در سطح نهادهای مسئول با ناکارآمدی و ضعف

اعتمادی مردم نسبت به نهادها شده که به بیی سیاسی و تعلل در افشای موارد شناساییهااندیشیاز: ضعف در مصلحت

دامن زد، عدم شفافیت الزم در ارائه اطالعات و آمار، تعلل و تأخیر در قطع مسیرهای ارتباطی و تداوم تردد با مرکز 

های( تشخیصی، غفلت و ابزار )کیتاصلی تولید بحران بیماری، سرعت عمل ناکافی در جهت توزیع و تامین به موقع 

ریزی برای تدارک رسد به تسری بیشتر موارد انجامیده، عدم برنامهگیری در آزمون موارد مشکوک که به نظر میسهل

ماسک، دستکش و سایر تجهیزات بهداشتی به تعداد مورد نیاز و رایگان که موجب کمبود وسایل مورد نیاز و افزایش 

 (.299: 1399، )احمدنیا ها شدقیمت

تواند به کرونا جامعه را به تعلیق درآورده و این بدان معناست که زندگی ما دچار اختالل اساسی شده است و می

های گروهی و شخصی استفادهتری هم منتهی شود. اگر در کنار این مسائل، ناکارآمدی مدیریتی و سوءهای بزرگچالش

-در شرایطی که جامعه عمیقاً محتاج حمایت. ع دشواری پیش روی کشور استرا هم اضافه کنیم، خواهیم دید که اوضا

ترها از آن به عنوان افول سرمایه اجتماعی و اعتماد به دولت و حکومت های دولت و نظام حکمرانی است، آنچه پیش

مین امنیت شود، اکنون فرصتی برای جبران آن از طریق مدیریت درست امور، حمایت جامع از مردم و تضمطرح می

زده جامعه ایرانی تحت شرایط تحریم، دقت در عملکرد دولت ها خواهد بود. در فضای آسیبذهنی و عینی برای آن

های اجتماعی بیشتری را برای نظام حکمرانی فراهم کند. در غیر این صورت ای دارد که بتواند سرمایهحساسیت دوگانه

 (88-169: 1399رحمانی، ) مشروعیت و اقتدار آن ایجاد کندتواند عواقب بدی برای نظام حکمرانی در می

 در یجد یهاشکاف ها وبحران بروز و ظهور جلوگیری از هدف با «کیفیت مدیریت»ی مقوله حکمرانی در راستا

« سالمت»است. بحران کرونا چند موضوع را در حوزه حکمرانی برای جامعه ایرانی برجسته کرد: نخست، بحث  جامعه

 تا گرفته یبهداشت مواد و دارو ؛ ازیبهداشت و یدرمان یهارساختیز مثل دارد ربط آن به که هاییموضوع تیاهم و

 یآرامش استلزامات و امکانات تیریحوزه.  دوم، مد نیا ازین مورد دانش و علم و یو پرستار یپزشک کادر و مارستانیب

 Goodحکمرانی )« بحران منفی متفاوت تبعات کردن مک مسئله» سوم .ن حوزهیا ازین مورد یمعنو و یماد یشیآسا و

Gavernance )عقال و با آن یتصد مطمئنا که است عام نحو به نظام کی ییمحتوا تیظرف کرونا، بحران در 

ل( یتحل و ها)داده« علم»و « انعطاف»، «انتقاد»، «ییپاسخگو»، «تیشفاف»د از یبا منطقا حوزه نیباشد. ا جامعه خردمندان

 حوزه»به  را ریخ و درست یریگمیتصم گرید طرف از آرامش و و تیامن احساس طرف کی از تا باشد اربرخورد

 و مراقبت آن از قوا تمام با دیبا و دارد یاجامعه و یتیری، مدیخیتار ت، جنبهیظرف و توان نیکند. ا منتقل« یعموم
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 تمام دنی، دیت حکمرانیداشت. ظرف نگه ر، دویمقطع و مدت کوتاه و کور یهاحرکت و جانیه از کرد و محافظت

 از« یآرامش عموم و تیامن»هدف تحقق  با یخرد جامعه جهان و عقل با ییسوو هم طرف کی از جامعه کیمردم 

 (.141: 1399پور، است )علوی گرید طرف

( بحران 1برد:  می رنج بلندمدت و پایدار نسبتاً بحران چهار از حداقل ایران در حکومت که داد نشان کرونا بحران

سیاسی: یعنی  اعتماد ( بحران2است؛  نیاز ها بدان که آنگاه قاطع و سریع هایتصمیم اتخاذ توانایی گیری: یعنیتصمیم

بتواند  که راهبردهایی و هاسیاست اتخاذ ناتوانی سیاستی: یعنی انسجام ( بحران3آن؛  نهادهای و حکومت به مردم اعتماد

حکومت  توانایی قابلیت: یعنی یا نفوذ (بحران4کند؛  ایجاد را حاکمیت در شریک نهادهای یانم در کافی نهادی اجماع

در  بازاندیشی هرگونه رسدمی نظر اهداف؛ به تعقیب و هاسیاست پیشبرد سرزمینی، قلمرو تمام در اقتدار اعمال برای

 (.20: 1399های استراتژیک، )مرکز بررسی دهد قرار اولویت در ها رابحران این به رسیدگی باید کشور حکمرانی دستگاه

العاده و برقراری مقرراتی است که تحمل و انجام آن چندان دلخواه های فوقنیازمند اقدام 19مقابله با ویروس کووید 

های اقتصادی یا رعایت چون منع رفت و آمد، توقف فعالیت مشاغل، تعطیلی بنگاههمه شهروندان نیست؛ مقرراتی هم

ها در کنار جداسازی افراد از پیش بهداشت و حفظ فاصله اجتماعی و حضور نیافتن در اجتماعات و مهمانیبیش 

ها به راحتی قابل مشکوک از سالم، از جمله اقداماتی است که برای حفظ سالمت جوامع باید انجام بپذیرند. اما این اقدام

پذیر کند، امکانداخلی که مقررات را بر شهروندان تحمیل می اجرا نیست و تنها با استفاده از یک قدرت فائقه و برتر

 (.184: 1399است )شیرعلی، 

 های اتخاذ شده دولت در شرایط کروناییسیاست

با توجه به شیوع ویروس کرونا و انتشار آن به بیشتر کشورهای جهان از جمله ایران اسالمی، پیشگیری از شیوع 

رو و به منظور تجمیع کلیه امکانات مدیریتی، اجرایی و علمی کشور است. از این گسترده بیماری و کنترل آن، مستلزم

افزایی بین بخشی، ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و ایجاد هماهنگی حداکثری و هم

-گیرد. از اینایی مرتبط صورت میهای اجرها در هر حوزه عملیاتی و دستگاهتأیید رهبری تشکیل و مقرر شد کلیه اقدام

به ریاست دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و اموزش  1/12/1398رو ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا از تاریخ 

اهم اقدامات حاکمیتی در مواجه با ویروس کرونا عبارت  (.1399پزشکی تشکیل شد )مستندات ستاد ملی مدیریت، 

 است از:
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 کمیته تخصصی؛ 8دیریت بیماری کرونا و تشکیل ستاد ملی م 

 های مختلف )آزمایشگاه علمی، تشکیل قرارگاه عملیاتی مدیریت بیماری کرونا و برگزاری جلسات در کارگروه

 بهداشت محیط، درمان، تأمین تجهیزات و دارو ...(؛

 ملی؛های تخصصی و بررسی احصای موارد نیازمند اخذ مصوبه ستاد دریافت صورت جلسات کمیته 

 تخت نقاهتگاهی توسط ستاد نیروهای مسلح؛ 20000سازی بخشی و آمادهانجام هماهنگی بین 

 های کنترل محیطی و اماکن عمومی؛پیگیری و مدیریت تدوین دستورالعمل 

 استان آلوده و در ادامه تعمیم طرح به کل  4گذاری فیزیکی با شروع از ریزی و اجرای طرح ملی فاصلهبرنامه

 گذاری هوشمند؛هایتا طرح ملی فاصلهکشور و ن

  مورد ابالغیه و انجام هماهنگی کشوری؛ 17تشکیل قرارگاه زیستی کشور و صدور 

 کنند؛تعیین مصادیق جرم و مجازات متقابل برای افرادی که بیماری کرونا اثبات شده خود را پنهان می 

 های جنگ نوین کارگیری کلیه یگانبه سازی محیط و اماکن شهری از ویروس کرونا وطرح پاکسازی و عادی

 نشانی؛ارتش و سپاه و مقدورات مهندسی و آتش

  نیروهای مسلح و موکول شدن به زمان بعداز عبور شرایط موجود؛ 1399لغو تعطیالت نوروزی 

  های پیشگیری و درمان و دستورالعمل استانی مورد دستورالعمل اجرایی در خصوص اقدام 9تدوین و ابالغ

 کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی؛ تشکیل

 ها در پیشگیری و مقابله با کرونا؛های استاننظارت و کنترل مستمر بر اقدام 

 بیمارستانی و بیمارستانی تحت پوشش؛پایش مستمر مراکز پیش 

 گری فعال؛ها توام با غربالاجرای طرح کنترل مبادی ورودی و خروجی استان 

 ها برای بررسی و تأیید خریدهای خارج از د اقالم کورد نیاز کرونا در استانتشکیل کمیسیون نظارت بر خری

 ضوابط عادی؛

 ها و رواج پرداخت الکترونیکی در جایگاه سوخت؛گیری از پمپ بنزینتشدید نظارت بر سوخت 

 د مثبت یا های تردد و افراد و بستگان موارردیابی مسیر تراکنش مالی افراد مبتال به کرونا جهت شناسایی محل

 مشکوک؛

 اندازی سامانه ردیابی دارو و صالحیت تجویزکننده دارو؛راه 

 های تلویزیونی سراسری ملی؛شبکه در کرونا اخبار خاص ساعت تخصیص 
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 ؛4030در سامانه مشاوره تلفنی  19اندازی بخش مشاوره کووید راه 

  های پیشگیری؛مورد اطالعیه در خصوص اقدام 11تدوین و ابالغ 

 مورد راهنمای پیشگیری، کنترل و اقدام در مقابله با ویروس کرونا در اماکن و صنایع  42و ابالغ  تدوین

 مختلف؛

 رسانی آمار و اطالعات مربوط به کرونا توسط ستاد ملی؛متمرکزسازی اطالع 

 اضافه شدن شعار کاهش تجمع به مجموعه شعارهای مبارزه با کرونا؛ 

 پیدمیولوژی بیماری کرونا در ایران؛تدوین و انتشار روزانه روزنگار ا 

 ؛ 19اندازی بخش سالمت روان و مشاوره روانشناسی اختصاصی کرونا درسامانه راه 

 پیشنهاد تشکیل کارگروه بررسی تخلفات؛ 

 ای به منظور پیشگیری از انتشار اخبار جعلی؛رسانه 

 ی از انتشار اخبار جعلی؛ای به منظور پیشگیربررسی حدود اختیارات کارگروه بررسی تخلفات رسانه 

 های سرگرمی و تفریحی و هدایت های آموزش حفاظت از خود، خود قرنطینگی، برنامهتأکید بر تقویت برنامه

 های ستاد ملی؛ای براساس سیاستجریان رسانه

 ساس ها و کاردبهداشتی و درمانی نیروهای مسلح و به کارگیری براها، نقاهتگاهباش بیمارستانتصویب آماده

 اعالم نیاز و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛   

 ؛ای به منظور پیشگیری از اخبار جعلیتصویب تشکیل کارگروه بررسی تخلفات رسانه  

 اندازی سیستم آموزش مجازی و آموزش از راه دور؛راه: آموزشی نظام 

 بهداشتی؛ اقالم و تجهیزات تأمین 

 منابع؛ تجمیع 

 ؛درمانی تجهیزات تأمین 

 ؛بهداشتی و غذایی اقالم تأمین 

 انسانی؛ نیروی تأمین 

 گذاری اجتماعیفاصله 

 گیرینتیجه
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های دولت برای مرتفع کردن رغم تالشهای نظام حکمرانی مشخص شود و بهپاندمی کرونا باعث شده است چالش

افزایش بیکاری، فقر و  در حوزه اقتصاد موجب 19رو سازد. کووید بحران ویروس، دولت را با مشکالتی چند روبه

های کم درآمد شده است و در حوزه اجتماعی موجب سردرگمی و هراس و روزمرگی در جامعه پذیری گروهآسیب

-رسانی به موقع دولت از وجود ویروس در کشور بر بیشده است، در حوزه سیاسی به دلیل عدم شفافیت و عدم اطالع

های در شیوه مدیریت دولت در مواجهه با ویروس کرونا از جمله ضعفاعتمادی عمومی دامن زده است. تمرکزگرایی 

مندی بزرگ دولت بود که موجب شد امکانات و تجهیزات بهداشتی در بخش مرکزی انباشته شود و حاشیه در بهره

ردن وسایل و تجهیزات مورد نیاز با مشکل مواجه شوند یا محروم بمانند. عدم تمهیدات به موقع دولت برای وارد ک

واکسن و اختالفات موجود بر سر آن از جمله مسائلی بود که موجب تشدید بحران در کشور شد. در عصر کرونا دولت 

برای مشروعیت بخشیدن به حاکمیتش سعی دارد کنترل امور را به دست گیرد اما بحران جهانی کرونا و مشکالت 

ها مدیریت کیفی صحیح و عدم استفاده از حداکثر ظرفیتگیر کشور است، درکنار عدم توانایی در اقتصادی که گریبان

موجب ناکارآمدی دولت شده است. هر چند کشورهای دموکراتیک غربی هم تحت تأثیر این دست از مشکالت قرار 

های اند، اما با توجه به مسائل داخلی کشور از جمله مشکالت اقتصادی و سیاسی که زندگی عامه مردم را با دشوارگرفته

 ادی همراه ساخته است، دولت ناگزیر است مدیریت کارآمدتری از خود به نمایش گذارد.زی

ها حل آنکنند و راههایی چون ویروس کرونا که به ناگاه بروز میحکومت باید برای مقابله با مسائل بدخیم و بحران

کاری غیرضرور، ی یعنی پرهیز ازمحافظهسازی کارآمد و قدرتمند است، خود را توانمند سازد. توانمندسازنیازمند زمینه

های قابل اجرا. برای موفقیت در مدیریت مسائل مربوط به بحران دوری از حرکات نمایشی، شفافیت و اتخاذ تصمیم

مداران و جامعه پزشکی باید باهم هماهنگ و در یک راستا باشند. در زمان بحران کرونا در کشور پزشکان کرونا سیاست

-گیری نظر میجای فهم درست واقعیت ویروس و کنترل آن درباره نحوه مدیریت اجتماعی و تصمیمو متخصصان به 

مداران به جای توانمندسازی خود در دادند بدون این که مقتضیات جامعه و مسائل سیاسی را در نظر بگیرند و سیاست

دادند. در نتیجه باره مباحث پزشکی نظر میها برای مقابله با بحران، درگیری از حداکثر ظرفیتعرصه مدیریتی و بهره

ریزی صحیح و های مدیریتی، عدم برنامهها و تعارضآنچه در حکمرانی جامعه کرونایی ایران مشهود است تناقض

گیری و عدم حمایت دولت از افرادی که طی های مختلف تصمیمهای مؤثر و پایدار، عدم هماهنگی بین بخشاقدام

 ند، است. اجدی اقتصادی مواجه شدههای بحران با آسیب

شان بحران کرونا موجب شده است که جامعه ایرانی کارگزاران و حکمرانانش را براساس میزان توانایی و کارآمدی

ها های ایدئولوژیک یا اعتقادی که آنسنجند و نه براساس شعارها و باورها و گفتهدر مراقبت از سالمت شهروندان می
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-تواند جامعه را دچار نقصانتدبیری میپاندمی کرونا در صورت بی نه یا ریاکارانه تظاهر به آن کنند.ممکن است صادقا

های بسیار سنگینی کند. آنچه حکمرانی در عصر کرونا به آن نیاز دارد یک تفکر بحرانی برای رهایی های جدی و هزیه

ها ها و تهدیدها و با حداکثر ظرفیتندیشیدن به فرصتاز این مسئله بدخیم است، تفکری که به صورت استراتژیک و با ا

 های مدیریتی، کارایی حکومت را افزایش دهد.و توانایی
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 نظم نوین جهانی در دنیای پساکرونا

 1اهلل قندهاریروح

 چکیده

مین شده و هریک أطور که قدرت از منابع مختلفی تمفهومی سیال است. همانهمانند مفهوم قدرت، امنیت  مفهوم     

تواند با ها دارد، مفهوم امنیت نیز وابسته به عوامل بسیاری است که مینقش و سهم بسزایی در هرم کلی قدرت دولت

رین مدل قدرت یک کشور، توانایی محافظت آن از حدود تترین و کاملد. اعلیکنتوجه به شرایط مختلف تغییر 

امنیتی است؛ که فارغ از کنترل انسانی،  هایالمللی و امنیت شهروندان از شدیدترین تهدیدجغرافیایی، منافع داخلی و بین

دین معنی که توانایی عبور از مرزهای کشورها را داشته و قابلیت ردیابی و یا شناسایی کشور تهدید کننده را ندارند. ب

را ندارند. از جمله  هاتجهیزات نظامی و اطالعاتی موجود در کشورها، امکان رصد منشاء و مقابله با این نوع از تهدید

الملل و باالخص ثیر ویروس کرونا بر روابط بینأدر این پژوهش ت. است اعلی، حمالت بیولوژیکی هایترین تهدیدمهم

گیرد. فرضیه پژوهش بر این اصل استوار است که لی مورد بررسی و کنکاش قرار میالملثیر آن بر صلح و امنیت بینأت

های متعارف فناوری بوده و در این مسیراز مجرد به مرکب و امنیت  ،ماهیت قدرت در حال تغییر از بعد سخت به نرم

ز رهیافت پاندمی کرونا بر امنیت توان امین امنیت مورد نیاز کشورها را ندارند. آنچه که میأتوانایی افزایش قدرت و ت

گرایانه های ملیدر آن حد متعادلی از سیاست د، حاکی از ایجاد نظم نوین جهانی جدیدی است کهکرالمللی ترسیم بین

قدرت  هایی نظیر سازمان بهداشت جهانی صورت پذیرفته والمللی ذیل سازمانهای بینکشورها در کنار همکاری

 نظم جدید،در این  شود.میارزیابی  بیولوژیکی هایمین امنیت خود در برابر تهدیدأدر ت آنهایی کشورها بر مبنای توانا

های بیولوژیک نیز مجهز شوند، با شرط دارا بودن کشورهایی که ضمن دستیابی به توانایی دفاعی، به قابلیت ایجاد تهدید

 شوند. های نظم نوین جهانی شناسایی میعنوان هژمونهب فرهنگ هژمونیک،

 غیرقابل شناسایی هایهای بیولوژیکی، نظم نوین جهانی، تهدید، سالحنرم، قدرت مرکبامنیت   :کلیدی هایهواژ

                                                           
 Roo.ghandhari@ut.ac.ir   ،دانشگاه تهران المللرشته روابط بین یدانشجوی مقطع دکتر 1
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 مقدمه  -1

جهان بار دیگر در بحرانی بیولوژیکی فرورفته و جهانیان نگران از فرجام این جنگ نابرابر، به انتظار منجی                    

سد و امنیت بهداشتی از دست رفته ایشان را بازآورد. پس از تجربیات پیشین درخصوص آنفوالنزای اند تا از راه رنشسته

، نظم عالمگیر موجود را دچار اختاللی بی سابقه 2019اسپانیایی، سارس و ابوال، سایه سنگین ویروس کرونا از دسامبر 

یکی مداوم این ویروس مواجه شده و این امر های ژنترسید موقتی باشد؛ اکنون با جهشکرد. وضعیتی که به نظر می

 نماید. ای نامحتوم، بعید مییابی به تجهیزات پیشگیرانه و درمان کننده قطعی آن را تا آیندهدورنمای دست

های مختلفی دست به گریبان ها و تحولالملل نیز با سردرگمیدر کنار مسائل بهداشتی، نظام روابط و سیاست بین       

الملل را به دو دوره المللی تا بدان حد پیش رفته، که برخی از اندیشمندان، دوران روابط بینفتگی اوضاع بیناست. آش

بایست برای دوران پساکرونا بازتعریف شوند. برخی پیش و پس از کرونا تقسیم کرده و معتقدند اکثر مفاهیم سیاسی می

گیری استفاده کرده و معتقدند همانند وستفالیای قدیم که سبب شکلبرای توصیف این پدیده « نووستفالیا»دیگر از عنوان 

گیری مفاهیم جدید و بایست شاهد   شکلالملل پساکرونا نیز میالملل به مفهوم نوین آن شد؛ در نظام بینجامعه بین

د نظام سیاسی (. درست همانن2: 1399الملل و نظم موجود جهانی باشیم )خلیلی، تغییر و تحول نظریات روابط بین

آشوب زده زمان هابز که سبب شد او به دنبال راه حلی برای استقرار نظم و برقراری امنیت اجتماعی باشد، در شرایط 

-اگر در زمان هابز انسان«. انسان گرگ انسان است»توان صحبت از محیطی پرآشوب به میان آورد که درآن کنونی نیز می

زدند، در جوامع امروزی نیز کارگیری زور و خشونت میبه ایجاد جنگ و بهها به لحاظ تداخل حقوق طبیعی دست 

توانند سبب بروز لطمات جبران ناپذیری به یکدیگر شوند؛ امری که سبب ها با انتقال ویروس کرونا به دیگران، میانسان

همین شرایط است که  ها شده است. تحتهای اجتماعی انسانفعالیت مرجّح دانستن انزواطلبی نسبت به حضور در

ها به منظور حفاظت از شهروندان خود دست به انحصار دارویی زده و یا نظیر آنچه که در جریان راهزنی تجهیزات دولت

(، به نوعی 1399پزشکی ارسالی چین به کانادا و فرانسه از سوی ایاالت متحده مشاهده شد )خبرگزاری صدا و سیما، 

برای داشت  توان انتظاری، مینظمی و آشوبدر پس هر بیحال دادن است. با این در حال رخ« جنگ همه علیه همه»

  نوین صورت پذیرد.المللی برای تعریف قراردادهای جمعی و بین یجمع ی دستهتالش، استقرار مجدد نظم
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بر جوامع را مرور  شود تا ضمن بررسی تأثیر تهدیدهای غیر نظامی بر امنیت، اثرات کرونادر این پژوهش تالش می       

کرده و سپس با بازتعریف مفاهیمی چون امنیت و قدرت، به توصیف نظم نوین جهانی که در آن تهدیدهای بیولوژیکی 

دهند؛ پرداخته شود. سؤال پژوهش این است که بحران کرونا چه تأثیری بر نظام امنیت کشورها را تحت تأثیر قرار می

توان مطرح کرد که رابطه مستقیم میان افزایش قدرت نظامی و ش را نیز چنین میالملل دارد؟ فرضیه پژوهروابط بین

تأمین امنیت کشورها در جهان پساکرونا کارکرد خود را از دست داده، و کشورها در کنار کسب تسلیحات نظامی، ناچار 

های ه بتواند در کنار تواناییتوان چنین تصور کرد  کشوری کبه افزایش قدرت بهداشتی خویش نیز هستند. از این رو می

تواند نظامی، به فناوری دفع و ایجاد تهدیدهای بیولوژیکی نیز دست یابد؛ با شرط برخورداری از فرهنگی هژمونیک، می

ای آوری اطالعات این پژوهش، از روش کتابخانهالملل پساکرونا شناخته شود. در جمعبه عنوان هژمون جدید نظام بین

 گیرد.بحث و بررسی قرار می مورد وصیفیت - تحلیلی روشنتی استفاده شده، و فرضیه آن به و مقاالت اینتر

 غیرنظامی و امنیت هایتهدید -2

های جدید، در کنار استفاده مثبت از با شروع موج سوم و چهارم انقالب صنعتی و با رشد روزافزون فناوری       

ها در قرن بیستم، مفهوم نتایج منفی ناشی از استفاده نادرست فناوریشهرها، با گسترش ها در مسیر ساخت آرمانفناوری

ها است الملل اضافه شد که ناظر بر نتایج استفاده منفی از فناوریجدید ویران شهری به ادبیات سیاسی نظام بین

آیند، در شمار میهب 1«تهدیدهای مداوم پیشرفته»عنوان مثال هدف تهدیدهای سایبری که جزء (. به18: 1399)منوچهری، 

ها و مراکز علمی و پژوهشی کشورهای دولت ها،سالیان گذشته صرفاً اهداف نظامی بوده؛ ولی این تهدیدها اکنون شرکت

نظیر آنچه که در جریان نفوذ  (Chen, Desmet and Huygens, 2014: 63). دهددیگر را نیز هدف قرار می

ز و یا آتش سوزی اخیر این سایت اتفاق افتاد. از سویی دیگر، یکی از جنبه ای نطنبه سایت هسته 2بدافزار استاکس نت

است که از سوی سنای ایاالت متحده نیز مورد  3های نوین، پروژه علمی موسوم به هارپهای کمتر شناخته شده فناوری

است که توانایی تغییر تصویب قرار گرفته است. این تکنولوژی به ظاهر علمی در واقع توسعه یک سالح نظامی مرگبار 

 ,Smithهای نظامی کشورهای دیگر در اعماق زمین و دریا را خواهد داشت )برداری از سایتها و تصویراکوسیستم

1998: 10 .) 

                                                           
1
 Advanced persistent threats (APTs) are the most complex cyberattacks. They are generally mounted by groups    

linked to nation-states and target highly valuable systems and data. 
2
 Stuxnet. 

3
 High Frequency Active Auroral Research Program. 
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های دیگری نیز برای شکست طور تاریخی کشورهای مختلف در کنار استفاده از تسلیحات نظامی، از روشبه       

عنوان مثال محاصره نظامی شهرها با هدف محاصره غذایی صورت گرفته که در اغلب هدند. ببردشمنان خویش بهره می

ذکر است که تسلیحات بیولوژیکی قدمتی چندین هزارساله دارند. شد. الزم بهموارد سبب تسلیم شدن دشمنان نیز می

رور کرده و از این طریق آنها را دچار های کشاورزی دشمنان خود را غیر بارومیان و آشوریان با استفاده از نمک، زمین

ها و یا پخش مخفیانه آوران قرون وسطی که از الشه حیوانات برای تسری بیماریکردند؛ و یا رزمکمبود مواد غذایی می

گیری توان در پس هرنوع همهرو می(. از این16: 1399کردند )منوچهری، ها در قلمرو دشمنان خود استفاده میمیکروب

ی، نوعی احتمال جنگ بیولوژیکی را نیز مطرح کرد. بر مبنای برخی ادعاها، آلمان عامل انتشار ویروس آنفوالنزای ویروس

کرد. یا سرویس اطالعاتی شوروی در بود؛ این ویروس تنها سربازان و مردان سالم را مبتال می 1918اسپانیایی در سال 

پل کریگ »چنین وان یک سالح بیولوژیکی استفاده کرده است؛ همعنگزارش داد؛ ایاالت متحده از ایدز به 1983سال 

مدعی شد، شیوع بیماری ابوال در آفریقا  داری ایاالت متحده در زمان حکومت رونالد ریگان دستیار وزیر خزانه ،«رابرتز

لید واکسن از از سوی آمریکا صورت گرفته تا با نابودی سیستم بهداشتی کشورهای آفریقایی، امکان تو 2014در سال 

های بیولوژیکی به نوعی در راستای مفهوم (. این اقدا1399های دارویی آمریکایی فراهم شود )تسنیم نیوز، سوی شرکت

گوید: خواهد داشت. ری بردبری در این باره میبرشهری صورت گرفته که اثرات و تبعات بسیار نامطلوبی را نیز درویران

(، و این 19: 1399)منوچهری، « نمایدزای ویرانگری را ایجاد مین اخالق، ماده اشتعالتثلیث علم، تکنولوژی و نقصا»

 های بیولوژیکی است که می تواند سبب نابودی تمدن بشری نیز شود.زا، احتمال آغاز رسمی جنگماده اشتعال

رونا که با عنایت به موارد توان شروع بحثی داشت بر احتمال وقوع جنگ بیولوژیکی ویروس کبا مقدمات فوق، می     

هم از کشوری مانند چین رسد انتشار ویروس کرونا آننظر میشود. بهای نیز تلقی نمیذکر شده پیشین، امر قریب و تازه

تواند به سادگی تنها بر اثر اشتباه انسانی مورد تحلیل که به نوعی در رقابتی اقتصادی با ایاالت متحده آمریکاست، نمی

تردید جنگ بیولوژیکی بوده که بدون گران با رد اشتباه انسانی، معتقدند انتشار این ویروس بی. برخی از تحلیلقرار گیرد

(. 1398، دهد )میرکریمینیاز به عبور از مرزهای سیاسی، کشورهای هدف و به نوعی کل دنیا را مورد تهاجم قرار می

هایت شگفتی، در کمترین زمان ممکن هم توانست برآن غالب چین اولین کشوری بود که درگیر این پاندمی شد و در ن

های چینی با تولید ماسک، گان، لوازم بهداشتی و ضدعفونی کننده و صادرات آن به سراسر شود و از آن پس شرکت

( از شرکت در حال 2020دست آوردند. دکتر آستین )ها بهدنیا، سود هنگفتی از محل درآمدهای این قبیل فعالیت

کند که پس از شروع بحران کرونا، با عقد قراردادهای الزم برای تولید لوازم ستگی گانسونگ چینی یاد میورشک

، توانست از ورشکستگی نجات پیدا کند. از سویی دیگر، یکی از رهاوردهای بحران 2020بهداشتی و پزشکی در ژانویه 
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از اروپا و آمریکا به آسیای شرقی و مخصوصاً چین است  المللکرونا، تسریع فرآیند انتقال مرکز ثقل قدرت اقتصاد بین

(. 1399پژوهشکده امنیت ملی، رغم نظام کمونیستی، عملکردی بسیار درخشان در مهار این ویروس داشته است )که به

های این موضوع بوده است. های چینی نیز  حساسیتیکی از دالیل ایجاد جنگ دیپلماتیک میان دولت ترامپ و مقام

کند، که بسیاری از نتایج آن تاکنون به امپ با چینی خواندن ویروس کرونا، علناً از شروع جنگی بیولوژیک یاد    میتر

نفع کشور چین بوده است. یکی از نتایج این جنگ دیپلماتیک، عدم توافق کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل 

دمی کرونا بوده است، امری که سه ماه پس از اعالمیه سازمان متحد در اتخاذ اقدامی قاطع در راستای مبارزه با پان

 (. 191: 1399انجامید )قوام آبادی،  2532بهداشت جهانی و نهایتاً به صدور قطعنامه 

 المللیزندگی اجتماعی و بین بر کرونا ثیرأت -3

سابقه ناشی از این بحران بیسال پس از شروع پاندمی کرونا، جهان با انبوهی از مشکالت و تبعات در حدود یک       

های دست به گریبان است. ویروس کرونا از یک سو تمامی تعامالت اجتماعی بشر را، تحت تأثیر فاصله گذاری

واسطه این سکون در ارتباطات انسانی، های مکرر به حالت سکون درآورده؛ و از سویی دیگر بهاجتماعی و قرنطینه

ها دچار افت فاحش، تردید و یا تطّور مداوم شده المللی بین دولتقتصادی و بینهای سیاسی، اتمامی اشکال همکاری

صورت ذیل دسته المللی بشر را بهتوان تأثیر ویروس کرونا بر اشکال زندگی اجتماعی و بینطور خالصه میاست. به

 بندیکرد: 

 فرهنگی، ورزشی و اجتماعی  3-1

های اجتماعی، سبب توقف و یا محدودیت گذاریواسطه فاصلهکاهش سطح ارتباطات انسانی در جوامع به       

های ورزشی چنین برخی از رشتهفرهنگی و هم -های اجتماعی های جمعی نظیر تولید آثار هنری، همایشفعالیت

شده است. در کنار این موضوع، کاهش سطح درآمدها و افزایش نرخ تورم و بیکاری، ضمن تعمیق شکاف فقیر و 

المللی نظیر سرقت، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و های اجتماعی و جرائم بینکاریافزایش نرخ بزهغنی، سبب 

 شود. سایر جرائم سازمان یافته فراملی می

 

 درمانی –آموزشی، بهداشتی  3-2

دادن  شود. از دستترین تأثیر کرونا ارزیابی میهای جسمی و روانی بر جامعه بشری، مهموارد آمدن آسیب       

های شدید عاطفی و استرس های مداومی شده است که اعضای خانواده، دوستان و آشنایان، سبب ایجاد بحران
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تواند نقش بسیار مهمی را در آینده حیات بشری و تعامالت ایشان بازی کند. از سویی دیگر، اثرات این عوامل، می

ها در فرایند آموزش غیرحضوری، اگیر از تکنولوژیتعطیلی نظام آموزش حضوری و استفاده نه چندان مناسب و فر

عنوان مثال در آمیز بودن این نوع آموزش ایجاد کرده است. بههای بسیار جدی را در خصوص میزان موفقیتنگرانی

% از محتوی آموزشی از دست رفته است. این امر ضمن ایجاد 63پژوهشی مشخص شد در درس ریاضی، تا 

المللی نظیر یونسکو برای ارتقای سطح های بینهای دولتی و سازمانفزایش هزینهخالءهای آموزشی، سبب ا

 (.1399شود )کریمی، آموزشی نسل کنونی دانش آموزان در آینده نیز می

 

 اقتصادی  3-3

-علت کاهش سطح ارتباطات انسانی و بین کشوری، میزان دادوستدهای اقتصادی و تراز تجاری کشورها بهبه       

و  بین  تعادل مالی عمومی سی کاهش یافت. این امر سبب کاهش شدید درآمدهای ملی، برهم خوردنطور محسو

ترین رکود کشورها شد. این اپیدمی سبب ایجاد بزرگ رشد اقتصادیکاهش شدید کاری و  تورم، بیافزایش ، الملل

ی خود دست به گریبان ها ضمن آنکه با کاهش درآمدهای عمومشده که در آن، دولت 1929اقتصادی از سال 

هستند، به منظور جلوگیری از ورشکستی صنایع، مجبور به تزریق نقدینگی به نظام اقتصادی خود بوده که این 

های اقتصادی انبساطی نیز نتوانست مانع کند. حتی اعمال سیاستموضوع فشار سنگینی را بر دولت ها وارد می

(. نمودار زیر نمایانگر حجم 1399فرهمند، )ی در کشورها شود سقوط رشد اقتصاد و افزایش تورم و نرخ بیکار

 باالی خسارات مادی این پاندمی بر اقتصاد جهانی است.

https://8am.af/author/news-8am/
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 .Lee, 2021)). میزان کاهش رشد اقتصادی تحت تأثیر پاندمی کرونا 1نمودار 

چنان باالترین نرخ رشد اقتصادی را رغم بروز آسیب اقتصادی به کشور چین، این کشور همدر این نمودار، به       

نیز با سرعتی بیشتر از کشورهای دیگر درحال حرکت است. آمارهای مربوط  2021داشته و روند بهبود آن در سال 

کشور نیز نشان از بهبود نسبی آمارها نسبت به سایر کشورها دربازه  به نرخ بیکاری چین و میزان بدهی خارجی این

 (. Lee, 2021زمانی قبل و بعد از شیوع بیماری کرونا دارد )

 

 نظامی و بین المللی –سیاسی 3-4

المللی شامل موارد متعددی چون بسته شدن مرزهای ملی، دستاورد این پاندمی در عرصه سیاسی و بین       

ترین اثر این ویروس در المللی، و شاید مهمهای بینگرایی، کاهش سطح همکارین و منطقهتضعیف جهانی شد

ها در فرایند مدیریت بحران با اتخاذ سیاست خوداتکایی و استفاده از منابع مدت بازیابی نقش محوری دولتکوتاه

توان ر سازمان بهداشت جهانی، میالمللی نظیهای بیندرونی کشورها است. با این حال و با توجه به نقش سازمان

های ملی برای مدیریت بحران کرونا در نظر گرفت ها در کنار دولتنقشی پررنگ برای این دست از سازمان

 .(1399نژاد، )فاطمی

عنوان عامل اصلی برهم زننده صلح و ثبات بین المللی در نظر صورت تاریخی تهدیدهای نظامی همواره بهبه       

المللی نظیر شورای امنیت نیز بر این مبنا های بینذکر است که اساسنامه بسیاری از سازمانشدند. الزم بهگرفته می
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-ثباتحال و پس از پایان دوران جنگ سرد، عوامل دیگری به مجموعه عوامل بیتدوین و نگاشته شده است. با این

المللی گسترش فقر که به ازدیاد جرائم اجتماعی و بین المللی اضافه شدند که از آن جمله می توان بهساز جامعه بین

(. بر 185: 1399آبادی، های مسری اشاره کرد )قوامهای زیست محیطی و گسترش بیماریشود؛ تخریبنیز منجر می

نامیده که صلح و امنیت جهانی « دشمن مشترک بشریت»همین مبنا است که دبیر کل سازمان ملل، پاندمی کرونا را 

حال اعالم کرده؛ و معتقد است ترین آزمون سازمان ملل تابهکند. آقای گوترش این بحران را سختدید میرا ته

المللی شده است ای و                    بینبحران کرونا سبب بروز مشکالتی در روند حل و فصل منازعات منطقه

(Gutters, 2020البته الزم به .)مرزهای ملی و تمرکز کشورها بر فرایند مدیریت علت بسته شدن ذکر است که به

 (.1399، حیدری)المللی و فعالیت های تروریسی کاسته شده است ای از میزان منازعات بینبحران کرونا، تا اندازه

المللی بحران کرونا عنوان یکی از پیامدهای بینتوان از تشدید مشکالت کشورهای میزبان پناهندگان بهمی حالبا این

های قانونی ر چارچوب وظایف سازمان ملل یاد کرد. کاهش درآمدها و رشد اقتصادی کشورها، موضوع مهاجرتد

چنین افزایش میزان پناهندگان از کشورهای کمتر برخوردار را تشدید کرده و این امر برای و غیرقانونی و هم

رودی پناهندگان است، معضالت بهداشتی، کشورهای میزبان نظیر ترکیه، یونان، اردن و سایر مناطقی که مبادی و

 (. 1399اقتصادی، سیاسی و امنیتی فراوانی ایجاد خواهد کرد )شهدی، 

 

  ، قدرت و دورنمای نظم نوین جهانیامنیت بازتعریف -4

به ای مستقیم میان امنیت و قدرت برقرار بوده است. بدین معنی که برای حداکثرسازی امنیت، نیاز از دیرباز رابطه       

سازی قدرت وجود دارد. مورگنتا معتقد است حداکثرسازی قدرت تا آنجا ادامه می یابد که قدرتی مافوق انسان حداکثر

حدوحصر در بدست ها شهوتی بی(، و یا دولتGuzzini, 2018: 17عبارتی انسان مشابه خداوند شود )نباشد، و یا به

(. در نگاه 22: 1389به و استیال بر دول دیگر هستند )مرشایمر، آوردن قدرت داشته و همواره مترصد فرصتی برای غل

شود. در جهانی که گرایان، افزایش قدرت به واالترین هدف هر کشوری که تضمین امنیت و اصل بقاست منجر میواقع

مین بایست برای تضترین اصلی است که کشورها میتردید جدی در نیات بازیگران دیگر وجود دارد؛ خودیاری مهم

بقای خود بدان تکیه کنند. والتز دو دلیل عمده را برای مرجح دانستن اصل خودیاری و عدم تمایل کشورها به همکاری 

 کند:ذکر می

 ها.ترس از وابستگی در نتیجه توسعه همکاری -



 موعه مقاالت همایش پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهانمج

 

 443  

 

 (.307: 1389ها )لیتل، عدم اطمینان از توزیع عادالنه نتایج همکاری -

ن نتیجه گرفت که در شرایطی مانند بحران کرونا که امنیت و بقای کشورهای جهان را مورد توان چنیبر این مبنا می       

علت احتمال عدم توزیع متوازن المللی بههای بینچنین عدم اطمینان به مؤثر بودن همکاریتهدید قرار داده است؛ و هم

ها، و در دست گرفتن قدرت توسط دولت ها، سیاست اتکاء به منابع داخلی با بستن مرزهای ملینتایج این همکاری

حال، با توجه همراه داشته باشد. با اینتواند اثرات مؤثرتری در فرآیند مدیریت بحران کرونا بهمدت، میحداقل در کوتاه

المللی نظیر های بینبایست نقش بیشتری به سازمانبه عدم توانایی کشورهای مختلف در مدیریت کارآمد بحران، می

های ورشکسته اعطاء کرد. عبارتی دولترسانی به کشورهای محروم و ناتوان و یا بهن بهداشت جهانی در یاریسازما

آمیز بودن سیاست مرزهای بسته کشورها، در صورت عدم موفقیت کشورهای بدیهی است حتی در صورت موفقیت

رو، کشورها می ر نیز وجود دارد. از اینناتوان در مهار ویروس کرونا، امکان انتقال مجدد ویروس به کشورهای دیگ

کنی این المللی در ریشههای بینبایست از میان سیاست بستن دائمی مرزهای ملی و اتکای به درون، و سیاست همکاری

-المللی نیز میهای بین-آفرینی دولت های ملی، سازمانپاندمی، سیاستی بینابینی را اتخاذ کنند. در نتیجه، در کنار نقش

 مند شوند.انند از نقش حائز اهمیتی در مدیریت بحران بهرهتو

های مختلفی از خود را از سویی دیگر، مفهوم امنیت و قدرت ماهیتی سیال داشته و در ادوار زمانی مختلف جلوه        

جنگی تجزیه و  طور تاریخی، تأمین امنیت همواره در پناه افزایش قدرت و تجهیز به لوازم و اسباباند. بهبروز داده

کارگیری زور و خشونت را معادل بهکارگیری قدرت سخت، که آنها در گذشته با بهشده است. اغلب جنگتحلیل می

پذیرفت. در این رهیافت، تهدید و عامل تهدید قابل های نظامی صورت میکنیم، و استفاده از ادوات و سالحقلمداد می

-المللی و نقشو با حساسیت جامعه بین 1990الملل پس از دهه شرایط نظام بینرؤیت و شناسایی است. ولی با تغییر 

هایی نظیر سازمان ملل و شورای امنیت، شرایط تهاجم به کشورهای دیگر و استفاده علنی از زور تا حد آفرینی سازمان

از سوی  1یی و ردیابیبسیار زیادی محدود شد. در چنین شرایطی تهدیدهای غیرنظامی و ترجیحاً غیر قابل شناسا

های گذشته به طور که در بخشگیرد. همانکشورها، برای تهدید و تخریب رقبا و یا دشمنان مورد استفاده قرار می

رسد کشورها اقبال بیشتری را برای نظر میمواردی چون تهدیدهای سایبری و بیولوژیک و فناوری هارپ اشاره شد؛ به

-دهند. با تغییر ماهیت تهدیدها از تهدیدهای سخت و آشکار نظیر بهها از خود بروز میکارگیری این نوع از فناوریبه

رسد ما نیاز به دریافت فهمی نظر میهای بیولوژیکی، بهکارگیری تسلیحات نظامی به تهدیدهای نرم و پنهان نظیر سالح

                                                           
1
 Undetectable and Untraceable Threats  
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ری بدیهی خواهد بود )اشتریان، های جدیدی در این حوزه اممحور از امنیت داشته و ضرورت سیاستگذاریسالمت

گرایی، صرفاً تهدیدات آشکار و خشن الملل نظیر واقعهای موجود در سیاست بینعنوان مثال در عمده نظریه(. به1399

که در دنیای کنونی، شوند. در حالیعنوان تهدید امنیتی شناسایی میها و یا آغاز جنگ بهنظیر استفاده ابزاری از سالح

-گرایی قائل به سلسلهها از بسیاری از درگیری های نظامی رخ داده بیشتر است. واقعات و صدمات ویروسمیزان تلف

عنوان عوامل تهدید کننده امنیتی مراتب مسائل سیاست جهانی بوده و در این رهیافت، مسائل سیاسی، نظامی و امنیتی به

بندی محیطی در چارچوب سیاست سفلی درجهو زیست در سیاست اعلی، و سایر موارد نظیر فرهنگ، اجتماع، اقتصاد

-مراتب آشکار می(. با توجه به عواقب و نتایج ویروس کرونا در جهان امروز، بطالن این  سلسله1399، نوری)شوند می

ور های سیاسی موجود را گوشزد کند؛ مگر آنکه بازتعریفی در حدود و ثغشود. این امر شاید ناکارآمدی بسیاری از نظریه

  عمل آورده شود.ها برای تسری حوزه شمولیت آنها به جهان پساکرونا بهمفاهیم و سطوح تحلیل این نظریه

های سیاسی، این سؤال های موجود نظریهبا توجه به موارد ذکر شده و لزوم بازبینی در مفاهیم، تعاریف و فرضیه       

توان این تهدیدها را خنثی مواجه بوده و با چه میزان از قدرت می شود که جهان امروز با چه نوع از تهدیدهاییمطرح می

طور که پیشتر نیز تلویحاً بدان اشاره شد، در جهان پساکرونا، تهدیدهای بیولوژیک در صدر تهدیدهای ممکن کرد؟ همان

ای بیولوژیکی را امری هکارگیری سالحگیرند. شاید برخی بهقرار گرفته و سایر موارد در درجه دوم از اهمیت قرار می

ای نیست؛ و به های بیولوژیکی، شیمیایی و هستهکه در عمل هیچ تفاوتی میان سالحغیرانسانی تلقی کنند، در حالی

 Office of Disarmament) 1گیرندهای کشتار جمعی قرار میبندی سالحاصطالح تمامی این موارد در دسته

Affairs  .)های ها و گروهکارگیری این نوع تسلیحات از سوی دولتاحتمال به بایست با پذیرشبنابراین می

توان طور خالصه میبه های عملی الزم را صورت داد.های محدودیت و مبارزه با آنها اقدامتروریستی، در خصوص راه

 بندی کرد:صورت زیر دستههای استفاده تسلیحات بیولوژیکی را بهها و دشواریسهولت

 هاسهولت 1-4

  ؛برنده مصنوعیو عدم نیاز به نیروی پیش فناوری ان بودنارز 4-1-1

 ؛نیروهای نظامی آشکار عدم نیاز به دخالت 4-1-2

 ؛(1399، سلطانی) آنی حمالتو ردیابی  دفع ناتوانی تجهیزات نظامی موجود در کشف، 4-1-3

 ؛دشوتواند سبب ایجاد ترس عمومی ، نفس ادعا میاجرای تهدیدعدم نیاز به  4-1-4

                                                           
1 Weapons of Mass Destruction 
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 ؛های درمانیدارو و واکسن تجهیزات، فروش از ال ناشیبای ایجاد منبع درآمد 4-1-5

 ؛بسیار زیاد بر کشورهای هدف اقتصادی هایحمیل هزینهت 4-1-6

 .کشورهای مهاجم به نفعایجاد فرصت رشد اقتصادی  و جهانیقدرت تغییر موازنه  4-1-7

 

 هادشواری 4-2

 ؛کشورها پذیری متقابلو میزان آسیب های بیولوژیکرقابت افزایش 4-2-1

 ؛های تروریستی به منابع ویروسیگروه امکان دستیابی 4-2-2

 ؛تواند کشور مهاجم را نیز مورد حمله قرار دهدکه می و تسری جهانی آنهای ویروسی امکان ایجاد جهش 4-2-3

نظیر تعویق روند  و کشورهای مختلف المللیی بینهاهای بشردوستانه سازمانایجاد اختالل در امر فعالیت 4-2-4

 ؛(1399، روبینالبان )گفتگوهای صلح میان افغانستان و ط

افزایش و سرریز آن به کشورهای دیگر در قالب  های اجتماعی در کشورهای هدفگسترش فقر و آسیب 4-2-5

 ؛یافته ملی و فراملیجرائم سازمان

چنین افزایش و هم از کشورهای هدف به سایر نقاط دنیا های قانونی و غیرقانونیافزایش میزان مهاجرت 4-2-6

 (؛1399زاده، های پناهندگان )ملکغذایی در اردوگاهمشکالت مرزی، بهداشتی و 

 ؛علت بسته شدن مرزهاهکاهش میزان مبادالت اقتصادی میان کشورها ب 4-2-7

 (؛1399)فصلنامه علوم خبری،  المللیهای بینها و همکاریسازمانگرایی، جهانی شدن، منطقهتضعیف  8-2-4

 (.2020، العربیه)ها پراکنی میان دولتهای نژادی و نفرتهای پزشکی و دشمنیافزایش میزان تبعیض 4-2-9

ر وابسته به برقراری امنیت منطقه ای است. در این ای بوزان، تأمین امنیت یک کشوبا توجه به مفهوم امنیت منطقه       

محیطی همپای عوامل نظامی مهم تلقی شده و انبساط مفهوم امنیت سبب درک بهتر پارادایم، مسائل بهداشتی و زیست

هم پیوستگی امنیت کشورها، یا امنیت (. این استدالل که به نوعی به1399، نوریشود )های جهان امروز میواقعیت

های گذشته است. در دوران باستان کشورها شود، متفاوت از مفهوم امنیت در هزاره، در جهان معاصر را یادآور میمرکب

توانست خود را از گزند ، می-امنیت مجرد–جزایر مستقلی قلمداد شده که هر کشوری با شرط تأمین امنیت خود 

هیت امنیت از امنیت مجرد در معنای فوق در قرون گذشته به تهدیدهای دیگر مصون بدارد. دستاوردی که البته با تغییر ما

: 1395نماید )سازمند و جوکار، ای بوزان در جهان امروز، دیگر ناممکن میامنیت مرکب و یا همان تعبیر امنیت منطقه

تفاوت از همین دلیل قدرت الزم برای تأمین این نوع از امنیت مرکب در جهانی با تهدیدهای بیولوژیکی، م(. به154

https://www.aa.com.tr/fa/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/1896452
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قدرت در ادوار گذشته بوده؛ و بالطبع تسلیحات مورد نیاز برای تحقق آن نیز متفاوت خواهد بود. بنابراین، در جهان 

ای و قدرت نظامی، میزان و تعداد نیروهای مسلح و سایر ادوات نظامی، کمترین نقشی را در های هستهپساکرونا، سالح

تأثیری در دفع ای، ضمن بییری این نوع از تسلیحات متعارف و یا حتی هستهکارگتأمین امنیت کشورها نداشته و به

 (.1399، ایوانوفشود )خطر، به هدر رفتن منابع نیز منجر می

بایست به قدرت نرم مبتنی توان چنین تصورکرد که با تبدیل امنیت مجرد به مرکب، قدرت سخت میرو میاز این       

ل شود. در این نظم جدید، کشورهایی که بتوانند با دستیابی به دانش بیولوژیک، ضمن های بهداشتی مبدبر فناوری

-محافظت از شهروندان خویش، امکان نمایش قدرت بیولوژیکی خود در برابر سایر کشورها را نیز داشته باشند، همان

نشمول، ضمن تأمین امنیت توانند با فرض در اختیار داشتن یک فرهنگ جهاگونه که جوزف نای نیز معتقد است، می

 (.   1399پژوهشکده امنیت ملی، الملل نیز تبدیل شوند )خود، به هژمون غالب نظام بین

 

 نظم نوین جهان پساکرونا 4-3

-الملل یعنی مؤلفهبخش نظام بینبایست چهار مؤلفه قوامهای جهانی میبرخی از محققان معتقدند برای تغییر نظم       

نظر بین بازیگران تغییر کند. با بررسی شرایط جهان کنونی بهنهادی و الگوی تعامل  -ری، هنجاری ساختاری، کارگزا های

با بسته شدن مرزهای ملی، شیوه حکمرانی لیبرالی با افول مواجه شده است.  در سطح کارگزاری،نخست و که  رسدمی

، سوم و تحت تأثیر این تغییر کارگزاری .شدن خواهند بودتقویت در حال  غربهای جدیدی ماورای جهان قدرت دوم،

علت افول الگوی حکمرانی چهارم، به .المللی نیز در حال متحول شدن استنحوه آرایش بازیگران و واحدهای بین

در نهایت و با تضعیف و متحول خواهد شد. الملل نیز مستقر در نظام بین هنجارها و نهادهای لیبرالی ها،لیبرالی، ارزش

رقابت و  و یا سازوکارتعامالت  های دوستی و دشمنی در قالب، الگوهای دیپلماتیک میان چین و آمریکاالشتوجه به چ

(. بنابراین 1399پژوهشکده امنیت ملی، د )خواهد ش دچار تغییر و تحول اساسیالمللی  بازیگران بین های میانهمکاری

صورت بسیار خالصه برخی از اکرونا باشیم. در این بخش بهدور از انتظار نیست که شاهد نظم نوین جهانی در دنیای پس

صورت زیر برشمرده، و تجزیه و تحلیل آن را به مقاالت آتی گیری را بههای این نظم نوین جهانی در حال شکلویژگی

 واگذار خواهیم کرد:
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مدت ، در کوتاهگونه که پیشتر نیز بدان پرداخته شدهمانگرایی: شدن و منطقهمدت جهانیتضعیف کوتاه 4-3-1

گرایی و شدن، منطقهکرونا سبب تقویت ناسیونالیسم ملی و اقتدارگرایی دولتی شده، و روندهای جهانی

ها ناچار به اتخاذ المللی و دولتهای بینکند. ولی در بلندمدت، سازمانهمچنین تجارت جهانی را تضعیف می

انی خواهند بود )دهقانی فیروزآبادی، و تاجیک، جویانه برای ارتقاء نظام بهداشت جههای همکاریسیاست

1399.) 

های جهانگیر ایم که بیماریدر طول تاریخ شاهد موارد بودهالمللی: های بینجایی درجه اهمیت سازمانجابه 4-3-2

هم از چین شروع شده عنوان مثال طاعون در قرن چهاردهم که اتفاقاً آناند. بهنظم موجود جهانی را تغییر داده

(. کرونا ضمن کاهش اهمیت نهادهایی چون 5: 1399، نظم جهانی مغولی را نابود کرد )پیک حرفه، بود

ها چون سازمان بهداشت، سیاست بهداشت جهانی را نیز از سیاست شورای امنیت و افزایش دیگر سازمان

تواند با می سفلی تبدیل به سیاست اعلی کرده است. در این مسیر سازمان بهداشت جهانی با نقشی محوری

صورت دائمی بروزرسانی شود، موارد مشکوک اندازی سیستم اطالعات اپیدمیولوژیکی متمرکز که بهراه

: 1399های الزم را به کشورها ارائه کند )آقامحمدی، صورت دائمی رصد کرده و دستورالعملویروسی را به

70 .) 

ازتعریف مفاهیمی چون امنیت، قدرت و توانایی در کنار نیاز به ببازتعریف برخی از مفاهیم علم سیاست:  4-3-3

رسد باید مفاهیم جدیدی نظیر دیپلماسی نظر میهای پیشین اشاره شد، بهنظامی دفاعی کشورها که در بخش

 (.1399طراز با دیپلماسی عمومی کشورها وارد عرصه نظری علم سیاست کرد )جوادی، سالمت را با نقشی هم

المللی شده و به نوعی های بینتواند سبب کاهش تنشف بهداشتی مدنظر، میاین امر در کنار تحقق اهدا

چون دیپلماسی پینگ پونگ، سبب حل مسائل سیاسی و امنیتی مابین کشورهای تواند همدیپلماسی سالمت می

 (.39و  37: 1399متخاصم شود )باقری و شفیعی، 

توجه به مباحث مطروحه در بخش اثرات  رسد بانظر میبهانتقال مرکز ثقل قدرت و تجارت جهانی:  4-3-4

های اقتصادی را متحمل شده و این امر ترین میزان آسیباقتصادی کرونا بر کشورها، کشور چین و ژاپن کم

تواند سبب تسریع روند انتقال مرکز ثقل قدرت اقتصادی باتوجه به خسارات وارده بر اتحادیه اروپا و آمریکا می

 ه شرق آسیا و چین شود. دنیا از اروپا و آمریکا ب

های برشمرده برای دستیابی و استفاده از سالح با توجه به سهولتهای بیولوژیکی: توسعه مطالعات و رقابت 4-3-5

رسد احتمال دارد که رقابتی پنهانی میان برخی از کشورها در جهت دستیابی و نظر میهای بیولوژیکی، به
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-های نظامی، سبب ایجاد ابرقدرتتواند در کنار ابرقدرتمیتوسعه دانش بیولوژیکی صورت پذیرد. امری که 

 (. 1399های بهداشتی نیز شود )سجادپور، 

 23 در بیانیه خود اعالم کرده که بحران کرونا بانک جهانیافزایش میزان جرائم و تهدیدهای تروریستی:  4-3-6

برنامه طور مشابه . بهخواهد کشاندرا به ورطه فقر مطلق میلیون نفر در جنوب آسیا  16میلیون نفر در آفریقا و 

دو برابر  جهانزده  تعداد افراد قحطی علت بروز این پاندمی،در گزارشی مدعی شد به غذایی سازمان ملل متحد

(. بنابراین و با توجه به 1399میلیون نفر منتهی خواهد شد )کاپارینی،  265به رقم  2020و تا پایان سال شده 

های درگیر در امر توجهی دولتخصوص در خاورمیانه و آفریقا و بیمختلف و به کاهش درآمدها در کشورهای

های تروریستی و افراطی مذهبی نظیر داعش و طالبان، زمینه مساعدی در اختیار این مبارزه با کرونا به گروه

دهد می های بیولوژیکی قرارها برای تجدید قوا، عضوگیری از مناطق محروم و تجهیز خود به سالحگروه

 (. 1399، سلطانی)

 

 گیرینتیجه -5

چنین اثرات کرونا بر نظم در طول این پژوهش تالش شد نگاهی جدید بر مفاهیمی چون امنیت و قدرت و هم       

توان تنها با اتکاء بر تر می شوند، نمینوین جهانی ارائه شود. در جهانی که عناصر تهدید کننده امنیت روز به روز متنوع

های فراگیری چون مفاهیم پیشینی علم سیاست به تحلیل وقایع و رویدادها پرداخت. پس از بروز بیماری اصول و

-رسد. بهنظر میسارس، ابوال و کرونا، لزوم دریافت فهم بهداشت محور از مسائل و تهدیدهای امنیتی امری بدیهی به

گرایی که بازتعریف دارد. در چارچوب نظری واقع همین ترتیب رابطه مستقیم این مفهوم با عنصر قدرت نیز نیاز به

حلی مناسب برای ای راههای هستهشوند، توان بازدارندگی سالحهای امنیتی میتهدیدهای نظامی سبب ایجاد بحران

توانند حفظ سیستم موازنه قوا و تأمین امنیت ملی کشورها است. ولی در شرایط جدیدی که تهدیدهای بیولوژیک می

های جغرافیایی را درهم نوردیده و جامعه جهانی را با برنده، مرزهای سیاسی و عرصهاز به نیروهای پیشبدون نی

شود. با احساس نیاز به بازتعریف مفاهیم ای از حیز انتفاع ساقط میهای هستهمخاطراتی مواجه سازند؛ کارایی سالح

ش ها و الگوهای دوستی و دشمنی تحت تأثیر ویروس کاربردی علم سیاست و تغییر در ساختار نظام، بازیگران، ارز

رسد نظم جهانی جدیدی در حال شکل گیری است که در آن توانایی ایجاد و دفع تهدیدهای نظر میکرونا، به

گرایی و عنوان عامل برتری قدرت کشورها مورد ارزیابی قرار گیرد. در این نظم جدید، ترکیبی از ملیبیولوژیک به

رود، سمت یکپارچگی امنیتی به پیش میالمللی با محوریت مسائل بهداشتی شکل گرفته و جهان بهینهای بهمکاری
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رو تک کشورها، به برقراری امنیت بهداشتی در تمامی نقاط دنیا بستگی دارد. از اینزیرا در این نظم جدید، امنیت تک

هایی نظیر ها و امکانات خود را به سازمانعالیتگرایانه، سهمی از فهای ملیکشور ناچارند در کنار اعمال سیاست

 سازمان بهداشت جهانی تفویض کنند. 
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financial-balance-trade-volume-inflation-unemployment-and-economic-growth/ 

، شورای راهبردی روابط خارجی، قابل دسترسی «ضربه کرونا به توسعه انسانی و صلح پایدار»(، 1399کاپارینی، مارینا )

28/2/1399ر:  ،د https://www.scfr.ir/fa/200/123850/ پایدار-صلح-و-انسانی-توسعه-به-کرونا-ضربه  

کردن چین در ساخت ویروس  اتحاد غرب برای متهم |-4دهد؟ کرونا چگونه حال و آینده جهان را تحت تأثیر قرار می»

 ، پایگاه خبری تسنیم نیوز، برگرفته از:«کرونا

 ،11/3/1399 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/03/11/2276551/ -و-حال-چگونه-کرونا 

کرونا، -ویروس-ساخت-در-چین-کردن-متهم-برای-غرب-اتحاد-4-دهد-می-قرار-تأثیر-تحت-را-جهان-آینده  

، سایت خبرگزاری العربیه فارسی، برگرفته از: «کرونا دشمن مشترک بشریت در روز جهانی صلح»

21/09/2020https://farsi.alarabiya.net/international/ روز-در-بشریت-مشترک-دشمن-کرونا-

 صلح-جهانی

 و بر یونسکو کید تأ با بین المللی نقش سازمانهای افزایش و کرونا ویروس با مواجهه(، 1399کریمی، غالمرضا )

 انشگاه تهران.سخنرانی، همایش بین الملل پیامدهای کرونا بر مناطق مختلف جهان، دبهداشت،  جهانی سازمان

 فرهنگی موسسه انتشارات، تهران: زاده چگنی غالمعلی ترجمه. اقو موازنه های نظریه در لتحو(. 1389) چارلز لیتل،

 .تهران معاصر ابرار المللی بین تحقیقات و مطالعات

 .خارجه وزارت انتشاراتده، تهران: زا چگنی غالمعلی ترجمه. بزرگ های قدرت تراژدی(. 1389ن )جا مرشایمر،

http://www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Detail/148207
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Detail/148207
https://shahraranews.ir/fa/news/27341/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://8am.af/author/news-8am/
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قابل  ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،«پیامدهای بحران کرونا در روابط بین الملل»(، 1399ملک زاده،محمد )

 دسترسی در:

1399/8/17 ،http://iict.ac.ir/cronabeinolmelal/ 

مطالعات میان رشته ای در علوم  ،«نادیدنی-ه مثابه یک جنگ آشکارپاندمی کرونا ب»(، 1399) منوچهری، عباس

 .26-9(، 2)12، انسانی

 قابل دسترسی در:  ،«!کرونا ویروس؛ جنگ بیولوژیک یا معضل جهانی؟»(، 1398میرکریمی زراسوند، پژمان )

 ،20/12/1398 https://www.imna.ir/news/ 414139جهانی/-معضل-یا-بیولوژیک-جنگ-ویروس-وناکر   

و مطالعات  ی علمیمرکز پژوهش ها، «کرونا و ضرورت بازبینی مجدد در نظریات امنیتی»(، 1399مختار )نوری، 

 ، قابل دسترسی در:ژیک خاورمیانهتاسترا

 ،3/2/1399 https://www.cmess.ir/Page/View/2020-04-22/4546 
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 عملکرد اثربخش ویتنام در مدیریت بحران کرونا

  1مسلم گلستان

  2علی اکبر نظری

 چکیده

های انسانی به منظور تدبیر امور اجتماعی خویش است؛ امری که هرگونه تساهل یا  ترین فعالیت اسی از مهممدیریت سی

ها نفر را در گستره مکانی تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین مدیریت سیاسی نقطه تسامح در آن ممکن است زندگی میلیون

چه در این پژوهش کانون توجه و تمرکز است، مسئله شود. آن عطف کارآمدی و ناکارآمدی یک نظام سیاسی محسوب می

باشد. بنابراین، مقاله حاضر با کاربست چارچوب تحلیلی مدیریت عملکرد دولت ویتنام در مدیریت بحران کرونا می

بحران درصدد پاسخ به چگونگی عملکرد دولت ویتنام در مواجه با بحران کرونا است؟ بر این اساس، فرضیه این است 

، نیاز آنی به 19بودن خطر کوویدت ویتنام با وجود تجربه بیماری سارس شناخت ماهیت غافلگیرکننده و عظیمکه دول

گیری با هدف جلوگیری از پیامدهای ناگوار به انتفاء، کنترل و جلوگیری از شیوع همگانی ویروس کرونا مبادرت  تصمیم

بخشیدن به بحران کرونا، مدیریت کارآمد و اثربخشی در تمهگیری، معناسازی و خاسازی، تصمیمورزیده و دربعد مفهوم

ای ی و استفاده از منابع کتابخانهلیتحل -یفیصتو یهشوبر راهبرد پژ یروش پژوهش مبتنمواجه با این بحران داشته است. 

 ای است.و روزنامه

 

 مقدمه

های انسانی در تدبیر امور اجتماعی  ن فعالیتتری اهتمام به اداره امور دولتی و متعاقب آن مدیریت سیاسی، از جمله مهم

شود و بخش مهم  خویش است. مدیریت سیاسی نقطه عطف کارآمدی و ناکارآمدی یک نظام سیاسی محسوب می

از خود   ویژه در شرایط بحرانیها بهمدیریت سیاسی، روش تفکر و رفتاری است که رهبران یا حکومت در قبال موضوع

-ای گونهیط بحرانی، هرگونه تساهل یا تسامح ممکن است زندگی مردم را تحت تأثیر قرار دهد، بهکنند. در شرا اتخاذ می

های  ای و وابستگی حساس رویدادها با اشتباهات پی در پی دولتمردان همراه شده و بحران که ممکن است آثار پروانه

اسی یک کشور را با ناکارآمدی و عدم مشروعیت نظام سی عمیق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و طبیعی ایجاد و بنیانِ سازه

روبرو کند. مدیریت سیاسی برای اعمال و اجرایی شدن با دو محیط متفاوت داخلی و خارجی مواجه است. در بُعد 
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شود که نحوه حکومت مبتنی بر قانون و وجود سلسله مراتب قدرت است. در  داخلی، حاکمیت از طریق دولت اعمال می

حفظ بقا از « کارکرد مشابه»ها از یک سو، به سمت  دلیل وجود نظام آنارشیک، مدیریت سیاسی دولت بُعد خارجی، به

ها از میزان متفاوتی از  دولت« قدرت نسبی»کند و از سوی دیگر، به دلیل وجود منطق طریق خودیاری تمرکز پیدا می

های  دیریت سیاسی خود از ابزارها و اولویتهای متفاوت در م شود دولت قدرت برخوردار هستند. عامل اخیر باعث می

 متفاوت استفاده و بهره برند. 

ترین محورهای مدیریت سیاسی است. در زمان وقوع بحران، نحوه مواجهه و مدیریت بحران یکی از مهم

لتی و مداران محلی و مدیران منتخب، مدیران دو شهروندان به رهبران خود از قبیل روسای جمهور و شهرداران، سیاست

های این  مداران انتظار دارند به رفع تهدیدات بپردازند یا حداقل آسیب کارمندان رده باال چشم می دوزند و از سیاست

تهدیدات را به کمترین میزان ممکن تقلیل دهند. آنها باید توضیح دهند که چه اشتباهی رخ داده و شهروندان را متقاعد 

مدیریت . لذا، (Boin, ’t Hart, Stern and Sundelius: 2005, 1هد داد)کنند که چنین اتفاقی دوباره رخ نخوا

سیاسی به مثابه سیاست کاربردی به سیاست مدیریت و مدیریت سیاست در تمامی سطوح رفتاری یک سیستم سیاسی 

نوی و ساختار های مع گیری در صحنه سیاسی از انگاره شود. از این منظر نحوه رفتار، ایستار، گفتار و تصمیماطالق می

بندی شده و مدیریت سیاسی به دلیل اینکه با مبانی افزایش مشروعیت، کارآیی و کارکرد بهینه  مادی یک کشور ساخت

ها، سر و کار دارد موضوعی مهم و در عین حال پیچیده  دولت برای تخصیص بهینه و توزیع عادالنه منابع و ارزش

 آید.  حساب می

ب تحلیلی مدیریت بحران درصدد بررسی عملکرد کشور ویتنام در مواجهه با این نوشتار با کاربست چارچو

بحران کرونا است. با بروز بحران کرونا در چین کارگزاران این کشور برای کنترل، پیشگیری و جلوگیری از تصاعد 

ان، با تخصیص رغم گستره وسیع جغرافیای بحران )سرتاسر جغرافیای ویتنام( و نامشخص بودن ماهیت بحربحران، به

بخشیدن بحران گیری، معناسازی و خاتمهسازی، تصمیمآمیزی در مفهومبهینه، مدیریت و عملکرد اثربخش و موفقیت

رو، نوشتار حاضر پس از توضیح چارچوب تحلیلی مدیریت بحران، به کرونا را از خود به نمایش گذاشته است. از این

 شود. بخشیدن بحران کرونا پرداخته میگیری، معناسازی و خاتمهیمسازی، تصماقدامات دولت ویتنام در مفهوم

 

 چارچوب تحلیلی مدیریت بحران

کننده در اشاره دارد؛ مقطعی تعیین« نقطه عطف»گردد که در پزشکی به به لغت یونانی برمی« بحران»معنای اصلی واژه 

شود. توسیدید از این واژه در وخامت روشن می بیماری که در جریان آن سیر بیماری و روند آن به سوی بهبودی یا
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های بحران را لحظاتی توصیف کرد که در آنها اهمیت افراد و رویدادها ها استفاده کرد و موقعیتمورد روابط بین دولت

تدریج واژه بحران برای صحبت درباره مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اخالقی استفاده شد. شود. بهمشخص می

 (.22، 1389شود )واعظی: زا استفاده میهای دردسر آفرین و تنشاز این واژه در مورد کلیه موقعیت اینک

نظمی در عرصه داخلی و بین المللی و به نقطه چرخش  ای فراگیر برای توصیف هرگونه آشفتگی و بی بحران واژه

شود. در واقع، بحران تهدیدی جدی نسبت به میای به دنبال دارد، اطالق هاکه پیامدهای غیرمنتظرهدر رویدادها و کنش

  ها، حوادث ساخته دهند؛ درگیری ها در اشکال و انواع مختلف رخ می های اساسی جامعه است. بحراناهداف و ارزش

شکنند. قرن جدید نه تنها خیزشی ناگهانی  دست بشر و بالیای طبیعی، صلح و نظم جوامع را به شکلی مزمن درهم می

های اطالعاتی و ضعف سیستم –را به همراه داشته، بلکه آگاهی از اشکال جدید اتفاقات محتمل 1المللی بین در تروریسم

نیز در برداشته  -را که مخفیانه در کمین بشر هستند 3ای هسته -و تروریسم بیولوژیکی 2ارتباطی، ظهور تهدیدات طبیعی

 (.Boin, ’t Hart, Stern and Sundelius: 2005, 1است)

بینی  های بحران عبارت است از: الف( اقدامات غیرقابل پیش از نظر سیاستگذاران نشانه 4اعتقاد چالز هرمان به

گویی؛ و د( احساس به  گیری یا پاسخ بودن خطر؛ ج( احساس ضیق وقت برای تصمیم)غافلگیرکننده(؛ ب( احساس عظیم

-(.  بنابراین، زمانی از بحران صحبت میRosenau: 1969, 414بار به خاطر اقدام نکردن ) وجود آمدن عواقب مصیبت

های بنیادین و هنجارهای سیستم مواجه  گذاران با تهدیدی جدی برای ساختارهای اساسی یا ارزش شود که سیاست

اصلی در   هستند که تحت فشار زمان و شرایط بسیار نامشخص مستلزم تصمیمات حیاتی است. بنابراین، چهار مولفه

که گرایش به ایجاد نتایج منفی قابل  7و  فوریت 6، عدم اطمینان5عبارتند از: غافلگیری، تهدیدکنندگیتعریف بحران 

 توجهی دارد. 

های انسانی.  های طبیعی و بحران توان از یکدیگر بازشناخت: بحران بندی کلی دو نوع بحران را میدر یک تقسیم

« در»های  شود که عبارتند از: بحران لتی به دو گونه تقسیم میهای انسانی نسبت به نظام دو شناسی ماهیت بحران گونه

هایی هستند که ماهیت نظام سیاسی را با چالش روبرو  های در ساختار بحران ساختار. بحران« بر»ها  ساختار و بحران

ها  ین بحرانکنند. هر یک از اهای بر ساختار متعارض با ساختار و ماهیت نظام سیاسی عمل می کنند، اما بحران نمی
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مراتبی  ای و ملی بروز کنند که برای مدیریت آن نیز سطوح سلسله ممکن است در سطوح متفاوت محلی، استانی، منطقه

 کند.  ای و ملی را درگیر می محلی، استانی، منطقه

نا که ، کنترل و جلوگیری از تصاعد بحران است. بدین مع«انتفاء»مدیریت بحران، واکنشی به پدیده بحران برای 

شود که با هدف جلوگیری و تصاعد عمودی )تشدید بحران( یا افقی )گسترش مدیریت بحران به اقداماتی گفته می

به این   رود. مدیریت بحران یک فرآیند پیچیده، پویا و سیال است. پیچیدهکار میای( پدیده بحرانی به سرزمینی یا حوزه

گی بین بازیگران و عوامل متعدد، دگرگونی در این تعامالت و عوامل ممکن دلیل که وقتی بحران بروز کرد به دلیل وابست

تواند به مثابه  است غیرمنتظره و اثر دومینویی داشته باشد. پویاست؛ چراکه در طول فرآیند نحوه کنترل، اثرکنترل می

(. سیالیت Vactor: 2016, 52ها در اثر وضعیتی تحریک کننده سربرآورد) وضعیتی خاموش قلمداد شود که بعد از مدت

های موضوعی متفاوت است. در حقیقت، بحران به  های سرزمینی مجاور و حوزه آن به دلیل سرایت بحران به حوزه

کننده در یک گستره مشخص و در دوره زمانی نامعلوم است. اما  ثبات دهنده و بی معنای دقیق کلمه، مجموعه شرایط تغییر

باشد و ط با اصول و قواعد تقریباً مشخص در گستره مشخص و در زمان معلوم میمدیریت بحران نوع خاصی از رواب

 شود. کارگرفته میفرآیندی است که در طول ظهور، سرایت، تصاعد، کاهش و تاثیر بحران برای کنترل بحران به

ای خصوصی و ه بر است، که شامل بسیاری از سازمانمدیریت بحران اغلب فرآیند عملیاتی بزرگ، پیچیده و زمان

رهبری آنها را مورد بررسی و ارزیابی قرار   های جمعی به شکل مداوم و موشکافانه رهبران و نحوه شود. رسانه دولتی می

های عملیاتی مدیریت بحران را مورد نظارت قرار داده، با افراد  گذاران باید جنبه دهند. در چنین شرایطی، سیاست می

هایی برای بهبود  بررسی کنند که چه اشتباهی رخ داده، مسئولیت اعمال خود را بپذیرند، راهنفوذ ارتباط برقرار کنند و  ذی

های مرتبط و  اوضاع پیشنهاد دهند و بار دیگر شرایط عادی را ایجاد کنند. مفهوم مدیریت بحران از مجموعه چالش

های سیاسی و نخبگان آن را  مپذیری سیست غیرعادی حکومتی است که آزمون غایی برای سنجش کارآمدی و انعطاف

 Boin, ’tای در کمک به حفاظت جامعه در برابر عواقب بحران دارند) کند؛ زیرا رهبران دولتی، مسئولیت ویژه فراهم می

Hart, Stern and Sundelius: 2005, 9ها را جدی بگیرند باید به تمامی مراحل بحران  (. رهبرانی که این مسئولیت

 پسابحران اهمیت دهند.  گی، شروع و بروز و مرحلهی نهفت از قبیل دوره

ها و  ، تقویت فرصتهای یک سیستم به منظور رهایی از عواقب تهدیدات مدیریت بحران درباره بهبود توانایی

گیرد که ممکن است مانع حصول هایی را دربرمیهای خدماتی است و غالباً بحرانخلق محیطی برای انجام فعالیت

های معرف حکمرانی  رو، مدیریت بحران، یکی از ویژگیاستراتژیک و خدمات عملیاتی شود. از این اهداف، مقاصد

که تا « استمرار فرآیندی»است اما حکمرانی یک « اتفاق فرآیندی»معاصر است با این تفاوت که مدیریت بحران یک 
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ر، ماهیت متفاوت بحران، ماهیت مراتبی در چارچوب کشوری حاکم است. از منظری دیگ زمان وجود یک نظم سلسله

ضرورت »دهد و قانون  ها را تحت تأثیر قرار می ها، نوع و ابزار مدیریت طلبد؛ نوع و شرایط بحران متفاوت مدیریت را می

 ها را باید همواره در نظر گرفت. تواند اثر تنوع را خنثی کند( برای مدیریت بحران )بدین معنا که فقط تنوع می« تنوع

و یادگیری  4، خاتمه بخشیدن3، معناسازی2سازی ، تصمیم1سازی حیاتی مفهوم  ران متشکل از پنج وظیفهرهبری بح

شود، رهبران دولتی باید اقداماتی را در جهت مقابله با عواقب بحران تدارک  است. هنگامی که یک بحران آشکار می

افتند، بلکه حاصل  ها ناگهانی اتفاق نمی ری از بحرانتر است و بسیا ببینند. با وجود این، در عمل این امر بسیار پیچیده

های مبهم، دوسویه و متناقضی که را خارج از  باالگرفتن و از کنترل خارج شدن شرایط هستند. سیاستگذاران باید نشانه

ها به خودی خود آشکار نیست  یابی حالت عادی در حال تشدید شدن هستند تشخیص دهند. ماهیت حیاتی این شدت

- ه سیاستگذاران باید آنها را مفهوم سازی کنند. رهبران باید تهدید را ارزیابی و در خصوص ماهیت بحران تصمیمبلک

گیری کنند؛ اینکه برای چه چیزی، برای چه کسی، پارامترهای عملیاتی و استراتژیک آنها چیست و شرایط در آن دوره تا 

 (.Boin, ’t Hart, Stern and Sundelius: 2005, 10-11چه اندازه تشدید خواهد شد )

برند که  ها در دنیایی مملو از عدم قطعیت و ابهام به سر می های دولتی و حکومت گذاران در رأس سازمان سیاست

ها داشته باشد.  ی مسئولیت آن هر لحظه امکان دارد حوادث احتمالی بیشماری به وقوع بپیوندد و تأثیری عمیق بر حوزه

سازی کرده تا بدین ترتیب خسارات  گذاران باید حوادث پیش رو را مفهوم بروز بحران، سیاست رو، به هنگاماز این

های تشدید  نقص، کامل و بی چون و چرا در مورد چالش گذاران اطالعاتی بی ها را محدود کنند. سیاست احتمالی آن

ویری ابتدایی و موقت از آنچه که در حال رخ شوند، در اختیار ندارند. بلکه با تص ها روبرو می احتمالی که با آن  شونده

کنند. باید تصمیم بگیرند که کدام عالمت را در نظر گرفته و کدام را نادیده  دادن است و اینکه چه معنایی دارد آغاز می

ران گذاسازی کنند. سیاست بگیرند، و تهدیداتی را که پیش از این محقق شده و نیاز به واکنش فوری دارند چگونه مفهوم

های  هایی ناقص و متضاد از سوی منابعی در داخل و خارج از سازمان غالباً این تصمیمات را براساس اطالعات و توصیه

 (. Boin, ’t Hart, Stern and Sundelius: 2005, 38گیرند ) خود می

تخصیص منابع ای بزرگ باشند که بایست  نیازها و مشکالت ایجاد شده در ابتدای بحران ممکن است تا اندازه

بندی شوند. در شرایط بحرانی اختالف و تفاوت میان عرضه و تقاضا از منابع عمومی بسیار  موجود محدود، اولویت

ماند و زمان برای اندیشیدن، مشورت و پذیرش آنها برای تصمیمات  ثبات باقی می بیشتر است، وضعیت نامشخص و بی
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کنند با مسائلی روبرو شوند که به طور عادی و روزانه با  ران را مجبور میها و رهب ها دولت شود. بحران بسیار محدود می

های بسیار مشکل که شامل تبادالت سخت ارزشی و سازی بحران یعنی گرفتن تصمیم کنند. تصمیم آن برخورد نمی

رد. در نهایت، شود. همچنین، یک واکنش مؤثر به هماهنگی بین سازمانی و بین دولتی نیاز دا خطرات عمده سیاسی می

ها در کنار یکدیگر کار کنند این  ها اجرا شود؛ تنها زمانی که این سازمان ای از سازمان هر تصمیم باید توسط مجموعه

 ,Boin, ’t Hart, Stern and Sundelius: 2005ای کارآمد صورت گیرد ) سازی به شیوه شانس وجود دارد که پیاده

11-12.) 

دارد تا در مورد آنچه که در حال رخ دادن است آگاهی داشته  دان را ملزم مییک بحران تا حد زیادی شهرون

توانند انجام دهند. مقامات اغلب قادر نیستند  هایی میباشند و مشخص کنند که به منظور حفاظت از منافع خود، چه اقدام

ها، شایعات و تصاویر( کلنجار  های خام )گزارش درنگ اطالعات صحیحی را فراهم آورند. آنها با انبوهی از داده بی

شوند. توزیع آنها در میان عموم در قالب اطالعات  ای غیرعادی به سرعت انباشته می روند که در زمان بروز حادثه می

عملیِ دقیق و واضح مستلزم برقراری ارتباطی مهم است. مقامات زمانی که حوادث را در چارچوبی معنادار قرار دادند و 

های سیاسی استراتژیک را لحاظ کردند، در این هنگام است که رهبران باید  ابی دست یافتند و انتخاببه نوعی از ارزی

« معنا»ای  دیگران را نسبت به تعریف خود از موقعیت موجود متقاعد سازند. آنها باید به بحران در حال گسترش به گونه

ین بحران افزایش یابد. بدین منظور، رهبران برای های آنها در جهت مدیریت اها و اقدام دهند که باعث شود تالش

روایتی متقاعدکننده و تأثیرگذار هستند: خطر در کجا قرار دارد، دالیل آن چه   توصیف ماهیت بحران مجبور به ارائه

 (.Boin, ’t Hart, Stern and Sundelius: 2005, 12-13توان انجام داد ) هستند و چه اقداماتی می

های ذینفع در بحران  هایی که در جریان آن رهبران به همراه دیگر طرف تالش معناسازی به به عبارتی دیگر،

در فرایند معناسازی رهبران شود. ، قلمداد میکنند تا از عدم اطمینان عمومی و سیاسی ناشی از بحران بکاهند تالش می

کنند. رهبری کارآمد  زیگران سیاسی رقابت میبه بحران با دیگر با دولتیدهی به نگاه  شوند و در شکل متحد می دولتی 

آید، بلکه نیازمند دستکاری همراه با  دست نمیهواقعیت ب  در صحنه« درست هایاقدام»بحران، به صرف انجام 

ای است که ظرفیت رهبری برای کنش  نفس نمادهای شکل دهنده به نگرش و احساسات محیط سیاسی به گونه هاعتمادب

 ی آن )نه صرفاً ها به وسیله شکل دادن به فرایند معناسازی اجتماعی و سیاسی که بحرانبحرانی شرایط  رددهد.  ءرا ارتقا

گویند( نامگذاری، فهمیده و ارزیابی  ی وضعیت اجتماعی و نهادی موجود به ما می بخاطر خود، بلکه بخاطر آنچه درباره

 Boin, ’t Hart, Stern andشود ) ای دشوار می شوند، برای سیاستگذاران هم ضروری و هم به شکل فزاینده می

Sundelius: 2005, 87-88.) 
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خاتمه بخشیدن به بحران امری دو وجهی است که به بازگشت از شرایط اضطراری به حالت عادی مربوط 

  و جنبهشود. خاتمه بخشیدن نیازمند گزارشی بازنمایانه از آنچه که رخ داده و نیز مقبولیت این گزارش است. این د می

پذیری سیاسی  خاتمه بحران نسبت به یکدیگر متمایزند اما عمالً در غالب موارد به شدت درهم تنیده هستند. مسئولیت

تواند از مسیر خود خارج شده و به  پذیری به راحتی می خاتمه بحران یک عمل نهادی کلیدی است اما مسئولیت  در دوره

  ای استداللی در رابطه با گستره و نه اندیشه« مجرمان»ناسایی و مجازات تبدیل شود که کانون آن ش« 1بازی سرزنش»

پذیری بستگی دارد  مقابله رهبران با فرآیندهای مسئولیت  کامل علل و عواقب است. خاتمه بخشیدن به بحران به نحوه

(Boin, ’t Hart, Stern and Sundelius: 2005, 13-14.) 

به پایان رسیده باشند، و در عین حال  2که تقاضاهای عملیاتی شود میحادث  بخشیدن کامل به بحران زمانی خاتمه

راهی  صرفاًیند پاسخگویی آفراز طرف دیگر،  احساس بحران در فضای سیاسی و افکار عمومی نیز کاهش یافته باشد.

سیاری از در بد. تواند طول عمر بحران را گسترش دهد و آن را متحول کن برای پایان به یک بحران نیست، بلکه می

ها  آورند. آن پدید می« 3بحران پس از بحران»یندهای پاسخگویی برخاسته از بحران، یک وضعیت واقعی آموارد، فر

دهند. آنچه به عنوان یک تصادف  میارتقاءگذاری و سیاست  مجموعه وقایع اولیه را از سطح عملیات به سطوح سیاست

ی قدرت، شایستگی، رهبری و مشروعیت )یا فقدان آن(  به داستانی دربارهاز تصادفات آغاز شده است  ای مجموعهیا 

به  عمدتاًهایی که چنین نیستند،  رسند و بحران هایی که به سرعت به پایان می شود. از این رو تفاوت میان بحران بدل می

ان، رهبران بایستی به شدت سیاسی مدیریت بحر  نیروهای خاص تحقیقات و پاسخگویی بستگی دارد. در این مرحله

 Boin, ’t Hart, Stern and)های پاسخگویی را با موفقیت پشت سر بگذارند تا مشروعیت حکمرانی حفظ شود چالش

Sundelius: 2005, 97 & 100.) 

ها آزمون  های سیاسی و سازمانی است. بحران رهبری استراتژیک در مدیریت بحران درس گرفتن  آخرین وظیفه

های  ریزی و آموزش احتمالی بحران های بالقوه را برای طرح ای از درس ی بحران ذخیره . تجربهحقیقی رهبری هستند

رود که این دروس را مطالعه کرده و نظرات و  دهد. از تمامی افرادی که در این امر دخیل هستند انتظار می آینده ارائه می

ی  ها به بخشی از حافظه ی ارائه دهند. بنابراین، بحرانهای سازمان انتقادات خود را نسبت به قوانین، اقدامات و سیاست

 Boin, ’t Hart, Stern andرود) شوند که منبعی از تشابهات تاریخی برای رهبران آینده به شمار می جمعی تبدیل می

Sundelius: 2005, 14.) 
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ین نوع یادگیری تجربه کند. نخست یک یادگیری عالی پیشرفته از بحران سه نوع از یادگیری را با هم ترکیب می

های زنده ممکن است، به یک فرد یا سازمان  شود. حافظهاست که در پی تماس مستقیم با یک بحران ایجاد می 1محور

دیگر مکمل  شکل به وجود آورند.  2ای هایی در خصوص علل بحران و پیامدهای عملیات مقابله اجازه دهند تا بینش

- علمی برای علل ناکامی و آثار پاسخ مبدل می -یادگیری به پژوهشی عقالنی رو نیاازیادگیری بحران تبیین محور است. 

شود. این نوع از یادگیری مستلزم توده عظیمی از افراد واجد شرایط برای پیدا کردن روابط علت و معلولی و تعیین کردن 

یک بحران حاکی از یک  که یزمان است. 3یا مهارت محور باشد. نوع سوم یادگیری صالحیت شان، می اعتبار و روایی

های جدید ممکن است در  ها و صالحیت کاستی بین یک تهدید و ظرفیت حکومتی در مواجهه با آن تهدید باشد، مهارت

ی نوپدید، یعنی ایدز، ابوال و سارس نوعاً مستلزم این هستند که پزشکان و پرسنل ها یدمیاپقرار گیرند.  دستور کار

از خانواده کرونا مستلزم  19-گیری ویروس کووید(. در این راستا، همهStern: 1997bبیاموزند) بهداشت فنون جدید را

 محور دارد.اعتماد به یادگیری مهارت

 ربه ویتنام در کنترل بیماری سارستج

 2002نوعی بیماری خطرناک تنفسی بود که شیوع این بیماری از چین شروع و  از نوامبر  4سندرم تنفسی حاد یا سارس

مورد فوتی  774مورد ابتال به بیماری و  8098کشور جهان انتقال یافت و باعث بروز  17به سرعت به  2003تا جوالی 

اولین بیمار مبتال مورد  2003فوریه  26شد. به دلیل نزدیکی جغرافیایی کشور ویتنام به منشأ بیماری سارس در تاریخ 

به ویتنام منتقل و در بیمارستان  5هنگ کنگی به نام چِن -آمریکایی شناسایی قرار گرفت. این بیماری توسط یک تاجر

شناسایی شد و در همان تاریخ به سازمان بهداشت جهانی اعالم شد. این بیمار در اوایل  6فرانسوی باچ مای -ویتنامی

به بیماری پزشک و پرستار  17توسط پزشکان بیمارستان مورد عمل جراحی قرار گرفت و بعد از عمل،  2003مارس 

 مبتالء شدند. بنابراین، این بیمارستان تبدیل به یک مرکز شیوع سارس شد. سارس 

 

 های دولت برای پیشگیری و مبارزه با سارساقدام

 محورمهارت مدیریت مثابه به متخصصان نظر به اعتماد( الف

                                                           
1
Experience Based 

2
Coping operation 

3
Competence or skill based 

4 Severe Acute Respiratory Syndrome 
5 Chen 
6 Bach Mai 
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مای و معاون مدیر موسسه بیمارهای ای با حضور متخصصان معتبر از جمله مدیر بیمارستان مدیر بیمارستان باچ جلسه

گرمسیری برگزار شد. در این جلسه، مدیر بیمارستان از سازمان بهداشت جهانی درخواست کرد تا وضعیت بیماری 

المللی صادر کند. به دنبال این موضوع،گزارشی به سارس را به وزارت بهداشت ویتنام گزارش داده و یک هشدار بین

 بارزه با بیماری به وزارت بهداشت ویتنام ارائه شد. هایی برای مهمراه توصیه

، دو نماینده سازمان بهداشت جهانی در ویتنام با مقامات ویتنام در وزارت بهداشت 2003مارس  9در تاریخ 

مالقات کردند تا در خصوص وضعیت خطرناک بیماری سارس به آنان توضیحاتی ارئه دهند. بعد از این جلسه، معاون 

المللی از متخصصان برای کمک به این کشور ت ویتنام با سازمان بهداشت جهانی به منظور اعزام یک تیم بینوزیر بهداش

 موافقت کرد و قول داد که این کشور یک کمیته و نیروی ویژه برای پیشگیری و مبارزه با بیماری جدید تشکیل دهد. 

 دولت یسو از سارس یماریب با مبارزه یبرا ژهیو یروین کی لیشک( تب

مارس، کمیته تدارکات  15بحران در تاریخ  ریتأثمیزان  با واکنشدولت ویتنام به صورت فوری به منظور انطباق میزان 

آوری اطالعات مربوط به سارس و شناسایی آن در اولویت کار مبارزه با بیماری سارس را تشکیل داد. بعد از این، جمع

ها با شیوع بیماری و پیامدهای ناشی از آن بسیج شدند و تمامی گزارش قرار گرفت و عمالً کل دولت برای مقابله

 شد.مستقیم به دفتر نخست وزیر وقت ویتنام ارائه می

 نهیقرنط و  یماریب یابیرد شفاف؛ و درست اطالعات انتشار( ج

ن و بیماران در داخل مارس دولت ویتنام بیمارستان ویتنامی و فرانسوی را قرنطینه و تمامی کادر درما 11در تاریخ 

مارس به همه افرادی که با بیمار اول )آقای چن( به نحوی از انحاء  13بیمارستان قرنطینه و نگهداری شدند. در تاریخ 

ارتباط داشته و یا برای معاینه و درمان به بیمارستان ویتنامی و فرانسوی مراجعه کرده بودند، اطالع دانند که باید تست 

ویتنام تالش زیادی را برای یافتن تمامی افرادی که با بیمار مبتال « ردیابی تماس»نجام دهند. لذا، برای بیماری سارس را ا

، آغاز کرد و دولت به منظور مبارزه و کنترل جدی بیماری برای هوشیاری شهروندان اقدام به تبلیغ و ارشاد تماس داشته

 کرد. 

 محورتجربه یریادگی( د

ها را در هنگام مراقبت از بیماران و پنجره گرمسیری، به دلیل کمبود امکانات سرمایشی، دربهای بیمارستان بیماری

رو، اگرچه سارس باز گذاشت و پس از آن متوجه شد که هیچ فرد جدید در آن بیمارستان به سارس مبتال نشد. از این

ز ابتالء و شیوع سارس را به اثبات ها و چرخش و تهویه هوا جلوگیری اهیچ سند علمی باز گذاشتن درب و پنجره

، وزارت بهداشت ویتنام 2003آوریل  5های این بیمارستان این اقدام را به کار گرفتند. در تاریخ نرسانده بود اما مقام
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دستور داد که بیمارستان ویتنامی و فرانسوی کامالً تعطیل شود زیرا به مرکز شیوع ویروس سارس تبدیل شده بود و در 

آوریل نیروی نظامی ویتنام برای پیشگیری از شیوع ویروس محیط بیمارستان را ضدعفونی و سمپاشی کرد.  8تاریخ 

تن جان باخته،  5مورد مبتال به سارس و  63اولین کشور جهان بود که با  2003آوریل  28کشور ویتنام در تاریخ 

 توانست بیماری سارس را به طور کامل کنترل کند.

 

 نام در مواجهه با ویروس کرونامدیریت بحران ویت

های شدیدی همچون ها هستند که از ویروس سرماخوردگی تا عامل بیماریخانواده بزرگی از ویروس 1هاکرونا ویروس

کند که شود. این ویروس به طور طبیعی در پستانداران و پرندگان شیوع پیدا میرا شامل می 19-سارس، مرس و کووید

در  22منتقل شده به انسان کشف شده است. آخرین نوع آن کروناویروس سندرم حاد تنفسی تاکنون هفت کروناویروس

مدیرکل گیری در انسان شیوع پیدا کرد و با توجه به سرعت باالی تکثیر در شهر ووهان چین با همه 2019دسامبر 

شناسایی و « گیر جهانی ههم»به عنوان یروس کرونا را و (98 اسفند 21) 2020مارس  11در سازمان جهانی بهداشت 

اند و در این میان بیش میلیون نفر در سراسر جهان به این ویروس مبتال شده 84بیش از  2021کرد. تا اول ژانویه اعالم 

اند. برآوردهای نخستین نشان داده میلیون نفر بهبود یافته 60از یک میلیون و هشتصد هزار نفر جان باخته و نزدیک به 

های خشک، اختالل درصد مبتالشدگان است و دارای عالئم تب، سرفه 3تا  2گ و میر این ویروس بین اند که درصد مر

تواند از طریق سرفه، تنفسی، احساس خستگی و درد عضالنی، گلودرد و آبریزش بینی هستند و انتقال ویروس می

در فضای باز بسیار محدود بوده و موارد  انتقال بیماری عطسه و لمس سطوح یا محیط آلوده انجام شود با این احتمال که

در کنار فرد مانند بیمارستان  است که افراد به مدت طوالنی در فضای بسته انتقال انسان به انسان در مواردی رخ داده

 .(Wikipedia.org)اند  بیمار بوده

 

 سازی بحران کرونا در ویتناممفهوم

و از  15میلیون در رتبه  97، از نظر جمعیت با بیش از 65مربع در رتبه کیلومتر  331.212کشور ویتنام از نظر مساحت با 

جهان قرار دارد. بنابراین دولت ویتنام به دلیل تراکم باالی  44نفر در هر هزار مترمربع در رتبه  314نظر تراکم جمعیت با 

ی جهان، عدم قطعیت، عظیم جمعیت در گستره جغرافیایی کشور و باتوجه به وضعیت پیچیده ویروس کرونا در کشورها

های بهداشتی به بودن خطر و ضرورت واکنش آنی و اضطراری به این بحران به دلیل مشکالت و محدودیت زیرساخت
                                                           
1
 Coronaviruses 

2
  SARS-COV-2  (Covid-19) 
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ناچار از هر روش ضروری برای جلوگیری از شیوع و انتقال بیماری در راستای سالمت جامعه استفاده کرد و متعاقب آن 

در طول روند « 1سازی خطر عادی»الوقوع کرونا و به دور از  رو، بر تهدید قریب؛ از اینسازی بحران کرداقدام به مفهوم

سازی شمولیت خطر به تمامی آحاد و شهروندان ویتنامی و جدی قلمداد کردن آن از شیوع جهانی بحران و با تبیین

ولت برای مدیریت بحران و نیز برای سوی شهروندان برای دفع تهدیدها به دلیل اعتماد و اعتقاد به کارآیی و عملکرد د

منطقی به منظور -حفظ هماهنگی و محدوسازی خسارات احتمالی اقدام کرد. بنابراین دولت ویتنام با رویکردی علمی

سازی نکرد و رغم موفقیت در مبارزه با بحران کرونا، خطر کرونا را عادیپیشگیری، شناسایی، کنترل و درمان کرونا به

« این اتفاق در این اطراف رخ نخواهد داد»توانست منجر به تصور شایع  انگاری خطر می ت که عادیاین در حالی اس

 شود.

رو، با شیوع ویروس کرونا در چین، نخست وزیر ویتنام بالفاصله دستور تشکیل کمیته تدارکات ملی از این

بار گزارشی در ظف شدند هر دو روز یکهای دولتی مورا صادر کرد و تمامی دستگاه 19-پیشگیری و مبارزه با کووید

خصوص وضعیت و شرایط خود به این کمیته ارائه کنند. از این به بعد این کمیته نقش اصلی را در رهبری و مدیریت 

ها و اطالعات میدانی در جهان و ویتنام به معناسازی بحران پرداخته است. بحران کرونا ایفاء کرد و متناسب با واقعیت

معاونین رئیس معاون نخست وزیر به عنوان رئیس کمیته؛ ب(  2کمیته متشکل از: الف( آقای وو دوک دَم ساختار این

معاونین وزیر بهداشت؛  5و چان وَن توان 4( آقایان دو سون توین2وزیر بهداشت،  3آقای نوین تَن النگ (1کمیته شامل: 

اون وزیر امور خارجه، معاون رئیس کمیسیون مرکزی ج( اعضای کمیته شامل: معاون رئیس دفتر کمیته مرکزی حزب، مع

آموزش و تبلیغات، معاون رئیس دفتر دولت، معاون رئیس دفتر مجلس، معاون وزیر امنیت عمومی، معاون وزیر دفاع، 

معاون وزیر فرهنگ، ورزش و گردشگری، معاون وزیر امور مالی، معاون وزیر کار، جانبازان و امور اجتماعی، معاون 

آموزش و پرورش، معاون وزیر راه و ترابری، معاون وزیر کشاورزی و توسعه روستایی، معاون وزیر علوم و وزیر 

فناوری، معاون وزیر منابع طبیعی و محیط زیست، معاونین مدیر کل صدا و سیمای ویتنام، معاون مدیرکل خبرگزاری 

یس و مدیرکل مخابرات ویتنام، معاون رئیس کمیته ویتنام، معاون رئیس انجمن مرکزی صلیب سرخ ویتنام، قائم مقام رئ

 مرکزی بسیج عمومی ویتنام و معاون رئیس کمیته مرکزی جبهه میهنی ویتنام است.

                                                           
1
- normalization of risk 

2
 Vu Duc Dam 

3
 Nguyen Thanh Long 

4
  Do Xuan Tuyen 

5
  Tran Van Thuan 
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ها ها و سازمانخانه( کمک به نخست وزیر در هدایت و همکاری با وزارت1 وظایف این کمیته عبارت است از:

های ها و دولتها و سازمانخانه( همکاری با وزارت2سراسر ویتنام؛  در 19های محلی برای مبارزه با کووید و دولت

های اضطراری در مبارزه با آوری منابع و حمایت از وزارت بهداشت برای اجرای برنامهمحلی و جبهه میهن برای جمع

( 4ات نخست وزیری؛ های محلی در انجام دستورها و دولتها، سازمان( سازماندهی و نظارت بر وزاتخانه3؛ 19-کووید

 ارایه گزارش به نخست وزیر و مقامات ذیصالح درخصوص وضعیت بیماری.

  

 1سازی بحران کرونا در ویتنامتصمیم

و باتوجه به سرایت  2020ژانویه  23نخست وزیر ویتنام پس از ثبت شش مورد مبتال به ویروس کرونا در تاریخ 

فوریه دستورالعملی به منظور اجرای جدی راهکارهای پیشگیری و  ویروس تا آن زمان به هجده کشور دیگر، در اول

 ها صادر کرد که عبارتند از:های ذیربط و استانها، سازمانمبارزه با بیماری کرونا را به وزارتخانه

ها با الف( تشکیل کمیته تدارکات ملی پیشگیری و مبارزه در سطح ملی به ریاست معاون نخست وزیر و در سطح استان

ریاست رؤسای کمیته خلق، تضمین اجرای مناسب امور کنترل بیماری طبق دستورالعمل دولت، تضمین امنیت سالمت 

بایست راهکارهای های ویتنام میهای ذیربط و استانها، سازمانرو، وزارتخانهمردم، جلوگیری از شیوع بیماری. از این

تیم  20تیم و وزارت دفاع  25د. در این راستا، وزارت بهداشت موثر در پیشگیری و مبارزه با بیماری را پیگیری کنن

بیمارستان به منظور هماهنگی و راهنمایی تخصصی به صورت برخط با وزارت  21واکنش سریع را تشکیل دادند، 

ا بیمارستان نظامی را به منظور کمک و مشارکت در پیشگیری و مبارزه ب 4بهداشت ارتباط برقرار کردند، وزارت دفاع 

های ذیربط ملزم به اطالع رسانی به موقع وضعیت بیماری، معرفی و آموزش ها و سازمانبیماری مجهز کرد و وزارتخانه

المللی و خارجیان مقیم ویتنام شدند تا ضمن هماهنگی الزم، ثبات پیشگیری و مبارزه با بیماری را به مردم، مسافران بین

 یماری صورت گیرد. روانی و کامل در پیشگیری و مبارزه با ب

ب( وزارت بهداشت ویتنام موظف شد در خصوص وضعیت این بیماری به موقع اطالع رسانی و امور ذیل را برای اجرا 

 پیگیری کند: 

 نظارت و کشف سریع موارد ابتال به بیماری؛ -

 تالش جدی به منظور ردیابی و پیگیری وضعیت افراد مرتبط با بیماران؛ -

                                                           
1

سازی بحران کرونا در ویتنام بر اساس مشاهدات میدانی و پیگیری اخبار روزانه این کشور  از روزنامه مطالب بخش تصمیم  Viet Nam 

News و  19-سوی کمیته ملی تدارکات پیشگیری و مبارزه با کووید های ابالغی ازهای وزارت امور خارجه، دستورالعملیادداشتهمچنین و  

آوری شده است.وزارت بهداشت ویتنام جمع  
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 ها؛تی به استانارسال رهنمودهای بهداش -

های فرهنگ، ورزش و گردشگری، امنیت عمومی و دفاع در نظارت بر مسافران در مبادی همکاری با وزارتخانه -

 ورودی زمینی، آبی وهوایی؛

 ها و مدیریت بیماران؛ پیشگیری و مبارزه با ویروس در مراکز بهداشتی و ورودی استان -

 با بیماری به مردم؛ ارائه و آموزش راهکارهای پیشگیری و مبارزه  -

 بررسی و رهنمود به واحدهای تولید تجهیزات بهداشتی. -

ها موظف شدند بیماران را پذیرش و پس از غربالگری از شیوع بیماری جلوگیری کنند و وزارت ج( تمامی بیمارستان

رستان میدانی را در دفاع ضمن ارائه رهنمود پیرامون انجام فعالیت مبارزه با بیماری در ارتش، آمادگی ساخت بیما

 صورتی که بیماری شایع شود داشته باشد.

های عمومی، عدم مسافرت به ویژه در فصل بهار و عدم شرکت در د( تشویق مردم به قراردادن ماسک بهداشتی در مکان

جشنواره فصل بهار و مدارس و به طور مرتب ضدعفونی، پوشیدن ماسک، شستشوی دست با صابون و آمادگی تعطیلی 

 مدارس در صورت شیوع بیماری؛

ها و انجام های محدود کردن انتقال بیماری از قبیل: محدودیت جمع شدن در اجتماعات، توقف جشنواره ه( اجرای روش

موارد خاص با دستورالعمل نخست وزیر، لغو تورها به مناطق شیوع بیماری و عدم پذیرش مسافران خارج از کشور از 

 ماری به ویتنام.مناطق و کشورهای شیوع بی

های اعزام و پذیرش و( کنترل تردد در مرزهای ورودی، منع رفت و آمد مسیرهای باز مرز ویتنام و چین و توقف فعالیت

 مسافران.

 ز( عدم تشویق تجارت و رفت و آمد با چین در زمان شیوع بیماری.

لعکس )در موارد خاص با دستورالعمل ح( عدم صدور مجوز ورود از همه مناطق تحت تاثیر بیماری به ویتنام و با

 نخست وزیر(.

ط( لغو موقت ویزای گردشگری برای خارجیان مقیم چین به مدت دو هفته و لغو ورود و خروج گردشگران با برگه 

 عبور.

 ی( عدم اعزام نیروی کار ویتنامی به چین و داشتن راهکارهای ضروری برای حمایت از شهروندان.

های ویتنامی هایی از سوی مقام( با شدت و ضعف1399روز بحران تا زمان کنونی )دی ماه موارد فوق از ابتدای ب

در ویتنام شدت یافته، با حساسیت و شمولیت بیشتری انجام  19-هایی که تعداد افراد مبتال به کوویداجرا شده و در زمان
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پیرامون عدم صدور موقت مجوز ورود  دستورالعملی 2020فوریه  3شده است. در این راستا، نخست وزیر در تاریخ 

شهروندان چینی به ویتنام با اهداف کاری، تجاری، تحصیلی، بازدید از خانواده و غیره، عدم صدور مجوز ورود برای 

روز از سفر آنان به کشور چین گذشته است و ورود خارجیان به ویتنام با اهداف دیپلماتیک و  14خارجیانی که کمتر از 

های ضروری  های بهداشتی در مبادی ورودی کشور، صادر کرد و وزارت بهداشت به اجرای روشررسیخدمت پس از ب

اند، ملزم شد و در صورتی که فرد مبتال شده با معاینات و قرنطینه بهداشتی برای افرادی که به این بیماری مبتال شده

اجباری متوسل خواهند شد. همچنین، صدور  های ذیربط به ناچار به روش های وزارت بهداشت همکاری نکند، سازمان

روادید به صورت یکطرفه برای اتباع کشورهایی که شیوع ویروس در آنها همه گیر شده است مانند چین، کره جنوبی، 

 ایتالیا، کشورهای عضو شنگن، بریتانیا و ایرلند شمالی موقتاً لغو شد.

ورودی »د تا تمامی مسافران در طول پروازهای ، مقامات ویتنامی درخواست کردن2020مارس  16از تاریخ 

ویتنام باید در طول مدت پرواز و زمان رسیدن به پایانه ماسک بزنند و شهروندان ویتنامی و اتباع خارجی « به/خروجی از

ه های عمومی و پر ازدحام مانند سوپرمارکت، فرودگاه، ترمینال و در وسایل حمل و نقل عمومی و غیر در ویتنام در محل

باید به صورت جدی از ماسک استفاده کنند. در اواسط مارس به دلیل تغییرات ایجاد شده در ویروس کرونا، دولت 

ویتنام تصمیم گرفت همه افرادی که از کشورهای اتریش، بلژیک، چک، دانمارک، استونی، فالند، فرانسه، آلمان، یونان، 

لیتوانی، لوکزامبورگ، مانتا، هلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسلوونی، اسپانیا،  اشتاین، مجارستان، ایرلند، ایتالیا، لتوتی، لیختن

روز را در قرنطینه سپری کنند  14شوند، باید به مدت سوئد، سوئیس، انگلیس، چین، کره جنوبی و ایران وارد ویتنام می

 های قرنطینه هماهنگ کنند.های ذیربط ویتنامی وسایط نقلیه را برای انتقال افراد مذکور به محلو سازمان

مورد مورد مبتال به ویروس کرونا  20با شناسایی  2020مارس 23با این حال، بنا به گزارش وزارت بهداشت در 

انگلیسی( بیشترین میزان آلوده شدن به ویروس در ویتنام ثبت شد و تا این تاریخ مجموع مبتالیان به  2ویتنامی و  18)

های خارج از کشور و اتباع خارجی رسید. در این شرایط، گرچه دولت ویتنام ورود ویتنامی تن 123کرونا در ویتنام به 

روز کرده بود، اما با شیوع بیشتر دولت ویتنام اعالم کرد که ورود اتباع خارجی به ویتنام  14را منوط به قرنطینه به مدت 

روادید برای »، وزارت امور خارجه ویتنام اعالم کرد: مارس به حالت تعلیق در خواهد آورد. در این راستا 22را از تاریخ 

کنند و یا جزو افرادی که با اهداف دیپلماتیک و خدمت یا برای شرکت در رویدادهای مهم دیپلماتیک به ویتنام سفر می

رت های بازرگانی و نیروی کار بسیار ماهر هستند، با هماهنگی وزارت امنیت عمومی، وزاکارشناسان، مدیران شرکت

دفاع ملی، وزارت بهداشت و وزارت امور خارجه در صورت ضرورت صادر خواهد شد. اما تمامی این افراد باید تحت 

روز در قرنطینه باشند. این اقدامات سختگیرانه به سبب آن است که اکثر موارد ابتال به  14معاینه پزشکی قرار گرفته و 
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های خارج از کشور و اتباع خارجی هستند که از کشورهای اروپایی به ویژه کرونا در ویتنام در میان آن دسته از ویتنامی

 «.اندانگلیس وارد ویتنام شده

های عمومی و وسایط نقلیه در بُعد داخلی، دولت خواستار افزایش تبادالت آنالین، استفاده دائم از ماسک در مکان

-له عروسی و عزاداری، تعطیلی موقت بارها و سالننفر در مراسم مختلف از جم 50عمومی، اجتناب از تجمع بیش از 

های ماساژ شد. در همین راستا، نخست وزیر در ویدیو کنفرانسی با ارتش برای پیشگیری و کنترل کرونا اظهار داشت: 

ها و های ارتش در فائق آمدن بر چالشارتش در خط مقدم مبارزه با پاندمی کرونا است و ضمن قدردانی از تالش»

های واحدهای علمی و فناوری ارتش به مختلف در مبارزه با ویروس، ارتش را ستون ملت نامید و تالش مشکالت

همچنین، در شهر هانوی هزار تخت بیمارستان برای «. های جدید تشخیص ویروس کرونا را ستودمنظور تولید کیت

منطقه در این شهر قرنطینه کامل  12لغ بر مداوای مبتالیان به کرونا و یا افراد مشکوک به کرونا اختصاص یافت و با

شدند و شهروندان هانوی تنها به منظور خرید غذا، دارو، کاال و خدمات اساسی و موارد اضطراری مانند مراجعه به 

های دیپلماتیک و واحدهای حساس دولتی پزشک، انجام معاینه، آتش سوزی و رخدادهای طبیعی و افرادی که در بخش

-ها، مراکز درمانی و آموزشی، کارخانهکنند و  افردی که مشغول فروش کاالی اساسی، بانکح کار میو  نیروهای مسل

توانند محل سکونت و منزل خود را ترک کنند. پروازهای میان هانوی و هوشی مین به های تولید فعالیت دارند، می

ها های مسافری میان شهرها و استانتاکسیها، ها، ماشینآوریل تردد اتوبوس 1حداقل ممکن کاهش یافت و از روز 

 ممنوع اعالم شد. 

میلیون دالر برای کمک به مستمندان تصویب و  3هیات دولت ویتنام در اوسط آوریل یک بسته حمایتی به ارزش 

های خصوصی، تقویت و بهبود اقتصاد تأکید کرد و های اقتصادی و حل مشکالت شرکتنخست وزیر بیشتر به جنبه

ها با کمبود سرمایه اعتباری مواجه نشوند، وام های ذینفع موظف شدند تا تالش کنند تا شرکتها و سازمانخانهوزارت

مارس،  31ها کاهش یابد. براساس تصمیم دولت در های قدیمی و جدید تسویه نشوند و نرخ سود وام آنها از جمله وام

کشور در  هزار تن نشاء برنج مطابق شاخص ذخیره 90نج و هزار تن بر 190وزارت دارایی موظف شد تا در اسرع وقت 

به منظور پاسخگویی به تقاضای اضطراری و ناگهانی، از بازار داخلی تهیه کند. نخست وزیر در اوایل آوریل  2020سال 

ل های مالی و حمایت به مردم به سبب مشکالت ناشی از ویروس کرونا از قبیای به منظور کمکدستور تهیه الیحه

برند، افراد فقیر و نیز برخی کارهای آزاد صادر کرد و کارگران بیکار یا کارگرانی که در مرخصی بدون حقوق به سر می

ها، سفرهای خارجی و منابع بودجه سال ها، جشن و مراسمهای برگزاری کنفرانسجویی هزینهبودجه آن از طریق صرفه

هزار دانگ  300ه بدون ماسک در اماکن عمومی حاضر شوند تا مبلغ تأمین شود. بر اساس دستور دولت کسانی ک 2020
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دالر(،  220میلیون  دانگ ) 5خود را در جامعه یا مألعام رها کنند تا  دالر(، کسانی که ماسک استفاده شده 15)قریب

دالر( جریمه 440گ )میلیون دان 10دالر( و باز کردن مغازه برخالف مقررات تا  100میلیون دانگ ) 2پنهان کردن بیماری 

 در پی دارد. 

بیش از یک ماه در ویتنام هیچ مورد ابتال به ویروس کرونا گزارش نشد و  2020ها، در اواسط می با این اقدام

را اعالم نکرد، بلکه اقداماتش را  19زندگی گام به گام به حالت عادی بازگشت، اما دولت نه تنها به پایان رسیدن کووید 

در امکان »و « در مرز خطر»،  «خطر جدی»ادامه داد و مناطق مختلف ویتنام به سه گروه در معرض با دقت بیشتری 

فاصله گذاری »تقسیم کرد و هر منطقه یا استانی که در گروه اول و دوم قرار داشتند موظف شدند تا اقدامات « خطر

های فرهنگ و ورزش و خانهای با وزارتلسهژوئن دفتر دولت طی ج 3آوریل انجام دهند. در  22را تا پایان « اجتماعی

« وو دوک دَم»گردشگری، راه و ترابری، امور مالی، انجمن گردشگری ویتنام و چند شرکت گردشگری به ریاست آقای 

 19-المللی با تأکید بر مشکالت بخش گردشگری ناشی از کوویدمعاون نخست وزیر برگزار کرد و به بحث مسافران بین

نهایت به تمرکز بر تسریع گردشگری داخلی تاکید شد. پس از مدیریت داخلی ویروس کرونا نخست وزیر  پرداخته و در

های راه و ترابری، بهداشت، امورخارجه و دفاع درخواست کرد تا با همکاری ژوئن از وزارتخانه 10ویتنام در تاریخ 

جنوبی(، گوانجو و تایوان )چین(، وین تیان  یکدیگر پروازهای تجاری به برخی از شهرهای جهانی مانند سئول )کره

 )الئوس( و پنوم پن )کامبوج( مجدداً از سر گرفته شود.

نخست وزیر بر  مورد فوتی رسید و 25نفر با  983آگوست به  18تعداد بیماران مبتال به ویروس کرونا تا تاریخ 

ی و مدیریت این بحران تأکید کرد و برای پیشگیری از انجام اقداماتی از قبیل ردیابی، آزمایش، قرنطینه، درمان، رفع بیمار

گذاری اجتماعی فقط در مناطق شیوع بیماری را اجرا کرد. از وزارت بهداشت فروپاشی زنجیره اقتصادی کشور، فاصله

های محلی در تامین وسایل آزمایشگاهی و افزایش ظرفیت تست، به طور هماهنگ عمل کنند. خواسته شد تا با دولت

ت بهداشت در اواخر آگوست به دلیل احتمال شیوع ویروس کرونا در فصل زمستان و بهار به نهادهای ذیربط وزار

پیشدستی ها و کادر درمان، های مبارزه با اپیدمی، حفظ امنیت و سالمت بیمارستان د و بر بازنگری دقیق پروتکلهشدار دا

 تأکید کرد.  19-در خرید وسایل و تجهیزات پزشکی برای مبارزه با کووید

در اوایل ماه دسامبر  .از کره جنوبی به ویتنام انجام شدالمللی تجاری پرواز بین 2تنها  سپتامبر تا اواسط اکتبر 19 از

دو مورد جدید ابتالء به کرونا شامل یک دیپلمات لیبیایی و یک ویتنامی بازگشته از فرانسه در شهر هانوی و دو مورد در 

که نخست وزیر در واکنش به این امر تمامی پروازهای تجاری به کشور را موقتاً متوقف  شد شهر هوشی مین مشاهده

ها به/از ویتنام باید ها و خروجیهای بهداشتی رعایت شود، مرزها و ورودیدستور داد تا بطور جدی پروتکلکرد و 
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دار را به طور جدی مدیریت پرواز و مهمانهای کامالً کنترل شوند، وزارت راه و ترابری و وزارت بهداشت قرنطینه گروه

 دالر( جریمه کند. 130تا  43میلیون دونگ ) 3تا  1سازمان هوایی ویتنام مسافرانی را که در هواپیما ماسک نزنند از  کنند،

گیری از تکنولوژی نوین برای مدیریت کرونا دو اپلیکیشن برای کمک به پیشگیری و کنترل دولت در راستای بهره

ها آزمایش و مداوای از راه دور را ممکن ساخت و دیگری به اندازی کرد. یکی از این اپلیکیشنا طراحی و راهکرون

 شناسایی و ردیابی افرادی که در ارتباط نزدیک با افراد مبتالء بودند کمک کرد. 

ا در سطح باالترین مقام کرون بحران ها در ویتنام برای مقابله با سازی تصمیم ییاجرا سطحشود چنانچه مالحظه می

-اجرایی کشور یعنی نخست وزیر و معاون نخست وزیر به عنوان رئیس کمیته تدارکات ملی مبارزه و پیگیری کرونا می

گر عملیات هدایت، اجرا و هماهنگی بحران در سراسر شبکه های این کمیته به عنوان نهاد متمرکز و تسهیلباشد. اقدام

صورت آنی  به سازی تصمیم ،کرونا بحرانمدیریت  طول دراست.  یریت موفق بحران شدهپاسخگویی کشور منجر به مد

ها بر اساس تمرگزگرایی در مدیریت بحران کرونا در ویتنام تصمیم .و در سطح باالترین مقام مسئول اتخاذ شده است

گذاران ملی، خصوصاً در  تسلسله مراتبی متناسب با نوع سیستم سیاسی آن کشور اتخاذ شده و رهبران ارشد و سیاس

های محلی و  اند که معموالً برای آنها بهتر است بر قدرت های بسیار پویا و از نظر فنی پیچیده، دریافته رابطه با بحران

های تخصصی و اپراتورهای ماهر تکیه کنند تا با توجه به پراکندگی سطح مدیریتی، در عین توجه به سلسله  آژانس

های ارشد با حفظ سر کشور به صورت همزمان به انتفاء و مدیریت بحران بپردازند. بنابراین، مقاممراتب قدرت، در سرتا

های ذیصالح با توجه به سلسله مراتب قدرت ترین هدایتگران واکنش به بحران هستند و دیگر سازمان تمرکزگرایی مهم

 کنند.ها را رعایت میدر سطح کشور به صورت عملیاتی و اجرایی دستورالعمل

 

 معناسازی بحران کرونا در ویتنام:

در وضعیت کند. سازد، ایجاد اخالل می موجود را مشروع می اجتماعی-های نمادینی که نظم سیاسی چارچوبدر  بحران

کنند. در سطح فردی افرادی که از  در چندین سطح ایجاد بالتکلیفی میکنند و میهای زندگی عادی سقوط  ستون یبحران

باور دارند اما با « عادی»به نظم  نشوند: بدین معنا که آنها همچنا رو به رو می 1اند با تعارض ادراکی ر شدهثأبحران مت

شوند. معادل این تعارض  می همکرر و اطالعات غیرقابل انکار مبنی بر وخیم بودن جدی اوضاع مواج هایگزارش

اند و  است که تعاریف متفاوتی از موقعیت را پذیرفتههایی  ها و سازمان های گروه ادراکی در سطح اجتماعی، فعالیت

                                                           
1
 . cognitive conflict  
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متعارضی برای  ی علل بحران، تاثیرات آن و تحوالت آینده دارند و از راهبردهای متفاوت و غالباً ادعاهای متفاوتی درباره

 (.Boin, ’t Hart, Stern and Sundelius: 2005, 70-71)کنند مواجهه با آن موقعیت حمایت می

از های ذینفع در مدیریت بحران در تالش هستند تا عناسازی در ویتنام رهبران به همراه دیگر طرفدر فرآیند م

چرا بایستی اینگونه  ؟چه اتفاقی رخ داده، تبیین کنند که بحران بکاهندبروز عدم اطمینان عمومی و سیاسی ناشی از 

ابراین رهبران و مقامات سیاسی در این فرآیند یک بر آن فائق آمد؟ بنتوان  چگونه می چه هستند؟پیامدهای آن  ه؟شد می

های عمومی و شهروندان ویتنامی انتقال ای میان خود، رسانهرا ایجاد کردند و با ایجاد ارتباطات واسطه ای اجماع سازنده

کنون نیز ها به منظور دستیابی به ائتالف گفتمانی برای مواجهه با بحران صورت گرفت و تاو تبادل اطالعات و دیدگاه

بنابراین،  ها و اعتماد به عملکرد دولت برای مدیریت بحران ائتالف گفتمانی را نشکستند.مردم با حمایت از تصمیم

های خود موفق  اد حمایت عمومی از سیاستجدر شکل دادن به فهم عموم از یک بحران و به دنبال آن، ایویتنام رهبران 

 اند.بوده

سازی بحران کرونا همزمان به گفتگو با مقامات دیگر کشورها یتنامی برای مفهومالمللی مقامات ودر بُعد بین

های بشردوستانه  به دیگر کشور ( و اعطای کمک2المللی )جدول شماره های بین(، جذب حمایت1)جدول شماره 

 ( پرداختند. 3)جدول شماره 

 المللی ویتنام پیرامون بحران کرونا: گفتگوهای بین1جدول شماره 

مقامات  ردیف

 ویتنام

 موضوع گفتگو تاریخ طرف گفتگو

نخست وزیر  نخست وزیر 1

 روسیه

21 

 آوریل

همکاری در مبارزه با کرونا از طریق تبادل تجربه و 

 تجهیزات پزشکی 

معاون  2

نخست وزیر 

و وزیر امور 

 خارجه

وزیر امور 

خارجه 

 اسپانیا

22 

 آوریل

بات و رشد وظیفه دولت ها برای مهار کرونا و حفظ ث

 اجتماعی در دوران پساکرونا -اقتصادی

معاون  3

نخست وزیر 

وزیر امور 

خارجه 

23 

 آوریل

اقتصادی ویروس، -رسانی تبعات اجتماعیبه حداقل

تالش برای تثبیت بازار، حفظ زنجیره عرضه به ویژه برای 
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و وزیر امور 

 خارجه

ادی و کاالهای ضروری، تبادل سازوکارها برای احیاء اقتص آمریکا

 تسریع در تولید واکسن کرونا 

نخست وزیر  نخست وزیر 4

 ژاپن

تالش برای مبارزه با پاندمی کرونا و مدیریت موثر ویتنام  می 4

های قدرتمند و در کنترل کرونا با اتکاء بر عزم، سیاست

 حمایت مردم

اجالس  نخست وزیر 5

برخط عدم 

 تعهد

ش برای تقویت همکاری و تبادل تجربیات اعضای جنب 

مبارزه با پاندمی کرونا، لزوم تقویت روحیه همبستگی به 

 ها، کنترل پاندمی و توسعه اقتصادیمنظور غلبه بر چالش

رئیس  نخست وزیر 6

جمهور 

 آمریکا

های دوجانبه برای مدیریت بحران کرونا توسعه همکاری می 6

 های طرفین برای مواجه با بحرانو قدردانی از کمک

معاون  7

وزیر  نخست

و وزیر امور 

 خارجه

وزیر امور 

 خارجه کانادا

شهروند ویتنامی از  500هماهنگی دو پرواز برای انتقال  می 14

کانادا به ویتنام، حمایت ویتنام در رساندن شهروندان 

کادانایی از چین به کانادا و همکاری و تبادل اطالعات به 

منظور کنترل کووید از طریق سازوکارهای دوجانبه و 

 ندجانبه چ

نخست وزیر  نخست وزیر 8

 سوئد

15 

 آوریل

در خصوص اقدامات پیشگیری و مبارزه با کووید و 

 تقویت همکاری دوجانبه گفتگو کردند.

معاون  9

نخست وزیر 

و وزیر امور 

 خارجه

وزیرامور 

خارجه 

 استرالیا

16 

 آوریل

 

ی ای در مقابله با روند پیچیدههمکاری دوجانبه و منطقه

-ووید و تقویت تبادل اطالعات و به اشتراکبیماری ک

گذاری تجربیات در مبارزه با کووید از جمله همکاری در 

حوزه تحقیقات و توسعه واکسن، تولید و تجارت 

 تجهیزات پزشکی 

 17 سفیر کوبا نخست وزیر  10

 آوریل

 همکاری در انتقال تجربه مبارزه با کرونا 
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معاون  11

نخست وزیر 

و وزیر امور 

 جهخار

وزیر امور 

 خارجه ایرلند

اعالم آمادگی ویتنام برای همکاری با ایرلند در خصوص  می 20

تبادل تجربیات و تقویت ظرفیت بهداشتی پیرامون مبارزه 

 با بیماری

رئیس  نخست وزیر 12

جمهور 

 فیلیپین

 می 26

 

ای در شرایط وجود پاندمی همکاری دوجانبه و منطقه

 کرونا 

وزیر نخست  نخست وزیر 13

 سنگاپور

 می 29

 

اقدامات جامع سنگاپور در کنترل کرونا و به حداقل 

اقتصادی، تجربه ویتنام در مبارزه -رسانی تبعات اجتماعی

با کرونا و انتقال به یک دوره جدیدی از زندگی نرمال، 

موفقیت ویتنام در مواجهه با کرونا، قدردانی از ویتنام 

 های پزشکی برای اهدای کمک

ن معاو 14

نخست وزیر 

و وزیر امور 

 خارجه

وزیر امور 

 خارجه ژاپن

 ژوئن 1

 

 تقویت مناسبات پیرامون احیاء رشد اقتصادی

معاون  15

نخست وزیر 

و وزیر امور 

 خارجه

وزیر امور 

 خارجه مصر

 ژوئن 8

 

 مشکالت ناشی از بیماری کرونا

دبیر کل  16

حزب و 

 رئیس جمهور

رئیس 

جمهور 

 روسیه

11 

 ژوئن

ناسب پیرامون ارتقاء مبادالت تجاری و تسهیالت م

 گذاری برای احیای اقتصادی بعد از بحران کروناسرمایه

نخست وزیر  نخست وزیر 17

 فرانسه

11 

 ژوئن

 و توسعه روابط دوجانبه  19-همکاری در مبارزه با کووید
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معاون  18

نخست وزیر 

و وزیر امور 

 خارجه

وزیر امور 

خارجه 

 سوئیس

11 

 ژوئن

بط اقتصادی و بازرگانی دو کشور، تسریع ارتقاء روا

امضای موافقتنامه آزاد میان ویتنام و اتحادیه اروپا برای 

احیاء اقتصاد طرفین و غلبه بر تاثیرات منفی ناشی از 

 پاندمی کرونا

معاون  19

نخست وزیر 

و وزیر امور 

 خارجه

وزیر امور 

خارجه 

 کویت

12 

 ژوئن

 

لزاماتی که بیماری کرونا ارتقاء روابط دوجانبه با توجه به ا

 در بُعد اقتصادی بر جهان تحمیل کرده

نخست وزیر  نخست وزیر 20

 مالزی

23 

 ژوئن

 

المللی ای و بینهمکاری های دوجانبه و موضوعات منطقه

در بستر پاندمی کرونا، واکنش موفق ویتنام به کرونا، 

آن برای ابتکار عمل ویتنام و نقش آن در رهبری آسه

 اقتصادی کرونا-ت منفی اجتماعیکاهش تبعا

معاون وزیر  21

 امور خارجه

معاون وزیر 

امور خارجه 

 ترکیه

23 

 ژوئن

 

، اقدامات جامع 19-همکاری در شرایط بیماری کووید

گذاری ترکیه برای مقابله با بیماری کرونا و اشتراک

 تجربیات ویتنام با ترکیه 

معاون وزیر  22

 دفاع

 

معاون 

دبیرکل 

 سازمان ملل

 متحد

10 

 جوالی

حمایت سازمان ملل متحد از حافظان صلح که ماموریت 

های نیروهای حافظ آنان به دلیل کرونا تمدید شده، تالش

صلح ویتنامی در مقابله با کرونا در آفریقا و آموزش مردم 

محلی پیرامون بهداشت برای پیشگیری از انتقال بیماری و 

بیمارستان تدارک الزم برای جایگزین نمودن سومین 

 صحرایی در سودان جنوبی

معاون وزیر  23

 امور خارجه

مقامات ارشد 

 آنآسه

-آن و اجرای ابتکار عملارزیابی روند ایجاد جامعه آسه 

 های مرتبط با پیشگیری و کنترل کرونا

معاون  24

نخست وزیر 

نشست 

شورای 

12 

 آگوست

ها و  های آن برای صلح، لغو تحریملشپاندمی کرونا و چا

های بشردوستانه، ایجاد شرایط مطلوب برای کمک
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و وزیر امور 

 خارجه

امنیت 

 سازمان ملل

تاثیرات کرونا بر تمامی ابعاد زندگی و تهدید آن بر روند 

صلح و کار بشردوستانه در مناطق مورد مناقشه در سراسر 

شورای امنیت سازمان  2532جهان، استقبال از قطعنامه 

و حمایت  19-ه کوویدملل متحد در خصوص واکنش ب

از درخواست دبیر کل سازمان ملل متحد در خصوص 

 آتش بس جهانی

وزرای  وزیر اقتصاد 25

اقتصاد 

-اعضای آسه

 آن

24 

 آگوست

 

ضرورت هماهنگی تنگاتنگ میان دولت و جامعه و میان 

، ضرورت 19-وکارها در شرایط بحران کوویدکسب

آن و بین آسهآن و تسریع ادغام اقتصادی میان اعضاء آسه

های دوره جدید، کمک به شرکاء برای مواجه با چالش

تر برای جلوگیری های خود به منظور همکاری بیشدولت

،  19-های اقتصادی ناشی از اپیدمی کوویدو کاهش آسیب

ای و بهبود اقتصادی منطقه تحکیم زنجیره تأمین منطقه

 19-پساکووید

معاون  26

نخست وزیر 

و وزیر امور 

 جهخار

نشست 

شورای 

امنیت 

 سازمان ملل

24 

 سپتامبر

حکمرانی خوبِ جهانی با هدف منتفع کردن همه به 

 19-جای منتفع شدن تعداد معدودی، پاندمی کووید

هایی است که نشان دهنده شکنندگی جهان و ریسک

-های بینها از آنها غفلت شده و تمرکز تالشبرای دهه

دادن به کشورهای در  المللی بر احیاء اقتصادی با الویت

 حال توسعه

معاون  27

نخست وزیر 

و وزیر امور 

 خارجه

وزیر امور 

خارجه 

 مالزی

23 

 اکتبر

 

تسهیالت الزم برای از سرگیری پروازهای  فراهم کردن

 مستقیم 

یش منفی پروتکل ویژه ورود مسافران برای انجام آزمااوایل وزارت امور وزارت  28
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خارجه کره  امورخارجه

 جنوبی

 کرونا  دسامبر

 

 المللی ویتنام برای مبارزه با کروناهای بین: جذب حمایت2جدول شماره 

 هافهرست کمک کشور حامی ردیف

 المللی و سازمان بهداشت جهانیهای بینمیلیون دالری از طریق سازمان 1.8کمک  - ژاپن 1

 دالر 185600کمک های بهداشتی به ارزش  -

 دالر( 928) هزار ین 100امی مقیم ژاپن به ارزشکمک به شهروندان ویتن  -

 ایاالت متحده 2

 آمریکا

 اهداء ونتیالتور  -

 میلیون دالری به ویتنام 10آن و کمک حمایت مالی از آسه -

 ای آمریکاالمللی توسعهوینتیالتور از طریق  آژانس بین 100اهداء  -

میلیون دالر برای کمک به  5 میلیون دالر به ویتنام )حدود 9.5کمک مالی به ارزش  -

 های بهداشتی( میلیون دالر به منظور کمک 4.5اقتصاد ویتنام و 

میلیون دالر کمک بهداشتی و انسانی از سوی آمریکا به  18.3اختصاص حدود  -

میلیون  3آن به جز سنگاپور در اواخر مارس )سهم ویتنام حدود کشورهای عضو آسه

 باشد(دالر می

بیمارستان ویتنامی از سوی مرکز کنترل و جلوگیری از  15ای الزم به هارائه آموزش -

 ویروس کرونا در آمریکا با همکاری سازمان بهداشت جهانی و 

های های کووید در اکثر استانآوری نمونهکمک به نظارت، تدوین گزارش و جمع -

 ویتنام

بانک توسعه  3

 آسیایی

هزار  500ویتنام که شامل ارسال محموله  هزار دالر کاال به 600ارسال بالغ بر  -

دالری تجهیزات محافظتی شخصی به بیمارستان ملی ریه در هانوی و ارسال تجهیزاتی 

 هزار دالر به مرکز اورژانس 100به ارزش 

برنامه توسعه  4

 سازمان ملل

هزار ماسک جراحی برای حفاظت از پرسنل بخش بهداشت در مبارزه با  20اهداء  -

 روناپاندمی ک
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 LGهزار کیت تشخیص کرونا توسط شرکت  10اهداء  - کره جنوبی 5

 هزار دالر توسط شرکت سامسونگ 430اهداء  -

کیسه برنج و رشته توسط شرکت  1000هزار ماسک و  50هزار دالر،  100اهداء  -

 کی مارکت

حران کرونا میلیون یورویی برای مبارزه با ب 2.19اهداء یک بسته کمکی به ارزش  - فرانسه 6

کشور عضو آسه آن از قبیل ویتنام، کامبوج، الئوس،  5توسط سازمان توسعه فرانسه به 

 میانمار و فیلیپین

هزار ماسک  20هزار ماسک جراحی و  300اهداء تجهیزات بهداشتی از قبیل  - چین 7

 محافظ 

 مهای انگلیسی در ویتناهزار دالر توسط انجمن شرکت 21اهداء  - انگلستان 8

 ونتیالتور توسط یک شرکت سنگاپوری 10اهداء  - سنگاپور 9

 شرکت نستله 10

 ویتنام

 هزار دالر به مبارزه علیه کرونا و تقویت کیفیت زندگی مردم در ویتنام  510اهداء  -

 

 های بشردوستانه ویتنام برای مبارزه با کرونا: اعطای کمک3جدول شماره 

کشور  ردیف

دریافت 

 کننده کمک 

 هافهرست کمک  

 هزار ماسک  معمولی و پزشکی 350اهداء  - روسیه 1

دستگاه ونتیالتور توسط شرکت وینگروپ به کشور روسیه و اوکراین  2400اهداء  -

 سازی داخلی ویتنام بودند(درصد بومی 70ها )این دستگاه

 سیههزار ماسک به سفارت ویتنام در روسیه و جامعه ویتنامیان ساکن رو 50ارسال  -

 هزار ماسک  110اهداء  - اسپانیا 2

 هزار ماسک 140اهداء  - ژاپن 3
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 هزار دالر شامل ماسک و وسایل بهداشتی تولید ویتنام 100ای به ارزش اهداء بسته -

 هزار ماسک به دفتر دولت ژاپن 50اهداء  -

 ایاالت متحده 4

 آمریکا

 ایهزار ماسک پارچه 200اهداء  -

 سک به دفتر دولت آمریکاهزار ما 50اهداء  -

هزار ماسک بهداشتی به  50هزار ماسک ضدباکتری و  100اهداء بسته کمکی شامل  -

 شهر نیویورک

 هزار ماسک بهداشتی از سوی سفیر ویتنام در آمریکا 10اهدا  -

های  هزار دالر شامل لباس محافظ، ماسک 300حمایتی به ارزش  اهداء بسته - الئوس 5

ای ضدویروس، کیت تشخیص و دستگاه پی سی آر ) این های پارچهبهداشتی، ماسک

 دستگاه از خارج از ویتنام تهیه شده و در اختیار الئوس قرار گرفته است(

 بطری مایع ضدباکتری 100هزار ماسک  200اهداء  -

 هزار تیوپ ژل ضدباکتری 3دماسنج مادون قرمز،  20هزار ماسک ضدباکتری،  90  -

 هزار دالر برای مبارزه با کرونا  50داء اه - میانمار 6

 هزار دالر به وزارت بهداشت و ورزش میانمار  50اهداء  -

 اهداء یک میلیون و صد هزار ماسک بهداشتی و ژل و مایع ضدعفونی کننده -

هزار دالر توسط رئیس انجمن  23کارتن تجهیزات بهداشتی به ارزش  42اهداء  -

 دوستی ویتنام

های بهداشتی،  هزار دالر شامل لباس محافظ، ماسک 300حمایتی به ارزش  داء بستهاه - کامبوج 7

 ای ضدویروس و کیت تشخیصهای پارچهماسک

 200هزار ماسک، یک هزار لیتر مایع ضدباکتری، یک هزار عدد لباس محافظ،  5اهداء  -

 Cloramin B–کیلوگرم کالرامین بی 

هزار بطری مایع  5زار عدد لباس محافظ، ه 2هزار ماسک ضدباکتری،  130اهداء  -

 هزار دستگاه سمپاشی دستی 5ضدباکتری، 

 هزار تن برنج  5اهداء  - کوبا 8

( به پرسنل Viglaceraتن برنج از سوی شرکت ویتنامی ویگالسرا ) 100اهداء  -
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 بهداشتی کوبا 

 وباهای کهزار دالر از سوی فارغ التحصیالن ویتنامی از دانشگاه 66اهداء  -

تن وسایل بهداشتی شامل کیت تست ویروس کرونا، ماسک بهداشتی، لباس  3اهداء  -

 محافظت و غیره 

 هزار ماسک 20حدود  - چین 

 هزار دالر 500اهداء تجهیزات پزشکی مانند وینتیالتور، دستکش و ماسک به ارزش  -

 سازمان 9

-بهداشت

 جهانی

 یتنامدر و یجهان اشتهزار دالر به نماینده سازمان بهد 50اهداء -

 آزمایشی برای جمع آوری نمونه  هزار لوله 6اهداء  - آلمان 

 هراز ماسک ضدباکتری 200اهداء  - فرانسه 10

 کیت تست ویروس کرونا 500 - اندونزی 11

 هزار دالر 22 - رومانی 12

 هزار یورو 16هزار ماسک و حدود  310 - ایران 13

های بشردوستانه برای مبارزه با بیماری کرونا به فاوت ویتنامی در قالب کمکشایان ذکر است، نهادهای مت

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:صورت جمعی به کشورهای متفاوت اهداء کردند. در این راستا، می

یجان، از جمله روسیه، آذربا المللیهای بینسایر کشورها و سازمان به برخی از مجالس  اهداء تجهیزات بهداشتی -

قزاقستان، بالروس، هیأت اتحادیه اروپا در ویتنام، بلژیک، بلغارستان، چک، فرانسه، مجارستان، ایتالیا، هلند، 

رومانی، اسپانیا، ترکیه، انگلستان، کامبوج، الئوس، اندونزی، سنگاپور، فیلیپین، مالزی، ژاپن، هند، استرالیا، 

 ؛2020، ونزوئال و مراکش از سوی مجلس ویتنام در اواسط ماه می زیک، شیلیکنیوزیلند، کوبا، برزیل، آژانتین، م

هزار  420های ضدباکتری، لباس محافظت، کیت تست ویروس کرونا به ارزش اهداء بسته حمایتی شامل ماسک -

دالر به کشورهای استرالیا، برونئی، هند، اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند توسط معاون وزیر امور 

 ؛2020می  18جه ویتنام در خار

هزار ماسک ضدباکتری به مجالس کشورهای الجزایر، ایران، موزامبیک،  20کمکی بشردوستانه شامل  اهداء بسته -

 ؛2020می  28فلسطین، آفریقای جنوبی و به جامعه صلیب سرخ هند از سوی دبیر کل مجلس در 
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ی، بلژیک، رومانی، پرو، شیلی، کلمبیا، فرانسه و پاناما به کشورهای روسیه، سنگاپور، اندونز  اهداء تعدادی ماسک -

 .2020ژوئن  24با همکاری وزارت امور خارجه ویتنام در « های فونگ»توسط کمیته خلق شهر 

 

 بخشیدن بحران کرونا در ویتنامخاتمه

انداز روشنی برای ای سرتاسر جهان را فرا گرفت و هنوز هیچ چشمغافلگیرکنندهپاندمی بحران کرونا به شکل آنی و 

پایان در مقیاس جهانی است.  طوالنیرو، بحران کرونا از نظر ماندگاری، بحرانی مانا و خاتمه آن وجود ندارد. از این

است؛ چرا که  یند پاسخگوییرآفتمامی کشورهای جهان در چگونگی مواجهه منوط به بحران تا حد زیادی این دادن به 

به ویروس باشد امکان پاندمی شدن آن وجود دارد. همچنین، فرآیند پاسخگویی نیز  که حتی یک نفر آلودهتا زمانی

 به دلیل  کرونا بحرانبر باشد. تواند یک فرآیند آنی و فوری یا یک فرآیند طوالنی مدت و زمانمتناسب با نوع بحران می

ملی فرامنظر  حداقل ازبیشتر نیز شده،  میزان کشندگی باال که با توجه به جهش در کدهای ژنوم آنو  شیوع جهانی دامنه

 نیست.« قابل مدیریت» مدت کوتاهو 

ای به این دلیل که فرآیند پاسخگویی به صورت گسترده کرونا در اکثر مناطق و کشورهای جهان بحراناگر چه، 

ازحد بیش »ر ویتنام است. اما در مقام مقایسه باید گفت بحران کرونا د 1«شدهمدیریتبد »کُند و ناکافی انجام شده و 

نفر  1456، 2020دسامبر  31ژانویه تا  23است. از زمان ثبت اولین شخص مبتال به ویروس کرونا در تاریخ « شدهمدیریت

 اند.نفر جان باخته 35اند که از این تعداد به ویروس کرونا مبتال شده

 شود.ران کرونا و تأثیرات آن اشاره میبخشیدن به بحترین اقدامات دولت ویتنام برای خاتمهدر ذیل به مهم

 کرونا واکسن دیخر و ساخت ی( اقدامات براالف

 19-از ابتدای شیوع بحران کرونا در جهان دولت ویتنام به طور عام و کمیته ملی تدارکات پیشگیری و مبارزه با کووید

ضمن تخصیص منابع  بهداشت ویتنام به طور خاص در صدد تهیه و تولید واکسن کرونا برآمدند. در این راستا وزارت

 17از کاهش روندهای اداری برای ثبت واکسن و صدور مجوز حمایت نمود و در تاریخ  برای تسریع در کشف واکسن،

با همکاری دانشگاه پزشکی نظامی ویتنام از زیرمجموعه وزارت دفاع،  2«نانوژن»آذر(، شرکت ویتنامی  27) 2020دسامبر

دی( اولین دوز واکسن  6دسامبر ) 26در تاریخ الینی واکسن کرونا بر روی انسان را انجام دادند و اولین مرحله آزمایش ب

سال برای انجام مرحله اول  18-50بومی کرونا به سه داوطلب تزریق شد و بالغ بر  شصت داوطلب با رده سنی 

 آزمایش واکسن تولیدی انتخاب شدند.

                                                           
1
 . mismanaged 

2
  Nanogen 
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برای بازه 1میلیون دوز واکسن کرونا با شرکت انگلیسی آسترا زنکا 30ه زمان وزارت بهداشت ویتنام برای تهیهم

های آمریکایی، روسی و چینی نیز در حال مذاکره و همزمان با شرکت 2021زمانی سه ماهه اول تا سه ماهه چهارم سال 

 .(Viet Nam News: 2021/01/06مذاکره می باشد )

ترین زمان ممکن برای تولید انبوه واکسنِ ده است سریعشایان ذکر است وزارت بهداشت ویتنام اعالم کر

معاون نخست وزیر و رئیس کمیته ملی تدارکات پیشگیری و است. با این وجود  2022ماهه دوم سال  3ویتنامی کرونا 

های بهداشتی، بر تهدید شیوع سراسری ویروس کرونا و ضمن تشویق مردم به رعایت پروتکل 19-مبارزه با کووید

 تغییر عادات خود برای همزیستی با ویروس کرونا تأکید کرد. ضرورت

 کرونا روسیو یاقتصاد راتیتاث( ب

وارد ویتنام  2020میلیون نفر از اتباع کشورهای خارجی در سال  3.8بر اساس گزارش اداره کل آمار ویتنام، بیش از 

گذاری مستقیم خارجی جذب شده در سرمایهدرصدی داشته و میزان  78.7اند که در مقایسه با سال گذشته کاهش شده

درصدی را تجربه کرده  25کاهش  2019میلیارد دالر بوده است که در مقایسه با سال  28.53بیش از  2020سال 

شرکت  101700بالغ بر  2020های تعطیل شده در سال (. تعداد شرکتViet Nam News: 2020/12/31است)

 (. Viet Nam News: 2021/01/02درصدی داشته است) 13.9افزایش  2019بوده است که در مقایسه با سال 

در ذیل ارائه  4برای دستیابی به درکی روشن از اثرات منفی بحران کرونا بر بخش اقتصادی کشور ویتنام جدول شماره 

 شده است.

 

 : اثرات بحران کرونا بر اقتصاد ویتنام4جدول شماره 

 در 2۰2۰سال  2۰19 2۰2۰ هاشاخص ردیف

 2۰19مقایسه با 

 - درصد ۰2/7 درصد 91/2 رشد تولید ناخالص داخلی 1

 - درصد ۰1/2 درصد 68/2 بخش کشاورزی GDPرشد  1.1

صنعت و ساخت و  GDPرشد  1.2

 ساز

 - درصد 9/8 درصد 98/3

                                                           
1
  Astra Zeneca 
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 - درصد 3/7 درصد 34/2 خدمات GDPرشد  1.3

مالیات محصوالت با کسر یارانه  1.4

 تولید

 - درصد 46/6 درصد 7/1

 در صد 1/5+ 7/517 9/543 تجارت خارجی 2

 درصد 25- ۰2/38 53/28 جذب سرمایه گذاری خارجی 3

 درصد 7/3+ 1684۰ 17464 های منحل شدهتعداد شرکت  4

 درصد 7/78- میلیون 18 میلیون 8/3 تعداد مسافران خارجی 5

 www.gso.gov.vnمنبع: 

میلیارد دالر خسارت وارد شده است.  4ی هواپیمایی ویتنام حدود هابه شرکت 2020قابل ذکر است، در سال 

المللی بهبود نیابد، این بازار خطوط هوایی بین 2021نماینده شرکت ویتنام ایرالین اعالم کرده است چنانچه در سال 

 (.Vneconmy 2020/11/17 &26میلیون دالر ضرر خواهد کرد) 2.6شرکت ماهانه حدود 

زدگی و با اولویت قرار دادن حفاظت از جان و امنیت روحی و روانی ویتنام به دور از سیاسترهبران در مجموع، 

و تخصیص منابع و امکانات برای ساخت و خرید واکسن کرونا تاکنون در بخش خاتمه دادن به بحران عملکرد کارآمدی 

قرنطیه، هدف گذاری رشد اقتصادی از های شدید بهداشتی و داشته است، اگرچه در ابتدا به دلیل اعمال دستورالعمل

 درصد کاهش یافته است.  3به نزدیک  2020درصد در سال  7حدود 

که احساس بحران در فضای سیاسی و افکار عمومی  شودحاصل می بخشیدن بحران زمانی اتمهشایان ذکر است خ

ی بحران به دلیل اینکه بحران کرونا به اتمام کاهش یافته و اقدامات اجرایی به پایان رسیده باشد. در رابطه با بخش یادگیر

 گیرد. نرسیده، رسوب تجربیات به صورت روزمره و بر اساس مکانیسم سعی و الگوگیری از اقدامات موثر صورت می

 

 فرجام سخن

سازی، محور و اشخاص متناسب با نقش خود نسبت به مفهوممحور است تا شخص رهبری بحران در ویتنام، بیشتر وظیفه

عدم قطعیت،  کشور ویتنام با توجه بهورزند. در این خصوص بخشی بحران اهتمام میسازی، معناسازی و خاتمه تصمیم

و  تاثیرگذاری بر رفتار و هدایتویروس کرونا به  عظیم بودن خطر و ضرورت واکنش اضطراری به وضعیت پیچیده

ها به آنان متذکر های اجتماعی و خبرگزاریز طریق شبکهویتنامی پرداخت و هشدارهای الزم را ا شهروندانهای دیدگاه
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شدن فزاینده و بیش از پیش قرار گرفتن در زنجیره اقتصاد جهانی عرضه، تقاضا و تامین، با المللیرغم بینویتنام بهشد. 

رای اولویت قرار دادن حفاظت از جان شهروندان خود و با در نظر گرفتن تراکم باالی جمعیت در این کشور ب

رو، از زمان ثبت اولین فرد مبتال به ویروس سازی محدود کشور کرد. از اینمحدودسازی تبادالت انسانی اقدام به قرنطینه

مورد جان باخته یکی از بهترین  35مورد مبتال و  1456با ثبت  2020دسامبر  31تا  2020ژانویه  23کرونا در تاریخ 

 ت.نمونه های موفق مدیریت بحران کرونا اس

توان به تشکیل کمیته ملی تدارکات پیشگیری و های ویتنام در مبارزه با ویروس کرونا میترین اقداماز مهم

های مشترک با چین و قرنطینه و محدود کردن ورود اتباع به ریاست معاون نخست وزیر، بستن مرز 19-مبارزه با کووید

سازی مسافران ورودی، ها و مراکز قرنطینهی در فرودگاههای بهداشتخارجی، کنترل مرزها و اجرای شدید پروتکل

ها، اطالع رسانی از طریق تلفن همراه و اینترنت، پرداخت ها و کنفرانستعطیلی موقت تمامی مقاطع تحصیلی، همایش

 کمک هزینه به افراد در شهرهای تحت قرنطینه، تولید کیت جدید تشخیص کرونا، افزایش تولید ماسک و کاهش تعرفه

 واردات موادخام آن و ساخت و تامین واکسن کرونا اشاره کرد.

پیشگیری و مبارزه با بحران کرونا متناسب با ساختار سلسه مراتب سیاسی با شایان ذکر است دولت برای 

اهش این منظور انجام گردید منجر به ک  هایی که به به مدیریت بحران کرونا پرداخت و تالش« از باال به پایین»رویکردی 

های الزم یهماهنگ و اجرا لیتسهها منجر به  سازی تصمیمیی اجراباالی  سطحسرعت چرخه بحران شد. از سویی دیگر، 

 یی و کارآمدی فرآیند پاسخگویی شده است.پاسخگو، شبکه سراسردر 

ین کشور توان منوط به سه اقدام اصلی از سوی ابه طور خالصه موفقیت ویتنام در مدیریت بحران کرونا را می

سازی زودهنگام و به موقع فرآیند پاسخگویی؛ بدین معنا که ویتنام در زمانی که هنوز کرونا تبدیل به کرد: ابتدا، فعال

شروع به بررسی خطرات احتمالی آن  هنوز منشاء و عامل آن در چین شناسایی نشده بود، اپیدمی نشده بود و زمانی که

به ریاست معاون نخست وزیر را تشکیل داد و  19-ت پیشگیری و مبارزه با کوویدکرد و سریعاً دولت کمیته ملی تدارکا

به تدوین برنامه ملی برای فرآیند پاسخگویی به بیماری پرداخت.؛ دوم، رهبری درست از سوی دولت همراه با بسیج 

شناسایی موردی از ابتالی روز متوالی بدون  99پس از  2020عمومی منابع؛ بدین معنا که وقتی موج دوم کرونا در ژوئن 

محلی آغاز شد، ویتنام سریعاً منابع الزم را فراهم و سیستم نظارت را با اعزام پزشکان و متخصصان برای انجام تست و 

هزار تست کرونا در مناطق محلی انجام شده و در  10مراقبت از بیماران در سراسر کشور تقویت کرد و روزانه حدود 

حرایی با ظرفیت هزار تخت ساخته شد. سوم، اجرای تبلیغات جامع و قابل اعتماد؛ بدین معنا مدت کوتاه بیمارستان ص

های مطبوعاتی و در اختیار قرار دادن اطالعات صحیح، شفاف، واضح و واحد به آنان که دولت ویتنام با همکاری آژانس
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-پیشگیری و مبارزه با بیماری تشویق کرده موجب ایجاد اعتماد مردم شده و آنان را به مشارکت و همکاری در اقدامات 

 است. 
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 کرونا بر اقتصاد ایران و عراق در چارچوب نظریه حکمرانی مطلوب یرمقایسه تأث

 1رضا مجیدیمحمد

 2مهدی محمودی

 3علی محمد خاکسار

 چکیده

یر تأثی ودهاترین نم مهممورد . در گذاشته استبحران کرونا مشکالت و مصائب بزرگی را بر منطقه خاورمیانه برجا 

های برتر اقتصادی جهان به  قدرتکاهش نیاز و  به فروش نفت یدکنندهنیاز کشورهای تولتوان به  یمکرونا در این منطقه، 

با گذر . این امر کشورهای خاورمیانه را که وابسته به درآمدهای نفتی هستند، به شدت متأثر کرده و اشاره کرد خرید آن

 د آنها برجا خواهد گذاشت.آثار ناگواری بر اقتصازمان 

ها و  ثیرات کرونا بر اقتصاد ایران و عراق چه تفاوتأهدف نوشتار پیش رو پاسخگویی به این سؤال است که ت

بزرگ چه مناسبات یا تخاصماتی  یها پاسخ داد که قدرت هاچنین باید به این سؤالدارند؟ در این راستا هم ییها شباهت

 یرنظریه حکمرانی مطلوب در دو کشور تأث یها کرونا بر کدام شاخصتبعات اند؟  رونا داشتهبا ایران و عراق در دوران ک

یر بیشتر تأثهایی در اقتصاد و وضعیت داخلی این کشورها وجود داشته که موجب  ینهزم بیشتری گذاشته است؟ چه

 ویروس کرونا بر اقتصاد شد؟

یت وضع های روابط خارجی، ینهزمپیش  اماگذاشته است  یرو کشور تأثدد تصابر اق جهان کروناییشرایط  اگرچه

گیری بیماری کرونا در اقتصاد ایران قبل از همهاست.  ییها ایران و عراق دارای تفاوت اقتصادی و سیاسی و ثبات داخلی

که تبعات  بوده در اقتصاد خود ییها از این رو دچار ضعف بوده است؛امریکا  های یمتحر تبعات تحت فشارجهان 

-بیعراق از لحاظ های وضعیت عراق متفاوت است.  ینهزمبه بیشتر نمایان شدن آنها کمک کرد. ولی پیش  بیماری کرونا

                                                           
 mmajidi@ut.ac.ir ای دانشگاه تهران، دانشیار گروه مطالعات منطقه 1

 Saber32a@gmail.com دانشگاه تهران، ای دانشجوی دکتری مطالعات منطقه 2

 m.khaksar1990@gmail.com     ، ای دانشگاه تهرانآموخته مطالعات منطقهدانش 3
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ان را در شرایط ثباتی و عدم توانایی دولت مرکزی دچار اختالل در مدیریت وضعیت کرونایی شده و این وضع اقتصادش

بیکاری و  یشکشور دچار کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزادر مجموع هر دو . کرده استپذیر آسیببیشتر  کرونایی

ی اقتصادی ها مؤلفهفساد اقتصادی که عراق رتبه بدتری از ایران دارد سایر  مؤلفهبه جز  البته .اند کاهش صادرات شده

های شدید در دوران ترامپ علیه ایران و عدم  یمتحرعراق ضربه کمتری نسبت به ایران متحمل شده که علتش هم 

آمار و ارقام مربوطه بررسی و مقایسه  ،در نوشتار پیش رو ادگی اقتصادی دولت ایران برای این رخداد احتمالی بود.آم

ها به صورت  اند. در مقاله پیش رو، موضوع بحث با چارچوب نظری حکمرانی مطلوب بررسی شده و داده شده

 اند. و اسنادی جمع آوری و تجزیه تحلیل شده یا کتابخانه

 .کلیدی: کرونا، ایران، عراق، اقتصاد هایهواژ

 مقدمه -1

که پیامدهای آن از بحران سالمت  رسد یو به نظر م کند یبحران ویروس کرونا روز به روز وخامت بیشتری پیدا م

 ی ضعیف اقتصادی،ها نهیزمچه کشورهای مختلف دارای پیش هر .شودفراتر رفته و با همان شدت به اقتصاد وارد می

ی این ویروس بر آنها بیشتر است. کرونا بر کشورهای اقتصاد خاورمیانه از جمله امدهایپ ریتأثامنیتی باشند  ی وبهداشت

یی ها شباهتو  ها تفاوتکرونا بر اقتصاد دو کشور چه  ریتأثاصلی این است که  سؤالداشته است.  ریتأثایران و عراق 

ران و عراق موجب شدیدتر تأثیرات کرونا بر اقتصاد آنها شده ی در هر یک از دو کشور ایا نهیزمداشته است؟ چه عللی 

 است؟

 ریتأثاین کشورها دچار وابستگی شدید به فروش نفت است و  اقتصاد ایران و عراق هر دو در خاورمیانه هستند.

کرونا بر کاهش و نفت و کاهش قیمت جهانی نفت موجب ضراباتی بر پیکر اقتصادی دو کشور شده است. آنچه 

پذیری کرونا را  ریتأثی قبلی در هر یکی از دو کشور است که ها نهیزمپیش کند یمیت عراق و ایران را متفاوت وضع

ی ناشی از حضور امریکا در عراق در چند سال ها یثباتافزایش داده است. عراق به علت اشغال توسط داعش و بی

ی ها استفادهی امریکا و سوء ها یدشمنو  ها میتحرلت زیادی از کرونا شده است ولی ایران به ع  خساراتگذشته دچار 

 پذیری بیشتری در اقتصاد خود شده است.ی بزرگ از انزوای ایران دچار آسیبها قدرت

ی کشورهامقاله پیش رو ابتدا به بررسی نظریه حکمرانی مطلوب پرداخته است؛ سپس تأثیرات کرونا در هر یک از 

ی ایران و عراق در مواجهه با کرونا پرداخته ها تفاوتنهایت به بررسی شبهات و  ایران و عراق را واکاوی کرده و در

 است.
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 مطلوب حکمرانی -1-2تعریف مفاهیم -2

 در برخی از متون، حکمرانی خوب
  به معنی دولت خوب1

توان این دو مفهوم را  است، اما نمی  نیز تعریف شده2

ه خالصه نشده و سایر نهادها نیز در روند اداره یک کشور به مترادف دانست، زیرا همه نهادهای جامعه در قوه مجرب

باشند. اما در میان بسیاری از اندیشمندان این اتفاق نظر وجود دارد که وجود دولت خوب،  اندازه خود سهیم می

 آرام اقیانوس شرط الزم برای حکمرانی خوب است. کمیسیون اقتصادی، اجتماعی آسیا و
اصول مهم حکمرانی 3

ها با احترام نهادن به این اصول و اجرایی  ده است؛ حکومتکرثر در تقویت این اصول را تبیین ؤعوامل م خوب و

بایست  برای رسیدن به حکمرانی مطلوب می . بردارند پایدار توسعه ثری در روندؤهای م توانند گام نمودن آنها، می

وب باشند. گاهی رسیدن به این قوانین به علل ساز حکمرانی مطلقوانینی در جامعه حاکم شود که بتواند زمینه

شود یا پس از تصویب قوانین در مسیر اجرا با  سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دچار فراز و فرودهایی می

 .( (Bevir,2013شود وجود تبصرها و موانع گوناگون رو به رو می

 توسعه -2-2

اجتماعی -گیری متفاوت کل نظام اقتصادی زمان و سمتبه طور کلی توسعه جریانی است که در خود تجدید سا

های اساسی در  شامل دگرگونی ،را به همراه دارد. توسعه عالوه بر اینکه بهبود میزان تولید و درآمد را دربردارد

های عمومی مردم است. توسعه در بسیاری از  چنین ایستارها و دیدگاهاداری و هم-اجتماعی ،های نهادی ساخت

تایج نشان داد که شاخص حکمرانی و شاخص ن .گیرد تی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز دربرمیح ،موارد

اثر یکدیگر را بر رشد  متقابل، حکمرانی و وابستگیدر مجموع وابستگی بر رشد اقتصادی اثری مثبت دارند. 

 (.28-1: 1399)نورانی و سطوتی،کننداقتصادی تقویت می

 کرونا -2-3

هستند که از  کروناویریده مجموعهو زیر ها ویروس بزرگی از خانواده4کرونا ویروس  نام علمی

. شود را شامل می 19کووید  و مرس ،سارس های شدیدتری همچون معمولی تا عامل بیماری سرماخوردگی ویروس

                                                           
1
 Good Governance 

2
 Good Government 

3
 ESCAP 

4
 Coronaviruses 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF_%DB%B1%DB%B9
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ادامه  1980طور مداوم تا اواسط دهه  ها به و مطالعه بر روی آن شدند کشف 1960ها در دهه  کروناویروس

کند، با این حال تاکنون هفت کروناویروس  شیوع پیدا می پرندگان و پستانداران طور طبیعی در این ویروس به .داشت

 در 2019،   در دسامبر  2ویروس سندرم حاد تنفسی  وناکر ها، است. آخرین نوع آن شدهمنتقل شده به انسان، کشف 

ر این کروناویروس پس از مدت کوتاهی تمام جهان را درگی شیوع پیدا کرد. انسان در گیری همه با چین ووهان شهر

 Pathak)(2021 ,کرد. 

 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق -3

مند به  تواند زمینه و بستر مناسبی را فراهم کند که محققان و پژوهشگران عالقه انجام پژوهش پیش رو می

اقتصادی مرتبط با آن را مورد ارزیابی  یها بپردازند و بتوانند مؤلفه مطلوب بررسی ابعاد چارچوب نظریه حکمرانی

 یها به فهم رابطه مؤلفه تواند یثیرات آن بر اقتصاد مأچنین تشریح ابعاد گوناگون بیماری کرونا و تد. همقرار دهن

. امید با به دست آوردن اصول حکمرانی مطلوب بتوان کرد اشاره اقتصادی یها مؤلفه بر اجتماعی –زیستی 

توان  این نتایج می از مطلوب باشد.راهکارهایی پیدا کرد که در جهت اعتالی هرچه بیشتر نتایجی حکمرانی 

 المللی در قوانین داخلی به دست آورد. سازی شناخت ملزومات بین ابزارهایی در جهت یکسان

 چارچوب نظری -4

در پژوهش پیش رو برای بررسی موضوع از نظریه حکمرانی مطلوب استفاده شده است. این نظریه با مبحث 

ندی سیستمی ورودی، فرآیند، خروجی ازجمله ابزارهایی هستند که ب در ارتباط است. بر اساس طبقه ها ستمیس

های وسیع و پیچیده را تحلیل و روابط بین اجزا را تبیین کرد. بر مبنای این استدالل از  توان سیستم ها می وسیله آن به

جتماعی و بعد ا-های اداری، اقتصادی، سیاسی شود. بعد کارایی به مؤلفه دو بعد کارایی و اثربخشی استفاده می

ها است.  تقسیم است. تعادل مفهومی مهم در نظریه سیستم های اجتماعی، اقتصادی سیاسی قابل اثربخشی نیز به مؤلفه

شود. هویت تعادل بنا به  ای ندارد بلکه با توجه به بستر حکمرانی تعریف می شده تعادل معنای ثابت و از پیش تعیین

اند نوع تعادل نیز در هر یک  ها با یکدیگر متفاوت طور که مراتب سیستم همانشود.  نوع سیستم و سطح آن تعیین می

بررسی قرار دهد.  تواند سیستم حکمرانی را در دو بعد کارایی و اثربخشی مورد ها متغیر است. این نظریه می از آن

هایی سازوکارهادها و تعادل این دو بعد شرط اساسی تحقق حکمرانی مطلوب است. بعد اول شامل منابع، فرآیندها ن

کار رفته است و بعد دوم دربرگیرنده نتایج حاصل از عملکرد سیستم حکمرانی هعنوان ابزار در حکمرانی ب است که به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C_%DB%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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عنوان بخشی از  های اثربخشی به است. یادآوری این نکته ضروری است که هرگونه تغییر کمی و نیز کیفی در ویژگی

گذارند، در توسعه و تکامل )یا رکود و اضمحالل( متغیرهای کارایی  یکدیگر تأثیر میکه بر  ستاده سیستم عالوه بر آن

مثال افزایش یا کاهش ثبات اقتصادی عالوه بر آنکه همبستگی متقابل با رفاه،  عنوان گذارند. به نیز تأثیر مستقیم می

های سیاسی و مدنی  ها و حمایت استهکند که بر میزان مطالبات، خو عدالت و آزادی اقتصادی دارد، شرایطی فراهم می

مطلوب ظاهر  عنوان ورودی یا داده در بعد کارایی حکمرانی گذارد. به تعبیر دیگر متغیرهای اثربخشی به تأثیر می

در مجموع بانک جهانی، حکمرانی مطلوب را بر اساس شش شاخص  (.117-85: 1388شود )جاسبی و نفری، می

و  1996-2002بار در دوره  ها وضعیت حکمرانی مطلوب  را هر دو سال یک صکند و بر اساس این شاخ تعریف می

اند  ها عبارت دهد که این شاخص به بعد در کشورهای مختلف مورد ارزیابی قرار می 2002صورت ساالنه از سال  به

 از:

گذارد مورد  ثیر میحق اظهارنظر و پاسخگویی: بدین مفهوم که مردم بتوانند دولت را در برابر آنچه بر مردم تأ -

 ؛سؤال و بازخواست قرار دهند

عدم خشونت: این شاخص به میزان ثبات رژیم حاکم و رهبران آن، درجه احتمال تداوم  ثبات سیاسی و -

 ؛پردازد مردان فعلی می ومیر یا تغییر رهبران و دولت های جاری در صورت مرگ حیات مؤثر دولت و تداوم سیاست

: کارآمدی دولت در انجام وظایف محوله که شامل مقوالت ذهنی همچون کیفیت تهیه کارایی اثربخشی دولت -

و تدارک خدمات عمومی یا کیفیت نظام اداری، صالحیت و شایستگی کارگزاران و استقالل خدمات همگانی از 

 ؛فشارهای سیاسی هست

ها،  هایی از قبیل: کنترل قیمت تهای ناسازگار با بازار تمرکز دارد. سیاس بار مالی مقررات: بر روی سیاست -

 ؛ازاندازه تجارت خارجی عدم نظارت کافی بر سیستم بانکی همچنین هزینه وضع قوانین برای محدودیت بیش

مردان و شهروندان یک کشور برای نهادهایی قائل هستند که  حاکمیت قانون: میزان احترام عملی که دولت -

 ؛یجادشده استباهدف وضع و اجرای قانون و حل اختالف ا

-13: 1389کنترل فساد: استفاده از قدرت و امکانات عمومی در جهت منافع شخصی. )کمیجانی و سالطین، -

15.) 
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 جمع بندی ارکان نظریه حکمرانی مطلوب –شکل یک 

 

 )طرحی از نگارندگان(

 تأثیر کرونا بر اقتصاد ایران -5

های مختلف اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم، فته است. شاخصایران مانند بقیه کشورها تحت تأثیر کرونا قرار گر

ها تواند نشان دهد که تا چه حدودی اقتصاد کشور دچار زیان هایی شده است. وجود تحریمبیکاری و امثال اینها می

 این تأثیرات را بیشتر کرده است.

 ایران یکرونا بر رشد اقتصاد یرتأث  -5-1

 ماه 6 در نفت بدون اقتصادی رشد منفی گذاشته است. ریتأثند اکثر کشورهای جهان کرونا بر اقتصاد ایران مان

ماه نخست سال نسبت  6درصد و رشد اقتصادی با نفت در  4/1شابه سال گذشته مثبت م دوره به نسبت 99 نخست

نفت فصل بانک مرکزی اعالم کرد که رشد اقتصادی با  سییر .درصد است 3/1به دوره مشابه سال گذشته مثبت 

درصد و  6/0درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به ترتیب منفی  1/5و مثبت  2/9به ترتیب منفی  99اول و دوم سال 

 نیمه پس از آن بانک مرکزی خالصه گزارش تحوالت اقتصادی ایران در بخش واقعی .درصد بوده است 2/3مثبت 

حاصل از منابع آماری و برآوردهای  یها اساس داده برکرد.  منتشر را( 1390 ثابت یها متیق به) 1399 سال نخست
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مقدماتی انجام شده در خصوص تولید ناخالص داخلی کشور، نتایج اولیه نشان دهنده آن است که تولید ناخالص 

 3229به  1398هزار میلیارد ریال در نیمه اول سال  3189از  1390ثابت سال  یها متیداخلی به قیمت پایه و به ق

نتایج مقدماتی حاصل از بررسی روند تحوالت . افزایش یافته است 1399رد ریال در نیمه نخست سال هزار میلیا

 1396درصدی برای نیمه نخست سال  1.3اقتصادی حاکی از برآورد رشد اقتصادی  یها تیارزش افزوده فعال

ای اقتصاد  ص اقالم هزینهای که در خصو از سوی دیگر در سمت تقاضای اقتصاد و بر اساس برآوردهای اولیه است.

ی بخش دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و یهمچون مخارج مصرف نهانی خصوصی، مخارج مصرف نها

، -6/2ای فوق الذکر به ترتیب  به عمل آمده است، رشد اقالم هزینه 1399صادرات و واردات در نیمه نخست سال 

سال قبل است. در مجموع، رشد هزینه ناخالص داخلی به  درصد نسبت به دوره مشابه -7/37، -6/20، -6/0 ،-1/4

برآورد ارزش  .درصد افزایش یافته است 1.2نسبت به دوره مشابه سال قبل  1399قیمت بازار در نیمه نخست سال 

دهد که علت عمده افزایش نرخ رشد تولید  نشان می 1399های مختلف اقتصادی در نیمه نخست سال  افزوده فعالیت

های صنعت، خدمات مؤسسات پولی و مالی، کشاورزی و  اخلی را باید در افزایش ارزش افزوده فعالیتناخالص د

درصدی 3/1مذکور در نرخ رشد  یها تیبرق، گاز و آب جستجو کرد. چنانکه سهم ارزش افزوده هر یک از فعال

. است حد درصد برآورد شدهوا 4/0و  5/0، 5/0، 8/0به ترتیب  1399تولید ناخالص داخلی طی شش ماهه اول سال 

به  1390های ثابت سال  به قیمت 1399بر اساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در نیمه نخست سال 

درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است. نتایج  0.8هزار میلیارد ریال برآورد شد که گویای رشد  389.6میزان 

نشان دهنده آن است که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه، ناشی  حاصل از محاسبات مقدماتی در این زمینه

از افزایش تولید گاز طبیعی و میعانات گازی و صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی نسبت به دوره مشابه 

منفی برآورد  یداًشد 2019المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال  بر اساس آمار صندوق بین .سال قبل بوده است

های اقتصادی به دنبال خروج آمریکا از برجام و ممنوعیت  درصد( که بازگشت دوباره تحریم 9.46شده بود )

های ایالت متحده  یمتحر. چنانچه ایران در شرایط سخت کرونایی به ترین دالیل آن استصادرات نفت، از مهم

 (1399رسید)گزارش بانک مرکزی، یممطلوب به نقطه  2021گرفتار نبود، رشد اقتصادی ایران در سال 

 کرونا بر رشد اقتصادی کشورهای مختلف ریتأث -جدول یک

 سال آمریکا چین دنیا اروپا ایران
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19/3 93/1 91/3 39/11 51/3 2۰۰5 

00/5 50/3 38/4 71/12 85/2 2۰۰6 

15/8 15/3 32/4 33/14 87/1 2۰۰7 

35/0 65/0 85/1 65/9 14/0- 2۰۰8 

07/1 33/4- 67/1- 39/9 54/2- 2۰۰9 

79/5 30/2 30/4 63/10 56/2 2۰1۰ 

64/2 84/1 14/3 55/9 55/1 2۰11 

44/7- 74/0- 51/2 85/7 25/2 2۰12 

19/0- 06/0- 66/2 76/7 84/1 2۰13 

60/4 58/1 84/2 42/7 45/2 2۰14 

32/1- 36/2 87/2 04/7 88/2 2۰15 

40/13 05/2 59/3 84/6 56/1 2۰16 

75/3 73/2 26/3 94/6 21/2 2۰17 

84/2- 15/2 04/3 75/6 92/2 2۰18 

46/9- 52/1 47/2 10/6 33/2 2۰19 

98/5- 51/7- 03/3- 18/1 91/5- 2۰2۰ 

12/3 69/4 80/5 21/9 74/4 2۰21 
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 (Source:worldbank,2021) 

بینی آتی پیش یها ان در سالای برای رشد اقتصاد ایر المللی پول روند امیدوار کنندهصندوق بین ،با وجود این 

نرخ  2020و مشکالت سیاسی دیگر با ایاالت متحده، رشد اقتصادی ایران در سال  کرونا کرده بود، اما به دلیل بحران

 (worldbank,2021) .منفی است -0.2مثبت و بدون نفت  0.2رشد اقتصادی در نیمه نخست سال جاری با نفت 

 در ایران کرونا بر وضعیت کار یرتأث -5-2

حکمرانی مطلوب کاهش نرخ بیکاری است. ویروس کرونا با تبدیل شدن به یک ویروس  یها یکی از شاخصه

آن متأثر شده و بنابراین انتظار گیر جهانی، پیامدهای اقتصاد بسیاری در پی داشته و تقریباً همه کشورهای دنیا از  همه

را با یک رکود قابل توجه سپری کند. در این میان، ایران نیز مانند بسیاری از  2020رود تا اقتصاد جهانی سال  می

اقتصاد ایران در  برد. گیری جهانی شده و در نتیجه از پیامدهای اقتصادی ناشی از آن رنج می کشورها درگیر این همه

را پشت سر گذاشته است. هرچند  1398و  1397یوع بیماری کرونا مواجه شده که دو سال سخت حالی با مشکل ش

کاهش تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران سبب شده است تا ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد کاهش یابد و دستیابی به 

و  1397رم برای دو سال پیاپی و پیش از آن، دشوار باشد؛ از طرف دیگر، باال بودن نرخ تو 1390سطح رفاه سال 

های بسیاری توانایی  نیز موجب شده است تا بنگاه 1399درصد برای سال  25بینی تورم باالی  و همچنین پیش 1398

در کنار همه این موارد که رکود به ویژه در فصل بهار را به همراه خواهد  .ادامه فعالیت خود را از دست بدهند

تر و تأثیرگذارتر از اثرات رکودی اولیه است. هنوز هیچ برآورد در آینده، بسیار مهم داشت، نااطمینانی از شرایط

دقیقی صورت نگرفته که آیا شیوع ویروس کرونا در شروع فصل گرما متوقف خواهد شد یا خیر؟ صرفنظر از میزان 

آینده و چه در  شیوع تحت سناریوهای مختلف آنچه مشخص است آن است که چه با کنترل بیماری تا چند ماه

درگیر تبعات اقتصادی ناشی از این  1399صورت عدم کنترل و تداوم آن تا پایان سال، اقتصاد ایران تا پایان سال 

درصد از ستانده اقتصاد  11تا  5/7دهد تحت سناریوهای مختلف بین  ها نشان می بررسی جیویروس خواهد بود. نتا

هزار نفر از شاغلین فعلی، متأثر از  6431تا  2870افت. همچنین بین در نتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد ی

 (1399گزارش مجلس، .(شیوع ویروس شغل خود را از دست خواهند داد

 ایران کرونا بر صنعت یرتأث -5-3

https://www.farsnews.ir/special/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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صنعت در ارتباط  ی حکمرانی مطلوب است.ها شاخهافزایش صادرات و مثبت بودن تزار تجارت خارجی جزو 

مختلفی که این پارادایم  یها جنبهمفهوم توسعه پایدار و  یریفراگ عه پایدار و حکمرانی مطلوب است.مستقیم با توس

 یها شاخصو نظریات متعددی مطرح شود. موضوع توسعه پایدار و  شود، باعث شده است تا تعاریفرا شامل می

شود زیست محیطی را شامل می ابعاد توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آن موضوعی فرا بخشی بوده و کلیه

از حجم ارزش تجارت (. کرونا در صنعت ایران مانند سایر بخش تأثیری منفی داشته است. 13-1: 1399)نیک بین،

میلیارد دالر بوده  3/41و  7/43، میزان واردات و صادرات کشور به ترتیب 1398میلیارد دالری کشور در سال  85

میلیارد  30به  1399شود حداکثر صادرات کشور در سال  بینی می ، پیش19کووید است. با توجه به به شیوع ویروس 

میلیارد دالر برآورد شده است. با این  35دالر برسد. این موضوع در حالی است که حداقل نیاز ارز وارداتی حدود 

ه تولید اصابت خواهد فرض که حتی اگر ارز مورد نیاز کاالهای اساسی کشور ثابت بماند بیشترین کسری ارز به حوز

ای، قطعات و مواد  ای، واسطه درصد از واردات کشور را کاالهای سرمایه 80بر اساس آمار موجود بیش از  زیراکرد 

 .(1399گزارش مجلس،(دهند اولیه تشکیل می

 ای، قطعات و مواداولیه بر تولید کشور ای، واسطه محدوده اثرگذاری کاالهای سرمایه  -دو شکل 

 

 (1399مجلس، )گزارش

 ایران کرونا بر کشاورزی ریتأث -5-4

سابقه و تهدید اجتماعی وخیم در جهان بخصوص ایران نشان دهنده یک وضعیت اضطراری بی 19کووید 

-، سیاستها دولت. با این وجود باشد میجهان  کشورهای. حفاظت از امنیت غذایی اولویت اول در تمامی باشد می
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ی باید اذعان کنند و بکوشند تا از اثرات منفی بالفعل و بالقوه این پاندمی و تبعات آن بر المللو جامعه بین گذاران

های کلیدی ذیربط در امنیت غذایی، تغذیه و معشیت بکاهند. باید در نظر داشت در بخش کشاورزی دامداران بخش

بر بخش  19کووید اثراتی دارند. ثرترین بخش در امنیت غذایی نقش کلیدؤترین اقشار جهان و مپذیردرگروه آسیب

زمان کمی مانده است.  ثیراتأگفت تا مشخص شدن ت توان مینامشخص است و هنوز  عمدتاًدام، همچنان 

زنجیره های قیمت دام است.  رسمی تاکنون ممکن نبوده است، اما مشاهدات فعلی حاکی از اختالل در های ارزیابی

 -همراه با تبعات اجتماعی ته حاکی از این است که این اختالالتگذش های گیریکسب شده از همه  های تجربه

ارزش افزوده گروه  1399در نیمه نخست سال ( 9-1: 1399،بنائی) .رو به افزایش است احتماالًاقتصادی حاد 

 لسا مشابه دوره به نسبت که هزار میلیارد ریال برآورد شد 372.6به میزان  1390ثابت سال  یها متیکشاورزی به ق

 جهاد وزارت از دریافتی پایه آمارهای اساس بر شده انجام برآوردهای. دهد می نشان افزایش درصد 4.4 قبل

 به قبل سال مشابه دوره به نسبت 1399 سال در باغی و زراعی محصوالت تولید که است آن از حاکی کشاورزی

 (FAO,2021).افته استدرصد افزایش ی 1.8درصد و تولید محصوالت اصلی دامی  5.8و  10ترتیب 

 کرونا بر وضعیت اقتصادی عراق ریتأث -6

این روزها، روزهای سختی برای عراق است و با آغاز گسترش ویروس کرونا در کشور و ضعف دولت در مهار  

ناکارآمد هستند، قیمت نفت در بازار جهانی به سرعت رو  اش یبهداشتی ها سسهؤمبه ویژه  شیها سسهؤمآن، دولتی که 

 .هش نهادبه کا

 کرونا بر در آمد های عراق ریتأث -6-1

کاهش قیمت نفت به علت کاهش تقاضای جهانی و پیامدهای جنگ قیمت عربستان و روسیه، مشکالت بیشتری را 

دالر به  30برای اقتصاد عراق که یک سوم درآمدهای نفتی خود را ازدست داده است، ایجاد کرده است و از تعیین قیمت 

ی عمومی فضا .شود که به معنای از دست دادن بیش از نصف درآمدهای نفتی استصحبت می 2020ودجه عنوان پایه ب

گذاری و مصرف و بینانه فراوان، تشویق کننده نیست، به همین دلیل این امر بر سرمایی بدها ینیباقتصاد در سایه پیش

واهد شد درحالی که دولت به افزایش اقداماتی عراق به رکودی بی سابقه دچار خ اقتصاد .خواهد گذاشت ریتأثقیمت 

اقتصاد عراق را که به فروش نفت به عنوان  .کند نمیو آن را از بحران خارج  کند می تر عمیقکه رکود آن را  پردازد می
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: کاهش جهانی گذارد یم ریتأثکرونا از سه جهت بر اقتصاد عراق  .کند یممنبع اصلی درآمد خود وابسته است، تهدید 

عراق به شدت از نظر مالی و  اقتصاد .یمت نفت، کاهش تقاضای چین برای نفت عراق و فلج شدن فعالیت اقتصادیق

شود و درصد از کل درآمد کشور را شامل می 90ی که درآمد حاصل از نفت ا گونهتجاری به نفت وابسته است، به 

 عراق دولت .ردیگ یماالهای صادراتی را در بر درصد از ک 99درصد از تولید ناخالص داخلی و  45بخش نفت بیش از 

 11که  2019نسبت به بودجه سال  2021تریلیون دیناری را در سال  18امیدوار است که در طرح بودجه درآمد غیرنفتی 

تریلیون دینار برسد که نسبت به سال  73شود که درآمدهای نفتی عراق به  بینی می دست آورد و پیشهتریلیون بود، ب

آغاز شد و رویدادهای بعدی  2019در همین راستا اعتراضاتی از اکتبر  تریلیون دینار کمتر خواهد بود. 20میالدی  2019

های خدمات را کاهش داده است های اقتصادی به ویژه در بخششاخص 2020گیری کرونا در اوایل سال مرتبط با همه

(World Bank Group,2021) 

 ار در عراقکرونا بر وضعیت ک ریتأث -6-3

مرگ بسیار سریع هزاران نفر به علت ابتال به ویروس کرونا، ترس و وحشت بزرگی در همه ایجاد کرد و عدم یافتن 

های احتیاطی برای اجتناب از درمان مناسب در جهان و ضعف سیستم بهداشت و سالمت عراق باعث اتخاذ اقدام

ی دولتی به ها ادارهتعطیل شدند، ساعت کاری  ها دانشگاهو  ها مدرسهخطرات این ویروس و حفظ جان شهروندان شد، 

کرونا و به آنها متوقف شد، برخی  ریتأثدرصد کاهش یافت، سفر از کشورهای تحت  50جز بخش امنیت و بهداشت 

ی ی اقتصادها تیفعالهای دیگر که باعث فلج شدن ی دیگر بستند و اقدامها استانمرزهای خود را بر مسافران  ها استان

اداری و اقتصادی و  های فعالیتدنیای مجازی در سطح رسمی و غیر رسمی، عراق را در انتقال خدمات  ضعف .شد

خدماتی از دنیای واقعی به دنیای مجازی برای جبران یا حداقل کاهش شدت این بحران ناتوان کرد و علت آن این است 

 .قرار گرفته است 197از  155رتبه در شاخص توسعه دولت الکترونیکی در  2018که عراق در سال 

 کرونا بر وضعیت تورم در عراق ریتأث -6-4

ها و درصد بودجه عراق متکی به نفت است و در سایه کاهش قیمت 90براساس برخی برآوردهای اقتصادی، 

ت حقوق ناتوانی عراق در فروش مازاد از تعهد خود در قالب اوپک پالس، مبلغ درآمد کنونی این کشور کفاف پرداخ

درصد است. همین وضعیت هم باعث شده  120به  100زیرا درصد درآمد نفت به حقوق کارمندان  کند ینمکارمندان را 

ی برخ .تا دولت عراق برای پرداخت حقوق کارمندان پول نداشته باشد و رو به استقراض داخلی و خارجی بیاورد
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« ویروس کرونا»رآمدهای نفتی و بحران اقتصادی که با شیوع گویند که دولت در سایه کمبود د کارشناسان اقتصادی می

ای جز افزایش قیمت ارز برای جبران کسری دیناری خود ندارد، اما برخی دیگر در عین حال  تشدید شده است، چاره

 که ممکن است زیان کاهش ارزش پول ملی در سایه رکود اقتصاد جهان بیشتر از منفعت آن باشد و به کاهش اند گفته

این تورم در مواد غذایی موجب فشار زیادی بر مردم شده است و سبد غذایی  .بیشتر قدرت خرید اقشار فقیر منجر شود

 .(World Food Program,2021)کاهش یافته است 2020نسبت به  2021های عراقی در خانواده

 مقایسه وضعیت اقتصادی در دو کشور ایران و عراق پس از کرونا -7

 فقر -7-1

یری کرونا بیشترین آسیب را به قشری که در مشاغل غیررسمی فعالیت دارند، وارد کرد. مشاغل غیررسمی گ همه

رود که ناشی از تخصیص نادرست منابع و استفاده ناکارآمد از  یک مشکل ساختاری در حوزه اشتغال به شمار می

های بدنی و بیکاری محروم  مالی و غرامتهای  های خدمات درمانی، خسارت خدمات دولتی بوده و کارکنان آن از بیمه

کند. میزان اشتغال  انداز آنها برای کاهش فقر را با خطر مواجه میهستند. این مشکل توسعه و رشد کشورها و چشم

ثباتی حاکم در منطقه، اطالعات به درصد اعالم شده است. به دلیل بی 65.8درصد و در ایران  64.4غیررسمی در عراق 

خصوص وجود ندارد. بین اشتغال غیررسمی و بیکاری رابطه مثبت وجود دارد. بنابراین، نرخ باالی  روزی در این

است. اشتغال غیررسمی  2014های آماری سال  دهد که اشتغال غیررسمی باالتر از داده بیکاری در ایران و عراق نشان می

درصدی افراد از نیازهای  33یعنی محرومیت  فقر چند بعدی .دهد آسیب پذیری مردم را نسبت به پاندمی افزایش می

ای برای نشان دادن  لفهؤاساسی مثل آموزش، سالمت و استانداردهای زندگی. شاخص فقر چند بعدی که به عنوان م

درصد اعالم شده است. این  8.6نیز  2018درصد و سال  13.3برای عراق  2014محرومیت شدید طراحی شده، سال 

درصد،  17های فاحشی دارد. شاخص فقر چند بعدی برای شهرهای میسان  عراق تفاوتشاخص در شهرهای مختلف 

درصد و دیاله  3.5درصد، اربیل  2.3درصد در باالترین میزان و برای شهرهای سلیمانیه 13.8  درصد، المثنی 13.8بصره 

باالترین میزان فقر چند بعدی  کند این است که شهرهایی که درصد عنوان شده است. در این میان آنچه جلب توجه می 4

این میزان با شیوع ویروس کرونا شاهد افزایش یک و . را دارند، شهرهای نزدیک به کشور همسایه عراق، ایران هستند

این  شک یرا بر روی آنها گذاشته است. دلیل این امر ب رینیم میلیونی دیگر بوده و قانون منع تردد در عراق بیشترین تأث

ویروس کرونا و افت قیمت نفت  وعیش .مردم عراق در مشاغل غیر رسمی فعالیت کرده و روزمزد هستند است که اغلب
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ترین سناریو حدود  بینانه شوک دو برابری به اقتصاد عراق وارد کرده که مردم را به فقر سوق داده است. حتی طبق خوش

رود در صورت کاهش حقوق کارکنان دولت  ال میمیلیون عراقی دیگر با مشکل فقر روبرو خواهند شد. همچنین احتم 6

فقر در ایران که بیشترین شمار قربانیان  .میلیون عراقی به جمعیت فقیر این کشور افزوده شود 1.7-0.4و بازنشستگان، 

 ناپذیر و پایدار به خود گرفته است. بانک جهانی برای نظارت برویروس کرونا در خاورمیانه را دارد، ساختاری اجتناب

در کشورهایی با رفاه باال دارد. برای این « مطلق»های حاصل شده در زمینه مبارزه با فقر نیاز به تعیین خط فقر پیشرفت

و خط فقر جدید معرفی کرده است. اولین آن قدرت د ،منظور، با در نظر گرفتن خط فقر در کشورهای با درآمد متوسط

دالر در روز در  5.50و دومین آن نیز قدرت خرید برای هر فرد  2011دالر در روز در سال  3.20خرید برای هر فرد 

، سیزده درصد جمعیت ایران که با درآمد 2017اعالم شده است. براساس برآوردهای بانک جهانی در سال  2011سال 

 در که مطلق فقر خطر های داده براساس. دارند قرار کنند و در گروه درآمد متوسط دالر در روز زندگی می 5.5کمتر از 

 از کمتر درآمد با جمعیت و نفر 10.392 روز در دالر 5.5 از کمتر درآمد با ایران در فقیر جمعیت است، آمده زیر جدول

درصد و آمار والدینی  1ایران آمار کودکان بازمانده از تحصیل در دبستان به  در. است نفر میلیون 2.21 روز در دالر 3.20

درصد افراد  2درصد افراد به آب آشامیدنی و  1.6رسد. از سوی دیگر  درصد می 4.4د نیز به که تحصیالت ابتدایی ندارن

های فوق، نرخ فقر چند بعدی که شامل محرومیت از نیازهای  با وجود داده .نیز به خدمات بهداشتی دسترسی ندارند

دالر در روز است، زیر  1.90متر از اساسی مثل آموزش، سالمت و استانداردهای زندگی بوده و جمعیتی که درآمدشان ک

آمد بیشتر خواهد بود. در مواقع طبقاتی که در تکن مالی . تأثیرات کرونا بر فقر در عراق بر قشرهای کم دردرصد است 1

 .(Unicef,2021)اندکمتری برخوردارند، به افت سطح زندگی بیشتری دچار شده

 تورم -7-2

توسط نرخ تورم نقطه به نقطه که نشان دهنده میزان افزایش قیمت سبدی المللی پول، م مطابق گزارش صندوق بین

سال گذشته برای مردم  10مشخصی از کاالها و خدمات مورد مصرف یک خانوار در دو مقطع زمانی خاص است، طی 

درصد  20.4میالدی  2018تا  2008های  درصد بوده است. متوسط این نرخ برای مردم ایران در فاصله سال 1.9عراق 

بینی کرده که نرخ تورم نقطه به نقطه در اقتصاد ایران تا سال  المللی پول پیش صندوق بین نیهمچن .گزارش شده است

در  .درصد باقی خواهد ماند 2درصد خواهد بود ولی این نرخ در اقتصاد عراق در حد  20همچنان باالتر از  2024

رونا مقایسه شده است و میزان آمادگی دو کشور از نظر نرخ تورم جدول زیر تورم ایران و عراق در سال های قبل از ک

 دهد کشور عراق وضعیت بهتری در مقایسه با ایران داشته است.نشان می
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 مقایسه میزان تورم ایران و عراق قبل از شروع کرونا –نمودار یک 

 

 )طرح: نگارندگان بر مبنای داده های بانک جهانی(

 نرخ رشد اقتصادی -7-3

المللی  درصد بوده است. مطابق برآورد صندوق بین 5.7سال گذشته  10سط نرخ رشد اقتصادی عراق نیز طی متو

درصد باقی  2در حد  2024درصد فراتر خواهد رفت و تا سال  8پول، رشد اقتصادی عراق در سال آینده میالدی از 

بینی شده و  درصد پیش 6ی میالدی منفی خواهد ماند. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جار

 .درصد بوده است 1.3سال گذشته  10متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران نیز طی 

 مقایسه نرخ رشد اقتصادی ایران و عراق –نمودار دو 
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 )طرح: نگارندگان بر مبنای داده های بانک جهانی(

 سرانه تولید ناخالص داخلی -7-4

دالر فراتر رفته و از درآمد سرانه ایرانیان  900هزار و  5میالدی از  2018اق در سال سرانه تولید ناخالص داخلی عر

سال  10 یط .ادامه خواهد داشت 2024المللی پول این روند تا سال  بینی صندوق بین پیشی گرفته است. بنا بر پیش

ربه کرده است. البته در همین مدت هزار دالری را تج 7اوج  2013گذشته نیز سرانه تولید ناخالص داخلی عراق در سال 

سال گذشته متوسط سرانه  10طی در مجموع  .دالر فراتر رفته است 680هزار و  7از  2011سرانه تولید ایرانیان در سال 

-بنا .دالر بوده است 600هزار و  5ها  دالر بوده، این رقم در همین مدت برای ایرانی 400هزار و  5ها حدود  تولید عراقی

 توان گفت ایران از نظر تولید ناخالص داخلی کمی باالتر بوده است.مقایسه می اینبر

 مقایسه ناخالص داخلی ایران و عراق -نمودار سه 

 

 های بانک جهانی()طرح: نگارندگان بر مبنای داده

 شاخص فساد -7-5

به انتشار شاخص ادراک فساد  که یک سازمان غیردولتی است و ساالنه اقدام« الملل شفافیت بین»های  مطابق گزارش

کند، رتبه جهانی عراق در زمینه فساد طی  قوه قضائیه کشورها می ها و بر پایه میزان اختالس، رشوه، فساد مالی در دولت

سال گذشته همواره از ایران باالتر بوده، هر چند که اوضاع اندکی بهبود یافته ولی همواره یکی از فاسدترین  10

 .بندی شده استهکشورهای جهان رتب
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 مقایسه میزان فساد اقتصادی در ایران و عراق –نمودار چهار 

 

 های بانک جهانی()طرح: نگارندگان بر مبنای داده

 

 نرخ بیکاری -7-6

تا  16سال گذشته در سطحی باال و بین  10ساله عراقی را طی  24تا  15بانک جهانی نرخ بیکاری در میان جوانان 

درصد بوده و طی  22ده است. اما در این مدت نرخ بیکاری در میان جوانان ایرانی همواره باالی درصد ارزیابی کر 17

 .درصد فراتر رفته است 28های اخیر نیز از  سال

 مقایسه نرخ بیکاری ایران و عراق –نمودار پنج 

 

 های بانک جهانی()طرح: نگارندگان بر مبنای داده

 ارزش پول ملی -7-7
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سال گذشته در مجموع در مقابل ریال ایران تقویت شده  3دهد که دینار عراق طی  ز نیز نشان میتحوالت بازار ار

درصد  256تومان رسیده و معادل  980تومان به  275از  2019تا اکتبر سال  2016است. به طوری که از نوامبر سال 

ضعیف شده که نشان دهنده تقویت دینار درصد ت 216رشد کرده است. در همین مدت ریال ایران در مقابل دالر آمریکا 

بنابراین با وجود مهار نرخ تورم در اقتصاد عراق و با وجود  .عراق در برابر دالر آمریکا طی سه سال گذشته است

افزایش قدرت خرید مردم این کشور به دلیل رشد نرخ برابری دینار عراق در بازارهای جهانی همچنین حاکم شدن روند 

اد این کشور، نرخ بیکاری جوانان و به ویژه سطح باالی فساد در عراق طی یک دهه گذشته بهبود رو به رشد اقتص

شاخص مورد مقایسه با ایران نیز تنها عامل سطح باالتر فساد، اوضاع عراق را بدتر  6ملموسی پیدا نکرده است. در میان 

دینار عراق و ریال ایران می توان گفت دینار  طبق نمودار زیر در مورد مقایسه .دهد از همسایه شرقی خود نشان می

توان درک کرد که در آستانه شیوع کرونا عراق رشد کرده و ارزش پول ایران کاهش یافته است، پس از مقایسه این دو می

 تری بوده است. ایران در وضعیت ضعیف

 مقایسه ارزش دینار عراق در برابر ریال ایران  -نمودار شش 

 

 های بانک جهانی(ان بر مبنای داده)طرح: نگارندگ

 بر اقتصاد دو کشور مؤثرای  ینهزمعوامل  -8

ها مسئول دولتی، نماینده  کنون دهچیزی جز فاجعه برای مردم ایران به همراه نداشته است. تا« 19کووید»شیوع 

یه ایران که تأثیرات های آمریکا عل میتحر .اند خاطر این بیماری جان خود را از دست داده مجلس و رهبر مذهبی به
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 5مخرب زیادی بر اقتصاد این کشور داشته است، اوضاع را بدتر کرده است. دولت ]ایران[ به اجبار یک وام اضطراری 

. این برد یماقتصاد ایران از یک بیماری طوالنی رنج المللی پول درخواست کرده است.  میلیارد دالری را از صندوق بین

دو رقمــی و نرخ رشــد پایین  یها تورمشمســی بــه نفــت آلــوده شــد و همــواره با  50اقتصاد از اوایــل دهــه 

درصدی پایدار یکی از آرزوهای دیرینه برنامه ریزان بوده است.  80مواجه بوده اســت به طوری که رشــد اقتصادی 

اقتصادی در پنــج دهه اخیر نیز نشــان بدین ترتیب اقتصاد ایران در ذات خود عیب دارد و بررســی عملکرد مدیران 

سال  50 یها روزنامهزیادی با هم نداشته است. همانگونه که در  یها تفاوتکه نحــوه مدیریت آنها بر اقتصاد  دهد یم

. حال در کنار مشــکالت هاست دغدغهپیش دغدغه افزایش قیمت کاال وجود داشت، همچنان این موضوع یکی از 

اخیر تحت تأثیر تحریم نیــز قرار دارد و تأثیر آن نیز بســیار قابل توجه اســت.  یها سالایران در  ســاختاری، اقتصاد

، اما در ماند یماگر تحریم نبــود، تمام مشــکالت ســاختاری اقتصــاد ایران همچنان پشــت درآمدهــای نفتی پنهان 

میلیارد دالر بود با اکنون که چند  120د ارزی کشــور بیش از که درآم ییها سالنحــوه اداره اقتصاد تفاوت زیادی میان 

ترین زیان بار اقتصاد ایران که در شرایط ی اقتصادی مهمها میتحردر مجموع  .میلیارد دالر شده است، وجود ندارد

 عراق .ی است که دولت عراق از آن آسوده استا مؤلفهکرونایی کشور موجب وخامت بیشتر اوضاع اقتصادی شد و این 

ی مختلف و عدم ثبات سیاسی و امنیتی لطمه خورده است. ظهور داعش در عراق و ها حکومت رییتغ ها از ناامنی،سال

این  سوریه روند بازسازی اقتصادی کشور عراق را که پس از سقوط صدام ضروری بود، به تعویق چند ده ساله انداخت.

است که با وجود شکست سنگین  ییها کانون نیتر مهمیکی از  قعرا است. ها ستیترورکشور هنوز هم گرفتار هزور 

جنوب،  یها استان گذشته ماه چهار یها اعتراض ،اند پراکنده کشور این در همچنان داعش، عناصر تروریستی 2017سال 

 نیا .مرکز و پایتخت عراق فضا را برای فعالیت دوباره داعش در مناطق شمال، غرب و شرق عراق فراهم کرده است

حال حاضر، بازسازی  در .است نشده کن ریشه ؛ اگرچه داعش دو سال پیش در عراق شکست خورد امادهد یمنشان 

رود و مردم آسیب دیده با  با کندی پیش می اند شدههای سنگینی  مناطقی که در زمان جنگ با تروریسم متحمل خسارت

های مهندسی برای پاکسازی  با عملیات نیروهای یگان زمانزندگی عادی فاصله دارند اما روند بازگشت آوارگان هم

نیروهای عراقی با پشتیبانی جبهه مقاومت در پاییز  اگرچه .های انفجاری سرعت بیشتری گرفته است مناطق آلوده به تله

ا به ای ر ها دیگر بر روی زمین منطقه توانستند سازمان رزم گروه تروریستی داعش را متالشی کنند و تروریست 96سال 

های خاموش این گروهک همچنان به صورت مخفی در برخی مناطق فعالیت  صورت متمرکز در اشغال ندارند، اما هسته

 کنند می

 گیرینتیجه -9
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ویروس بدون مرز کرونا بر شرایط اقتصادی، افزایش و کاهش قیمت اجناس و کاالهای تجاری و روابط بین 

و اقتصاددانان سراسر جهان و صادرات و واردات این کشورها در آنها و نظرات کارشناسان  یها کشورها و دولت

بسیاری بر اقتصاد داخلی داشته  یرنیز تأث و عراق گذار بوده است. شیوع ویروس کرونا در ایرانمختلف اثر های ینهزم

و نقل  الملل و حتی حملاست. با مختل شدن تجارت بین تر یچیدهکمی پ ،در ایرانتأثیر کرونا  .و خواهد داشت

داخلی، زنجیره ارزش طیف وسیعی از محصوالت دچار اختالل شده و ظرفیت تولید واحدها، به دلیل عدم دسترسی 

اقتصادی موجب نرسیدن دارو و اختالالت بانکی موجب عدم امکان مبادالت  . محاصرهیابد یها کاهش م به نهاده

واقع ایران در دو جبهه مختلف در حال لطمه خوردن  در .تجاری ایران با کشورها در زمینه مبارزه با کرونا شده است

در یک اتحاد طبیعی دست به دست هم داده است. کشور عراق از  زمان است که گوییاز امریکا و کرونا به طور هم

سوی دیگر مشکالت تحریمی ایران را ندارد ولی وجود نیروهای تروریستی در خاک این کشور به مدت چند سال 

ی بهداشتی، پزشکی و عمرانی این کشور شده است. عراق پس از اتمام داعش فرصت ها رساختیز موجب تخریب

ی خود را برای موجهه با حجم لطمات اقتصادی ناشی از بیماری کرونا را پیدا ها ساختکافی برای بازسازی زیر 

ی اقتصادی ها شاخصه ی اساسی بها ضربهنکرد و این عامل در کنار عوامل دیگر مانند افت قیمت نفت موجب 

 توسعه و حکمرانی مطلوب در این کشور شد.

 منابع:
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 تهران. برگرفته از: .تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی ،کنفرانس بین المللی مدیریت سومین ."ایران

https://civilica.com/doc/1046768 

ایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد نقش سرم"(.1399.)سطوتی پیرایش، هادی .سید نورانی، سید محمدرضا  -

فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران، ."عهاقتصادی با تکیه بر تئوری وابستگی و حکمرانی درگروه کشورهای در حال توس

 برگرفته از : .2هشمار.  3 دوره

https://civilica.com/doc/1144049 

. برگرفته 1399 بهشتیارد ."ارزیابی ابعاد اقتصاد کالن شیوع ویروس کرونا".ی مجلسها پژوهشگزارش مرکز  -

  https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1510573از:

)به قیمت های ثابت 1399قتصادی ایران در بخش واقعی نیمه سال گزارش تحوالت ا"گزارش بانک مرکزی. -

 برگرفته از :.1399. آذر "(139۰

https://www.cbi.ir/page/20964.aspx 
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 محور؛ار انسانو حرکت بسوی ک 19گیری کووید  بحران همه

 هیانوسیو اق ایآس یا منطقه یها استیس

 1پور فریده محمدعلی

 چکیده

نفر را از فقر  اردیلیم کیاست که  افتهیدست  یقابل توجه یاقتصاد شرفتی، به پ21 ز آغاز قرنا هیانوسیو اق ایمنطقه آس

های جهانی، نیل به دستاوردهای  وقوع بحرانهمراه است.  زیتوسعه با خطرات ن نیحال، ا نیبا ا ؛نجات داده است دیشد

، اقتصاد 2020های آغازین سال  دهد. از ماه جدید را بسیار دشوار وموقعیت قبلی را در خطر سقوط در قهقرا قرار می

پردازد که  پژوهش حاضر به این سؤال می شدت متأثر شده است. به 19گیری کووید  ر از بحران همهالمللی و جهان کا بین

بر اقتصاد منطقه آسیا و اقیانوسیه تأثیرگذاشته است و در پاسخ، با بررسی ابعاد منفی  19گیری کووید چگونه بحران همه

دارند  ازین هیانوسیو اق ایآس یکشورهادهد  ش نشان میکند. نتایج پژوهمحور را طرح می گذاری، رویکرد کار انسان تأثیر

رفع  یبلندمدت براراهکارهای کوتاه مدت به  یها حلخود را از راه وسعهخود را اصالح و تمرکز ت یاقتصاد یها مدل

 .دهند رییتغ داریو تحقق توسعه پا یاجتماع یها ینابرابر

  بازار کار، توسعه پایدار، آسیا و اقیانوسیه. بحران اقتصادی،، 19گیری کووید  همههای کلیدی: واژه

 

 مقدمه

تأثیرات مستمر  نیای کارد بر شدن جهانیفرآیندهای ت جمعیتی، تغییرات آب و هوایی و حوالهای فناوری، ت نوآوری

 و(ایل پس نیازا) (ILO) کار یالملل نیکشور عضو سازمان ب 187، 2019در ژوئن  اند. در پاسخ به این تحوالت، داشته

 تیوقفه، مأمور یب یتا با قدرت نداز سازمان خواست وکردند  بیکار تصو ندهیدر خصوص آی سازمان را صدسالگ هیاعالم

 ازهایحقوق کارگران، ن وکار دنبال کند جهان  ندهیمحور در آ انسان کردیرو شتریبا توسعه ب یعدالت اجتماع یرا برا خود

 International) قرار دهد ی خودو اقتصاد یطیمح ستیز ی،جتماعا یها استیرا در قلب س یشانها درخواستو 

                                                           
1
 fm.alipour@khu.ac.ir ،اسی، دانشگاه خوارزمیت علمی دانشکده حقوق و علوم سیئعضو هی 
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Labour Conference of ILO, 2019: art. I, para. D). جهان   19ووید کگیری ویروس  همه، با فاصله چندماه

جامعه  یمقابله جمع یبرا یصدسالگ هیممندرج در اعال تالزاما موجب تسریع درکه  سابقه کرد یب یبحران ریرا درگ

 ه است.شد بحرانمخرب  راتیبا تأث یجهان

جامع و  یها هیتوص ایلو ،رو نیازا طلبد. یمحور را م انسان ی، پاسخبیترت نیدارد و به هم یانسان یا چهره ،بحران نیا

گذاران و  استیو کارگران(، س انیکارفرماها،  )دولتضای خود عبه ا خطاب ،پاسخ نیاز ا یبخش عنوان بهرا  کپارچهی

 .ارائه کرده استردم عموم م

گسترده  یها شوک موجب ازیمورد ن رانهیگ اقدامات سختی، سالمت جهانانکارناپذیر بازیابی  تیاولو به با توجه

گذاری  ، فاصلهنهی، قرنطگیشد قفلتعطیلی کلی یا بخشی برخی مشاغل، شدن  یشده است. با طوالن یو اجتماع یاقتصاد

. با ه استشددچار به رکود  یجهان صاد، اقتروسیسرکوب انتقال و یرااقدامات ب ریو سا یکیزیفاجتماعی و 

و از دست دادن  یکاریبا احتمال ب یشتریکارگران ب و شوند یبسته م یاقتصاد یها ، بنگاهنیتأم یها رهیشدن زنج یمتالش

قرار دارند.  یورشکستگ تانهکوچک در آس یها از شرکت یاریبس که یشوند، درحال یخود روبرو م شتیدرآمد و مع

از  یریجلوگ یآنها برا یها کارگران و خانواده یو اجتماع یمال های تیحماقادر به توسعه  درحال یاغلب اقتصادها

بر منطقه آسیا و اقیانوسیه  19گیری کووید پژوهش حاضر به چگونگی تاثیرگذاری بحران همه .ستندیفقر نگسترش 

 کند.را طرح می محور پردازد و در پاسخ، رویکرد کار انسان می

 بازار کار اقتصاد و بر گیری بحران همه اتریتأث

 ور شعله به آتش سوختکار در حال افزودن  یایبحران در دن نیاست. ا یقبل های کامالً متفاوت از بحران یکنون بحران

از  یریمگطور چش به یریگ کاهش همه یبرا گیشد قفل پدیده ریتأث. (Guterres, 2020) و اضطراب است یتینارضا

خدمات و . گرفته است یشیپ ،شد جادیا وعیسفر که بالفاصله پس از ش یها تیو محدود هیاول یتجار یها شوک

قرار گرفتند که منجر به کاهش تعداد ساعات کار و از  یشدگ قفل ریتحت تأث ماًیمستق ی بهداشتیرضروریغ اتدیتول

که  ییدارند. کشورها یخطر ورشکستگ درمند نشوند،  بهره که از کمک دولت یتا زمان و شد بسیاری غلاشمدست دادن 

خاتمه دادن به کار کارگران از در برابر  فیضع یها و ضمانت یررسمیغ مشاغلبه بخش خدمات،  یشتریب یوابستگ

 اند. را تجربه کرده یباالتر اریبس هیاز دست دادن شغل اول نرخ دارند،سوی کارفرمایان را 
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 یها در مورد سالمت کارگران و خانواده یفور یها یبر بازار کار فراتر از نگران یاگسترده اتریتأث 19گیری کووید همه

مشاغل  کمیت( 1د: نگذار یم ریبر جهان کار تأث یعد اصلدر سه بُ یبعد یاقتصاد یها و شوک روسی. وداردها  آن

 یها ( اثرات بر گروه3( و یاجتماع تیابه حم یمثال دستمزد و دسترس عنوانکار )به  تیفی( ک2( یکار کم یا یکاری)ب

 .((GGKP, 2020 هستند رتریپذ بینامطلوب بازار کار آس جیکه در برابر نتا یخاص

بر اقتصاد  یمنف راتی، تأثشدگی قفل دیقبل از تمد یحت یجهان نیتأم یها رهیدر تجارت و در امتداد زنج یاقتصاد اخالل

 شتریصادرکننده را ب یکشورها یتجار تیها در سراسر جهان وضعکاال متیتوسعه داشت. سقوط ق درحالکشورهای 

ها  هیدهد. خروج گسترده سرما یرا کاهش م ینوبه خود درآمد مال به ورا  یصادرات یها کرده و اشتغال در بخش فیتضع

ت نابودی صنع و تر کرده است دشواررا  یپزشک زاتیو تجه ییواردات مواد غذا ؛منجر به کاهش ارزش ارز شده

 جادیتوسعه ا درحال یکشورها یمال رازبر ت یشتریفشار ب ها نیهمه اگردشگری، درآمد ارزی را کاهش داده است. 

اثرات بر  ،ها دولت مناسب هایاقدامبدون کند.  یبه بحران محدود م مؤثر ییدر پاسخگو راآنها  ییتواناو  کند یم

 شود. می دتریشد هاها، مشاغل و درآمد شرکت

تر  قیموجود را عم های شکاف و آنها داشته است یها ، کارگران و خانوادهیاقتصاد یها بر بنگاه یمتفاوت ریتأثبحران  نیا

 (ILO :Monitor, 2020)دای هستن ژهیتوجه ونیازمند  ریز یها گروهدر این شرایط، کرده است. 

اغلب در  نیدارند و بنابرا اریدر اخت را یاجتماع یها بهداشت و مراقبت یها درصد مشاغل مربوط به بخش 70که  زنانـ 

 ؛خط مقدم پاسخ به بحران هستند

ر د« Gig گیاقتصاد گ»استخدام ازجمله کارگران  دیاقتصاد، کارگران موقت، کارگران در اشکال جد یررسمیغ کارگرانـ 

و  مانکارانیوقت، پکارمندان تمام  یدارند به جا لیها تما و شرکت هستند ریاقتصاد، مشاغل موقت و انعطاف پذاین 

 ؛(Kaine and Josserand, 2019:479)استخدام کنند  را مستقل افراد

 ؛تر است که اشتغال آنها نسبت به نوسانات تقاضا حساس یجوان کارگرانـ 

با مشکل روبرو هستند و  شرافتمندانهمناسب کار  یها فرصت افتنیدر  زین یدر مواقع عاد یمسن که حت کارگرانـ 

 ؛روبرو هستند یسالمت ی حفظاضافعضل ماکنون با 
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که در  یمشغول به کار هستند و کسان یعنوان کارگران خانگ که به یکسان ژهیو و کارگران مهاجر به پناهندگانـ 

 ؛کنند یکار م یو کشاورز دیوساز، تول ساخت

 یطور نامناسب ه ممکن است بهکنند ک می تیفعال یررسمیکه در اقتصاد غ یویژه کسان خرد و مشاغل آزاد به نانیکارآفرـ 

 داشته باشند. یو مقاومت کمتر رندیقرار گ ریتحت تأث

در بازار کار قرار دارند،  ریپذ بیآس تیوضع کیاکنون در  خرد که هم یاقتصاد یها بحران بر کارگران و بنگاه ریتأث

و احساس  یاعتماد ی، باتیتواند شکا یم ، بحران نیکند. عالوه بر ا دیموجود کار را تشد یها یتواند فقر و نابرابر یم

 یاجتماع یها کند و منجر به تنش قیو تعم جادیرا ا یشتیو مشاغل مع یبهداشت دماتبه خ یدر مورد دسترس یعدالت یب

 دیالملل، کشورها با نیجامعه ب تیکند. با حما می فیرا تضع یتوسعه، صلح و انسجام اجتماع اعتماد سیاسی،شود که 

خاص اقدام  یها خاص گروه اتاقتصاد خود و محافظت از مشاغل و درآمد با در نظر گرفتن خطر تیقوت یبرا عاًیسر

 د.کنن

 گیری برای پاسخ به بحران همه ایلوهای  استیچارچوب س

ها در  ستون ریاست. هر ستون مکمل سا تبیین کردهبه بحران در چهار ستون  ییپاسخگو یخود را برا یاصل استیس ایلو

 اند شده یو عادالنه طراح داریپا یبهبود لیتسه یکار، برا یالملل نیب یکشورها است. استانداردها میبار عظ وزن میتقس

(ILO Why International Labour Standards matter in a public health crisis, 2020). 

 دنعمل کن 19کووید پاندمیر پاسخ به د «شرافتمندانهکار  ینما قطب»عنوان  د بهنتوان یکار م یالملل نیب یستانداردهاا

(ILO Standards and COVID-19, 2020: 4.) هکه ب یویژه موارد استانداردها )به نیا یمفاد اصل تی، رعانخست 

از شغل  تیو حما یاجتماع تی، امنضیخاص کارگران، عدم تبع یها از گروه تی، حمایکار داتیو بهداشت، تمه یمنیا

دسترسی و کار،  بازار میتوانند ضمن تنظ یها م و دولت انیدهد که کارگران، کارفرما یرا م اننیاطم نی( امربوط هستند

، یاجتماع تیمانند اشتغال، حما) ایلو یاز استانداردها یا گسترده فی، طدومرا حفظ کنند.  شرافتمندانه تداوم اشتغال

که  است خاص یها ییشامل راهنما( کار در محل همکاری وکوچک و متوسط  یها از دستمزد، ارتقا شرکت تیحما

 یاستانداردها تیرعا، مثال عنوان . بهدشوبحران استفاده  تیریمد یمحور برا انسان رویکرداز  تیحما یتواند برا یم

تر  میاز وخ یریکند که در بهبود و جلوگ یدر محل کار کمک م یو همکار ی اجتماعیکار به فرهنگ گفتگو یالملل نیب

 دارد. یو پس از بحران نقش اساس یر طکا طیشدن شرا
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 کار یالملل نیب یبر استانداردها یمبتن ایلو استیچهار ستون س. 1جدول 

 4ستون 

اعتماد به گفتگوی 

 ها حل اجتماعی برای راه

 3ستون 

محافظت از کارگران در 

 محل کار

 2ستون 

حمایت از مشاغل و 

 درآمد

 1ستون 

تحریک اقتصاد و 

 اشتغال

ت و تقویت ظرفیـ 

 یها تشکل یریپذ انعطاف

 کارفرمایی و کارگری

 ها تقویت ظرفیت دولتـ 

تقویت نهادها و ـ 

فرایندهای گفتگوی 

جمعی  یزن اجتماعی، چانه

 و روابط کار

ایمنی و  هایتقویت اقدامـ 

 بهداشت شغلی

با کار  مقرراتتطبیق ـ 

 شرایط

جلوگیری از تبعیض و ـ 

 محرومیت

دسترسی به سالمتی برای ـ 

 مهه

دسترسی به مرخصی ـ 

 استحقاقی

انواع مختلف تخفیف، ـ 

ازجمله تخفیف مالی و 

 یها مالیاتی برای بنگاه

 اقتصادی

حفظ برای اقدامات ـ 

 اشتغال

گسترش حمایت ـ 

 اجتماعی برای همه

سیاست مالی ـ 

 فعال

سیاست پولی ـ 

 سازگار

وام و پشتیبانی ـ 

 رایمالی ب

های خاص  خشب

ازجمله بخش 

 بهداشت

 

ILO Why International Labour Standards matter in a public health crisis, 2020 

 هیانوسیو اق ایآس یا منطقه یها استیس

 ILO Asia-Pacific Employment and Social) 2020 یانداز اجتماع و چشم هیانوسیو اق ایزارش اشتغال آسگ

Outlook 2020)  کار در  یبر اشتغال و بازارها 19ی کوویدریگ همه ریتأث یبایارز بهآمارها  نیآخر یآور جمعبا

از  یبرخ ،ها و کارگران منطقه ، بنگاهمحلی بر اقتصاد فشاربا  ی. بحران کنونپرداخته استمنطقه جهان  نیتر تیپرجمع

دست دادن  از نیتخم با کند. یگذشته را معکوس م دهه در ریمحدود حاصل از کار شرافتمندانه و رشد فراگ یدستاوردها

 یها نهیجبران هز یدر منطقه برا یپاسخ مال یدهد که اندازه کل یگزارش هشدار م نی، ا2020شغل در سال  ونیلیم 81

خود  یها استیس یآرام بهیه انوسیو اق ایآس یکشورها که ینبوده است. درحال یکاف ی ناشی از بیماریآشفتگو بازار کار 
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کار  ندهیبحران  به سمت آ تیهدا یبرا ازیمورد ن یگذار هیسرما ی ها نهیزم .نندک یم غیتبل یاز بهبود تیحما یبرا ار

 اند از: عبارتمحور  انسان

 ریو رشد فراگ شرافتمندانهمتزلزل کار  یها هیپاو  19دیکوو گیری همه بحران

متعاقب  یاقتصاد و بحران 19دیکوو یریگ ، همه2019سال  از هیانوسیو اق ایدر منطقه آس یرشد اقتصاد شدن فیضعبا 

 به قهقرامحدود را  یاز دستاوردها یکرده است که برخ شرایطی مواجهو کارگران منطقه را با  یاقتصاد یها آن، بنگاه

توسعه و  درحال یگذشته اقتصادها یها در دهه که یمواقع، هنگام نیدر بهتر ید. رشد اشتغال در دهه گذشته حتران یم

در سهم متوسط  یشرق یایآس .نبودی متوازن درصد بودند، رشد 5از  شیب یاقتصادنوظهور در منطقه شاهد نرخ رشد 

و  هیزتجدارد.  ینابرابر شیدر افزا یعواقب امر نیه است. اددانشان  شیافزا 2017تا  2011 یها رآمد ساالنه کار در سالد

را  یریگ همه یاقتصاد نهیتنها هز هنی کشورها مال یتیدهد که اقدامات حما ینشان م های اقتصادی منطقه داده لیتحل

 سوم نسبت به کیحدود  ی،قابل توجه زانیرا به م 19ویروسی کووید عفونتمبتالیان به تواند تعداد  یم دهد یکاهش م

 .(IMF, 2020: 23) کاهش دهد عدم مداخله

 یاشتغال و ناکاف تیفیک است که با یمربوط به نابرابر هیانوسیو اق ایبازار کار قبل از بحران در منطقه آس یاصل یها چالش

رشد  پایداریمانع سرعت و  ،درآمد یوت و نابرابرثردارد.  وندیهمه پ یبرا مکفی و درآمد تیامن جادیا یبودن کار برا

 نییکل را به سمت پا یدر دستمزد تقاضا یخانوار است، نابرابر یدرآمد اصل شغلی،شود. از آنجا که درآمد  یم یاقتصاد

بودند که با  یینسبت باالبهو نوظهور منطقه شاهد رشد  وسعهدر حال ت یاقتصادها .ESCAP, 2018: 7))راند  یم

در صنعت  یخارج یگذار هیتعداد مشاغل با مهارت باالتر همراه بود که با سرما شیو افزا یخصوص یها بخش ییشکوفا

را  یبزرگ یررسمیغ یها کشورها بخش نی. در همان زمان، اافتی شیافزا یمراکز شهر عیو خدمات و با گسترش سر

 2نفر از  اردیلیم 1.3 هیانوسیو اق ایمزد است. منطقه آسمهارت و کمکارگر کم ها ونیلیدادند که متشکل از م یم لیکتش

درصد( مشغول کار  68نفر ) ود ،کارگر از هر سه نفر ؛داده است یجهان را در خود جا یررسمیکارگر غ اردیلیم

 .استده نفر  از 9نسبت  نیا ی منطقه،از کشورها یبرخ یبرا هستند و یررسمیغ

 براساسحران . آثار بدار بازار کار در منطقه است شهیکامالً ر هایاز موضوع گرید یکیچنان هم یتیجنس یها ینابرابر

اوقات زنان اکثر ی بیشتر است. نامتناسب طور به زنان یاقتصاد یها کاهش فرصت. متفاوت استدر اقتصاد  تیجنس

در زنان مهاجر  ،. به عنوان مثالهستند کمتر و مزایای با حقوق یکارگرانبرعهده دارند و را  یررسمیوقت و غ مهینمشاغل 
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 تیحما ،مراقبت، محدود به بهداشت یدسترس ، بیمه،از دست دادن دستمزد خطربا  یکارگر خانگ ای یپرستار مشاغل

 ,UNDP) زنان اشاره داردی علیه قابل توجه خشونت خانگ شیبه افزا ریشواهد اخمواجه هستند.  یکاریو ب یاجتماع

روبرو  یجنوب یایویژه در آس به یو آموزشی شغل یها به فرصت یدسترس تیبا محدود چنان . زنان هم(19 :2020

بدون  یها مراقبت برایرا نسبت به مردان  یشتریکنند و زمان ب یم افتیبا مردان در سهیدر مقا یحقوق کمتر ؛هستند

 کنند.  یحقوق صرف م

 یتیبحران شکاف جنس نی. اه استدااتفاق افت تالیجید یها یفناوررشد و شیوع  نزما، در 19ی کوویدریگ همه انرحب

 یزندگ تیزنان به خدمات تقو یاز دسترس یا ندهیتواند به طور فزا یم یتالیجی، شکاف درده استک تیرا تقو تالیجید

 67 مقابل در) درصد 51با  اآسی جنوب د.کن یریجلوگ ،شده یدر جهان مجاز یمال یریآموزش، بهداشت و درگ یبرا

( ٪37با  قایآفر یپس از جنوب صحرا)در جهان  یتیشکاف جنس نیشتریتأسف بار ب زیهنوز تما ،( 2017 سال درصد در

  .(Worldbank, 2020)است  کرده حفظ

ارائه خدمات  یبازار کار برا یمحدود نهادها یها تیو ظرف یعاجتما تیحما یها ستمیضعف س ایکمبود در این شرایط، 

خط فقر  ریبه ز را از کارگران یادیتعداد ز ی،اقتصاد یها و بنگاه یررسمیو غ یکارگران رسم مشاغلحفاظت از 

مد خانوار ثبات در سطح درآ جادیکه به ا یمذاکره جمع یها نظامقدرتمند بازار کار، ازجمله  ینهادها ابیدر غ .اند رانده

و به سمت  رندیگیشی اند تا از بحران پ ها در تالش کارگران و شرکت ،کند یو کاهش خسارات درآمد کارگر کمک م

 اریبه مع دنیرسوضعیت مناسبی برای ، اکثر کشورها 19کووید یریگ قبل از همه یکنند. حت شرفتیپ ریرشد فراگ

، اشتغال کامل و ریفراگ و داریپا یرشد اقتصاد» یبرا (SDGs) 2015در سال  داریف توسعه پااهداتوسط  شده نییتع

ارتقا کار  یقدرتمند بازار کار برا ی. بدون نهادها((A/RES/70/1 قرار نداشتند «همه یمولد و کار شرافتمندانه برا

. است کرده جادیا یآرام آشفتگ انوسیو اق ایکار در سراسر آس یدر بازارها19کووید، بحران ریو رشد فراگ شایسته

 .دوش بیان می ادامهکارگر و خانوار منطقه در  اردیلیم 9/1 شتیها و در مورد مع شرکت یداریبر پا یمنف راتیثتأ

 میعظ اسیدر مق یت کاراساع اتالف

بر بازار  19کووید ریتأث. (OECD, 2020)به سقوط کار و صعود بیماری منجر شده است  19گیری کووید بحران همه

ماهه اول سال  در سه گیری ویروس . با بحران همهکاهش ساعات کار احساس شد شدگی و با قفل زیکار قبل از هر چ

 2019ماهه آخر سال  که در سهبود  یساعاتدرصد کمتر از  7.3، کل ساعات کار در سراسر منطقه در حال حاضر 2020
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شغل معادل  ونیلیم 125ادن از دست د معادل ماهه اول کار صرف شده است. از دست دادن ساعت کار در سه یبرا

بدتر بوده و ساعات کار  یتوجه طور قابل ماهه دوم به مربوط به سه جینتا هفته( بود.در ساعت کار  48وقت )بر اساس تمام

است که  افتهیدرصد کاهش  15.2به  2019سال  ماهه چهارم به سه نسبت زده شده است نیآرام تخم انوسیو اق ایدر آس

ضرر در ساعات کار در  نیشتریکه ب شود یزده م نیتخم. نفر است ونیلیم 265وقت  تمام شغل نترفاز دست  یبه معنا

 وقت رخ داده باشد شغل تمام ونیلیم 170ماهه دوم، معادل  درصد کاهش در سه 27.3با  ایآسسراسر جهان در جنوب 

(ILO Monitor, 2020: 16). 

 بحرانبا اعداد قبل از  سهیشغل در مقا ونیلیم 81فاصله 

 یبقا شده است و لذا  یبوده است اما بحران طوالن یدر کاهش ساعت کار 19کوویدبحران  هیاول ریتأث که یدرحال

ماهه دوم سال  در سه .است شده دولت دشوارتر تیحما سطح نظر از صرف ،کار کامل خود یرویحفظ نبا ها  شرکت

 اسیبا کاهش اشتغال در اکثر کشورها با مق یکار ساعت ی، ضررها2019دوره در سال  نیهم با سهی، در مقا2020

 .درصد همراه بود 19تا  0.1انقباض از 

از سال  شیپ داشته است. یریچشمگ شیماهه اول سال افزا سهدوره  دو نیاقتصادها ب شتریب در از دست دادن اشتغال

شدت با بحران  که به کرد یرا دنبال م درصد 0.9تا  0.7 نرخمداوم  یروند صعود ،، اشتغال در منطقه با رشد ساالنه2020

 کینزد 2020استخدام سال  نیکه تخم یی، جاایجنوب آس درعمدتاً  2020مشاغل در سال  یا منطقه شکافمختل شد. 

شود که  یزده م نیتخم ایشرق آسدر است.  یدرصد 7.4افت  باقبل از بحران،  هیپا رخطیشغل ز ونیلیم کی است، 50به 

دست  زمیلیون شغل در منطقه ا 81است و در مجموع،  قبل از بحران( ینیب شیپ ریدرصد ز 1.8ل )شغ ونیلیم 16 شکاف

 (.ILO Monitor, 2020: 20-22)رفته است 

 اندرآمد کارگر دیکاهش شد ورفته  اعات کار ازدستس

ماهه  که در سه زده شده است نیتخماست.  افتهیکاهش  ایراکد  19کوویداز کشورها در بحران  یاریدر بس دستمزدها

درصد ضرر در  3.4که معادل  2020سال  از. است افتهیکاهش  هیانوسیاقـ  ایدرصد در منطقه آس 9.9 ، دستمزدهااول

از  تی)قبل از در نظر گرفتن حما یدرآمد کارگر در (. ضرر برآورد شدهILO 2020aاست ) یناخالص داخل دیتول

 یازآن جنوب شرق و پس رخ داده یجنوب یایدر آس میزان نیدرصد باالتر 17.6ها( با  بستهی محرک مال قیاز طر هادرآمد

 اند.ضرر کرده درصد 7.2با  ایو شرق آس صددر 9.5آرام با  انوسیو اق ایآس
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بانک  نی. بر اساس تخمبه وجود آمده استبحران  نیا یفقر برا شیافزابا عنوان  یگرید یانسان نهی، هزدر شرایط فوق

 1.90از کارگر )با درآمد کمتر ریتواند به تعداد افراد فق یم گرینفر د ونیلیم 25.4تا  22 از شیبر، فق شیاز افزا یجهان

 ,ILO Monitor) است دهینفر رس ونیلیم 98-94به  فیتعداد کارگران ضع 2020در سال  .دالر در روز( اضافه شود

2020: 22-27.) 

 ها دادهی دسترس یتبا محدود یسطح کشور لیوتحل هیتجز

 شود. باوجود یاجرا م یشود که توسط دفاتر آمار مل یکار انجام م یروین یها یبازار از نظرسنج اطالعاتمنبع  نیتر مهم

 را مطرح کرد: ریموارد برجسته ز اقتصادی، لیوتحل هیتجزبا توان  ی، منقص اطالعات

 از کارگران. است قبلاز  شیبحران ب جهیکه داده دارند، کاهش ساعات کار درنت ییدر همه کشورها 

 .دیکار نکن یمدت یبرا ای دیدر هفته کارکن یکمتر ساعاتشده  خواسته

 با  یف ساعات کارتال، اموجود یها اقتصاد با داده 15کشور از  سه در ،2020ماهه دوم سال  در سه

 2019ل مدت مشابه در سا و 2020ماهه دوم سال  از دست دادن اشتغال از سه اسیمق. کاهش اشتغال همراه بود

 گیرد. را در برمی وانیتای درصد 0.1تا  نیپیلیف یدرصد 19از انقباض 

  و  ی، تجارت عمده و خرده فروشیدی، تولییو غذا یخدمات اقامتی ها بخش را ریتأث نیشتریب

ماهه  سه نیب از دست دادن اشتغال یمی، حداقل نلندی. در کره و تااند پذیرفته یو امالک واقع یتجار یها تیفعال

 .ردیگ یپرخطر تعلق م یها به بخش 2020اول و دوم سال 

 از مردان بود شتریکاهش ساعات کار و اشتغال زنان ب ،اقتصادها شتریدر ب. 

  ( ن 24تا  15جوانان )سهم جوانان در هستند. یساعت کارکاهش  ریتحت تأث یطور نامتناسب به زیساله 

 .در کل اشتغال بود آنها همساز  شتریبرابر ب 18تا  3 یدست دادن اشتغال کل از

  0.8 حدود 2020ماهه دوم سال  در سه یکاریموجود، نرخ ب اقتصادهای سراسر درطور متوسط  به 

 است. افتهی شیدرصد افزا 1.3ماهه سوم  نسبت به سال قبل در سهی کارینرخ ب نیانگیم. واحد درصد بوده است

 اند اما با  ی را تجربه کردهباالتر یشغل ست دادنز داکارگران رسمی، با  سهیدر مقا یررسمیکارگران غ

 .اند مواجه شده یت کمتراساع کاهش

 قرار دارند بحراناز  یناش یعواقب اقتصاد ریتحت تأثبیشتر کوچک معموالً  یها شرکت. 
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 کاهش  ای راکدشود،  یم یریگ کارمندان با حقوق اندازه یکه برا اسمی دستمزدمتوسط  منطقه یدر اکثر کشورها

 (.ILO Monitor, 2020: 27-30)فته است ای

 در بازار کار اخاللجبران  یبرا یا منطقه یمال یها نهیهزبودن  یکافنا

 استیس یها بسته بیترک. دهند یو خانوارها پاسخ م یاقتصاد یها کارگران، بنگاه یازهایبه ن هیانوسیو اق ایآس یها دولت

 ،بدین ترتیب ،متفاوت است اریها بس از شرکت یبانیو پشت تیحمای خصوص در حوزه اجتماع در کشورها به یمال

توجه است:  بر اساس سطح درآمد قابل یمال یها استیشود. شکاف بسته س یم دیمنطقه تشد یکشورها نیب ینابرابر

 هیانوسیاق و ایآس منطقه درآمد باال در یدارا یاقتصادها یبرا یناخالص داخل دیاز تول یعنوان سهم به یمال نههزیمتوسط 

 یریگ به همه ماًیمستق دیها با استی. ساست درصد 7متوسط  زیرو  نییدر اقتصاد با درآمد پا که یدرصد است، درحال 24

تواند  یم هامتمرکز شوند. اقدام دهید بیاز خانوارها و مشاغل آس تیکاهش گسترش آن، حما ایپاسخ دهند و بر مهار 

و  یاتیعمل یها نهیکاهش هز یبرا دهید بیآس یها شرکت ازسویپرداخت  ریو تأخ فیتخف ای اتیشامل کاهش مال

 باشد یاقتصاد تیاز سرا یریو جلوگ یمال ینگینقد نیتأم یبرا یپول فیتخف نیچنها و هم آن لمحافظت از اشتغا

(UNESCAP, 2020: 21). 

شده است. محرک  نشان داده یر منطقه ناکافد یپاسخ مال یکار، اندازه کل یتوجه به دامنه خسارت واردشده به بازارها با

درصد از کل ساعات کار در سال  4 حدودکل منطقه  یآنها( برا دی)در نظر گرفتن معادل اشتغال ازنظر تول پاسخی مال

 2020ماهه اول سال  بحران در سه ریتأث لدلی بهدرصد از ساعات کار  11که  شود یزده م نی، تخمسهیدر مقا. است 2019

 (.ILO Monitor, 2020: xiv) است یمال یها نهیتوجه در هز شکاف قابل ،جهیفته باشد. نتر ازدست

 کار ندهیآ یبهبود یبرا هیانوسیو اق ایآسی کشورهامحور  کار انسان دستور

پاسخ به  زمانی هممنطقه  یاز کشورها یاریبس یآشفته است. چالش اساس هیانوسیو اق ایکار در منطقه آس یبازارها

از  کشورها است که دیاست. ام ریو فراگ داریپا یبهبود یبرامردم با تالش و  یاقتصاد یها کارگران، بنگاه یفور یازهاین

تمرکز بر  ی،در بحران فعل. ندکنرا برطرف  خود بلندمدت یاجتماعی ـ د تا نقاط ضعف اقتصادننفرصت استفاده ک نیا

که  از کار کمک کند منیو ا ریمنصفانه، فراگ یا ندهیآ به تحقق دتوان یمحور است م کار انسان ندهیکه هدف آن آ یبهبود

 یبخش انی، پا2030دستورکار( تا سال  بی)سال تصو 2015از سال  است.همسو  2030 داریپا توسعهانداز برنامه  با چشم

منظور  به ریفراگ عادالنه و  صلح ترویجکشورها؛  نیدر داخل و ب ها یجا، مبارزه با نابرابر در همه یبه فقر و گرسنگ
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 نیزم از کره داریحفاظت پا از نانیاطم یزنان و دختران برا یو توانمندساز یتیاز حقوق بشر و ارتقا عدالت جنس تیحما

 UN Department of Economic and Socialآن هدف قرار گرفته است ) یعیو منابع طب

AffairsSustainable Development, 2020). 

 برایمنطقه  یکشورها کهی فقر و مشکالت شیساعات کار و از دست دادن شغل، افزاکاهش ان در بحر یبیترک راتیتأث

را دارند که  ییتوانا نیا کشورها. استآشکار  باًیمناسب و معقول با آن روبرو هستند، تقر یشغل یها فرصت جادیا

 ریو رشد فراگ داریدر مورد توسعه پا مجدداً بر تعهداتشان ی،مجدد اقتصاد یایاح یدر تالش برا و« بزرگ فکر کنند»

 به یریگ بهتر کار پس از همه ندهیبا ارتقا عمل در جهت آ یتوانند تا حد یم انیکارفرما و ها، کارگران د. دولتنکن دیتأک

( 1 :توان خالصه کرد را چنین میآن  نهیسه زم لویاصدساله  هیانیکه در ب کنند یکار همکار یمحور انسان ندهیسمت آ

در  یگذار هیسرما شیافزا (3و  یکار یدر نهادها یگذار هیسرما شیافزا (2مردم،  یها ییدر توانا یگذار هیسرما شیافزا

بر اساس  یو جمع یبه صورت فرد یمل طیخواهد با در نظر گرفتن شرا یاز همه اعضا م ایلو. داریکار شرافتمندانه و پا

کار  ندهیمحور خود در آانسان کردیرو شتریتوسعه ب یبراسازمان  ی باو با همکار یاجتماع یو گفتگو ییگرا جانبهسه

 اقدام کنند. 

 داشته است: چنین مقرر  ایلوها را  این زمینه

ثر ؤ( تحقق م1) :قیاز طر رییجهان کار در حال تغ یها از فرصت یمند بهره یهمه افراد برا یها تیظرف تیتقو ـ الف

 یجهان ی( دسترس3) ؛همه یبرا تیفیثر و آموزش با کؤم ،العمرمادام یریادگی (2ها و درمان؛ ) در فرصت یتیعدالت جنس

 یطول زندگ دردر مواجهه با تغییراتی که  از مردم تیحما یثر براؤم های( اقدام4؛ )داریجامع و پا یاجتماع تیبه حما

 .خود با آن روبرو خواهند شد یکار

به عنوان  یمجدد بر روابط مداوم شغل دیاز همه کارگران و تأک یافک تیاز حما نانیاطم یکار برا ینهادها تیتقو ـ ب

 وثراز اقدام م نانیبودن و لزوم اطم یررسمیغ ی اززانیم ساییاز کارگران، ضمن شنا یقانون تیحما از نانیاطم کسب ابزار

برخوردار  فتمندانهارا کار شمطابق ب یت کافیاماز ح ریبا توجه به موارد ز دیکارگران با همه .یرسم کاربه  یابیدست یبرا

در  تی( حداکثر محدود3) مذاکره شده؛ ای ی، قانونی( حداقل دستمزد کاف2)؛ آنها ی( احترام به حقوق اساس1)؛ شوند

  و بهداشت در محل کار. یمنی( ا4زمان کار؛ )
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اتخاذ ( 1: )قیاز طر همه یبرا شرافتمندانهکار  ،، اشتغال کامل و مولدریفراگ و داریپا یرشد اقتصاد یارتقا -ج

که کار  یو بخش ی، صنعتیتجار یها استی( س2) ؛دکن یم تعقیبها را  آن یکه اهداف اصل یکالن اقتصاد یها استیس

 کیاستراتژ یها ها و بخش رساختیدر ز یگذار هی( سرما3) ؛کند یم تیتقو ی راور بهرهبخشد و  یشرافتمندانه را ارتقا م

، ریو فراگ داریپا یرشد اقتصاد برای ها ها و مشوق استیساتخاذ ( 4کار؛ ) یایول در دنتح یها پرداختن به محرک یبرا

در  یهماهنگ جادیو ا یبه اقتصاد رسم یررسمیاز اقتصاد غ انتقال و ی، نوآورماندگار یها و توسعه شرکت جادیا

مناسب  یشخص یها و داده یخصوص میکه از حر یها و اقدامات استیساتخاذ ( 5) ؛هیانیب نیبا اهداف ا یتجار یها وهیش

است  یتالیجیکار مربوط به تحول د یایموجود در دن یها ها و فرصت چالش یو پاسخگوکند  می محافظت

(International Labour Conference of ILO, 2019: art. III.) 

 یقو یود نرخ رشد اقتصادمنطقه باوج یاز کشورها یاری، بس19دیکوو یریگ همه یماریقبل از ابتال به ب یها دهه در

 ی،رسمریاشتغال غ نرخ، یتیجنس یها شکاف. مانده بودند  عقببرخی نیازهای توسعه پایدار، آوردن ی بربرا ییازنظر توانا

شکاف است.  دهیکشبه چالش در حال توسعه و در حال ظهور را  یتوسعه اقتصادها یرهایمس، فیضع یروابط کار

ا نیز مطرح کرده است که بر بازار کار رابطه مستقیم دارد. با توانمندسازی زنان و جنسیتی، شکاف دیجیتال جنسیتی ر

شوند.  مند میها، جوامع و اقتصادهای ملی نیز از این مزایا بهره دختران از طریق فناوری اطالعات و ارتباطات، خانواده

میلیارد دالر  18ناخالص داخلی جهانی را تا تواند تولید  میلیون زن و دختر افزون بر وضعیت فعلی، می 600کار آنالین 

 انتخاب کننداز هدفی استقبال  یرا برا یتوانند راه ی، کشورها م19دیدر طول بحران کوو. (ITU, 2019)افزایش دهد 

 و شود یاقتصاد منطقه مدر  یریپذ انعطاف شیکار باعث افزا نیکند. ا یم تیمحور را تقو کار انسان ندهیآ یها هیکه پا

 کند. میضعف گذشته جدا  نقاطاز  را ریفراگ یرشد اقتصاد ریمس

 گیری نتیجه

اند.  کرده یاز شهروندان خود معرف تینجات اقتصاد خود و حما یمحرک را برا یها دور بسته نیجهان اول یکشورها

بحران به  نیاز ا تیشده توسط کشورها مشخص خواهد کرد که اقتصاد و جوامع آنها در نها خاص انتخاب یها استیس

 د.ندر نظر گرفته شو دیبا باره نیدرای د شد. مالحظات اصلنخارج خواه یچه شکل

از  آنها یها از کارگران و خانواده تیحماو  سو کیاز  یاقتصاد یها از بنگاه تیبه حما ی، فقط با تعادل بخشنخست

 یتیحما یها بسته دیها با . دولتندیها برآ بحران یبعد انسان عهده از یدرست ها قادر خواهند بود تا به ، دولتگرید سوی
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 یاز درآمد محافظت کنند و کس ؛کنند یریاز اخراج افراد جلوگ ؛کنند ییجو صرفه غلکنند تا بتوانند در مشا میخود را تنظ

اد در اقتص ـ« گیکارگران گ»ازجمله کارگران خود اشتغال،  ـ کنند یکه کار م یرا پشت سر نگذارند. تمرکز بر همه کسان

 ضروری است.ندارند،  یکه راه یبر کسان نیبا حقوق و بدون حقوق و البته همچن ی،ررسمیغ ای یرسم

 یباشد. استانداردها یهنجار های مقابله با چارچوب یبرا یا بهانه دیبه اقدام نبا یفور ازیبحران و ن تی، فوردوم

تالش در سطح  یمحکم برا یی، مبناداریتوسعه پا یبرا 2030و دستور کار  شرافتمندانهکار همراه با برنامه کار  یالملل نیب

 یتر حقوق بشر برا از برنامه گسترده ریناپذ ییجدا یبخش یالملل نیب سنادا نیکند. ا یفراهم م «بهتر یبازساز» یبرا یمل

 دهند.  یم لیرا تشک یبهبود

 یها استیامر به لنگر انداختن س نید. ابمان یدر زمان بحران باق یگذار استیدر قلب س دیبا یاجتماع ی، گفتگوسوم

و پرورش حس هدف مشترک  یشمول اجتماع تی، تقوهااقدام عیسر یاجرا نی، تضمیبازار کار در چارچوب هنجار

 یرا در طراح یاجتماع یارزش گفتگو گرید یها و بحران 2000کمک خواهد کرد. تجربه رکود بزرگ اواخر سال 

ها و  تواند دولت ینوآورانه م هایاقدام ریو سا یاستفاده از فناور ی،. در بحران کنونثر ثابت کرده استؤم یها حل راه

از کشورها کشف  یاریدرواقع بس کهطور  و کارگران( را به هم متصل کند، همان انیکارفرما ندگانی)نما یاجتماع یشرکا

 اند. کرده

 ینقش یالملل نیب یسسات مالؤازجمله م یالملل نیب یها . سازمانفتایبهبود  یجهان یبدون همبستگ توان ی، نمسرانجام

برخوردار  یادیز تیمنسجم از اهم یها امیارتباط پ یاز برقرار نانیدارند و اطمـ  رهیو غ یمالـ  یبانیدر پشت یاساس

 ییتنها د بهتوانن یکه نم ییبه کشورها باید کنند بلکه نیخود را تأم تیجمع یازهاین دیتنها با نه شرفتهیپ یاست. اقتصادها

خود را  یاعضا نیرتریپذ بیدارد که آس نیبه ا یبستگ یالملل نیکمک کنند. قدرت جامعه ب زیکنند ن دایدست پ یبه بهبود

 نگذارد. فیبالتکل ها بحران در
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 ی موردی آلمانبررس بررسی چگونگی رفتار با مسلمانان پس از کرونا،

 1مهدی محمودی

 2علی محمد خاکسار

 چکیده 

یر تأثتمام کشورها  های مختلف موضوعات اجتماعی یهالین بیماری قرن بر تراگیربه عنوان فر 19بیماری کووید

یکی از موضوعات تأثیر گرفته از تبعات بیماری کرونا، بحث چگونگی برخورد با مهاجرین مسلمانان  گذاشته است.

 کشورهار در برخی های بیشت یتمحدودی خشونت آمیز همراه با برخوردهادرکشورهای غیر مسلمان است. در این میان 

علیه مسلمانان اعمال شده است. مسلمانان نیز مانند سایر اقشار مردم با این بیماری درگیر هستند اما به علت شیوع اسالم 

ی عمومی جامعه( چگونگی برخورد با آنها گاهی همراه با فضا ،دولت رسانه،مختلف )هراسی و اسالم ستیزی در سطوح 

چه تأثیری در برخورد با  19گویی به این سؤال است که بیماری کوویدیش رو پاسخمهری است. هدف نوشتار پبی

چنین کدام سطوح از بین سطوح جامعه، دولت، مسلمانان در کشورهای غیر مسلمانان به ویژه آلمان داشته است؟ هم

بندی این شی در تقسیمرسانه یا گروهای افراطی برخورد خشونت آمیز یا توهین آمیز داشته اند؟ عنصر آگاهی چه نق

 اند؟ها داشتهرفتار

شود. پس از شیوع می برخوردهاساز این در برخی مواقع نیز خود مسلمانان به طور تصادفی یا غیر تصادفی زمینه

آمیزی با مسلمانان شد. دولت هند، قانونی تصویب کرد که ی خشونتبرخوردهابیماری کرونا در کشورهایی از هند 

لمانان دشوار کرد. در آلمان که مورد مطالعاتی پژوهش پیش رو است، وضعیت به گونه دیگری است. فضا را برای مس

های مذهبی و دیگر دولت آلمان با مسلمانان روابط خوبی در دوران کرونا برقرار کرده و مسلمانان نیز با لغو اجتماع

آمیز با ستیز و راست افراطی در برخورد توهینمهای اسالاند ولی گروهها به نوعی همراهی خود را نشان دادههمکاری

 مسلمانان نقش دارند.
                                                           

 Saber32a@gmail.com ای دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری مطالعات منطقه 1

 m.khaksar1990@gmail.com ای دانشگاه تهران، آموخته مطالعات منطقهدانش 2
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 ستیزی، آلمانهراسی، اسالمکرونا، اسالمکلیدی:  هایواژه

 مقدمه -1

شرط موفقیت  مقدمه و پیش هراسیاز این منظر مهم است که بیگانههراسی بیگانههراسی با میان اسالم هرابط

، ابتدا از اسالم به عنوان یک آیین بیگانه، غیرخودی، اجنبی و ترروشن  عبارتد؛ به روبه شمار می هراسیترویج اسالم

که در دشمنی آشکار با جوامع غربی است. از این دید مسلمانان )حتی مسلمانان ساکن و شهروند  شودمیغریب یاد 

این نکته اذعان داشته به مان ملل سابق سازعنان دبیر کل غرب( موجوداتی بیگانه، اجنبی و غیرخودی تلقی شوند. کوفی 

که با سوء استفاده مروجان آن از جهالت و عدم ناآگاهی مخاطبان خود از  داند میرا مولود بیگانه هراسی  و اسالم هراسی

کم،  این پدیده یعنی مخالفت با برابری یا دست(. 122-119: 1395)نظری، پردازند میسیاست خود های  تعقیباسالم به 

ها دارای  های فرودست یا اقلیت )حال چه این گروه از حقوق اولیه مثل آموزش، مسکن و بهداشت به گروه دادن برخی

ویژه در کشورهای ای بسیار رایج به تبعیت آن کشور باشند و چه نه( در سطح شهروندان متعارف یک کشور، پدیده

. اما این پدیده را در استیی نهادهای مدنی یافتگی و شکوفا نیافته و به دور از رشد دموکراتیک و سازمان توسعه

بینیم. مثال بارز  داری نولیبرالی و بدون قوانین گسترده برای حمایت از مردم نیز مییافته با روابط سرمایه کشورهای توسعه

از حقوق اولیه  جویان از بسیاری ها و مهاجران غیرقانونی و پناه این امر در ایاالت متحده است که نه تنها بسیاری از اقلیت

محرومند، بلکه بسیاری از شهروندان خود این کشور نیز به دالیل مالی، از سطح برابری در آموزش، بهداشت، مسکن و 

در ایتالیا به نسبت  مثالًغیره برخوردار نیستند. در کشورهای اروپایی نیز هر اندازه توسعه کمتری وجود داشته باشد، 

توان گفت که این پدیده حاصل توسعه نیافتگی است و دالیلی که  بنابراین، به نوعی می تر است. سوئد، این پدیده رایج

نیافتگی دارند: مثل پایین بودن سطح سرمایه فرهنگی و مدنیت  کنند، پوشش بسیار باالیی با دالیل توسعه آن را توجیه می

 .های سیاسی و اداری و غیره نظامدر جامعه، فقر اقتصادی، نابسامانی سازوکارهای توزیع ثروت، عدم کارایی 

 ها تفاوتو  ها شباهت بااسالم؛ و دشمنی ستیزی اسالم ،هراسی نمودهای اسالم -2

در این بخش سعی شده است مفاهیم اسالم هراسی، اسالم ستیزی و دشمنی با اسالم از یکدیگر تفکیک شوند. هدف از 

کرونا با مسلمانان صورت گرفته به طور دقیق در ذیل  این تفکیک این است که مشخص شود رفتارهایی که بعد از شیوع

آگاهانه است. اسالم ستیزی کدام مفهوم قرار می گیرد. اسالم هراسی با توجه به معنای لغوی هراس دارای مفهوم ترس نا

ه به نوع افراطی اسالم هراسی است که با خشونت و برخورد فیزیکی و توهین آمیز همراه شد. دشمنی با اسالم با توج

-1: 1375لغت دشمنی دارای مفهوم آگاهی است. یعنی ستیز، ترس یا هر نوع واکنشی که با آگاهی همراه باشد )عمید،
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 ها نمود هراسی دانست و درواقع این توان از نمود اسالم کننده را نمی آمیز و توهین (. رفتارهای خشونت1288

توان به لحاظ ارادی بودن و آگاهانه بودن  اسالم را می با .پس دشمنی Moghal, 2012) :28-2ستیزی است ) اسالم

یعنی وقتی در سطح فرد یا در سطح کالن یعنی یک ؛ هراسی متمایز دانست ستیزی و اسالم ها و دالیل آن از اسالم ریشه

آن به علت  مانعی بر سر راه رسیدن به منافع سیاسی و اقتصادی دیده شود، از مثابه بهدولت یا حزب عمده سیاسی، اسالم 

حال باید به این نکته دقت شود که این دشمنی مانند دشمنی  .کنند میضربه زدن به منافع خرد و کالن خود اظهار تنفر 

، ناشی از هراس برآمده از تصور ناخودآگاه خطرناک انجامد یم یزیست اسالمستیزی نیست، زیرا تنفری که به  مولد اسالم

، برآمده از "بااسالم  دشمنی"که تنفر ناشی از  ست بودن مسلمانان است، درحالیهای اسالمی و تروری اندیشه بودن

ستیزی اگر با نیت و مغرضانه )و نه  هراسی و اسالم ی اسالمنمودها گرید عبارت به گونه هراس یا ترس کاذبی نیست. هیچ

تواند  بااسالم، در ظاهر می این دشمنی حال بااسالم قرار گیرند. توانند در زمره نمودهای دشمنی از روی هراس( باشند، می

در   (Moghal, 2012:1-5).ستیزی باشدکه از روی نیت قبلی انجام شده است هراسی و اسالم همان مصادیق اسالم

است. مفهوم آگاهی سبب تمایز میان  شده دادهنشان  بندی اشکال مخالفت با اسالم شکل یک نقش آگاهی در تقسیم

ستیزی  هراسی و تعریف اسالم . همچنین وجود خشونت، بین تعریف اسالمشود یماسالم  هراسی و دشمنی با اسالم

ی مشترک هر سه نمود از مخالفت با اسالم این است که شهروند اروپایی ژگیو درمجموع. کند یمتفاوت ایجاد 

 .زند یمدست  بداند و غیرخودی تلقی کند به اقداماتی علیه مسلمانان گانهیازخودبکه مسلمانان را  هنگامی

 

 

 بندی اشکال مخالفت با اسالم نقش آگاهی در تقسیم -1شکل 

 
 (141: 1395)منبع: صباغیان و خاکسار،

 بررسی چگونگی رفتار با مسلمانان پس از شیوع ویروس کرونا -3
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و فضای عمومی  رسانه ی مختلف با مسلمانان در کشورهای مختلف در سطوح دولت،برخوردهااین بخش به  

آمیزی که پس از کرونا علیه مسلمانان صورت ی خشونتبرخوردهابرخی نقاط مختلف جهان  در رداخته است.جامعه پ

های مسلمان حکایت دارد که در ادامه  یتاقلی نیز از برخورد مناسب و با احترام و همکاری با مواردالبته  گرفته است.

نپال که حدود پنج در صد از کل  مسلمانان شین است.ندارای اقلیت مسلمان کشور نپال اند.نوشتار زیر بررسی شده

خصوص دستیابی به امکانات بهداشتی و  در نگران افزایش اسالم هراسی هستند. دهند میجمعیت این کشور را تشکیل 

جامعه اسالمی نپال با  اعضایآموزشی و همچنین استانداردهای زندگی مسلمانان نپال در زیر حد متوسط قرار دارند. 

خ طوالنی عدم حمایت فیزیکی از آنها از سوی مقامات محلی و دولتی این کشور در دوران سختی و نیاز در تاری

 در مسلمانان علیه تبعیض حمالت و مسئله اینهراسانه شدند. میالدی قربانی حمالت اسالم 2016و  2004 های سال

 درپیدا کرده است.  افزایش شود،می محسوب زنیا و سختی های دوره همان جزو که کرونا ویروس شیوع دوره در نپال

نفر از اعضای گروه تبلیغ اسالمی که در مسجدی واقع در جنوب  13میالدی تست کرونای  2020اوایل آوریل سال 

 وجود به کشور این در را مسلمانان علیه خصومت از جدیدی موج مسئله همین و شد مثبتشرقی نپال اقامت داشتند، 

ها در ادامه موجب جدا شدن اقلیت مسلمانان از اجتماع عمومی جامعه شد و این واکنش  .i,2020(Sijapat(آورد 

های پیچیده ایمنی بهداشت و صندوق های در حالی که بسیاری از کشورها با شبکه هویت مقاومتی شکل گرفت.

های ند نپال دارای چالش، برخی از کشورهای در حال توسعه مانمختلف امدادی از شهروندان خود حمایت می کنند

گیر کرونا پذیر اقلیت مسلمان و منابع محدود برای پاسخگویی به بیماری همهمنحصر به فرد با جمعیت آسیب

از این افراد تبعه هند بودند که از گردهمایی برگزار شده  بسیاری . Subedi & (Poudel(:2020, 748-755(هستند

های متعددی درباره رواج اسالم هراسی  ارشهای اخیر گز هفته از سوی گروه جماعت اسالمی در دهلی بازگشته بودند.

المللی و همچنین کشورهای اسالمی را  های بین و خشونت علیه مسلمانان در هند منتشر شده که حساسیت سازمان

برگزاری یک کنفرانس اسالمی در ماه گذشته در میان افزایش آمار کرونا در هند، به یک حمله همه . برانگیخته است

های هند با تبلیغ احساسات ضد اسالمی در  وهای افراطی به مسلمانان هند تبدیل شده است. رسانهجانبه از سوی هند

در پی تصویب قانون جدیدی  ،2020هند از ماه دسامبر  جامعه .اند های اجتماعی در هند دامن زده این کشور به تنش

ر مسلمان برای دریافت شهروندی هند در شهروندی از سوی دولت ناآرام بوده است. بر اساس این قانون شهروندان غی

گیرند. مسلمانان معتقدند این اقدام دولت هند تالش برای تبدیل این کشور سکوالر به کشوری هندو  اولویت قرار می

 تبعیض همچنین و اسالم دین از انتقاد خصوص در هندی مداران سیاست سوی از پیام چند مذهب بوده است. همچنین

 ماه .های اجتماعی را به دنبال داشت این کشور، واکنش کشورهای عربی و کاربران مسلمان در رسانهعلیه مسلمانان در 

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Subedi%2C+Pramod
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Poudel%2C+Kritika
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 به او توهین و پارتی جانتا باهارتیا حاکم حزب به وابسته سیاستمدار یک "سوریا تجاسوی" اسالمی ضد توییت گذشته

برای گسترش روابط خود با کشورهای دولت هند که . است داشته دنبال به را عربی کشورهای واکنش عرب زنان

ها وارد عمل شده  های کشورهای عربی، برای آرام کردن آن گذاری زیادی کرده است، در تماس با مقام خاورمیانه سرمایه

 اعالم و است مسلمانان مقابل در تبعیض درخصوص بدرفتاری و ها گزارشاست. این کشور مدعی غیر واقعی بودن 

میلیون هندی در  10از  شیب .کند روابط هند با کشورهای حوزه خلیج فارس خللی ایجاد نمی ها در ده این گزارشکر

 یبرخ .آورند میلیارد دالری به ارمغان می 50کنند و سالیانه درآمد بیش از  فارس زندگی می کشورهای حوزه خلیج

لمانان در هند برگزار کردند و منظور این اند دلیل اصلی انتشار کرونا اجتماعاتی بوده که مس هندی مدعی شده یها رسانه

به تجمع مردمی اشاره کردند که در نزدیکی یک مسجد در بمبئی  ها آنجلسات جماعت تبلیغی بوده است.  ها رسانه

انجام شد که در اصل این تجمع مقابل راه آهن بود و اجتماع کنندگان به تعطیل شدن ناگهانی تردد قطارها اعتراض 

بزرگ نیز مسلمانان  یها رسانهتماع به دلیل نزدیک بودن به یک مسجد به مسلمانان منسوب شد و برخی اج نیاداشتند. 

سوی دیگر طی روزهای اخیر کارگران مهاجر در گجرات اعتراض برگزار کردند  ازرا عامل انتشار کرونا معرفی کردند. 

انتشار کرونا  ها رسانهب و دین خاصی وصل نشدند و که تعداد آنها نیز بسیار زیاد بود ولی چون مسلمان نبودند به مذه

را به دیگر ادیان نسبت نداند. حادثه بمبئی و متهم شدن مسلمانان بازهم چهره بیمار افراط گرایی و جنگ مذهبی را 

 آنجا که حمالت فیزیکی و از . دای تالش کردند آن را با مسجدی که در آن نزدیکی بود پیوند دهن آشکار ساخت و عده

آنالین اسالم هراسانه به ویژه در دوره کرونا در هند افزایش پیدا کرده است مسلمانان نپال هم نگران اتفاقی مشابه 

اسالم  اجتماعی در صفحات خود خواستار مقابله با های شبکههمین دلیل است که بسیاری از کاربران  بههستند. 

شود افراد به علت ذب( از مسلمانان رخ داده است و تصور میدر اینجا نوعی هراس) ترس کا .اند شده نپال در هراسی

در نپال، شبکه مجازی توییتر محلی  هستند. 19مسلمان بودنشان و عدم رعایت موارد بهداشتی مبتال به بیماری کووید 

ونا برای توهین های لفظی کاربران به مسلمان شده است که مضمون آنها ارتباط بین مسلمانان و گسترش ویروس کر

در حالی است که مساجد نپال تا کنون بیشترین همکاری را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا با دولت  این. است

 (.(Independentpersian,2021 داشتنداین کشور 

ی کمی با مسلمانان شده است و برخی شهروندان بومی بیگانه برخوردهادر انگلستان در سطح عمومی جامعه 

ی برخوردهاو به  اند کردهرعایت نظافت متهم  عدم ن را به عدم رعایت قوانین فاصله گذاری اجتماعی،هراسی مسلمانا

کند  یمولی عموم مردم به طور گسترده با مسلمانان همکاری کرده و دولت نیز تا جای ممکن سعی  اند بردهخشنی دست 

ر بر اثر ویروس کرونا در انگلستان جان خود را از اکنون سه هزار نف در شرایط کنونی ستیزهای اجتماعی افزایش نیابد.
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 بنیاد رئیس »انس التکریتی (MCB, 2021).اند بودهدرمان انگلستان مسلمانان اند که بسیاری از اعضای کادر  دست داده

 مسلمانان  :کرد اعالم باره این در ای یانیهب انتشار با «یافته تشکیل کشور این مسلمانان طرف از که کوردوبا نهاد مردم

 عزت آنان. است داده دست از را خود اعضای فداکارترین و ترین یقال بهترین کرونا به مبتالیان نجات برای انگلستان

  . آوردند ارمغان به ما برای را بیشتری

 مسلمانان در آلمان -4

شد. در واقع  شناسی اسالم ترین مراکز آلمان یکی از مهم 19سده  با اسالم، در اروپای غربی پس از آشنایی

حضور مسلمانان در آلمان بسیار ناچیز بود، زیرا آلمان در جهان اسالمی مستعمره نداشت تا راه  جنگ جهانی دوم تا

و تا حدی از  ترک به آلمان مهاجران مسلمان جنگ جهانی دوم برای مهاجرت مسلمانان به آلمان باز باشد. پس از

این شهر  ویلمرزدورف ترین مسجد شهر برلین در منطقه مسکونی قدیمی. به آلمان رفتند بالکان نشین نواحی مسلمان

، معمار آلمانی طراحی کرده و شبیه کارل آگوست هرمان تعلق دارد را احمدیه قرار دارد. این مسجد که به فرقه اسالمی

میلیون نفر جمعیت، پس  80آلمان با بیش از  .افتتاح شد 1928 ساخته است. مسجد احمدیه در سال هند تاج محل بنای

میلیون نفر اصالتاً  3میلیون مسلمان این کشور،  7/4از فرانسه دومین جمعیت مسلمان در اروپای غربی را دارد. در میان 

های راست افراطی در اروپا پس از گسترش ویروس کرونا افزایش یافته است. به طور کلی فعالیت گروهای هستند.  هترکی

های نئونازی و حزب  هراسی بوده است که با تبلیغات گروههای اخیر شاهد رشد نژادپرستی و اسالم طی سال آلمان نیز

های در مورد برخورد .شود تقویت میاست( « ترناتیو برای آلمانآل»)که ترجمه نام کامل آن  1«ای دی اف»راست افراطی 

بندی این نوشتار بین اسالم هراسی، اسالم ستیزی و دشمنی با شود و بر اساس تقسیمخشونت آمیز که با آگاهی انجام می

نان یا مساجد در مالحمله علیه مس 950میالدی، حدود  2017در سال شود، بندی میاسالم در ذیل دشمنی با اسالم دسته

میالدی  2020و در سال  884میالدی  2019، در سال 824میالدی  2018همچنین در سال  .آلمان صورت گرفته است

ستیزی در یک راستا است یعنی احزاب دشمنی با اسالم در آلمان با بیگانه. حمله علیه مسلمان ثبت شده است 901

اسالم مخالفت ندارند بلکه به علت تعصبات فکری خودشان در راست افراطی به علت حمایت از مسیحیت با دین 

مسلمان مهاجر را به قتل  9، 2در شهر شیشا 2020راستای مخالفت با بیگانگان و مهاجرین است. این حزب در سال 

-Mulhall & Khanرساندند و عالوه بر آن برخورد های خشن و توهین آمیز زیاد با مسلمانان داشته اند 

Ruf,2021:23) .)شده آلمانی مقامات نگرانی موجب هاسنجینظرمانند آن در  یها یشحزب  و گرا ینا موفقیت 

                                                           
1
 ADF: Alternative for Germany 

2
 Shisha 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%81&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%81&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
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 به دهندگان رأیرتبه را در آرا  ینحزب توانست دوم ،این1تورینگن منطقه در 2019 در محلی انتخابات یک در است،

را  یمنسجم و منسجم یدئولوژیاهنوز نتوانسته « ای اف دی» (Independentgermanystate,2020). آورد  دست

 یهاسال یط «ای اف دی»است. در ده ها مصاحبه با هواداران  نوجوناندهندگان آن شامل یرأ گاهیشکل دهد. پا

 عیسر راتییرسد آنچه در همه آنها مشترک است هشدار در مورد تغی، به نظر مدر غرب و شرق آلمان 2017-2020

رسد باعث  چند بحران کرونا در آلمان اثرات مخربی داشته است، اما به نظر میهر . Jedmin,2020)) است یاجتماع

های مذهبی  های اخیر، گروه ها در جامعه آلمان نیز شده است. در هفته های مذهبی و فعالیت بیشتر آن نزدیکی گروه

ها همچنین با تعطیلی  ند. آندیده و نیازمند کمک کن های مختلف، به شهروندان آسیب اند تا با ایجاد کمپین تالش کرده

های کرونا جلوگیری کردند. مسئوالن کلیساها در غیاب شهروندان، مراسم خود را  مراکز مذهبی، از گسترش بیماری

شود. همچنین برگزاری نماز در  های اجتماعی برای عالقمندان پخش می کنند و این مراسم از طریق شبکه برگزار می

کنند تا با اعالم همبستگی  های مذهبی تالش می ها نیز لغو شده است. در این شرایط، گروه مساجد و مراسم دعا در کنیسه

، مسئوالن کلیساها و مساجد 2آم ماین با یکدیگر، به ایجاد انسجام در جامعه کمک کنند. به طور مثال در شهر روسلزهایم

مسئوالن   ایط بیماران دعا کنند. بدین منظور،اند که هر روز در یک زمان مشخص برای بهبود شر از پیروان خود خواسته

زمان، صدای اذان  آورند و در همان کلیساهای کاتولیک و پروتستان در یک زمان مشخص، ناقوس کلیسا را به صدا درمی

های مذهبی شهر روسلزهایم  به منظور اعالم همبستگی میان گروه هاشود. این اقدام نیز از مساجد این شهر پخش می

های اسالمی با همکاری مسئوالن کلیساها، کمپینی برای همبستگی میان  شود. همچنین در دورتمند نیز انجمن میانجام 

شود.  زمان با ناقوس کلیساها، صدای اذان از مساجد پخش می اند. در این شهر نیز هم اندازی کرده پیروان ادیان مختلف راه

مند از تمام یهودیان، مسیحیان و مسلمانان خواسته است تا برای دعا وگو میان ادیان ابراهیمی در شهر دورت انجمن گفت

گوید: همه  به این کمپین بپیوندند. یکی از مسئوالن اتحادیه ترکی ـ اسالمی دیتیب در شهر دورتمند در این باره می

ها، جامعه  ه بر اینعالو .شهروندان در شرایط کنونی باید بدون در نظر گرفتن اختالف نظرها، در کنار یکدیگر باشند

تر کردن مسلمانان و مسیحیان در تمام ایاالت آلمان آغاز کرده است.  ای را برای نزدیک مسیحی ـ اسالمی آلمان نیز پروژه

اند تا روزهای شنبه به دعا و نیایش  مبتکران این پروژه از تمام مسلمانان و مسیحیان در نقاط مختلف آلمان خواسته

اندازی این  اسالمی پخش خواهد شد. هدف از راه-صورت آنالین از صفحه اینترنتی جامعه مسیحی بپردازند. این دعا به

                                                           
1
 Thuringia 

2 Russelsheim am Main 

 

 

https://abadgar-q.com/wiki/R%C3%BCsselsheim_am_Main
https://abadgar-q.com/wiki/R%C3%BCsselsheim_am_Main
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ترکردن مسیحیان و مسلمانان آلمان به یکدیگر است. پروفسور توماس لمان،  پروژه، کاهش اضطراب شهروندان و نزدیک

ر هفته موضوعی برای دعا مطرح خواهد شد. گوید: ه اندازی این پروژه می مدیرعامل جامعه مسیحی ـ اسالمی درباره راه

های مختلفی تشکیل شده است و ما در کنار یکدیگر  خواهیم به همه یادآوری کنیم که جامعه آلمان از گروه ما می

 (FRA,2020).توانیم از هر بحرانی عبور کنیم می

گرای افراطی، از بیماری راستهای  از سوی دیگر، اداره حفاظت از قانون اساسی فدرال هشدار داده است که گروه

کنند تا مهاجران و پناهجویان را  گرای افراطی تالش میهای راست کنند. گروه برد اهداف خود استفاده می کرونا برای پیش

معتقد است عامل شیوع کرونا معرفی کنند. توماس هالدن وَنگ، رئیس اداره حفاظت از قانون اساسی در این باره 

ها،  کنند. آن های توطئه استفاده می نظریهافراطی از این ویروس برای تخریب دولت فدرال و ترویج  های راستگرای گروه

کنند و از این راه، به تبیعض و نژادپرستی در جامعه دامن  مهاجران و پناهجویان را عامل شیوع کرونا در جامعه معرفی می

در شرایط بحران، احتمال درگیری  .نیست ریتأث یدر این امر بزنند. البته اظهارنظرهای سیاستمداران احزاب راست نیز  می

-طبق تقسیمگیرند.  های دیگر قرار می های اقلیت و ضعیف در جامعه تحت ظلم گروه یابد و گروه در جامعه افزایش می

لمان با های افراطی علیه مهاجرین مسلمانان در آهای قبلی نوشتار پیش رو انجام شد رفتار گروهبندی که در قسمت

کنند نه برای اهداف بیگانه ستیزی استفاده می 19ها از شیوع بیماری کوویدخشونت همراه با آگاهی است زیرا این گروه

های زیادی به فکر ایجاد همبستگی در  . در واقع، در شرایطی که گروهاینکه به راستی نگران سالمتی مردم خود باشند

کنند. طبیعی است که بخشی از جامعه نیز به  را به خودی و غیرخودی تبدیل می های افراطی، جامعه جامعه هستند، گروه

های اقلیت را باور  هایی که به وجود آمده، شایعات درباره گروه چنین محدودیتدلیل استرس ناشی از شیوع کرونا و هم

یامی تلویزیونی به مناسبت عید پاک، جمهوری آلمان در پ مایر، رئیس ها در حالی است که فرانک والتر اشتاین کنند. این می

از شهروندان کشورش خواست تا بردباری، نظم و همبستگی را از یاد نبرند. او گفت دنیای پس از این پاندمی، دنیای 

این  در .اند زدهستیزی دست ی راست افراطی به اقداماتی در راستای اسالمها گروه 2020سال  در .دیگری خواهد بود

 %2نشان دهنده  ، 2019ه که نسبت به سال شدراست افراطی مشاهده  توسطهزار جرم  23حمله و  900بیش از  سال

 گفته به. شد منتشر آلمان کشور وزارت ارقام پس از درخواست آزادی اطالعات توسط حزب چپ از نیاافزایش است. 

این در حالی است که در  .جرم اسالم هراسی و ضدمسلمانی وجود داشته است 901، حداقل 2020مات طی سال مقا

محور ضدمسلمانی در  نفرت جرائممورد جرم ضدمسلمانی در آلمان ثبت شده است. افزایش  884بیش از  2019سال 

نفر مجروح شدند که این در  48ثبت شده  جرائمعلی رغم شیوع ویروس کرونا رخ داده است. در این  2020سال 

گفته  طبقاست.  داشته وجود نیز مرگ مورد دو و دهد می نشان توجهی بلقا افزایش  2019نفر در سال  34مقایسه با 



 موعه مقاالت همایش پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهانمج

 

 530  

 

حمله به مساجد صورت گرفته که شامل دیوار نویسی و سایر اشکال هتک حرمت بوده است.  77وزارت امور داخله، 

مرتبط با راست افراطی در چهار سال گذشته مشاهده شده  جرائمدر سال گذشته باالترین میزان  نیچنهم

راست افراطی در آلمان بوده است. در آگوست  یها تیفعالگیری، کاتالیزوری برای مربوط به همه یها تیمحدود ت.اس

گرایان راست افراطی و مشکوکان به ویروس کرونا سعی در حمله به پارلمان آلمان را داشتند و سال گذشته، افراط

ای راست افراطی با افزایش ناامیدی در میان اقشار ه ها توسط گروه کیتحردستگاه سیاسی کشور را شوکه کردند. 

های مردم است نیز در این امر نقش  اقدامات قرنطینه بخشی از توطئه محدود کردن آزادی کنند یمعمومی که احساس 

 .(TRT,2021)داشته است

 گیرینتیجه

ی و اقتصاد هداشتی تاثیرات سیاسی،ب-دارترین بیماری قرن بوده است که توانسته عالوه بر تأثیرات زیستیکرونا واگیر

بر نوع برخوردهایی است که با مهاجرین می شود.  ریتأثی از تأثیرات بیماری کرونا بر جهان کی اجتماعی هم داشته باشد.

به ویژه کشور آلمان شده است با مسلمانان در نقاط مختلف جهان  در نوشتار پیش رو سعی شد تغییراتی که در برخورد

ستیزی و دشمنی با اسالم از یکدیگر تفکیک و همچنین هراسی، اسالمسی قرار گیرد. در این مقاله اسالمرا مورد برر

ها و فضای عمومی جامعه برای تفکیک این مفاهیم در نظر گرفته شده است. با توجه به ها، گروهسطوح دولت، رسانه

ستیزی و دشمنی اسالم هراسی،ین مفاهیم اسالمهراسی است و تفکیکی که بچارچوب نظری پژوهش که در مورد بیگانه

این طور تبیین کرد که در آلمان اسالم هراسی پس از کرونا در سطح دولت افزایش  توان یمصورت گرفته است  با اسالم

زایی هستند که در دوران کرونا به به ویژه علت پیدا نکرده است و مقامات آلمانی سعی در کاهش عوامل تنش

 ها یبومی بیشتری مانند تنش بین مسلمانان مهاجر و ها تنشپذیر هستند و تمایل ندارند که خانگی اجتناب یها نهیقرنط

-ستیزی و رفتارهای خشونتی راست افراطی به اسالمها گروهگفت  توان یمو احزاب  ها گروهاتفاق بیفتد. ولی در سطح 

ضای عمومی جامعه البته مردم عادی بیشتر سعی در ستیزی آشکار است. در سطح فکه نمود اسالم اند زهبار دست 

. در برخی کشورها مانند شوند ینمستیز و دست راستی همراه ی اسالمها گروهی دولت دارند و چندان با ها هیتوصرعایت 

داده در این کشور پدیده دشمنی با اسالم در سطح دولت رخ  هند البته دولت با سطح قوانینی زمینه تنش را فراهم کرده و

و آنها  دانند یم 19فضای عمومی جامعه هند نیز مردم به علت خرافی بودن مسلمانان را مستعد بیماری کووید در است.

ستیزی)با توجه به باز پندازند پس پدیده اسالم هراسی و اسالمرا موجب فراگیر شدن این بیماری در کشورشان می

 ومی جامعه در حال رخ دادن است.تعریف این مفاهیم در نوشتار پیش رو( در سطح عم
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- Gedmin, Jeffrey.(2020)."Right-wing populism in Germany: Muslims and minorities after the 2015 

refugee crisis".From: https://www.brookings.edu/research/right-wing-populism-in-germany-muslims-

and-minorities-after-the-2015-refugee-crisis/ 
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 جنگ افغانستان در روزهای شیوع کرونا

 1سید میثم موسوی

  چکیده

ها در رفت که تا حدودی سطح خشونتپس از شیوع گسترده ویروس کرونا از چین به سراسر جهان، انتظار می

گونه که تحلیلگران و نخبگان گونه نبود. همانتند، کاهش پیدا کند، اما اینکشورهایی که درگیر جنگ های داخلی هس

 های گروه زیرا ندهند، دست از جهانی امنیتی تهدیدهای روی را خود تمرکز که دادند هشدار جهان رهبران المللی بهبین

 .کنند می استفاده سوء خود های فعالیت افزایش برای کروناویروس پاندمی از تروریستی های سازمان و افراطی

و سایر نقاط جهان نه  خاورمیانه در افراطی هایگروه و تروریستی هایتوان عنوان داشت که سازمانبه همین ترتیب می

 انتشار بحران از المللی در جهت پیشگیری گسترده کرونا همکاری نکردند بلکههای بینها و سازمانتنها همراه حکومت

پس "طور که سازمان ملل متحد پیش بینی کرده بود همان .زدند تروریستی اقدامات به دست و ندکرد برداری بهره کرونا

های تروریستی مخصوصا داعش و القاعده در خاورمیانه ها از سوی گروهاز شیوع ویروس کرونا انتظار افزایش خشونت

 "وجود دارد.

بان در افغانستان در هنگام شیوع گسترده ویروس کرونا در ای که قابلیت تأمل و تفکر دارد، رویکرد گروه طالاما مسئله

المللی و حکومتی های بیناین کشور است. تأثیر مخرب این ویروس در میان مردم، گروه طالبان را واداشت تا با سازمان

وس کرونا شیوع گسترده ویر»شود بر دو پرسش پاسخ داده شود: همکاری الزم را داشته باشند. در این نوشتار سعی می

آیا فراگیر شدن ویروس کرونا بر »،  «تا چه اندازه بر همکاری ها میان طالبان و حکومت افغانستان تاثیرگذار بوده است؟ 

گونه خواهد بود: های مطرح شده اینپاسخ آغازین به سؤال« ها در افغانستان تأثیر داشته است؟کاهش میزان خشونت

ها را ایجاد کرد اما در عرصه نظامی میان گروه طالبان و حکومت افغانستان همکاریشیوع گسترده ویروس کرونا اگرچه »

های مطرح شده، روش مورد نظر برای بررسی و پاسخگویی به سؤال« دهند.و امنیتی، بر حمالت علیه یکدیگر ادامه می

-های بینها و خبرگزاریههای مستند از سوی اندیشکدمحتوایی و بررسی مقاالت و گزارش استفاده از روش تحلیل

 المللی خواهد بود. 

                                                           
  Maisam.1988.feb@gmail.com ، ای دانشگاه تهراندانشجوی دکتری مطالعات منطقه1
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 ویروس کرونا، جنگ، طالبان، افغانستان، خاورمیانه، سازمان ملل متحدهای کلیدی: واژه

 مقدمه

و پس از حمله  1978در حال حاضر افغانستان در دهه پنجم جنگ خود قرار دارد. جنگ این کشور ابتدا در تابستان سال 

 آغاز شد. 90و سپس جنگ داخلی که به دوران سیاه این کشور معروف است در اوایل دهه  شوروی یک سال و نیم بعد

 2001ای از کشور را تصرف کردند تا در ماه اکتبر ، طالبان وارد کابل شدند و سرانجام بخش عمده1996در اواخر سال 

سال از جنگ امریکا و  20ا گذشت توسط نیروهای ائتالف به رهبری ایاالت متحده به بیرون از کشور رانده شدند. ب

المللی به رهبری ایاالت متحدانش در افغانستان تحت عنوان مبارزه با تروریسم، اکنون شاهد آن هستیم که ائتالف بین

 متحده در تالش هستند تا به این جنگ خاتمه دهند و کشور را ترک کنند.

ش، تروریسم از افغانستان نه تنها ریشه کن نشده، بلکه اسال حضور نیروهای امریکایی و متحدین اروپایی 20باگذشت 

اند. افغانستان در سال گذشته شاهد شماری بودهمردم افغانستان شاهد اتفاقات بی 2020افزایش پیدا کرده است. در سال 

ه شیوع گسترده تر از همها و مهمامضای توافقنامه صلح امریکا و طالبان، رهایی پنج هزار زندانی طالب، افزایش خشونت

 ویروس کرونا در افغانستان بودند.

ای که اضطراب، انزوا و شود. دورهیاد می "سال کرونایی  "برای مردم جهان مخصوصاً افغانستان، تحت نام  2020سال 

ا های بشر را دوباره احیمهجوریت را دوباره تعریف کرد و روح و روان جامعه، ارتباطات و همبستگی را در میان گونه

گیری و شود که در میان ناامیدی و هرج و مرج همهدر افغانستان به عنوان سالی یاد می 2020ساخت. با این حال، سال 

 (Zucchino and Abed: 2020ای از امید به صلح را پدیدار کرد. )رویه علیه غیرنظامیان، بارقهخشونت بی

ای المللی انتظار داشتند تا ویروس کرونا بهانهشور و جامعه بینبا شیوع تدریجی ویروس کرونا در افغانستان، مردم این ک

رفت، محقق نشد و جنگ در میان شیوع گسترده برای کاهش جنگ و خشونت در افغانستان بشود، اما آنچه که انتظار می

های بسیاری از داعش همراه با ویروس کرونا، توانستند جان -های ترویستی همچون طالبان کرونا افزایش یافت و گروه

 مردم غیرنظامی و نظامی افغانستان را بگیرند.

 کرونا شیوع هنگام در تروریستی هایسازمان        
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 کرونا، بحران با مقابله به دولتی نهادهای تمام مشغولیت و مختلف کشورهای در کرونا اپیدمی شدن فراگیر از پس

 تروریسم با مبارزه فرایند بر منفی تأثیر تواندمی کرونا بیماری انتشار که کنندمی نگرانی ابراز امنیتی کارشناسان از شماری

-بهره کرونا انتشار بحران از آفریقا و خاورمیانه در افراطی هایگروه و تروریستی هایسازمان است ممکن و باشد داشته

 .بزنند تروریستی اقدامات به دست و کنند برداری

 فضای در تروریستی تبلیغات میزان که کردند اعالم غربی امنیتی هایسرویس گذشته، روز چند طی و راستا همین در

 کشورهای از برخی نیروهای نشینیعقب از استفاده با افراطی هایگروه و یافته افزایش اجتماعی هایشبکه و مجازی

گیرند.  سر از را خود آمیز تهدید هایفعالیت کنندمی سعی تروریسم؛ علیه نظامی عملیات کاهش و غربی

(unitar.org, 2020) 

-می گرایی افراط با مبارزه به توجه کاهش که دهندمی هشدار استراتژیک امور کارشناسان و امنیتی هایمقام از بسیاری

 برای را مناسبی فرصت کرونا بحران به مشغولیت زیرا کند؛ رو به رو تروریستی هایفعالیت خطر با را جهان تواند

 برای هماهنگی واحد رئیس و آمریکایی ارشد مسئوالن حال، همین در. است کرده فراهم تررویستی هایگروه بازگشت

 فعالیت سرگیری از صدددر تروریستی هایگروه که دادند هشدار تازگی به اروپا اتحادیه در تروریسم با مبارزه

 .کنند تهدید و امنی نا دچار را جهان دیگر بار کرونا بحران سایه در دارند تالش و هستند تروریستی

 برای هنگفتی هایهزینه صرف به ناگزیر متحده ایاالت جمله از کشورها اغلب که یابدمی افزایش زمانی در هشدارها این

 را کرونا بیماری هایمحدودیت از ناشی اقتصادی بحران کنندمی سعی و شده کرونا ویروس انتشار از جلوگیری

 (Lo, 2020) .کنند مدیریت

 برای که هنگفتی هایپول که کندمی نگرانی ابراز اروپا اتحادیه در تروریسم با مقابله کننده هماهنگ دوکرشوف، جیل

 در بودجه کاهش به منجر شک بدون شود؛می صرف کرونا بیماری بهداشتی و اجتماعی اقتصادی، پیامدهای با مقابله

شد.  خواهد رو به رو بزرگی امنیتی بحران با کرونا بحران از عبور از پس جهان فرجام، در و شودمی امنیتی هایبخش

(Arabnew.com: 2020) 

 و اروپایی گیرندگان تصمیم کرونا، بیماری شیوع منشاء سر بر چین و آمریکا میان تنش افزایش رغمبه و دیگر سوی از

 در و راستا همین در. شدند تروریسم هعلی مبارزه ادامه برای المللیبین هایهمکاری افزایش خواستار دیگر بار آمریکایی

 های همکاری لزوم بر اروپا اتحادیه و آلمان بریتانیا، متحده، ایاالت ارشد مسئوالن که منتشر ساخته بودن؛ مشترکی بیانیه

 .کردند تأکید المللی بین
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 به است؛ کرده نگران را یامنیت کارشناسان مجازی، فضای در گراییافراط ترویج و تروریستی تبلیغاتی افزایش واقع، در

 مردم اغلب کرونا، ویروس انتشار گسترش از جلوگیری منظور به شده اعمال هایمحدودیت به توجه با که این ویژه

 ترویج برای تالش بر افزون البته. کنند صرف اینترنت با را بیشتری وقت و بمانند خود هایخانه در ناگزیرند جهان

 هایاقدام به دست آفریقا و خاورمیانه کشورهای در کنندمی سعی تروریستی هایگروه مجازی، فضای در گراییافراط

 :GlobalTimes.cnکنند. ) استفاده سوء خود اهداف به رسیدن برای عمومی افکار نگرانی از و بزنند آمیزخشونت

2020) 

 برای تروریستی هایگروه تالش: دگویمی آمریکا متحده ایاالت صلح موسسه یعقوبیان از مونا این در حالی است که

آسیب  منطقه کشورهای امنیت و به ثبات تواندمی روند این تداوم و یابدمی شدت روز هر گذشت با گراییافراط ترویج

 .برساند

 اما اندازد،می خطر به نیز را تروریستی هایگروه اعضای سالمتی کرونا بیماری که حالی در کند؛می نشان خاطر یعقوبیان

 حتی و کنند استفاده خود اهداف کردن برآورده برای ابزاری عنوان به بیماری این شیوع از کنندمی سعی هاگروه این

 (KELLY: 2020) .کنند توجیه را خود تروریستی اقدامات شیوه، بدین و بدانند بحران این مقصر را غربی کشورهای

 در نقاط برخی از نشینیعقب و نظامی عملیات کاهش رایب المللیبین متحدان و متحده ایاالت تصمیم شدن مطرح

 مثال، عنوان به. شوند خود هایفعالیت به بازگشت صدد در تروریستی نیروهای تا است شده باعث آفریقا و خاورمیانه

 وهاینیر از برخی کرونا، بحران تشدید دلیل به که کرد اعالم 2020 مارس ماه در داعش با مبارزه برای جهانی ائتالف

 بر فشار گونه به که است گرفته صورت آفریقا در نیز دیگری مشابهی هایاقدام همچنان کند؛می خارج عراق از را خود

 .دهدمی کاهش را تررویستی هایگروه

 با مبارزه حال در که آفریقا اتحادیه سربازان که کندمی تأیید انترپرایز امریکن مؤسسه از استیل امیلی حال، همین در

 قرنطینه مدتی برای خود پایگاه در کرونا بحران تشدید دلیل به شدند مجبور هستند؛ سومالی جوانان تروریستی نبشج

 .است افتاده تعویق به نیز مالی کشور در فرانسوی سربازان به کمک برای اروپایی نیروهای اعزام آن، بر افزون شوند،

 تواندمی روند این تداوم اما است نداشته مشخصی تأثیر تاکنون نظامی هایاقدام کاهش چند هر که دارد باور استیل امیلی

 (Karam: 2020) .دهد افزایش را تررویستی هایفعالیت خطر آینده در

این در حالی است که با مشخص شدن شیوع ویروس کرونا در افغانستان، کاخ سفید و کنگره امریکا تصمیم گرفت تا 

 ارج کند. نیروهای خود را از افغانستان خ
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 شماری نزد در کرونا ویروس عالئم که در ابتدای انتشار ویروس کرونا در افغانستان اظهار کرد امریکا کنگره عضو یک

 انجام شده است. سربازان این روی کرونا تشخیص های برایآزمایش شد، مشاهده افغانستان در امریکایی سربازان از

 چندین که است گفته امریکا کنگره دموکرات نماینده پوکان، مارک«Military.com» نظامی  وب سایت گزارش به

 .است بوده منفی آنان آنفوالنزای آزمایش نتایج اما اند، کرده تجربه را آنفوالنزا شبیه عالیم افغانستان در امریکایی سرباز

 کرونا که جایی ایران، از مایلی 75  فاصله در که امریکایی سربازان ابتالی از هایی نگرانی است گفته همچنان پوکان آقای

 آگاه مسأله این از امریکایی سربازان فامیل اعضای از یکی توسط که است گفته او. دارد وجود است، گسترش حال در

 .است شده

 برای ما اگر است بد خیلی این»: است افزوده افغانستان، در نظامی پایگاه کردن مشخص بدون امریکا کنگره عضو این

 (Snow et al: 2020« )نکنیم. ارائه را مناسبی بهداشتی های مراقبت دارند، قرار ایران نزدیکی در که سربازانی

 های گروه بازگشت خطر افزایش از پس: گویدمی واشنگتن در بروکینگز مؤسسه پژوهشگر روزاند، اریک دیگر، سوی از

 تا دهند ارائه تروریسم با مبارزه برای جدیدی یراهکارها دارند تا سعی کشورها اغلب در امنیتی مسئوالن ترویستی،

 جهان فرصت، این از استفاده با نتواند تروریستی هایگروه و یابد ادامه کرونا بحران سایه در تروریستی نیروهای با مقابله

 (Rosand et al: 2020) .کنند دیگری امنیتی بحران دچار را

 شیوع کرونا در افغانستان    

های رسمی، از استان هرات آغاز شد. براساس گزارش 2020فوریه سال  24روس کرونا در افغانستان در شیوع ابتدایی وی

 اند.عامل اصلی این شیوع را بازگشت مهاجرین افغان از کشور ایران دانسته

ان به هزار تن کارگر مهاجر از ایران و پاکست 400المللی مهاجرت، بیش از طبق اطالعات منتشرشده از سازمان بین

 افغانستان بازگشتند.

مورد تأیید شده  424هزار و  37، به تعداد 2020اوت سال  13براساس گزارش وزارت بهداشت افغانستان، تا تاریخ 

استان کشور روبرو شد. این در حالی است که به دلیل  34تن در  363مبتال به کرونا وجود داشت که با مرگ یک هزار و 

ای برای ثبت فوت شدگان ناشی از چنان نداشتن محلی برای ثبت ادارهیت برای آزمایش و همناکافی بودن منابع و ظرف

های کابل، هرات، بلخ، قندهار و ننگرهار این بیماری، قطعاً امار تلفات بیش از آن است که اعالم شده است. از استان

 اند.ترین موارد را گزارش کردهبیش
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افغانستان یک کشور جنگی است، »کی از ادارات استان غزنی مشغول به وظیفه بود براساس گفته یکی از افراد که در ی

 (Mehrdad: 2020) «آید، وقتی هم که آمد، ما آن را با گلوله خواهیم زد.بنابراین ویروس کرونا به اینجا نمی

توان شلیک کرد یا شود، نمیگناه شلیک میهای بیطور که به انساناما باید بگوییم که متاسفانه به ویروس کرونا همان

رود که در حال گسترش مانند جنگ آنها را با بمبی، انفجار داد. کرونا دشمنی نامرئی برای مردم افغانستان به شمار می

 افغانستان است.

 کرونا و جنگ افغانستان

در مناطق روستایی این  فوریه، جنگ به دور از توجهات عمومی 29از زمان انعقاد توافق ایاالت متحده با طالبان در 

 کشور متمرکز شده است.

شود تا نیروهای امنیتی کشور در خط مقدم باقی بمانند، عالوه بر جذب منابع عظیم انسانی، مالی، ادامه جنگ باعث می

 توانند فاصله اجتماعی الزم را برای کاهش سرعت گسترش ویروس کرونا انجام دهند.جایی که آنها نمی

رئیس جمهور افغانستان )اشرف غنی( گفت: طالبان باید در این مورد همکاری کنند و جنگ را  وحید عمر، مشاور

برای یک بار هم که شده است، آنها باید برای اهداف بشر دوستانه »متوقف کنند، آنها باید شرایط موجود را درک کنند. 

های بشردوستانه ارزش قائل و یا از مسئله کمککنم که آنها از اهمیت شرایط اگاه باشند همراه شوند. اما من فکر نمی

 «شوند.

بس جهانی بشردوستانه برای مبارزه با کرونا از جمله در دبیرکل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش خواستار آتش

افغانستان شد. همچنین دبیرکل سازمان همکاری اسالمی یوسف بن احمد العثمین دو بار درخواست آتش بس در 

های امریکایی و اروپایی از طالبان خواستند تا این گروه با حکومت افغانستان آتش کرد. از سوی دیگر دیپلماتافغانستان 

 بس اعالم کردند. حتی رئیس جمهور اشرف غنی خواستار آتش بس در ماه رمضان شد.

دهد برای مقابله با ه میبس که به دولت و طالبان اجازالمللی برای ایجاد آتشهای بشردوستانه بینرغم درخواستبه

های مختلف، بیشتر شیوع بیماری کرونا همکاری کنند، طالبان به حمالت خود علیه نیروهای امنیتی افغانستان در جبهه

اند که جنگ در مناطقی که ویروس اند، اما گفتهبس امتناع ورزیدهدر مناطق روستایی، ادامه دادند. طالبان از اعالم آتش

 (Mehrdad, 2020شیوع پیدا کرده است، متوقف خواهد شد. )کرونا در آنجا 
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اش از بند حکومت و انجام حمالت در مناطق غیرجنگی، دولت افغانستان را به هزار زندانیان 5طالبان با عدم رهایی 

ده و دولت داند. ایاالت متحدلیل نقض توافقنامه ایاالت متحده و طالبان، که البته اداره کابل طرف آن نبود، مقصر می

 اند که این حمالت برای دفاع از نیروهای افغان انجام شده است.افغانستان گفته

رغم میل باطنیش رها ساخت؛ هزار زندانی طالب را با فشار حکومت ایاالت متحده و علی 5اکنون حکومت افغانستان 

 طور. طالبان هم همین

حت تأثیر این بیماری قرار گرفت و هر دو طرف تالش های صلح تدر روزهای نخستین شیوع ویروس کرونا، تالش

کردند تا جلوی این بیماری را در مناطق تحت کنترل خود با همکاری یکدیگر بگیرند اما طالبان به حمالت خود ادامه 

 کنند. که جهان به مقابله با این ویروس با یکدیگر همکاری میداد درحالی

امریکا دونالد ترامپ قصد داشت تا نیروهای خود را از افغانستان به دلیل  این در حالی است که رئیس جمهور پیشین

 شیوع گسترده ویروس کرونا خارج کند. 

کودک در سه ماهه اول سال  150غیرنظامی از جمله  533اداره یوناما، نمایندگی ملل متحد در افغانستان گزارش کرد که 

مید بود دولت افغانستان و طالبان مذاکرات صلح را آغاز کنند و در ماه مارس در زمانی که ا»کشته شده اند.  2020

های برای محافظت از مردم در برابر هایی برای خنثی کردن جنگ جاری و اولویت بدنی تالشهمچنین به دنبال راه

 (UNAMA: 2020« )شیوع گسترده ویروس کرونا هستند.

د که شیوع ویروس کرونا فرصتی بود تا در دست همدیگر بدهیم کنسرهنگ بصیر از نیروهای امنیتی افغانستان عنوان می

-و برای مقابله با این ویروس به پا خیزیم و از کشتن یکدیگر دست برداریم. اما متاسفانه طالبان همچنان خونریزی می

 کشند. کنند و برادران ما را می

وجود انتشار ویروس کرونا، طالبان و  شماری در دوره شیوع ویروس کرونا منتشر شده است که باهای بیگزارش

 اند. تلفات در میان دو جناح، روز به روز افزایش پیدا کرده است. حکومت به حمالت علیه یکدیگر ادامه داده

براساس گزارش شورای امنیت ملی افغانستان از زمان امضای قرار ایاالت متحده با گروه طالبان، این گروه به طور 

اند. آنچه از زمان امضای توافق نامه با ایاالت متحده تغییر کرده این است که له را عملیاتی کردهحم 50متوسط روزانه 

 (Mehrdad: 2020اند. )شان را علیه نیروهای امریکایی قطع کردهآنها حمالت
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را مشخص کرده  اندرو واتکینز تحلیلگر مسائل پاکستان و افغانستان از ایاالت متحده عنوان کرد که طالبان اولویت خود

بس و صلح است و آن اعمال بیشتر خشونت در افغانستان است که باعث خواهد شد امیدها نسبت به برقرار آتش

 کمرنگ شود.

از انجا که شهرهای افغانستان به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا در قرنطینه کامل قرار داشت، جنگ به مناطق 

ی استراتژیک ممکن است از بین برود. هدف حمالت طالبان به مقرهای روستایی کشیده شد، جایی که دستاوردها

که نیروهای حکومت افغانستان برای دفاع از خود به حمالت هوایی های امنیتی است، در حالیها و پاسگاهشهرستان

 متکی هستند.

ونا که هنوز ما را آلوده سرهنگ بصیر در این رابطه گفته است که ما با دو ویروس در حال مبارزه هستیم. ویروس کر

نکرده است، اما مبارزه با ویروس دیگر یعنی طالبان همچنان ادامه دارد. بعضی اوقات نیروهای خود را از دست می دهیم 

 (Mehrdad: 2020) کنیم.های دیگری را به آنها تحمیل میو بعضی اوقات دیگر علت

 10فوتی را ثبت کرده بود. در این میان فقط  63روس کرونا و مورد مبتال به وی 2171آوریل، این کشور   30تا تاریخ 

هزار تن ازمایش شده بودند اما امار بیش از این ارقام اعالمی بوده است. این ویروس در روزهای نخستین به صورت 

ات و کرد دلیل آنکه حکومت افغانستان فاقد تجهیزآهسته در حال گسترش بود و مردم افغانستان به شدت تهدیدی می

 (Xinhua: 2020) وسایل الزم برای اداره و پیشگیری از این ویروس همه گیر بود

های مسلسل، نارنجک، راکت، اسلحه کمری، گلوله خمپاره، مهمات تانک و تجهیزات جنگی مانند تفنگ، تپانچه، فشنگ

توان برای خرید تجهیزات محافظتی، لی میغیره ... میلیون ها دالر برای افغانستان هزینه در بر داشته است. از این منابع ما

 ها از ویروس کرونا استفاده کرد.ماسک صورت و ونتیالتور برای نجات جان انسان

توانند برای اند میبه همین ترتیب طبق گفته وزارت بهداشت کشور، منابع انسانی که اکنون به جنگ اختصاص داده شده

پرسنل پزشکی به ویروس  158ارزه با ویروس کرونا استفاده شوند، زیرا کمک به کارمندان بهداشتی افغانستان در مب

اند. در عوض نیروهای نظامی افغان و جنگجویان طالبان برای نبرد با یکدیگر مستقرشده و انها را در معرض آلوده شده

 (Mehrdad: 2020) دهند.ویروس کرونا قرار می
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ها نفر از نیروهای افغان و غیرنظامیان کشته شدند، نقیب اهلل فایق ان دهدر شمال استان فاریاب، جایی که در حمالت طالب

اند، به ویروس کرونا استاندار این والیت ادعا کرده است که تعدادی از جنگجویان طالبان از جمله تعدادی که کشته شده

 ده شده است.های تأیید کردند که یک افسر پلیس به ویروس کرونا آلواند. در کابل مقامآلوده شده

مشخص نخواهد بود که طالبان چگونه این ویروس را کنترل خواهند کرد اما نیروهای افغان تدابیری را برای جلوگیری 

اند. مأموریت پشتیبانی ناتو صابون، دستکش، عینک و ضد عفونی از شیوع ویروس کرونا در صفوف خود در نظر گرفته

 گیر محافظت کنند.ن ارائه کرد و به آنها کمک کرد تا خود را از بیماری همهکننده را در سراسر کشور به نیروهای افغا

هایی را برای مبارزه با ویروس کرونا در بین نیروهای فواد امان سخنگوی وزارت دفاع اظهار داشت که این وزارت تیم

ظر ویروس کرونا مورد بررسی ه است. هر بخش و مکان ضد عفونی شده و نیروها به طور منظم از نافغانستان ایجاد کرد

 گیرند. قرار می

سرهنگ بصیر فرمانده تیپ یک ارتش افغانستان عنوان کرده است که نیروهایشان در قرنطینه قرار دارند. نیروها از 

کنند. اما در میادین جنگی مسئله فاصله اجتماعی های عمومی همچون بازارها خودداری میحضور غیرضروری در مکان

 ی مانده است.محدود باق

خورند و زندگی می کنند. سربازان در یک سنگر حضور دارند و در یک کاسه با یکدیگر غذا می»کند: وی اضافه می

 «سرباز امکان پذیر نیست! 200الی  100جداسازی 

های دهند. نیروهاست که تلفات میپذیر هستند. مردم افغانستان سالنیروهای افغان در برابر ویروس کرونا آسیب

های رغم گروهدهند. اما این بار با دشمن جدیدی علیهای خود را از دست میهاست در جنگ جانحکومتی سال

 (Mehrdad: 2020برد. )اند، ویروس کرونا آنها را به شکل نامحسوسی از بین میتروریستی روبرو شده

رود. یکی از تاجرین افغانستان شمار میبه اما برای بسیاری از افراد در خط مقدم جنگ، ویروس کرونا دشمن ثانویه

 «میزان مرگ و میر توسط ویروس طالبان هنوز بسیار بیشتر از ویروس کرونا است.»گفت 

 طالبان و کرونا

 صحبت می کنند، موردش در دنیا مردم که است کلمه پرتکرارترین دنیا سطح در امروزه کرونا همان یا 19کووید 

 روزانه و خزیده بشر وجود در … و ادیان نژادها، ها، رنگ مرزها، از فراتر بیماری این بینند؛ می و یا خوانند می شنوند، می

 این فراگیر حجم کسی هیچ پیش ماه چند تا شاید کند؛ می مبتال خود به را جدیدی افرادی و گرفته را انسان هزاران جان
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 یا خواسته جهان که است حقیقتی کرونا اینک اما کرد؛ نمی تصور هرگز درنوردیده را دنیا اکنون که حد این تا را بیماری

 .باشد داشته آمادگی آن ناگوار هرچند تبعات برای و بیاید کنار آن با باید ناخواسته

 جدی پدیده این شیوع نخست روزهای همان از را آن خارج جهان شد پدیدار کرونا بیماری وقتی اصل، همین روی

 جبران غیرقابل اقتصادی تاوان به آنکه حتی اگر گرفتند؛ استفاده به را مصیبت این از تحفاظ در قیودات تمام و گرفته

 بازار راکد، اقتصادشان اقتصادی، قدرتمند کشورهای از بسیاری بیماری، این گسترش بحبوحه در شود؛ تمام شان برای

 های غول و هاکمپانی درتمندان،ق و رسیده خود اوج به روزگاری بی و بیکاری کساد، دنیا سطح در بارشان و کار

 .است ساخته وارد جهان اقتصاد بر را مادی ناپذیر جبران های ضربه و ایستاده باز شان فعالیت چرخه جهان اقتصادی

 مرکزی دولت و طالبان نیروهای بین رویارویی و آشوب. است نمانده امان در کرونا بیماری گزند از نیز افغانستان کشور

 .دارد ادامه همچنان کرونا بیماری شیوع مرغ به کشور این

اند تا به جهانیان های مجازی اقدام به نشر مطالبی کردههای منسوب به خود و در شبکهدر این میان طالبان در وب سایت

اند. به همین ترتیب بسیاری این حرکات و نشان دهند که این گروه به مبارزه با ویروس کرونا تدابیری را سنجیده

 اند.های طالبان در جهت نفوذ در میان مردم، نمایشی و تبلیغات دانستهیتفعال

 افغانستان در کرونا بیماری از طالبان تبلیغاتی استفاده به گزارشی انتشار با «تسایتونگ زوریشر نویه» سوئیسی روزنامه

 .است پرداخته

 بیماری آن و کنند می پیکار نیز دیگری دشمن با حاضر حال در طالبان جنگجویان که است نوشته روزنامه این گزارشگر

 .است 19کووید

 دارند تالش ها آن بلکه گیرد، نمی صورت خود به وابسته نیروهای حفظ هدف با تنها بیماری این مهار برای طالبان تالش

 (Putz, 2020) .دهند افزایش نیز را خود نفوذ خود، کنترل تحت مناطق ساکنان به رساندن یاری با تا

 ساکنان جان از دفاع در نیز ها آن رو، این از. است طالبان گرایاسالم نیروهای کنترل در افغانستان خاک از نیمی ودحد

 .هستند مسئول مناطق این

 اعالمیه پخش به اقدام خود، کنترل تحت شهرهای به منتهی های جاده و ها خیابان در طالبان نیروهای که شود می گفته

 بیماران انتقال در طالبان به وابسته اند که نیروهایعنوان داشته آن، بر افزون .اند کرده 19 کووید ماریبی با مقابله درباره

 .کنند می فعالیت نیز ها بیمارستان به کرونایی
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 کرونا شیوع دوران در طالبان گسترده تبلیغات

 به ویدیوها این که اینجاست جالب. اند کرده توزیع و تهیه کرونا بیماری با مقابله برای ویدیوهایی افغانستان در طالبان

 شده تهیه همسایه کشورهای مردم راهنمایی برای ویدیوها این که شود می گفته گرچه. اند شده توزیع انگلیسی زبان

 .گیرند می بهره نیز خود سود به گسترده تبلیغات برای ویدیوها این از طالبان که دارد وجود نیز احتمال این اما است،

 این که گیرد، می صورت شرایطی در کرونا بیماری شیوع با مقابله امر در افغانستان در مردم به کمک برای طالبان شتال

 .دهد می ادامه افغانستان دولتی نیروهای به خود حمالت به گرا اسالم نیروی

 توافق برخالف طالبان نیروهای آن، بر افزون. دارد ادامه همچنان افغانستان ارتش به طالبان حمالت اولیه، تصور برخالف

 (Jackson, 2020) .اند زده باز سر افغانستان مرکزی دولت با مستقیم وگوی گفت از آمریکا با خود

 ی آماده جویانِ جنگ معمول تصاویر جای به فیلم این. بود غیرمعمول که کردند منتشر را ویدیویی طالبان مارس ماه اواخر

 خانه به خانه شان کنترل تحت  منطقه در که داد می نشان جراحی های ماسک با را طالبان اعضای آموزش، حال در یا نبرد

 زبان به ویدیو شخص گوینده در. کنند می توزیع دست  کننده ضدعفونی و چک را مردم بدن حرارت درجه گردند، می

 کنترل تحت را 19 کووید ماریبی طالبان، بهداشت کمیسیون که دهد می وعده مردم( )به سنگین ی لهجه با و انگلیسی

  راه به دارو توزیع کارزار اند، کرده ایجاد بهداشتی رسانی اطالع های تیم طالبان که کند می ادعا شخص گوینده. دارد

 (VOANEWS, 2020) .اند گرفته نظر در افراد  قرنطینه برای را مراکزی حتی و اند انداخته

 نظر در جهانی جاری بحران به واکنش در طالبان که است هایی محدودیت و اه اطالعیه ها، فیلم از نمونه یک فقط این

 به مجبور هفته دو مدت به گردند بازمی ایران از که مهاجرانی بودند کرده اعالم طالبان آن از قبل هفته چند. اند گرفته

 برای چندانی کار که بود رو روبه روزافزونی انتقادهای با افغانستان دولت برعکس. شد خواهند خود های خانه در قرنطینه

 .است نداده انجام شدند، می افغانستان وارد مرز از روز هر که نفری هزار 15 «گری غربال»

 گیریم:اند، به خوانش میاند و یا نوشتههایی را که طالبان در امر مبارزه با ویروس کرونا صادر کردهدر این قسمت بیانیه

 دالر ها میلیون کابل حکومت نیست صاحب را مرکزی مستقل اداره خود از و امریکاست غالاش متاسفانه افغانستان تحت»

 آن همه درصد صد از آنکه از دریغ ولی کند؛ می و کرده آوری جمع بیماری این با مبارزه و افغانستان مردم اسم به

 افغانستان اسم به کهمجردی به چون برسد درست آدرس به سالم و صحیح آن درصد 90 جهانی هنگفت های کمک
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 وضعیت دنیا کشورهای تمام به نسبت حال انکه کنند می میل و حیف را خارجی های کمک گیرد، تمام می صورت کمکی

 « .است فراوان بسی کشور این های نیازمندی و کننده نگران شدت به کرونا با مبارزه در افغانستان

 مناطق در و گرفته جدی را موضوع بیماری، این شیوع اوایل انهم از براساس گزارش منابع گروه طالبان، این گروه

 .رسانی کنندبه مردم خدمت توان حد تا بهداشت کمیسیون طریق از خود اختیار تحت

 ملت به فرصتی هر از استفاده با را بیماری این داشتی چشم گونههیچ بدون های طالبان، کارمندان این گروهبراساس رسانه

 و کرده همکاری را نیاز مورد و محروم مناطق تا بسته کار به را خود تالش تمام خیرخواهانه و داده وضاحت خود

 .دهند قرار مردم اختیار در و آماده را صحت ضروری و اولیه های کمک

 و جوانان شدن بیکار سر از که فاقه و فقر مشکالت کردن دیگر این گروه، برطرف رهبری طالبان معتقد است که گام

 سهیم کرونا با مبارزه امر در تا گرفته کار به را خود تالش نهایت و است شده، پیدا بیماری این بروز خاطر به کسبه اهل

 (202)االماره:  .اند ساخته درآمد و کسب محل خود برای کرونا از که حکومت کابل مثل نه باشند

 کرونا با مبارزه در طالبان های تالش

 دارای اداری های بخش همه در که چنانچه و بوده داریحکومت در منظم تشکیالت نها دارایبنا به ادعای گروه طالبان، ا

 هایطرح همواره بهداشت امور در که داشته مستقل تشکیالت زمان دیر از نیز «بهداشت» بخش در است تشکیالت

 داخلی تشکیالت بر وهعال اداره این کرده است؛ فراهم خود کاری ساحه و وسع حد در معیاری و موقع به و خوب

 های سازمان و نهادها بر مختلف های مناسبت در همواره و داشته جهانی مؤسسات بهداشتی و ها سازمان روابطی را با

 در و داشته را خویش تصرف تحت ساحات در پزشکی های فرمول تمام اجرای توان طالبان که است زده صدا مربوطه

 های هئیت اکثر چنانچه کنند؛ می و کرده همکاری کمال خویش ساحات در نجها پزشکی های سازمان با همکاری امر

 به نسبت ها چالش و ها محدودیت وجود با و کرده خوشی اظهار طالبان پزشکی های فعالیت از صحی نهادهای و خارجی

 ناپذیرتگیخس تالش و فعالیت از جهانی بهداشتی نهادهای هم باز کابل، حکومت اشغال تحت ساحات و شهری مناطق

 .اندبه نظر رسیده  راضی عرصه، این در طالبان گروه

 همان از طالبان افغانستان و براساس گزارش این گروه، در 19کووید  به معروف کرونا بیماری اولیه عالیم پیدایش از بعد

 که داده مردم نشان به صحی های فعالیت تشدید و رسمی اعالمیه چندین انتشار با و شده مسئله این متوجه امر، ابتدای

 افزایش از جلوگیری درباره الزم های راهنمایی هم به امور زندگی مردم افغانستان توجه جدی دارد، همچنین طالبان

 مورد تجهیزات با ها والیت اکثر در عمالً اکنون مورد این در علمی و صحی های توصیه با و داشته ویروس این انتشار
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 این به مبتال احتمالی بیماران برای مناسب فضای و بستر توان حد تا و داشته خود ملت آگهی و تفهیم در سعی نیاز

 (2020)االماره،  .اندکرده فراهم را ویروس

 کرونا ویروس به رسانیاطالع امر با انکه طالبان در امر مبارزه با حکومت و نیروهای خارجی مشغول هستند در

 از استفاده با غیره و عمومی اماکن بازارها، اجتماعات، در حضور با و کردند آغاز را خویش کاری و مؤثر های فعالیت

 از ویروس کشنده این با مبارزه برای و داشته خویش ملت آگاهی در سعی اینترنتی هایبرنامه و تبلیغاتی پوسترهای

 اند.داده خبر پیشگیرانه هایاقدام هرنوع

 2۰2۰تلفات جنگ افغانستان در سال     

ی که ویروس کرونا در افغانستان گسترش پیدا کرد، مردم افغانستان انتظار این را داشتند تا شدت جنگ و خشونت هنگام

گونه نشد و طالبان کاهش خشونت و جنگ را به ضرر خود خواندند. به همین دلیل در در کشور کاهش پیدا کند اما این

از مناطق، به جنگ با حکومت ادامه دادند. به همین دلیل تلفات مناطق تحت کنترل خود با اخذ تدابیر بهداشتی در بیرون 

 غیرنظامیان برخالف انتظارات، افزایش پیدا کرد.

افغانستان، امریکایی و طالبان و دیگر گروه  دولتی نیروهای توسط گرفته صورت حمالت از ناشی غیرنظامی افراد تلفات

 شدید ازدیاد اثر بر عمدتاً  تلفات این. متحد در افغانستان منتشر شداز سوی اداره یوناما نمایندگی ملل  های تروریستی،

 . است یافته افزایش امریکایی نیروهای هوایی حمالت

 جریان در افغانستان جنگ در غیرنظامیان تلفات افزایش از منتشر کرده است، که تازه گزارش یک در متحد ملل سازمان

 .است کرده نگرانی ابراز طالبان، و افغانستان یاسالم جمهوری های هیئت میان صلح مذاکرات

 و هزار 5 و باختند جان افغانستان در ها حمله در غیرنظامی 35 و هزار 3 میالدی، 2020 سال در گزارش، این بنیاد بر

 .اند برداشته زخم دیگر، تن 785

 است، شده یاد 2019 سال به همقایس در2020 سال در غیرنظامیان تلفات درصدی 15 کاهش از چند هر گزارش، این در

 .است شده نگرانی ابراز تلفات، کاهش در صلح مذاکرات ناکامی از اما

 45 که اند شده زخمی و کشته هدفمند های حمله در تن 235 و هزار یک میالدی 2020 سال در گزارش، این بنیاد بر

 .دهد می تشکیل را 2020 در تلفات کل درصد
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 در صلح سال توانست می 2020»: گفت باره این در افغانستان در متحد ملل سازمان کل دبیر ویژۀ نمایندۀ لیونز، دبورا

 «اند. باخته  جان کشور این در ها درگیری نتیجۀ در افغان غیرنظامی هزاران برعکس اما. باشد افغانستان

 در  غیرنظامیان از محافظت برای گزینه بهترین را آن و است شده افغانستان در بشردوستانه بس آتش برقراری خواستار او

  است. خوانده کشور این

 3 مرز از افغانستان در سال یک در گان باخته جان شمار هم پی سال هفتمین برای که است آمده گزارش از دیگر بخش در

 دهد می شانن گزارش این همه، این با .باشد کشور ترین بار مرگ افغانستان که است شده باعث این و است بوده باال هزار

 .است بوده هزار ده از کمتر 2020 سال در غیرنظامیان تلفات گذشته، سال هفت در بار نخستین برای که

 .دهند می تشکیل کودکان و زنان را افغانستان در 2020 سال در تلفات کل درصد 43 ملل، سازمان گزارش بنیاد بر

 طالبان میان، این از .است شناخته درصد 62 یعنی رنظامیانغی تلفات بیشترین مسؤول را دولتی ضد عناصر ملل، سازمان

 از هم، این با است. شده  داده نسبت داعش گروه به دیگر تلفات درصد 8 و اند شده شناخته تلفات درصد 45 مسؤول

 گزارش 2020 در داعش گروه به منسوب تلفات درصدی 45 کاهش و طالبان سوی از تلفات درصدی 19 کاهش

 .است شده

 درصد 22 یعنی تلفات، این از بسیاری مسؤول .اند شده شناخته تلفات از درصد 24 مسؤول هم دولت طرفدار روهاینی

 (UNAMA, 2021) .اند شده شناخته ارتش نیروهای تنها

 گیرینتیجه

کشور همانطور که در این مقاله مورد بحث قرار گرفت، پس از شیوع تدریجی ویروس کرونا در افغانستان، مردم این 

انتظار ان را داشتند جنگ تا به میزان چشمگیری کاهش پیدا کند، اما انتظارات برآورد نشد، رهبران طالبان کاهش فشار 

دانستند. به هر حالتی جنگ کاهش پیدا نکرد، حکومت جنگ علیه حکومت را به دلیل شیوع کرونا، به ضرر خود می

های تروریستی یگر ادامه دادند. این در حالی است که دیگر گروهافغانستان و طالبان علیه یکدیگر به جنگ با یکد

 همچون داعش، این فرصت را برای خود مغتنم شمردند و عملیات های سنگینی و پرتلفاتی را هم انجام دادند.

با  2020گونه نشد، براساس امار اداره یوناما، جنگ افغانستان در سال رفت تلفات کاهش پیدا کند اما اینانتظار می

 در ها حمله در غیرنظامی 35 و هزار 3 میالدی، 2020 سال در گزارش، این بنیاد افزایش تلفات برای افراد ملکی بود. بر

 .اند برداشته زخم دیگر، تن 785 و هزار 5 و باختند جان افغانستان
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 در کرونا ویروس گسترده شیوع امهنگ در افغانستان در طالبان گروه رویکرد دارد، تفکر و تأمل قابلیت که ایمسئله اما

های حکومتی و بین المللی را دادند اما در است. انها در ابتدای شیوع ویروس کرونا وعده همکاری با سازمان کشور این

 ها چشم نپوشیدند.میدان نبرد، از اعمال خشونت

ها ست پیدا نکنند، دست از خشونتهای خود یعنی ایجاد امارت اسالمی در افغانستان دطالبان تا زمانی که به آرمان

طور که های تروریستی دیگر از این مسئله سو استفاده کنند، همانبرنخواهند داشت و این باعث خواهد شد تا گروه

 باوجود شیوع ویروس کرونا در افغانستان به ما ثابت کرد.
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 ترومای کرونا و تحول در در عرصۀ سیاسی: نقد مفهوم پساکرونا

 

  1اشرف نظریعلی

 چکیده

شده  نه تحلیلی تاکسیدرمی اجتماعی -ضرورت درکی برخط یا آنالین، پویا و چندبعدی از وقابع و رخدادهای سیاسی

دارد که به مسئلۀ کرونا نیز به طور تخصصی و عمیق ، ما را وا مییا ایستا و ساکن در خأل و با نگرشی از موضع اکنون

پرسش اصلی مقاله این است که کرونا چه تغییر در فاهمه عمومی در رابطه با رخدادهای سیاسی ایحاد می کند؟ بنگریم. 

زمانۀ رو به حرکت و درک پویایی های آن متأثر از عواملی که می تواند به  دیدن رخدادها درفرضیه اصلی این است که 

ای سریع سوار کند یا آنها را به سان تحولی فراموش شده، از مدار خارج کند. صورت کاتالیزور ماهیت آنها را بر گردونه

بلیت بر هم بار شدن و تصاعدیابی های دیگر قاکه بدانیم بحران ناشی از کرونا، با کدام بحران ضرورت داردبنابراین، 

سطح بحران و عمیق بودن پیامدهای ناشی از اهمیت پرداختن به چنین بحثی از آن رو است که  تنش و منازعه دارد.

نقش و های پیشین برای درک چنین وضعیتی نارسا باشد. چنان که کرونا موجب شده است بسیاری از مفاهیم و گزاره

های کنترلی برای مهار ویروس کووید مدی و ناکارآمدی، امکان نظارت بر شهروندان و سیاستجایگاه دولت، مسئله کارآ

 و بسیاری از مفاهیم سیاسی نظیر امنیت، هویت، قدرت، ... در معرض نوعی تحول مفهومی قرار گرفته اند. 19

 

 کرونا، بحران، تروما، هویت، پساکرونا. های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

 –کند که دریابیم چگونه در زمانی مشخص و متأثر از وضعیتی خاص کرونا به ما کمک می بیان دقیق مسئله

مندی متضمن بندی و تنظیم قرار گرفته است. مسئلهیک مسئله مهم مورد پرسش، تحلیل، طبقه -2یابیوقته یا زمانۀ مسئله

ص )رفتار، پدیده، فرایندها( تبدیل به است که مشتمل بر این است که چرا و چگونه چیزی مشخ 3ایفرایندی دو مرحله

                                                           
1
  aashraf@ut.ac.ir ،. دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران 

2
 . problematizing moments 

3
 . two-stage process 

mailto:aashraf@ut.ac.ir
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یابی چیزی شوند. از این منظر، مسئلهای ]موضوعی[ برای تفکر صورتبندی میشود و چگونه به عنوان اُبژهمسئله می

برای اندیشیدن و فراتر از راهبردهای سطح توصیفی است  1فراتر از استدالل کردن است؛ بلکه فضایی کاربردی

(Shapiro, 2002: 598).  بنابراین، فرایند تبدیل دغدغه به مسئله و گزینش عناصر موجود در پژوهش بیانگر پرداختن

ها است که به صورت چندبعدی و منشوری در زندگی ما به پژوهش از منظری خاص برای فهم یکی از ابعاد واقعیت

منطق »و « کاربرد منطق»مفهوم  (. این آن چیزی است که نورمن بلیکی آن را در قالب دو1398جریان دارد )نظری، 

در مرحله بازسازی، فرایندی که تا حدی مبهم و نامنظم بوده است به فرایندی »دهد. مورد اشاره قرار می« بازسازی شده

 (. 14: 1389بلیکی، «)گرددمنظم و کنترل شده مبدل می

های زیر تبیین و مهم تر از همه، هتوان بر پایه گزارحاضر را می مقالهبر این اساس، تبیین مسئله کرونا در 

لوحانه ناروشن بودن مسیر گذار از کرونا و عدم امکان تقسیم سادهبه مسئله،  . برای تبدیل مشکل کرونادکر 2مندمسئله

ن دانیم که میهمابا توجه به این که هنوز نمی زا است.در شرایط کنونی ابهام دوران حال و آینده به پیشا کرونا و پسا کرونا

رو هستیم که امکان ترسیم بندد، با وضعیتی مرزی و مبهم روبهای به نام کرونا، کِی و چه موقع رخت برمیناخوانده

موضعی  ازو توانیم به جای پیشا کرونا و پسا کرونا، برد. بنابراین، ما میانداز پساکرونایی را به محاق میهرگونه چشم

 سه مرحله سخن بگوییم:  هدفمند،

 وک کرونا )مواجهه با بحران، سردرگمی و اضطراب و تشویش عمومی(؛ الف. ش

ب. عسرت کرونا )آشکار شدن ماهیت بحران و پیامدهای آن نظیر پرخاشگری و خشونت جمعی، اعتراض 

 ای، ...(؛ سیاسی، آشوب طلبی، هیستری توده

 اجتماع بر پیکرۀ که دارد اشاره حیرو مخرب هایضربه به تروما،ناپذیر جمعی(. ج. ترومای کرونا )درد التیام

بر  که اندشده مواجه مهیب و ناگوار اتفاق یک با کنند احساس جامعه یک افراد که دهدمی رخ زمانی و شود وارد

 قابل غیر و صورت بنیادی به را شانهویت و کرده گذارینشانه ابد برای را خاطراتشان اثر گذاشته، شانجمعی ناخودآگاه

 بحران جمعی، کشتار جمعی، گناه یک خاطره جنگ، چون مختلفی دالئل به تواندمی است. تروما داده رتغیی بازگشت

 بحران یک ،حقیقت دهد. در و شیوع ویروس کرونا رخ گسترده اجتماعی تغییرات و هابازار، انقالب سقوط و اقتصادی

 رفتگی، دست از تحقیرشدگی، احساس ورتص به تواندو می است هویتی -روانی و اجتماعی نتایجی دارای اقتصادی

 مردم عموم برداشت است اهمیت حائز خصوص در این کند. آنچه جلوه اعتماد کاهش و عمومی نفس به اعتماد کاهش

 و باشد تروماتیک آن به مردم واکنش نباشد، اما تروماتیک بالقوه طور به رخدادی است ممکن باشد؛می واقعه یک از

                                                           
1
 . practical context 

2
 . problematic 
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-می پیوند یکدیگر را مردم که و پیوندهایی کرده حمله اجتماعی حیات زیرین هایالیه به جمعی بالعکس. ترومای حتی

 و حمایت کارآمد منبع یک به عنوان دیگر جامعه تدریج کند. بهمی نابود را بودن اجتماع از جزئی غالب احساس و زند

 ایجاد باعث معنایی چالشی که دهدمی رخ شراطی در تروما بهتر عبارت داشت. به نخواهد وجود فرد در مهم جزئی

دهد. تروما می رخ فرهنگی اجتماعی فرآیند یک به واسطه بلکه رویداد، یک اثر در نه شوک این شود و و شوک ترس

رسد ما اینک در مرحلۀ نخست به نظر می .است شده هویتی ما هایالیه وارد که است و تجربه حادی  ناراحتی حاصل

به جای پیشا و ، حاضر مقالهنویسنده  ت برای دو مرحله دیگر آن تدابیر الزمه و ممکن را بیندیشیم.بایسآن هستیم و می

پساکرونا، با طرح سه مرحله شوک کرونا )مواجهه با بحران، سردرگمی اضطراب و تشویش عمومی(؛ عسرت کرونا و 

 -ن یک ترومای جمعی، پیامدهای سیاسیزای کرونا به عنواضمن بازشناسی ماهیت بحران استترومای کرونا در تالش 

  آن را مورد نظر قرار دهد. اجتماعی

 درک وضع موجود

ها، هایی نظیر پاسخگویی دولت، به بحث درباره مؤلفه«پاندمی و نظم سیاسی»ای با عنوان فرانسیس فوکویاما در مقاله

امین اعالم شده می پردازد و این ایده را ظرفیت آنها، اعتماد اجتماعی، رهبری کارآمد و گوش دادن شهروندان به فر

زده، و رهبری ضعیف، جوامع قطبی شده، شهروندان های ناکارآمد، جوامع سیاستکند که کشورهای با دولتمطرح می

(. نکته مهم این که، نابرابری شدید، انسجام اجتماعی، Fukuyama, 2020را در وضعیت بدی قرار خواهند داد )

 ,Sachs) قطبی شدگی عمیق سیاسی جملگی بر توانایی حکومت و واکنش به بحران مؤثر استاعتماد اجتماعی، و 

2020: .) 

عمق بحران حادث شده از کرونا در این است که ما را در میانۀ دو وجه متناقض گرفتار خواهد کرد: وجه نخست، ایجاد 

روهای اجتماعی در باتالق؛ و وجه دوم، ای از نیوضعیت پاردوکسیکال شوک و بهت و انفعال و ایستادن بخش عمده

اعتراض، پرخاشگری و طغیان گری با هدف تالش برای فرار از باتالق و دست و پازدن برای بقا. در رابطه با وجه 

شکل و شعارهای  افزایش غرولندهای بی»تفاوتی سیاسی و به تعبیری، نخست، شاهد افزایش یأس و ناامیدی و بی

بار موازنه یم بود. در وجه دوم، شاهد ظهور نیروهایی خواهیم بود که درصدد تغییر خشونتخواه «سست، اما گسترده

آموز و گران متنوع و متلونی از دانشنامید. در بین این نیروها، کنش« های طاغیتوده»توان آنها را آیند و میقدرت برمی

 دهد، نفی مکرر است.را به هم می دانشجو گرفته تا کارگر و بیکار وجود دارد. آن چیزی که همۀ آنها
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هایی کرده و چون این زخم التیام نیافته به یک تروما تبدیل شده مسائلی درگذر زمان جامعه ما را دچار زخم 

است. یعنی شورش های اجتماعی در جامعه ما متأثر از این نکته، چون وجه تروماتیک پیدا کرده، دردی مزمن ایجاد 

شود که افراد، تر میدر صورتی بغرنج پیامدهای ناشی از تروما نیازمند تأمل جدی است.ها راه حل درککرده که 

-های روانوجود آمدن جماعتههنجارهای موجود را بی معنا بداند و تعلقی به آنها نداشته باشد؛ همین مسأله باعث ب

پرخاشگری شهوت و پذیر هستند ینبسیار تلقدر دوران عسرت و سپس ترومای کرونا، ها شود. این جماعتشناختی می

کردیم افراد نرمالی که تا دیروز گمان نمی .گیرداوج می آوری اشخاص کم شده است،شرایط که تابویرانگری در این 

آفرینی پیدا زنند و میل عجیبی به تخریب و وحشتها را آتش میها و بانکدست به شورش بزنند، امروز ساختمان

اجتماعی آن در بین دانشجویان دانشگاه  –شناسی پیامدهای سیاسی تروما و آسیبکه با عنوان در پژوهشی اند. کرده

 (:1399انجام شده است، نتایج توصیفی حاصل از تحلیل محتوا چنین است )قمی،  تهران

 جدول توزیع فراوانی زیرمقوالت مقوله یک: عالئم تروماتیک

  درصد فراوانی

نسجام از بین رفتن اتحاد و ا 5.2 6

 ملی

 از بین رفتن امید و انگیزه 13.8 16

 افزایش اضطراب و نگرانی 12.1 14

 افزایش خشونت 6.0 7

 افزایش مهاجرت 8.6 10

 بی مسئولیتی 3.4 4

 خروج سرمایه 9. 1

 فضای متشنج 6.0 7

 کاهش اعتماد در جامعه 19.8 23

 کاهش سطح معیشتی 16.4 19

 گسترش بی عدالتی 4.3 5

 ناامنی اقتصادی 3.4 4
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افت قیمت نفت، کسری بودجه دولت، تضعیف ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، رشد پایین اقتصادی در 

های مختلف جامعه، فساد سیاستمداران، ده سال گذشته، افزایش روزافزون نرخ بیکاری، اختالف شدید بین دهک

تفاوتی سیاسی و کاهش مشارکت های جمعی، بروز بین اعتماد، تضعیف هویتفرسایش سرمایه اجتماعی و بحرا

ملت، افزایش  -سیاسی در انتخابات مجلس یازدهم، خطر بحران کارآمدی و سپس مشروعیت، شکاف میان  دولت

 های اجتماعی، افزایش پرخاشگری و خضونت جمعی، نقش و جایگاه دولت رااسترس، اضطراب روانی جمعی و ناکامی

 های نوپدیدی کرده است. تضعیف کرده و جامعه را آبستن بحران

به واسطۀ ماهیت تروماتیک کرونا که کل اعضای جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، موجب تحول در نقش و جایگاه و 

ر هم نقش دولت در حوزه زیست سیاست، محوریت یافتن مفهوم  امنیت انسانی، بیوتروریسم و سالمت شهروندان و ب

 های سیاسی خواهد شد.بارشدن مسائل و مشکالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و در نتیجه بروز اعتراض

-های غیرمعمول اجتماعی و محدود کردن آزادی شهروندانی که تجربۀ تروماتیک کرونا را پشت سر گذاشتهگیریسخت

های متداخلی است که بحران جامعه ما دارای  کند.یاسی میتفاوتی ساند، آنها را مستعد افسردگی اجتماعی، یأس و بی
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-کاهش از ابعاد تروماتیک بحران بنیادین با هدف تغییرات اجتماعیبحران همزاد سبک زندگی مردم شده است. ایحاد 

و دولت باید با اتخاذ تدابیری منطقی به کاهش فشار روانی بر زندگی مردم بیندیشد   .است  ضروریهای تجربه شده 

 روحیۀ امید یاری رساند.و تاب آوری بیش از گذشته به نقش مؤثر نشاط اجتماعی و افزایش 

مدیریت بحران کرونا جز با مساعدت و همکاری مردم . باشند موفق کرونا اپیدمی قبال در تنهایی به قادر نیستند هادولت

های  جای خود را به سازمان مراتبیلسلهسساختارهای ضرورت دارد نهاد ممکن نیست.  های مردم ویژه سازمان و به

توانمندسازی مشارکتی و ایجاد ساختارهایی با قابلیت انتقال نظرات و مطالبات از پایین به باال  .ای و افقی دهند شبکه

تواند ضمن جذب های مردم نهاد و نیروهای مدنی میهای سازمانگیری از ظرفیتبهره ضرورتی انکارناپذیر است.

 تماعی، بار ناشی از افزایش مسئولیت دولت را بکاهد و زمینه را برای تقویت جامعه مدنی فراهم آورد. زیرامشارکت اج

های خود گیری از ظرفیتشهروندان از طریق بهره با مرتبط مسائل حل گرو در کشورها کارکردی و ساختاری مشروعیت

های نزدیک آفریده، این است که در طول دهه مشکل بغرنجی که مزید بر علت شده و کابوس از نمای .است آنان

اند و اینک ما با یک جامعه گذشته همه نیروهای شناسنامه دار و دارای سازمان و اهداف مشخص حذف یا تضعیف شده

های افقی سروکار داریم. نیروهایی که نه انسجامی دارند، نه هدف مشخصی با نیروهای اجتماعی از هم گسیخته و گروه

 هستند تا نیروهای سازمان یافته. شورشی -های طاغیای ایجابی. آنها بیشتر تودهامهو نه برن

 گیرینتیجه

سازی دولت و خدمات دولتی در بخش بهداشت و درمان، کنترل اجتماعی و قرنطینه برجسته شدن نقش به با توجه

ها نه  کنندۀ اصلی در کارکرد دولت تعیین عامل، فرانسیس فوکویامابه تعبیر . شودمی قدرتمندتر از همیشه دولت شهرها،

ها باید خود را دولت .نوع رژیم سیاسی آنان، بلکه توانایی و ظرفیت دولت و باالتر از همه اعتماد عمومی به دولت است

ه ب کند، زیرا ریزیها برنامه بیماری در مقابل شهروندان از در زمینه محافظت و آماده را خود جدید دوره یک آغاز برای

 یابد، پایان« 19کووید» گیر همه بیماری که زمانی«! کشد می آتش به را جهان کرونا از ها دولت شکست»تعبیر کیسینجر، 

وجوه  .اندخورده شکست زمینه این در نهادهای سیاسی که بود خواهد این عمومی برداشت کشورها از بسیاری در

وحیه جدید ملی و همبستگی همدالنه نیروهای اجتماعی منعکس ایجابی و امیدوار کننده بحران که خود را به صورت ر

اقتصادی، به جای انتظار برای افزایش  -های اجتماعیکند. در صورت مدیریت صحیح بحران و کاهش میزان آسیبمی

 یک به طراحی دولت دوستی اوج خواهد گرفت.اعتراض و اغتشاش سیاسی، نوعی احساس تعلق و گرایش به میهن

های فراگیر و مسائل ناشی از آن در امنیتی نیاز دارد که در آن بخش، بیوتروریسم و مسئله شیوع بیماری جدید یاستراتژ
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متأثر از  پذیری سیاسی و امکان اعتراض سیاسی به صورت جدی مورد نظر قرار گیرد.قالب روحیۀ ملی، میزان بسیج

خود از طریق  ش از هر زمان دیگری نیازمند ترمیم چهرۀبی دولتتجربۀ کرونا و تدابیر تخصصی برای مهار موفق آن، 

چنان که در تجربه  .است مدیریت نخبگانو علمی  هایظرفیتافزایش دانش فنی، گیری از بهره، گراییتخصص

طراحی ها با گرایی تا چه میزان برجسته بود و این دولتسنگاپور، کره جنوبی و چین شاهد بودیم که این تخصص

های  نظارتِ دقیق تلفن ،بازوبند بیومتریک، های قدرتمنددر همه جا حاضر و الگوریتم های گیرنده ،ی موبایلها اپلیکیشن

گیری از صدها میلیون دوربینِ تشخیص چهره و وادار ، و نیز با بهرهآلوده به ویروس کرونا افرادبر رفت و آمد  هوشمند

شان، به سرعت  ناقلینِ مشکوک به کرونا ویروس را  یکردن مردم به بررسی و گزارش دمای بدن و وضعیت پزشک

چاالک کردن فرایند سیاستگذاری و افزایش سرعت عمل در اقدام و زدودن این تصور که دولت بسیار  .دنتشخیص ده

 کند.کند و با تأخیر عمل می
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 آن و دیپلماسی ساحل امنتوفان کرونا، آسه

 1حسین نوروزی

 چکیده

های منطقه شرایط خاص منطقه جنوب شرقی آسیا بسان سایر مناطق با بحران کرونا مواجه شده است. هر یک از دولت

ای هم قابل ن میان اهمیت نهادهای منطقهکنند. در ایخود را دارند و برای مقابله با این بحران هولناک تالش و تدبیر می

جنوب  آن( متولی همکاری و هماهنگی امور مرتبط با منطقهسهتوجه بوده است. اتحادیه ملل جنوب شرقی آسیا )آ

آن در سهپس از بروز بحران کرونا در منطقه جنوب شرقی آسیا، آ»شرقی آسیا است. سؤال اصلی مقاله این است که: 

در پاسخ «. هایی را برای مدیریت این بحران در دستورکار خود قرار داده است؟ر چه رویکرد و اقدامسال اخیطول یک

دیپلماسی "در منطقه، رویکرد  2020آن برای مدیریت بحران کرونا از اوایل سال آسه»توان گفت که: سؤال یادشده می

های مفهومی، ن مفهوم تمثیلی را در چارچوبمنظور خود از ای«. را در دستورکار خود قرار داده است "ساحل امن

دهد که دهیم. مباحث بیان شده در مقاله نشان میآن توضیح میسههای دیپلماتیک آسیاستگذاری و کارکردی فعالیت

آسهآن با این دیپلماسی، ضمن احتراز جستن از آتش درگیری چین و آمریکا و متحدانش، با سبک خاص خود، به 

های اتکاپذیری منطقه را به ای اقدام کرده تا قابلیتای و فرامنطقهها، منافع منطقهی منافع ملی دولتساماندهی پیوستار

کند. دیپلماسی ساحل امن متکی بر ترویج  نگرش نگری را برجسته و اجرا ها نشان دهد و ضرورت آیندهتمام طرف

پاسیفیک و در خدمت به -یدار این منطقه در قلب آسیاجویانه با کنشگران محیطی و مبتنی بر جاذبه مؤثر و پاهمبستگی

 شود. المللی توصیف میثبات و توسعه در گسترۀ بین

 

 پاسیفیک، ثبات و توسعه-آن، دیپلماسی ساحل امن، آسیاتوفان کرونا، منطقه جنوب شرقی آسیا، آسههای کلیدی: واژه

 

 مقدمه؛ توفان کرونا (1

                                                           
 norooziutir@ut.ac.irالملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی گروه روابط بین - 1
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های انسانی این بحران بیش از همه یرکننده و جهانی بوده است. آثار و آسیببحران کرونا یک بحران تاریخی، غافلگ

ها را بار کرده است. این بحران به مثابه یک توفان سهمناک کل جان و جهان ملتروحیه ابناء بشری را آزرده و اندوه

-ت. توان اقتصادی و ظرفیتهای مختلفی را به بار آورده اسها و مناطق خسارتهدف قرار داده و در هر یک از دولت

ها عملکرد خود را در مقابله با این های پزشکی و بهداشتی این کشورها بسیار متفاوت بوده است و هر یک از دولت

یافته های انسانی وارد شده به برخی کشورهای توسعهآور این است که خسارتاند. نکته حیرتبحران به نمایش گذاشته

تر از کشورهای ضعیف و توسعه نیافته است. کشورهای ده آمریکا و اروپا( بسیار سهمگینو صنعتی )مثل ایاالت متح

منطقه جنوب شرقی آسیا هم کمابیش از آثار منفی و خسارات بیماری کرونا متحمل خسارت شده و در حال کنترل و 

ا مبتال شده و هزاران نفر جان خود را از ها نفر از افراد در این منطقه به کرونمقابله با این بالی جهانگستر هستند. میلیون

کند. بنابراین، وضعیت روحی و اجتماعی منطقه نیز اند. آمار کشورها مختلف است و به مرور زمان تغییر میدست داده

آن آثار اقتصادی و اجتماعی بحران کرونا بسیار اهمیت دارد و باید با آمادگی از این شرایط جای نگرانی دارد. برای آسه

-گذاری و رشد اقتصادی، تعطیلی اصناف و بیکاری، انقطاع زنجیرهبرای آینده تدبیری اندیشید. کاهش تجارت، سرمایه

(. با انتشار اخبار و ASEAN, AEIB, 2020: 2-3های عرضه و غیره همه بر وضعیت منطقه اثرگذار هستند )

شدت المللی به سهم خود در مدیریت این بحران بهینای و بهای منطقههای مرتبط با کرونا، نهادها و سازمانگزارش

 اند. درگیر شده و ایفای نقش کرده

های خاص خود را در یکسال ای در جنوب شرقی آسیا، رویکرد و اقدامترین نهاد و سازمان منطقهآن به عنوان مهمآسه

بروز بحران کرونا در منطقه جنوب  پس از: »( انجام داده است. سؤال اصلی مقاله این است که2020-2021گذشته )

آن در طول یکسال اخیر چه رویکرد و اقداماتی را برای مدیریت این بحران در دستورکار خود داده شرقی آسیا، آسه

دیپلماسی ساحل "در منطقه، رویکرد  2020آن برای مدیریت بحران کرونا از سال پاسخ اولیه این است که: آسه«. است؟

پردازم. جانبه و راهبردی که در متن به تشریح آن میکار خود قرار داده است. یک دیپلماسی همهرا در دستور "امن

سازماندهی بحث به این ترتیب خواهد بود که پس از مقدمه، مطالب اصلی در دو قسمت بیان خواهد شد. در قسمت 

 ردازیم. در قسمت دوم، چارچوبپاول به معرفی چیستی و چارچوب مفهومی و سیاستگذاری دیپلماسی ساحل امن می

امنیتی، اقتصادی و فرهنگی -کنیم که مشتمل بر سه محور سیاسیکارکردی دیپلماسی ساحل امن را تعیین و تشریح می

کنیم که است. قابل ذکر است که از توضیح اقدامات و ابعاد فنی و تخصصی در امور درمانی و پزشکی خودداری می

 کنیم.بندی از این مباحث را بیان میت. در پایان یک جمعخود آن یک بحث مستوفایی اس
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 چیستی دیپلماسی ساحل امن (2

های منطقه است، اما وجود یک نهاد بدیهی است که مسئولیت اولیه مقابله با عوارض و مشکالت کرونا بر عهدۀ دولت

صادی و انسانی باعث دلگرمی های مختلف سیاسی، اقتتواند برای کاستن از بار آسیبفکر میجمعی قدرتمند و خوش

کشورهای عضو یک نهاد شود. با توجه به شیوع و گسترش ویروس کرونا در آسیای جنوب شرقی، بخشی از مدیریت 

آن به عهده گرفته است. رویکرد این نهاد به بحران یک راهبرد اصولی، مناسبات، مبادالت و حل مسائل منطقه را آسه

آن جامه سههای مختلفی با محوریت و کارگزاری آها و برنامهسال اخیر اقدامل یکجامع و سازنده بوده است. در طو

-المللی را درعمل به خود پوشیده است که مراتبی از تفکر، مهارت و هنر دیپلماتیک این سازمان در گسترۀ تعامالت بین

 توان دیپلماسی ساحل امن نامید. گیرد که عنوان این رویکرد را میمیبر

 کنیم:های زیر ترسیم میهای انجام شدۀ مختلف در پرتو این دیپلماسی را در قالب مدلرها، سازوکارها و اقداممحو

 چارچوب گفتمانی؛ -الف

 چارچوب سیاستگذاری؛ -ب

 چارچوب کارکردی. -ج

 

 آنسهمثلث چارچوب دیپلماسی ساحل امن آ

        

  

 گراییچارچوب گفتمانی؛ تقویت روح اعتماد و هم -الف

چارچوب 
 کارکردی

چارچوب 
 گفتمانی 

چارچوب 
 سیاستگذاری 
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پاسیفیک -آن ناظر بر گسترش، تقویت و تعالی روح همگرایی در پهنۀ آسیاسهچارچوب مفهومی دیپلماسی ساحل امن آ

پاسیفیک جریان -ای در آسیاآمیز و همگرایانهقابل وصف و تبیین است. از اوایل هزاره سوم تا ظهور ترامپ روند مسالت

ابالً هراس آمریکا و همفکرانش از قدرت و سلطه چین در منطقه با به گرفته بود. روند رو به رشد قدرت چین و متق

توانیم آن را به فضای آکنده از آشوب و المللی را رقم زد که میقدرت رسیدن ترامپ صفحه جدیدی از تحوالت بین

ر امواج رو به رشد و تدریج جهان را به مانند یک دریا گرفتاهای کابینه ترامپ بهها و اقدامتقابل توصیف کنیم. سیاست

المللی با چین پیوند خورده است ترین کارزار توفانی آمریکا در دورۀ گذار بینکرد. به گفتۀ خود آمریکا مهممتالطم می

(Friedberg, 2018: 8-9 ،)«امنیتی، -های قبل است که بیشتر در مسائل سیاسیکیفیت این رقابت متفاوت از سال

(، ولی آثار آن بر کل هندسه مناسبات در منطقه Medeiros, 2019: 94-101« )است اقتصادی و فناوری گره خورده

های مرتبط با هنگ کنگ، تایوان، دریای چین جنوبی، منازعات چین و هند و جهان اثرگذار بوده و البته خواهد بود. تنش

ه است. با بروز بحران کرونا و کامل تر کردبا ورود مستقیم و غیرمستقیم متحدان آمریکا به این مباحثات فضا را متشنج

آن به سمت طراحی و عملیاتی سهآن به کار افتاد. عزم آسهها در این منطقه، ماشین فکر خالق آشدن مجموعه چالش

-ایم. به صورت انتزاعی مینامیده« دیپلماسی ساحل امن»تر شد که ما آن را در این برهه و شرایط کردن سیاستی راسخ

 ، عناصر و مفاهیم مندرج در گفتمان دیپلماسی ساحل امن را  به ترتیب زیر ساماندهی کرد:توان محورها

 آمریکا و همفکرانش؛-های تنش و تقابل چیناجتناب از ورود به عرصه (1

 تأکید بر حفظ ثبات و امنیت منطقه به عنوان کاالی عمومی مشترک؛ (2

 ای؛طقهآمیز منتقویت فرهنگ تفاهم، اعتمادسازی و روابط مسالمت (3

 ای؛منطقهها، روابط فراگیر و متوازن بینتالش در تعمیق همکاری (4

 های سیاسی، اقتصادی و صنعتی جدید و بهسازی بستر وابستگی متقابل؛سازیمشارکت در برنامه شبکه (5

 جلب تعهد همگانی به تداوم مسیر همکاری و پیشرفت مشترک؛ (6

در منطقه و جهان برای کاهش آثار فضای ابهام و تردید فهم ضرورت اتخاذ نگرشی دوراندیشانه و امیدبخش   (7

 جهانی.

 تعهدات -ها و هماهنگی منافعچارچوب سیاستگذاری؛ تشخیص موقعیت -ب

تعهدات در روابط -ها و هماهنگی منافعبخش سیاستگذاری دیپلماسی ساحل امن ناظر بر دو عنصر تشخیص موقعیت

 اقدام جمعی مطلوب در پیش گرفته شده است که عبارتند از:  واحدها است. چهار محور و مسیر کلی برای یک
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 ایمنطقهتقویت انسجام درون (1

آن که سهای در قالب جامعه آآن با معرفی راهبرد جدید خود برای تعمیق و ارتقای کیفی همگرایی منطقهسهکشورهای آ

ای و رحلۀ جدیدی از تعامل منطقهفرهنگی است وارد م-امنیتی، اقتصادی و اجتماعی-متشکل از سه عرصۀ سیاسی

ای آن و نمایش ثبات و صالبت منطقهسههای جمعی آاند. عزم و تالش کشورهای عضو در زیر چتر برنامههمگرایی شده

ترین عنصر در نظام سیاستگذاری این مرحلۀ بحرانی و خطیر ای و جهانی اساسیجهت ابراز قدرت خود در سطح منطقه

 است. 

 دوجانبه تحکیم روابط  (2

های بزرگ روابط ثمربخش برقرار کرده است. تقویت روابط دوجانبه و آن با تمام کشورهای کوچک و قدرتسهآ

المللی است. به عنوان نمونه، تقویت روابط دوجانبه سازنده با همه واحدها مرکز ثقل این نگرش و مدیریت روابط بین

-استرالیا و نیوزیلند یک تعادل نسبی مناسبی برای تحرک و پویش همه با آمریکا، چین، ژاپن، کره جنوبی، روسیه، هند،

-خطر و بیساز گذری کمهای بزرگ زمینهویژه با قدرتآن ایجاد کرده است. تحکیم این روابط دوجانبه و بهسهجانبۀ آ

 حاشیه از این فضای شکننده است.

 ایمنطقهتعمیق مناسبات بین (3

های مخرب، هرآینه های بزرگ با بروز التهابالمللی و پیچش منافع قدرتحال گذار بینبا عنایت به این که شرایط در 

ای برای تعامل ها هم زمینهای را مختل کند، رویکرد پیوندسازی میان این زیرمنطقهتواند روند ثبات و توسعه منطقهمی

هایی نظیر مجمع رینی در مجموعهآفهای رقیب است. نقشکارگشا در حل و فصل بخشی از مشکالت مناطق و قدرت

آرسپ از  (، آسم و موافقتنامهCampbell and Ge, 2019: 6-7آن، اجالس سران شرق آسیا، آپک )سهای آمنطقه

آن است. هرچند، برخی از پژوهشگران بر اساس روندهای جدید سهای مدنظر آمنطقهترین پیوندهای بینبرجسته

آن در ارتباطات و تجارت رو سهیری و گسترش است، معتقدند که موقعیت محوری آگسیاسی که درحال شکل-اقتصادی

آن به حاشیه رانده سهتر از آن است که منطقه آ(. اما شرایط سیاسی پیچیدهMueller, 2019: 3-13به افول است )

 شود.

 تقویت موقعیت جهانی (4
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-مشارکت در مشورت و مدیریت در گسترۀ جامعه بین آن عبارت از احراز جایگاهی مجزا برایسهیکی از راهبردهای آ

ای از نهادها، تأسیسات، معاهدات و ترتیبات مختلف در سطح جهانی وجود دارند که نقش المللی است. هرچند مجموعه

ه و آن قصد دارد خود را میان آنها جای دادسهکنند، اما آها، ثبات و توسعه مناطق ایفا میبسزایی را در تقویت همکاری

المللی شود که سازمان ملل متحد، بانک جهانی، صندوق بینالمللی شود. امروزه مالحظه میمحل اعتنا برای کنشگران بین

های تخصصی دیگری مثل سازمان جهانی بهداشت و دیگران برای حسن انجام پول، سازمان جهانی تجارت و کارگزاری

 کنند.ای بر قرار میت خاص، مهم و سازندهای، مناسباآن در مسائل منطقهسهکار خود با آ

 آنسهمدل ارتباط سطوح سیاستگذاری در سیاست آ

 

آن تالش سهیابد. هویت واحدی با نام آآن در این چهار ساختار مختلف تعین میسههای تعامل آمجموعه منافع و ظرفیت

عیت و دستاوردهای قابل قبولی برای خود کسب کند از مجموعه برآیندهای تنظیمی در ارتباط سطوح مورد نظر موقمی

ای و جهانی در راهبرد تنظیم منطقهای دوجانبه، بینای، منطقهکند. مسیرهای مکمل و متقاطعی از منافع ملی، منطقه

وثیق  آن هم ارتباطسهاند. حفظ تعادل پایدار در میان این مناسبات با بقا و بالندگی آآن به هم گره خوردهسهمناسبات آ

های متداخل، یک عرصه ایمن و آن با تالش و زحمت فراوان توانسته است از ایجاد همبستگی با این حوزهسهدارد. آ

 مبتنی بر وابستگی متقابل مثبت و رو به رشد را برای منطقه فراهم کند.

 چارچوب کارکردی؛ سازوکارها و اقدامات اجرایی -ج

در پرتو دیپلماسی ساحل امن هم ناظر بر اقدامات اجرایی و عملی بوده است آن سههای آبخش سوم چارچوب فعالیت

های اجرایی در راستای کارآمدی و نتیجه گرفتن از تمام که پس از کرونا با جدیت دنبال شده و ادامه دارد. این برنامه

سطح 
 جهانی

سطح 
 دوجانبه

سطح 
درون 

 منطقه ای

سطح بین 
 منطقه ای
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فرهنگی قابل طرح و -و اجتماعیامنیتی، اقتصادی -آن با پیوستگی سه حوزه سیاسیسههای جامع آها و سیاستگذاریایده

 کنیم.بررسی است که در سه محور آنها را مرور می

 امنیتی-سازوکارها و اقدامات سیاسی (1

 امنیتی از دیپلماسی ساحل امن عبارتند از:-اقدمات محور سیاسی

 های در دست اقدام در سطوح مختلف با طرفبرگزاری اجالس وزرای امور خارجه: تحکیم و تکامل برنامه-

PRIME-H.E.-BY-https://asean.org/storage/2020/09/REMARKS-آن )سهآ همکارهای 

-OPENING-THE-AT-NAM-VIET-OF-PHUC-XUAN-NGUYEN-MINISTER

53.pdf-AMM-THE-OF-CEREMONY.) 

  برگزاری اجالس مقامات امنیتی منطقه: جهت بررسی آثار و جوانب بحران کرونا در کشورهای منطقه و محیط

officialss-senior-defence-https://asean.org/asean-آن برای همکاری دفاعی )سهونی آپیرام

2020-may-15-conference-video-meeting.) 

 آن: تأکید بر اهمیت حفظ و تقویت صلح، امنیت، ثبات، ایمنی، آزادی سهای آبرگزاری اجالس مجمع منطقه

المللی، عزم جمعی برای مقابله با مشکالت ناشی از های آبی منطقه، احترام به نظامات بینرفت و آمد در حوزه

ARF-27th-https://asean.org/storage/2020/09/Final-گرایی و از این قبیل )تروریسم، افراط

clean.pdf-2020-September-13-of-Statement_as-Chairman)  و تدوین دومین برنامه اقدام

https://aseanregionalforum.asean.org/wp-) 2020-2025های هانوی برای سال

2025.pdf-2020-II-Action-of-Plan-Noi-Ha-content/uploads/2020/09/ARF.) 

 ها، فعالیت نهادهای برای تجمیع تالش دولتآن با موضوع کرونا و بیانیه آن سهبرگزاری اجالس ویژه سران آ

ای، مدیریت متناسب امور اقتصادی، اجتماعی، منطقههای درونتخصصی بخش سالمت، تسریع مشارکت

https://cil.nus.edu.sg/wp-های منطقه )المللی و دولتسیاسی و امنیتی، همکاری با نهادهای بین

3.pdf-19-COVID-on-Declaration-Summit-Special-content/uploads/2020/05/2020) 

-https://cil.nus.edu.sg/wpها و استمرار رشد منطقه )انداز رهبران برای عبور از چالشو چشم

content/uploads/2020/07/2020-VS-Cohesive-ASEAN.pdf.) 

https://asean.org/asean-defence-senior-officialss-meeting-video-conference-15-may-2020
https://asean.org/asean-defence-senior-officialss-meeting-video-conference-15-may-2020
https://asean.org/asean-defence-senior-officialss-meeting-video-conference-15-may-2020
https://asean.org/storage/2020/09/Final-27th-ARF-Chairman-Statement_as-of-13-September-2020-clean.pdf
https://asean.org/storage/2020/09/Final-27th-ARF-Chairman-Statement_as-of-13-September-2020-clean.pdf
https://asean.org/storage/2020/09/Final-27th-ARF-Chairman-Statement_as-of-13-September-2020-clean.pdf
https://aseanregionalforum.asean.org/wp-content/uploads/2020/09/ARF-Ha-Noi-Plan-of-Action-II-2020-2025.pdf
https://aseanregionalforum.asean.org/wp-content/uploads/2020/09/ARF-Ha-Noi-Plan-of-Action-II-2020-2025.pdf
https://aseanregionalforum.asean.org/wp-content/uploads/2020/09/ARF-Ha-Noi-Plan-of-Action-II-2020-2025.pdf
https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2020/05/2020-Special-Summit-Declaration-on-COVID-19-3.pdf
https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2020/05/2020-Special-Summit-Declaration-on-COVID-19-3.pdf
https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2020/05/2020-Special-Summit-Declaration-on-COVID-19-3.pdf
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 آن: تعهد به همکاری و همبستگی برای ثبات، انسجام، امنیت فراگیر و انجام برنامهسهبرگزاری اجالس سران آ-

های همکار و مناطق جهان برای بازگشت رشد و رونق در سی و ششمین اجالس سران های مشارکتی با دولت

( و https://asean.org/asean-leaders-convene-36th-summit-onlineآن در بحبوحه کرونا، )سهآ

-محوری در راهبرد جامعهآن و مردمسهجویانه مبتنی بر نشر و تثبیت اندیشه محوریت آتأکید بر نظام همکاری

-https://asean.org/37th-asean-summit-relatedآن )سهسران آ وهفتمین اجالسسازی در سی

summits-begin-today و رویکرد اساسی سازمان در جهت حفظ صلح و امنیت، گسترش همکاری و )

-https://asean.org/asean-53-cohesiveمحور )مردم همگرایی اقتصادی و اجتماعی با رویکرد

journey-recovery.) 

-https://asean.org/working-visit-asean-secretaryهای دوجانبه با روسیه )پیگیری همکاری -

general-dato-lim-jock-hoi-russian-federation)  که مشتمل بر برگزاری: هجدهمین جلسه کمیته

ها و آن و مرور سیاستسه( در سیزدهم مارس در دبیرخانه آARJCCروسیه )-آنسههمکاری مشترک آ

های حاصل شده و موانع موجود در برنامه اقدام جامع همکاری برای دوره مشترک بر اساس موفقیتاقدامات 

-https://asean.org/18th-asean)آن با اتحادیه اقتصادی اوراسیا سههای پیوند آزمینه 2020-2016

russia-joint-cooperation-committee-meetingروسیه -آنسهو هفدهمین نشست مقامات ارشد آ (؛

 های دوجانبه( برای گسترش و تعمیق همکاری2021-2025برای نهایی شدن و تصویب برنامه اقدام فراگیر )

(https://asean.org/asean-russia-strengthen-strategic-partnership) 

  پیگیری روابط دوجانبه با نیوزیلند(https://asean.org/asean-new-zealand-redouble-

commitment-strengthen-partnershipکه شامل: برگزاری هشتمین نشست کمیته همکاری مشترک ) 

-https://asean.org/asean-newدو طرف و درباره تدوین برنامه همکاری برای پنج سال پیش رو )

zealand-continue-deepen-strategic-partnershipاری برگزاری دهمین نشست کمیته همک و (؛

( جهت تحکیم روابط دوجانبه و همکاری در مواقع بحرانی مثل عرصه AA-JCCاسترالیا )-آنسهمشترک آ

پاسیفیک برای هرچه امن و باثبات ساختن این -جاری در مبارزه با کرونا با هدف امنیت بهداشتی در حوزه آسیا

-https://asean.org/asean-australia-strengthen-cooperation-amid) منطقه در ابعاد مختلف

covid-19-pandemic) . 

https://asean.org/asean-leaders-convene-36th-summit-online
https://asean.org/37th-asean-summit-related-summits-begin-today
https://asean.org/37th-asean-summit-related-summits-begin-today
https://asean.org/37th-asean-summit-related-summits-begin-today
https://asean.org/asean-53-cohesive-journey-recovery
https://asean.org/asean-53-cohesive-journey-recovery
https://asean.org/asean-53-cohesive-journey-recovery
https://asean.org/working-visit-asean-secretary-general-dato-lim-jock-hoi-russian-federation)
https://asean.org/working-visit-asean-secretary-general-dato-lim-jock-hoi-russian-federation)
https://asean.org/working-visit-asean-secretary-general-dato-lim-jock-hoi-russian-federation)
https://asean.org/18th-asean-russia-joint-cooperation-committee-meeting)؛
https://asean.org/18th-asean-russia-joint-cooperation-committee-meeting)؛
https://asean.org/18th-asean-russia-joint-cooperation-committee-meeting)؛
https://asean.org/asean-new-zealand-redouble-commitment-strengthen-partnership
https://asean.org/asean-new-zealand-redouble-commitment-strengthen-partnership
https://asean.org/asean-new-zealand-redouble-commitment-strengthen-partnership
https://asean.org/asean-new-zealand-continue-deepen-strategic-partnership)؛
https://asean.org/asean-new-zealand-continue-deepen-strategic-partnership)؛
https://asean.org/asean-new-zealand-continue-deepen-strategic-partnership)؛
https://asean.org/asean-australia-strengthen-cooperation-amid-covid-19-pandemic
https://asean.org/asean-australia-strengthen-cooperation-amid-covid-19-pandemic
https://asean.org/asean-australia-strengthen-cooperation-amid-covid-19-pandemic


 موعه مقاالت همایش پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهانمج

 

 564  

 

  پیگیری مناسبات با ایاالت متحده آمریکا و کانادا که شامل: گسترش و تعمیق مناسبات سیاسی، اقتصادی و

آن و نهایی کردن برنامه اقدام جدید سهراهی کانادا در حمایت از راهبرد جامعه آفرهنگی دوجانبه نقش و هم

-https://asean.org/asean-canada-to-further-deepen) 2021-2025های دوجانبه برای سال

longstanding-partnership)آمریکا برای بررسی -آنسه، تشکیل سی و سومین نشست گفتگوهای آ

-https://asean.org/aseanساله جدید )راهکارهای توسعه و تعمیق مشارکت راهبردی و تدوین برنامه پنج

united-states-continue-strengthen-strategic-partnership.) 

 از خروج این واحد از اتحادیه اروپا، ) برقراری مناسبات با انگلستان پسhttps://asean.org/united-

kingdom-launches-mission-asean .) 

 در تمام ابعاد اقتصادی، فناوری و  پیگیری روابط با ژاپن برای گسترش و تعمیق پیوندهای دوجانبه و همکاری

-https://asean.org/asean-japan-reaffirm-commitment-strengthenاجتماعی )

partnership-2ژاپن جهت تقویت سازوکارهای بازگشت -آنسه( و برگزاری سی و پنجمین نشست مجمع آ

مشترک در امور صلح و امنیت های های دوجانبه پساکرونا بر اساس منافع و دغدغهبه رشد و رونق همکاری

-https://asean.org/asean-japan-enhance-cooperation-towards-postالمللی )ای و بینمنطقه

pandemic-recovery.) 

 های در دست اقدام مشترک با اتحادیه اروپا و اهمیت مناسبات سیاسی و مبادالت تجاری دوطرف و برنامه

آن و ارتقای روابط به سطح راهبردی سهمایت از همگرایی آای اتحادیه برای حهای توسعهکمک

(https://asean.org/joint-press-statement-27th-asean-eu-joint-cooperation-

committee-jcc-meeting-convenes-jakarta.) 

 چین برای تقویت روابط راهبردی ترسیم افق-آنسهتعامل سازنده با چین و فعالیت کمیته همکاری مشترک آ-

-https://asean.org/asean-china-reaffirm-commitment) 2021-2025های مشترک برنامه اقدام 

forge-closer-cooperation.) 

 هند -آنسهتقویت مناسبات دوجانبه با هند: برگزاری بیستمین نشست کمیته همکاری مشترک آ

(https://asean.org/asean-india-strengthen-cooperation و بیست و دومین نشست مقامات )
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با رویکرد مثبت به پیوندهای دوجانبه و نهایی شدن برنامه اقدام مشارکت راهبردی جدید  1هند-آنسهارشد آ

(2025-2021( )https://asean.org/asean-india-strengthen-strategic-partnership.) 

 تر در وضعیت برای ایجاد روابط نزدیک 2آن با سازمان اتحاد پاسیفیکسهای آبرگزاری اجالس بین منطقه

های همکاری کرونایی که درباره همکاری در اقدامات مرتبط با مبارزه با گسترش بیماری کرونا، بررسی زمینه

-2023 هایمحیطی و غیره بر اساس برنامه کار مشترک برای سالدر امور اقتصادی، فرهنگی، علمی، زیست

-https://asean.org/asean-pacific-alliance-forge-closer-relationsتبادل نظر کردند ) 2021

midst-covid-19-pandemic.) 

آن و اتحادیه اروپا و گفتگو درباره بیش از چهار دهه همکاری و هستشکیل بیست و سومین اجالس وزرای آ -

23rd-release-press-chairs-https://asean.org/co-های ادامه و گسترش مشارکت راهبردی )زمینه

meeting-rialministe-eu-asean/.) 

 آن در مشارکت و سهربط آن برای تقویت جایگاه آارتباط با سازمان ملل متحد و همکاری با نهادهای ذی

https://asean.org/secretary-)المللی مثل شورای امنیت سیاستگذاری در امور صلح و امنیت بین

council-security-nations-united-remarks-delivers-asean-general؛) 

 2020فوریه  28، روز 3مالقات و مذاکره با معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در دفتر ضد تروریسم این سازمان 

آن سهضد تروریسم در نظام ملل متحد و تشریک مساعی با آهای طرفین راجع به امور در اتباط با همکاری

courtesy-received-asean-eralgen-https://asean.org/secretary-نظر کردند )مذاکره و تبادل

2-unoct-terrorism-counter-office-nations-united-general-secretary-call.) 

 آن و سازمان ملل متحد، دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد در امور های آسهجلسه مشترک مقامات دبیرخانه

ای و جهانی درباره شرایط متحول منطقه برای تبادل نظر و گفتگو  4های صلحسازی و عملیاتسیاسی و صلح

-https://asean.org/aseanالمللی )در وضعیت بحران کرونا و تالش برای تحکیم صلح و امنیت بین

united-nations-un-secretariat-secretariat-s2s-meeting.) 

 

                                                           
1 - AISOM  

2 - The Pacific Alliance 

3 - UNOCT 

4 - DPPA-DPO 
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 سازوکارهای اقتصادی (2

 اقدمات این محور از دیپلماسی ساحل امن عبارتند از:

 آن در امور ارتباطی جهت نیل به اهداف جامعه اقتصادی سههای کمیته هماهنگی آفعالیت

(https://asean.org/asean-economic-community-coordinates-work-2020.)  

 ای منطقهگذاری درونتجارت و سرمایه تقویت سازوکارهای مبادالت مربوط به

(https://asean.org/asean-seeks-boost-intra-regional-trade-investment.) 

 تدوین شده است؛  2016-2025ای دوره که بر 1کنندهآن در حمایت از مصرفسهپیگیری برنامه اقدام راهبردی آ

آن برای توسعه مقررات و امور مرتبط با کسب و کار آنالین و اقدام سهکننده آنشست کمیته حمایت از مصرف

-https://asean.org/asean-develops-code-conductکنندگان )مسئوالنه و منصفانه برای مصرف

online-businesses .) 

 ای دبیرخانه راجع به آثار و مشکالت ناشی از بحران کرونا )نطقهانتشار اولین گزارش مASEAN Policy 

Brief, 2020.) 

 19آن با شعار اتحاد در مبارزه علیه کوویدسهبرگزاری بیست و پنجمین نشست شورای هماهنگی آ 

(https://asean.org/asean-unites-fight-covid-19و تصویب برنامه اقدام آ )آن برای بازگشتسه-

آن در امور اقتصادی و تجاری سهپذیری در بحبوحۀ بحران کرونا توسط وزیران اقتصادی آ

(https://asean.org/asean-economic-ministers-adopt-action-plan-increase-resilience-

amid-pandemic.) 

 در موضوع رقابت با بررسی آثار منفی بحران کرونا،  2آنسهبرگزاری نشست گروه متخصصان آ

(https://asean.org/asean-experts-group-competition-releases-statement-response-

covid-19).  

 سهداری کشورهای آبرگزاری نشست وزیران کشاورزی و جنگل( آنAMAF برای تضمین امنیت غذایی در )

ویژه محصول برنج، ارائه اضطراری مواد ها بهت شدید قیمتدوره بحران کرونا با تأکید بر اهمیت کاهش نوسانا

درآمد، ذخیره مواد غذایی و مبادله پذیر در جوامع کمغذایی برای مقابله با بروز سوءتغذیه اقشار آسیب

                                                           
1 - ASAPCP 

2 - AEGC 
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-economic-ministers-adopt-actionاطالعات بازار، حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان خرد )

plan-increase-resilience-amid-pandemic.) 

 برای حفاظت از طبیعت جهت مقابله با  1آنسهزیستی آآن و مرکز تنوعسهتشکیل اجالس مشترک دبیرخانه آ

-https://asean.org/asean-calls-natures-conservation)گستر احتمالی در آینده موارد جهان

prevent-future-pandemics) . 

 در جهت تحول در نظام مبادالت تجاری و اقدامات  2آنسهبرگزاری نشست شورای مشورتی کسب و کار آ

-https://asean.org/asean-bac-urgesای )اقتصادی برای رونق و بازگشت به روند رشد ملی و منطقه

asean-economic-leaders-expedite-short-term-priority-measures-economic-

recovery.) 

 برای  حمایت و تشویق  3قتصادی و توسعهآن با همکاری سازمان همکاری اسهتدوین رویکرد سیاستگذارانه آ

-ههای کوچک و متوسط در شرایط بحران کرونا با فعالیت کمیته هماهنگی آ.سه.آن در امور بنگاهفعالیت بنگا

پذیری اقتصاد برای بازگشت 20255انداز ای چشمتوسعه-و برنامه اقدام راهبردی 4های خرد، کوچک و متوسط

-https://asean.org/asean-oecd-release-policy-insight-boosting-resilienceمنطقه )

msmes-amidst-covid-19-pandemic). 

 سهآن از طریق اتصال فزایش انسجام و تفاهم در آبا موضوع ا 6آنسهبرگزاری یازدهمین سمپوزیم اتصال آ

-https://asean.org/asean-connectivity-holds) "پذیر و توسعه سرمایه انسانیانعطاف

symposium-comprehensive-cohesive-recovery.) 

 در بهبود نظامات گمرکی برای یکپارچگی بیشتر در  7آنسهبرگزاری چهارمین برنامه مدیریت میانی امور گمرکی آ

-https://asean.org/aseanای )های فنی شبکهویژه در مقابله با قاچاق، تسهیل امور اداری و هماهنگیمنطقه به

customs-officers-strengthen-cooperation-network.) 

                                                           
1 - ACB 

2 - ASEAN-BAC 

3 - OECD 

4 - ACCMSME 

5 - ACCM-SME 

6 - ASEAN Connectivity 

7 - JCMMP 
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 جهت یکپارچگی و تعمیق هرچه بیشتر تجارت خدمات در  1آنسهتدوین و تصویب موافقتنامه تجارت خدمات آ

المللی و توجه به بخش تجارت بین آن با نهادینه شدن مقررات منطبق با موازین متعارفجامعه اقتصادی آسه

 (.https://asean.org/asean-signs-trade-services-agreement-2)خدمات 

 در امور ها در جهت تقویت همکاری 2شیلی -آنسهای آبرگزاری اولین جلسه مشترک کمیته مشارکت توسعه

گذاری، علوم، فناوری و توسعه پایدار، سازوکارهای متنوعی از قبیل جرائم فراملی، مسائل دریایی، تجارت، سرمایه

-https://asean.org/asean-chile-hold-first-meeting-development)کاهش خطر سوانح طبیعی 

partners.) 

 های متقابل راجع به جنوبی، خانم یو میونگ هی و ارائه مشورت و کمکآن با وزیر تجارت کرهسهمذاکره دبیرکل آ

های جدید در مبادالت سهل و امن تجاری، تأکید، تعهد و حمایت مجدد از روند تدوین موافقتنامه کرونا، اقدام

-https://asean.org/secgen-asean-holds-videoای یا آرسپ )مع منطقهمشارکت اقتصادی جا

conference-rok-trade-minister.) 

 فین جهت گسترش و تعمیق ژاپن در جلسه وزیران اقتصاد طر-آنسهتدوین برنامه اقدام بازگشت اقتصادی آ

-https://asean.org/storage/2020/07/AJهای اقتصادی، تجاری و صنعتی در دوره کرونا )همکاری

Economic-Resilience-Action-Plan_AR.pdf.) 

 ( و 2021-2025ساله )آن  و در راستای برنامه اقدام پنجسهجانبه ایاالت متحده آمریکا و آگسترش همکاری دو

-https://asean.org/asean-us-sign-regionalای )امضای یک موافقتنامه همکاری توسعه منطقه

development-cooperation-agreement.) 

 جنوبی و ای در مدیریت سوانح طبیعی با همکاری و کمک مالی کرهآغاز طرح پیشرفته تقویت ظرفیت منطقه

که در ارتقای استانداردهای تخصصی و کارشناسی برای کشورهای منطقه  3کره جنوبی-آنسهصندوق همکاری آ

(https://asean.org/asean-republic-korea-aha-centre-launch-ascend-project-strengthen-

regions-capability-managing-natural-disasters.) 

                                                           
1 - ATISA 

2 - ACDPC 

3 - AKCF 
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 های توسعه و تقویت روابط جنوبی جهت بررسی زمینهکره-آنسهبرگزاری هفتمین نشست کمیته همکاری مشترک آ

-https://asean.org/asean-rok-forge-closer)دوجانبه بر اساس چارچوب برنامه اقدام در حال تدوین 

cooperation) 

 آن، به صورت مجازی در راستای همکاریسهآ-گذاری چینبرگزاری هفدهمین نمایشگاه اقتصادی و سرمایه-

-https://asean.org/17th-china-asean-expo-china-asean) 1های طرفین در ابتکار کمربند و راه

business-investment-summit-conclude/) 

 پس از چند سال مذاکره و گفتگو، به  2ایتصویب نهایی و امضای موافقتنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه

-منطقهادی بینالمللی و در تقویت مناسبات تجاری و اقتصعنوان یک  گام بزرگ تاریخی در اقتصاد سیاسی بین

 (./https://asean.org/asean-hits-historic-milestone-signing-rcep)پاسیفیک -ای حوزه آسیا

 آن با سهنطقه آتشکیل اولین کارگروه مشورتی درباره توسعه راهبرد یکپارچه انقالب صنعتی چهارم در م

-https://asean.org/aseanهمکاری استرالیا برای تحول نظام صنعتی و فناوری در کشورهای منطقه )

discusses-strategy-fourth-industrial-revolution.) 

 آن با کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و پاسیفیک ملل متحد در مسائل ی و پژوهشی آسههمکاری مطالعات

کارهای ترمیم و بازگشت به شرایط بهتر با تمرکز بر حفاظت از محیط زیست های کرونا و راهمربوط به چالش

پذیر در کشورهای منطقه با توجه به سوانح طبیعی و مشابه آن و انطباق جوامع آسیب

(https://asean.org/asean-unescap-launch-building-resilience-drought-south-east-

asia-report). 

 

 سازوکارهای فرهنگی (3

 رتند از:اقدمات این محور از دیپلماسی ساحل امن عبا

 آن برای تقویت روح جمعی و سهآن و تالش گسترده آسهرا به عنوان سال هویت آ 2020گذاری سال نام

-https://asean.org/aseanای در میان جوامع و شهروندان )همگرایی فرهنگی درونی منطقه

launches-2020-year-asean-identity.) 

                                                           
1 - BRI 
2
 - RCEP 
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 1آنسهدولتی آامین اجالس کمیسیون حقوق بشر بینبرگزاری سی (https://asean.org/press-

release-30th-meeting-aichrت رعایت حال و (؛ تبیین ابعاد حقوق بشری در بحران کرونا هم جه

وضعیت افراد در دسترسی به امکانات سالمت، رفاه، تغذیه و درمان مبتالیان این کمیسیون به طرح 

ای در جهت ارتقای شرایط انسجام اجتماعی در راه مقابله با آثار منفی کرونا در سطح مالحظات سازنده

-https://asean.org/press-release-coronavirus-disease-2019-covid-19ای )منطقه

asean-intergovernmental-commission-human-rights-aichrو نهایی کردن برنامه پنج )-

-https://asean.org/31st-meeting) 2021-2025های قه برای سالسالۀ جدید حقوق بشر در منط

asean-intergovernmental-commission-human-rights-aichr.و جلسات تکمیلی دیگر ) 

 با  2025برای افق  2آنسهی شهرها در ارتباط با اجرای راهبرد شهرنشینی پایدار آپذیرتشکیل مجمع جامعه

-https://asean.org/asean-sustainable-urbanisationهمکاری یکی از نهادهای آلمانی )

strategy-asus-socialisation-forum-cities.) 

 ها و اجالس مقامات بلندپایه در ارتباط با راهبرد مدیریت و مقابله با سوانح طبیعی جهت بهبود سیاست

-https://asean.org/asean-high-level-stakeholders-meet-improveراهبرد جمعی )

regional-disaster-management-policies-strategiesآن سه( و سی و ششمین نشست کمیته آ

-https://asean.org/aseanای )در مورد مدیریت سوانح طبیعی با حضور مقامات ارشد منطقه

senior-officials-disaster-management-discuss-regional-disaster-management-

policies-strategies.) 

 و سایت مرتبط با همکاری کشورها و نهادهای  3ایاندازی اولین آرشیو دیجیتال میراث فرهنگی منطقهراه

های فرهنگی ایهمسئول امور فرهنگی جهت آشنایی نسل جدید و پاسداری از این میراث تاریخی و سرم

آن سهآ-منطقه جنوب شرقی آسیا با همکاری ژاپن و صندوق همگرایی ژاپن

(https://asean.org/asean-launches-digital-archive-regions-cultural-heritage .) 

 آن برای ترویج و تقویت فرهنگ پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سهبرگزاری دومین کنفرانس آ

(https://asean.org/the-second-asean-conference-on-crime-prevention-and-

                                                           
1 - AICHR 

2 - ASUS 

3 - ACHDA 
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criminal-justice-promoting-the-asean-culture-of-prevention-for-a-

collaborative-and-innovative-justice-for-all .) 

 ن برای آسهآموزان در جهان امروز آبا عنوان: مشارکت دانش  2020آموزی سال برنامه فرهنگی دانش

ریزی برای همراهی با آمادگی کار و تفکر در جهان با تحوالت آینده، اهمیت آموزش، فناوری و برنامه

-https://asean.org/students-participate-asean-todays-worldانقالب صنعتی چهارم )

2020-programme.) 

 کودکان در شرایط بحران کرونا توسط  برنامه تحکیم نظام خانه و خانواده و مقابله با خشونت علیه زنان و

-https://asean.org/asean-calls) 1آنسهکمیسیون تقویت و حمایت از حقوق زنان و کودکان آ

protective-preventive-measures-domestic-violence-towards-women-children-

covid-19-pandemic.) 

 برای تبادل نظر و هماهنگی اقدام 2آنسهفرهنگی آ-تشکیل پانزدهمین کنفرانس هماهنگی جامعه اجتماعی-

جوامع و  ای در جهت توسعه اجتماعی، سازوکارهای ایجادشده، تقویت هویت، امنیتهای منطقه

ساله جدید های کرونایی و تدوین برنامه کاری پنجهمبستگی منطقه در ایام بغرنج و گسست

(https://asean.org/asean-socio-cultural-community-convenes-15th-

coordinating-conference) . 

 ای جمعی آن هم در همین ارتباط و تقویت برنامهسهفرهنگی آ-نشست وزیران شورای جامعه اجتماعی

هایی برای دوره گذر آن و تمهید سیاستسهای برای آمادگی مباحث سی و ششمین اجالس سران آمنطقه

-https://asean.org/asean-socio-cultural-community-council-ministersاز کرونا )

meet-ahead-summit.) 

 المللی کار و آژانس توسعه بینآن، سازمان بینسهبرگزاری اجالس کارگروه چندجانبه میان دبیرخانه آ-

 "های کار کودکاننقشه راه حذف بدترین جلوه"برای بازبینی المللی آمریکا 

(https://asean.org/asean-reaffirms-commitment-eliminate-worst-forms-child-

labour.) 

                                                           
1 - ACWC 

2 - ASCC 
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 عی برای واکنش فراگیر در قبال بحران کرونا با همکاری سازمان ملل متحد، تدوین اصول حمایت اجتما

اتحادیه اروپا، بانک توسعه آسیایی و کانادا برای افزایش همبستگی و حمایت متقابل اجتماعی میان مردم، 

-https://asean.org/asean-launchesویژه برای افراد و اقشار حساس )نهادهای مدنی و دولتی به

social-protection-guidelines-inclusive-covid-19-response.) 

  بررسی تحول نظام آموزشی و الگوی الکترونیک در منطقه با حضور وزرای آموزش، متخصصان، نهادها و

المللی جهت بررسی ابعاد مختلف امکانات دسترسی، مشکالت جاری و بهبود های بینازمانبرخی س

-https://asean.org/asean-education-ministersسازوکارهای ارتباطات علمی و آموزشی )

call-digital-transformation-education.) 

  گسترش فرهنگ گردشگری متناسب با توسعه پایدار و هماهنگ با اقتصاد سبز در منطقه با راهکارها و

-https://asean.org/asean-sustainable-tourismهای الزم فنی و اجرایی )تدارک زیرساخت

solutions-expo-kicks-off-5-november.) 

 آن برای تبادل نظر و بهبود توسعه جوانان در منطقه با انسجام، تفاهم سهاجالس وزیران جوانان کشورهای آ

-https://asean.org/asean-youth-ministers-work-towards-cohesiveنگری )و آینده

responsive-community) 

 سههای آتشکیل چهارمین مجمع رسانه( آنAMF با همکاری سفارت آلمان و متخصصان برای بحث و )

های مختلف های در بیان اخبار و گزارشگفتگو درباره تحوالت منطقه و نقش مهم رسانه

(https://asean.org/4th-asean-media-forum-held-online) 

 جنوبی( در مورد مسائل و موضوعکره-چین-)ژاپن 3آن+سهبرگزاری هشتمین اجالس ساالنه کارگروه آ-

-https://asean.org/aseanها )ای جهت تحول و پیشبرد همکاریمنطقههای آموزش عالی بین

china-japan-rok-discuss-future-higher-education-face-covid-19). 

 ( توسط وزرای مسئول آ.سه.آن در 2021-2025آن )سهتصویب چارچوب جدید مدیریت سوانح طبیعی آ

در همین ارتباط برای توانمندسازی جوامع و کاهش آثار  1ایامور مدیریت سوانح طبیعی و موافقتنامه

-https://asean.org/asean-adopts-new-disaster-managementبار آنها )خسارت

framework-2021-2025.) 

                                                           
1
 - AADMER 
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 آن و اتحادیه اروپا برای گفتگو درباره محیط زیست و تغییرات سهنشست مشترک مقامات سطح باالی آ

-https://asean.org/asean-eu-hold-second-high-level-dialogueاقلیمی )

environment-climate-change/.) 

  اجرای طرح بررسی ارزیابی سریع آثار بحران کرونا بر زندگی مردم در منطقه

(https://asean.org/asean-launches-rapid-assessment-covid-19-impact-

livelihoods-across-region.) 

 بندی بحثجمع

ها و آشوب در مناطق مختلف بوده الملل باعث بروز درگیریهای دگردیسی در نظام بیناز اوایل هزاره جدید زمنیه

چینی برای یک تحول و های اقتصادی و استراتژیک چین سبب زمینهپاسیفیک هم پویش-است. در پهنه آسیا

های قدرت ای شده است. موقعیت جغرافیایی منطقه جنوب شرقی آسیا در میان قطبنوسازی در نظم منطقه

ها و تهدیدها را در بر دارد. از زمان به قدرت رسیدن سیاسی، اقتصادی، صنعتی و نظامی فضایی دوگانه از فرصت

یکا و چین، فضای منطقه به تدریج تقابلی و امنیتی شده است. های حساس و پرتنش میان آمرترامپ و بروز چالش

کرد و در صورت جبهه گرفتن بروز بحران کرونا و تشدید تقابل آمریکا با چین هر آینه فضای سیاسی را بدتر 

آن درگیر این سهشد. اما آکشورهای جنوب شرق آسیا علیه چین راجع به مجادالت ویروس کرونا شرایط حادتر می

آن در این دریای توفانی برای آرام سهای تنش و تقابل نشد. بهترین گزینه اتخاذ دیپلماسی ساحل امن توسط آفض

پاسیفیک بوده است. دیپلماسی ساحل امن یک نگرش دوسویه بین منطقه -کردن این جو بحرانی در پهنۀ آسیا

های ز ضعف و قوت منطقه و در قبال قدرتای اجنوب شرقی اسیا و محیط بیرونی آن است. این دیپلماسی در میانه

پوشان است. سیاستی ملهم از تفاهم، اعتمادافزایی و قابلیت جانبه و همآن همهسهبزرگ شکل گرفته است. نگرش آ

های گفتمانی، سیاستگذاری و آن در ساحتسهاتکای این حوزه برای روزهای پساکرونایی است.  سعی وافر آ

زدایی، ثبات، تعامل سازنده و امید برای گذر از این بحران شده است. تشکیل دایی، تنشزاجرایی مصروف حساسیت

آن در مجاری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سهاجالس، انجام اقدامات، برقراری مناسبات و صرف انرژی دیپلماتیک آ

رسمیت شناختن ی بهبه سمت بازیابی آرامش، تقویت روح همگرایی و همبستگی در سطوح درونی و محیطی برا

آن با در پیش گرفتن سیاست تعامل، توازن و سهتعهدات برای یک همکاری پایدار است. آ-ها و توازن منافعموقعیت

کردن ثبات منطقه، افزایش جاذبه و تحرک اقتصادی منطقه با شرکای خود است. برگزاری  تفاهم درصدد برجسته
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تصویب اسناد متنوع برای همکاری و همبستگی در سطوح مختلف حاکی  های مختلف وها، انعقاد موافقتنامهنشست

از این رویکرد برای ثبات و پیشرفت است. این نهاد با ورود به مرحله جدیدی از همگرایی راه درازی برای بالندگی 

آن سه. آها و کشورهای پیرامونی خود به نحو احسن استفاده کندخواهد از امکانات همه قدرتآن میسهدارد. آ

های های بزرگ، با تقویت جایگاه جنوب شرقی آسیا در شبکهدرصدد است فارغ از مداخله در رقابت قدرت

جو در نظر گرفته پذیر و مصالحهطرف، توانمند، مسئولیتالمللی یک کنشگر متشخص، بیهمکاری و تقسیم کار بین

لماسی ساحل امن است که به درستی در بحران کرونا خود شود. نتیجه گرفتن از این اقدامات مستلزم ادامه مسیر دیپ

ای و ظهور جهانی  به روند پایداری منطقهرا نشان داد. انسجام درونی، تحکیم روابط دوجانبه، تکمیل مناسبات بین

ای تواند به مثابه کیمیشود. دیپلماسی ساحل امن میآن در فضای جهانی منتهی میسهاز ثبات و توسعه و محوریت آ

پاسیفیک و ارتقای جایگاه منطقه جنوب شرقی آسیا در این نظم و نظام -صلح ، ثبات و سعادت برای کل حوزۀ آسیا

 در حال تحول عمل کند.
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 ها: منابع و یاداشت

1. 17th China-ASEAN EXPO, China-ASEAN Business & Investment Summit conclude, 

available at: https://asean.org/17th-china-asean-expo-china-asean-business-investment-

summit-conclude. 

2. 2020 DECLARATION OF THE SPECIAL ASEAN SUMMIT ON CORONAVIRUS 

DISEASE 2019 (COVID-19), https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2020/05/2020-

Special-Summit-Declaration-on-COVID-19-3.pdf. 

3. 37th ASEAN Summit and Related Summits begin today, available at: 

https://asean.org/37th-asean-summit-related-summits-begin-today. 

4. AEM, METI adopt 52 Strategic Measures of the ASEAN-Japan Economic Resilience 

Action Plan, available at: https://asean.org/storage/2020/07/AJ-Economic-Resilience-

Action-Plan_AR.pdf. 

5. ARF HA NOI PLAN OF ACTION II (2020-2025), available at: 

https://aseanregionalforum.asean.org/wp-content/uploads/2020/09/ARF-Ha-Noi-Plan-of-

Action-II-2020-2025.pdf. 

6. ASEAN (2020),ASEAN Policy Brief, available at: 

https://asean.org/storage/2020/04/ASEAN-Policy-Brief-April-2020_FINAL.pdf. 

7. ASEAN 53: A Cohesive Journey to Recovery, available at: https://asean.org/asean-53-

cohesive-journey-recovery. 

8. ASEAN adopts New Disaster Management Framework for 2021-2025, available at: 

https://asean.org/asean-adopts-new-disaster-management-framework-2021-2025. 

9. ASEAN and the Pacific Alliance to Forge Closer Relations in the Midst of COVID-19 

Pandemic, available at: https://asean.org/asean-pacific-alliance-forge-closer-relations-

midst-covid-19-pandemic. 

10. ASEAN calls for nature’s conservation to prevent future pandemics, available at: 

https://asean.org/asean-calls-natures-conservation-prevent-future-pandemics. 

11. ASEAN calls for protective and preventive measures against domestic violence towards 

women and children during COVID-19 pandemic, available at: https://asean.org/asean-

calls-protective-preventive-measures-domestic-violence-towards-women-children-covid-

19-pandemic. 

12. ASEAN Connectivity holds symposium on comprehensive and cohesive recovery, 

available at: https://asean.org/asean-connectivity-holds-symposium-comprehensive-

cohesive-recovery. 

13. ASEAN CRD (Nov. 2020), ASEAN Economic Integration Brief, No. 8, ASEAN 

Secretariat, Community Relations Division, available at: 

https://asean.org/storage/AEIB_No.08_November-2020.pdf. 

14. ASEAN customs officers strengthen cooperation network, available at: 

https://asean.org/asean-customs-officers-strengthen-cooperation-network. 
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15. ASEAN Defence Senior Officials’s Meeting (Video Conference), 15 May 2020", 

available at: https://asean.org/asean-defence-senior-officialss-meeting-video-conference-

15-may-2020. 

16. ASEAN develops code of conduct for online businesses, available at: 

https://asean.org/asean-develops-code-conduct-online-businesses. 

17. ASEAN discusses COVID-19 recovery with global experts, available at: 

https://asean.org/asean-discusses-covid-19-recovery-global-experts. 

18. ASEAN discusses strategy for Fourth Industrial Revolution, available at: 

https://asean.org/asean-discusses-strategy-fourth-industrial-revolution. 

19. ASEAN Economic Community coordinates work for 2020, available at:  

https://asean.org/asean-economic-community-coordinates-work-2020. 

20. ASEAN education ministers call for digital transformation in education, available at: 

https://asean.org/asean-education-ministers-call-digital-transformation-education. 

21. ASEAN Experts Group on Competition releases statement in response to COVID-19, 

available at: https://asean.org/storage/2020/06/AEGC-Joint-Statement-in-Response-to-

COVID-19-9June20-FINAL.pdf. 

22. ASEAN high-level stakeholders meet to improve regional disaster management policies 

& strategies, available at: https://asean.org/asean-high-level-stakeholders-meet-improve-

regional-disaster-management-policies-strategies. 

23. ASEAN hits historic milestone with signing of RCEP, available at: 

https://asean.org/asean-hits-historic-milestone-signing-rcep. 

24. ASEAN launches 2020 Year of ASEAN Identity, available at: https://asean.org/asean-

launches-2020-year-asean-identity. 

25. ASEAN launches digital archive of region’s cultural heritage, available at: 

https://asean.org/asean-launches-digital-archive-regions-cultural-heritage. 

26. ASEAN launches rapid assessment on COVID-19 impact on livelihoods across region, 

available at: https://asean.org/asean-launches-rapid-assessment-covid-19-impact-

livelihoods-across-region 

27. ASEAN launches social protection guidelines for inclusive COVID-19 response, 

available at: https://asean.org/asean-launches-social-protection-guidelines-inclusive-

covid-19-response. 

28. ASEAN Leaders to convene 36th Summit online, available at: https://asean.org/asean-

leaders-convene-36th-summit-online. 

29. ASEAN- New Zealand redouble commitment to strengthen partnership, available at: 

https://asean.org/asean-new-zealand-redouble-commitment-strengthen-partnership. 

30. ASEAN pledges to ensure food security during COVID-19 outbreak, available at: 

https://asean.org/storage/2020/04/Statement-Of-Asean-Ministers-On-Agriculture-And-

Forestry-On-Covid-19-Final-.Pdf. 
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31. ASEAN Plus Three health ministers reaffirm collaboration to address COVID-19 

pandemic, https://asean.org/asean-plus-three-health-ministers-reaffirm-collaboration-

address-covid-19-pandemic. 

32. ASEAN reaffirms commitment to eliminate worst forms of child labour, available at: 

https://asean.org/asean-reaffirms-commitment-eliminate-worst-forms-child-labour. 

33. ASEAN seeks to boost intra-regional trade and investment, available at:  

https://asean.org/asean-seeks-boost-intra-regional-trade-investment. 

34. ASEAN Signs Trade in Services Agreement, available at: https://asean.org/asean-signs-

trade-services-agreement-2. 

35. ASEAN Socio-Cultural Community convenes 15th coordinating conference, available at: 

https://asean.org/asean-socio-cultural-community-convenes-15th-coordinating-

conference. 

36. ASEAN Sustainable Urbanisation Strategy (ASUS) Socialisation Forum for Cities, 

available at: https://asean.org/asean-sustainable-urbanisation-strategy-asus-socialisation-

forum-cities. 

37. ASEAN Youth Ministers work towards a cohesive and responsive community, available 

at: https://asean.org/asean-youth-ministers-work-towards-cohesive-responsive-

community. 

38. ASEAN, Australia to strengthen cooperation amid COVID-19 pandemic, available at: 

https://asean.org/asean-australia-strengthen-cooperation-amid-covid-19-pandemic. 

39. ASEAN, Canada to further deepen longstanding partnership, available at: 

https://asean.org/asean-canada-to-further-deepen-longstanding-partnership. 

40. ASEAN, Chile hold first meeting as development partners, available at: 

https://asean.org/asean-chile-hold-first-meeting-development-partners. 

41. ASEAN, China enhance cooperation on COVID-19 pandemic response, available at: 

https://asean.org/asean-china-enhance-cooperation-covid-19-pandemic-response. 

42. ASEAN, China reaffirm commitment to forge closer cooperation, available at: 

https://asean.org/asean-china-reaffirm-commitment-forge-closer-cooperation. 

43. ASEAN, China, Japan, Korea epidemiology experts share disease surveillance 

experiences on COVID-19, available at: https://asean.org/asean-china-japan-korea-

epidemiology-experts-share-disease-surveillance-experiences-covid-19. 

44. ASEAN, China, Japan, ROK discuss future of higher education in the face of COVID-19, 

available at: https://asean.org/asean-china-japan-rok-discuss-future-higher-education-

face-covid-19. 

45. ASEAN, EU hold second High-Level Dialogue on Environment and Climate Change, 

available at: https://asean.org/asean-eu-hold-second-high-level-dialogue-environment-

climate-change. 

46. ASEAN, India strengthen cooperation, available at: https://asean.org/asean-india-

strengthen-cooperation. 
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47. ASEAN, India to further strengthen strategic partnership, available at: 

https://asean.org/asean-india-strengthen-strategic-partnership. 

48. ASEAN, Italian health experts exchange experiences in combating COVID-19, available 

at: https://asean.org/asean-italian-health-experts-exchange-experiences-combating-covid-

19. 

49. ASEAN, Japan enhance cooperation towards post-pandemic recovery, available at: 

https://asean.org/asean-japan-enhance-cooperation-towards-post-pandemic-recovery. 

50. ASEAN, Japan reaffirm commitment to strengthen partnership, available at: 

https://asean.org/asean-japan-reaffirm-commitment-strengthen-partnership-2. 

51. ASEAN, New Zealand continue to deepen strategic partnership, available at: 

https://asean.org/asean-new-zealand-continue-deepen-strategic-partnership.  

52. ASEAN, OECD release policy insight on boosting resilience of MSMEs amidst COVID-

19 pandemic, available at: https://asean.org/asean-oecd-release-policy-insight-boosting-

resilience-msmes-amidst-covid-19-pandemic. 

53. ASEAN, ROK to forge closer cooperation, available at: https://asean.org/asean-rok-

forge-closer-cooperation. 

54. ASEAN, Russia to strengthen strategic partnership, available at: https://asean.org/asean-

russia-strengthen-strategic-partnership,  

55. ASEAN, the Republic of Korea and AHA Centre Launch the ASCEND Project to 

Strengthen Region’s Capability in Managing Natural Disasters, available at: 

https://asean.org/asean-republic-korea-aha-centre-launch-ascend-project-strengthen-

regions-capability-managing-natural-disasters. 

56. ASEAN, UNESCAP launch Building Resilience to Drought in South-East Asia report, 

available at: https://asean.org/asean-unescap-launch-building-resilience-drought-south-

east-asia-report. 

57. ASEAN, United States continue to strengthen strategic partnership, available at: 

https://asean.org/asean-united-states-continue-strengthen-strategic-partnership. 

58. ASEAN, US Health Ministers reaffirm cooperation to end COVID-19 pandemic, 

available at: https://asean.org/asean-us-health-ministers-reaffirm-cooperation-end-covid-

19-pandemic. 

59. ASEAN, US sign Regional Development Cooperation Agreement, available at: 

https://asean.org/asean-us-sign-regional-development-cooperation-agreement. 

60. ASEAN-BAC urges ASEAN economic leaders to expedite short-term priority measures 

for economic recovery, available at: https://asean.org/asean-bac-urges-asean-economic-

leaders-expedite-short-term-priority-measures-economic-recovery. 

61. Campbell, Don and Ge, Su (Nov. 2019), "ASEAN’s Role in the Asia-Pacific at Time of 

Uncertainty, ASEAN Economic Integration Brief, No. 6, available at: 

https://asean.org/storage/2019/11/AEIB_6th_Issue.pdf,  
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62. Canada donates personal protective equipment to ASEAN for COVID-19 prevention, 

available at:  https://asean.org/canada-donates-personal-protective-equipment-asean-

covid-19-prevention. 

63. China donates medical supplies to ASEAN Secretariat for COVID-19 prevention, 

available at: https://asean.org/china-donates-medical-supplies-asean-secretariat-covid-19-

prevention. 

64. Co-Chairs Statement of the ASEAN-United States High-level Interagency Video 

conference on Cooperation to Counter COVID-19, available at: https://asean.org/co-

chairs-statement-asean-united-states-high-level-interagency-video-conference-

cooperation-counter-covid-19. 

65. Co-Chairs’ Press Release of the 23rd ASEAN-EU Ministerial Meeting, available at: 

https://asean.org/co-chairs-press-release-23rd-asean-eu-ministerial-meeting. 

66. Friedberg, Aaron L. (2018), Competing with China, Survival, 60:3, 7-64, DOI: 

10.1080/00396338.2018.1470755. 

67. Joint Press Statement – 27th ASEAN-EU Joint Cooperation Committee (JCC) Meeting 

Convenes in Jakarta, available at: https://asean.org/joint-press-statement-27th-asean-eu-

joint-cooperation-committee-jcc-meeting-convenes-jakarta/ 

68. Medeiros, Evan S. (2019), The Changing Fundamentals of US-China Relations, The 

Washington Quarterly, 42:3, 93-119, DOI: 10.1080/0163660X.2019.1666355. 

69. Mueller, Lukas Maximilian (2019), ASEAN centrality under threat-the cases of RCEP 

and connectivity, Journal of Contemporary East Asia Studies, DOI: 

10.1080/24761028.2019.1691703,  
70. Press Release 30th Meeting of the AICHR, available at: https://asean.org/press-release-

30th-meeting-aichr. 

71. SecGen of ASEAN holds video conference with ROK Trade Minister, available at: 

https://asean.org/secgen-asean-holds-video-conference-rok-trade-minister. 

72. Secretary-General of ASEAN delivers remarks at the United Nations Security Council, 

available at: https://asean.org/secretary-general-asean-delivers-remarks-united-nations-

security-council. 

73. Secretary-General of ASEAN received courtesy call from the Under-Secretary-General 

of United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT), available at: 

https://asean.org/secretary-general-asean-received-courtesy-call-secretary-general-united-

nations-office-counter-terrorism-unoct-2. 

74. Students participate in ASEAN in Today’s World 2020 Programme, available at: 

https://asean.org/students-participate-asean-todays-world-2020-programme. 

75. The 18th ASEAN-Russia Joint Cooperation Committee Meeting, available at: 

https://asean.org/18th-asean-russia-joint-cooperation-committee-meeting. 

76. The ASEAN-United Nations (UN) Secretariat-to-Secretariat (S2S) Meeting, available at: 

https://asean.org/asean-united-nations-un-secretariat-secretariat-s2s-meeting. 
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77. The Second ASEAN Conference on Crime Prevention and Criminal Justice: Promoting 

the ASEAN Culture of Prevention for a Collaborative and Innovative Justice for All, 

available at: https://asean.org/the-second-asean-conference-on-crime-prevention-and-

criminal-justice-promoting-the-asean-culture-of-prevention-for-a-collaborative-and-

innovative-justice-for-all. 

78. United Kingdom launches its Mission to ASEAN, available at: https://asean.org/united-

kingdom-launches-mission-asean. 

79. Working visit of the ASEAN Secretary-General Dato Lim Jock Hoi to the Russian 

Federation,  available at: https://asean.org/working-visit-asean-secretary-general-dato-

lim-jock-hoi-russian-federation. 
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BANKRUPTCY IN THE TIME OF COVID: 

PRC COURTS ADOPT SPECIAL MEASURES DURING 

THE PERIOD OF COVID PREVENTION AND CONTROL 
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Huan Yu
2
 

 

 

The novel coronavirus was first manifest in Wuhan, People’s Republic of China, in late 

2019.  By January 2020, as the virus spread rapidly throughout China, PRC authorities 

implemented measures to address the effects of the pandemic.
3
  Among their concerns were 

securing sufficient preventive, treatment, and other medical supplies, as well as providing 

essential goods and ensuring social and economic stability.   

 

 Along with governmental efforts, PRC courts have adopted special policies in bankruptcy 

cases in response to the consequences of Covid.  China’s Enterprise Bankruptcy Law (EBL), in 

effect since 2007, allows for business liquidation, reorganization, and voluntary settlement with 

creditors.  While there are significant differences between the EBL and western bankruptcy 

statutes, such as the U.S. Bankruptcy Code, the EBL shares many similarities with foreign 

bankruptcy regimes.  These include reorganization of potentially viable enterprises, liquidation 

of clearly defunct enterprises, and priority treatment of the claims of secured creditors.   

 

  Notwithstanding existing EBL provisions, in January 2020 PRC courts began to adopt 

special guidelines and rules in bankruptcy cases intended to better maintain financial and social 

stability in light of the epidemic, and to promote the supply of medical and protective equipment.  

In many cases such judicial actions have been conducted in coordination with national or local 

government bureaus.   

 

 In this paper we examine these judicial initiatives and compare the results to what 

otherwise have been expected under pre-covid circumstances.  In Part I we review pre-epidemic 

bankruptcy under the PRC Enterprise Bankruptcy Law (“EBL”).  The EBL was enacted in 2006 

and is China’s current national bankruptcy regime.  In Part II we review some of early 2020 

cases which adopted special bankruptcy rules in light of the epidemic and its consequences, 

                                                           
1
 Daniel A. Austin is an Assistant Professor of Business Law at Wenzhou-Kean University 

2
 Huan Yu (桓宇)[Boris Huan] is a senior majoring in Accounting at Wenzhou-Kean University 

3
 Tie-long Mu, et al., “China’s practice to prevent and control Covid-19 in the context of large population 

movement,” Infectious Diseases of Poverty, 9 Article 115 (Aug. 19, 2020) 

https://idpjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40249-020-00716-

0#:~:text=China's%20practices%20(involving%20active%20case,complete%20activation%20of%20the%20public 

(last accessed Feb. 8, 2021). 

https://idpjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40249-020-00716-0#:~:text=China's%20practices%20(involving%20active%20case,complete%20activation%20of%20the%20public
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formal “covid period” guidelines promulgated by the Supreme People’s Court, and cases that 

subsequently applied the Court guidelines.  We present our conclusions in Part III.  We conclude 

that the guidelines and principles adopted by PRC courts resulted in bankruptcy outcomes that 

were significantly different than what would otherwise be expected under the standard, non-

covid application of the EBL.  For companies whose financial problems were caused or 

significantly exacerbated by the epidemic or who produce medical or other goods used to treat or 

control the epidemic, courts have been far more likely to delay creditor remedies and actively 

work with local government and interested parties to ensure the continuation of these enterprises.  

These outcomes appear to be in direct response to national and local government policies to 

enhance financial and social stability during the covid period. 

 

 

I. CHINA’S PRE-EPIDEMIC ENTERPRISE BANKRUPTCY LAW 

 

 The People’s Republic of China Enterprise Bankruptcy Law (EBL) was adopted by the 

People’s Congress Standing Committee on August 2, 2006 and made effective June 1, 2007.
1
  

The EBL contains 136 articles organized into 12 chapters, much of it based on United States 

business bankruptcy law, particularly Chapter 11 of the U.S. Bankruptcy Code (“Code”).
2
  

Provisions of the EBL include a stay of action by creditors, a creditors group, acceptance or 

rejection of contracts, classification of claims and interests, an orderly process for proposing and 

approving plans of reorganization, including voting by creditors, avoidance of fraudulent 

transfers, and other features common to western bankruptcy regimes.
3
  Key differences between 

the Code and EBL include the sweeping powers and active role played by bankruptcy 

administrators in PRC cases,
4
 and the active involvement of courts and local government in 

bankruptcy cases.
5
 

 

 The EBL provides for three types of bankruptcy: liquidation under Chapter X, 

reorganization under Chapter VIII, and “compromise” bankruptcy under Chapter IX.
6
  To 

commence a case, the interested party will submit an application for bankruptcy, and the court 

                                                           
1
 Zhonghua Renmin Gongheguo qi ye po chan fa (中华人民共和国企业破产法) [Enterprise Bankruptcy Law of the 

People’s Republic of China] (promulgated by the Standing Comm. Nat’l People’s Cong., Aug. 27, 2006, effective 

June 1, 2007).  The official English translation, National People’s Congress, Enterprise Bankruptcy Law of the 

People's Republic of China, may be found at http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2008‐
01/02/content_1388019.htm.  [hereinafter EBL].   
2
 See Daniel A. Austin and Cheng-to Lin, Bankruptcy with Chinese Characteristics: Insolvency Administration in 

the People’s Republic of China, 94 Am. Bankr. L. J. 85 (2020) at 86.  The U.S. Bankruptcy Code is set forth at 11 

U.S.C. §§ 101 et seq. (2018).   
3
 Austin & Lin, supra note 3 at 86-87.  Austin & Lin provide a comprehensive comparison of the EBL and the Code. 

4
 Id. at 91 – 95. 

5
 Id. at 114 – 119. 

6
 EBL Chapter VIII covers Reorganization, Chapter IX Compromise, and Chapter X Liquidation.  Use of Chapter 

IX Compromise is rare and will not be discussed here.   
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has five days to accept or reject the application.
1
  An application for liquidation under Chapter X 

of the EBL may be submitted by creditors or the debtor.
2
  In cases where creditors submit the 

application, the debtor may request conversion of the case to a reorganization proceeding.
3
  A 

bankruptcy administrator will eventually propose a plan of liquidation for selling assets and 

distributing the proceeds.  A majority vote of unsecured creditors holding at least half of the 

unsecured claims is required to approve a plan of liquidation,
4
 which then must be approved by 

the court.  

    

Chapter VIII of the EBL provides rules for enterprise reorganization.  The debtor or 

creditors may submit an application for reorganization for court acceptance.
5
  The case may be 

converted to liquidation if the debtor’s financial situation continues to deteriorate
6
 or if a plan of 

reorganization is not submitted within 6 months.
7
  Once a reorganization application is accepted, 

the bankruptcy administrator assumes immediate control of the debtor’s assets and proceeds to 

formulate a plan of reorganization.
8
  In doing so, the administrator works broadly with debtor’s 

management, creditors, relevant government agencies, potential new investors, and the court.
9
  

The reorganization plan must include certain basic information such as the debtor’s business 

plan, classification of creditor claims, plans for adjustment and payment of claims, etc.
10

 A 

majority of creditors of each class of claims holding at least two thirds in value of the claims of 

the class must vote to approve a plan of reorganization.
11

   

 

If creditors reject the plan, the administrator may further negotiate and present an 

amended plan.  However, if the amended plan is again rejected by creditors, then upon request of 

the administrator, the court may approve the revised plan upon a showing that (1) secured 

creditors will receive the value of their security interests,
12

 (2) priority payments such as 

employee medical and insurance benefits, taxes, and administrative expenses are paid in full or 

the affected creditors have agreed to lesser payment
13

; (3) that unsecured creditors will receive 

value at least equal to what they would receive in a liquidation of the debtor;
14

 (4) claims holders 

                                                           
1
 See EBL Arts. 10. 

2
 See EBL Art. 7. 

3
 See EBL Art. 70. 

4
 See EBL Art. 64. 

5
 See EBL Art. 70.   

6
 See EBL Art. 78. 

7
 See EBL Art. 79. 

8
 See EBL Art. 80. 

9
 Austin & Lin, supra note 3 at 93-94. 

10
 EBL Art. 81.  

11
 See EBL Art. 84. 

12
 See EBL Arts. 82(1) and (87)(1). 

13
 See EBL Art. 87(1). 

14
 See EBL Art. 87(3). 
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and members of the same class are treated fairly and the payment priority conforms to law;
1
 and 

(5) reorganization of the debtor is feasible.
2
  

 

 People’s courts have responsibility for reviewing and accepting bankruptcy applications,
3
 

selecting a bankruptcy administrator,
4
 oversight of the creditor’s group,

5
 approving agreements 

and resolving disputes,
6
 resolving disputes, and approving a plan of liquidation

7
 or 

reorganization.
8
  Courts are also tasked with establishing “communication and coordination 

mechanisms” between bankruptcy administrators and local government agencies to accomplish 

practical goals such as procuring tax incentives, encouraging new investment, cleaning up credit 

reports, and otherwise facilitating the reorganization of viable enterprises.
9
 

 

 In addition to the active role played by courts, a bankruptcy administrator is appointed in 

each case to assume possession of the debtor’s assets,
10

 liquidate or manage its operations,
11

 

assume or reject contracts, and assess claims.
12

  In a reorganization case, the administrator has 

primary responsibility for formulating a plan of reorganization.
13

  In practice, the bankruptcy 

administrator has broad powers to restructure the debtor as he or she deems necessary, including 

authority negotiate and compromise with creditors,
14

 recover preferences or fraudulent 

transfers,
15

 and accept or reject contracts.
16

 

 

 Notwithstanding the varied powers of people’s courts and bankruptcy administrations, 

the EBL contains firm priorities for treatment of creditor claims.  Secured creditors are entitled to 

payment of the value of their collateral
17

 and have priority over unsecured claims.
18

   Expenses 

incurred by the bankruptcy administrator (“bankruptcy expenses”) as well as post-bankruptcy 

                                                           
1
 See EBL Art. 87(5).  Article 113 provides the following payment order for unsecured claims: (1) unpaid wages, 

unpaid medical subsidies, pension benefits, and insurance premiums; (2) unpaid social insurance premiums and 

taxes; and (3) “common claims,” meaning unsecured claims of trade creditors.  
2
 See EBL Art. 87(6). 

3
 See EBL Arts. 9, 10. 

4
 See EBL Art. 13. 

5
 See EBL Art. 59, 60. 

6
 See EBL Arts. 58, 59. 

7
 See EBL Arts. 115-16 

8
 See EBL Art. 86. 

9
 See Quan guo fa yuan po chan shen pan gong zuo hui yi ji yao (全国法院破产审判工作会议纪要) [Minutes of 

the National Bankruptcy Court Trial Conference] [hereinafter Minutes] ¶¶ 16,  22 (Dec. 25, 2017), 

http://rmfyb.chinacourt.org/paper/html/2018-03/07/content_136041.htm?div=-1 (last visited July 6, 2019).  
10

 See EBL Art. 25. 
11

 See EBL Arts. 80, 111. 
12

 See EBL Art. 57. 
13

 See EBL Art. 80. 
14

 See Austin & Lin, supra note 3 at 92-93. 
15

 See EBL Arts. 31, 32. 
16

 See EBL Art. 18. 
17

 See EBL Arts. 82(1), 87, 109. 
18

 See EBL Art. 109. 
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costs arising from the operation or preservation of the debtor’s assets (“community debts”) must 

be paid or the debtor will be liquidated and the bankruptcy proceeding terminated.
1
  After that, 

unsecured claims are paid in the following priority: (1) unpaid wages, unpaid medical subsidies, 

pension benefits, and insurance premiums; (2) unpaid social insurance premiums and taxes; and 

(3) “common claims,” meaning unsecured claims of trade creditors.
2
 

 

 In practice, people’s courts and bankruptcy administrators exercise a high degree of 

initiative and flexibility in administering bankruptcy cases and working with interested parties to 

accomplish reorganization.  Local government agencies often take an active role in this process 

as well, since many jobs and important production capacity are often at stake.
3
  Government 

involvement is often used to encourage lenders (which are mostly state-owned) or taxing 

authorities to compromise claims and to provide payment or other guarantees in order to obtain 

new investment capital necessary for reorganizing a distressed but otherwise viable enterprise.
4
 

 

 

II. JUDICIAL COVID PREVENTION AND CONTROL MEASURES IN BANKRUPTCY 

CASES 

 

A. EARLY CASES 

 

 Covid and its consequences were widely manifest in China by the start of January 2020.  

Bankruptcy case decisions from that time show the efforts made by courts to address the 

financial and social disruptions caused by the virus.  

 

1. Gangsong Protection Technology Co., Ltd. Reorganization 

 

One of the earliest cases in which covid had a direct impact on bankruptcy administration 

was the reorganization of Gangsong Protection Technology Co., Ltd. (“Gangsong”).  Located in 

Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province.
5
  Gangsong produced protective clothing, 

masks, gloves, and other medical items relevant to preventing and controlling the covid virus.  

Mired in debt, it ceased operations in late 2018.
6
  On December 18, 2019, the Wujiang District 

People’s Court accepted the application of creditors for bankruptcy liquidation of Gangsong.
7
  

An accounting firm was appointed liquidation manager, and the first creditors’ meeting was 

                                                           
1
 See EBL Arts. 41-43. 

2
 See EBL Art. 113. 

3
 Austin & Lin, supra note 3 at pp. 115-116. 

4
 See, e.g., cases cited in Id. at 116-119. 

5
 See Ying he! Suzhou Wujiang fa yuan jin ji xu ke po chan qi ye hui fu sheng chan fang yi wu zi (硬核！苏州吴江

法院紧急许可破产企业恢复生产防疫物资) [Hardcore! Suzhou Wujiang Court Quickly Allows Bankruptcy 

Enterprise to Resume Production of Disease-Prevention Products], 

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1657055678093636118&wfr=spider&for=pc (last visited Feb. 5, 2020). 
6
 Id. 

7
 Id. 
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scheduled for March 12, 2020.
1
  The manager commenced taking inventory of assets to liquidate, 

but as fears of the coronavirus epidemic gripped the nation during the January 2020 Lunar New 

Year holiday, local government authorities directed the manager to secure professionals and 

investors from related industries and resume production immediately.
2
  In short order – within 

one week – with government coordination, investors installed additional equipment, power was 

restored to the plant, and workers entered into agreements to restart production.
3
   

 

Typically, such efforts would first require that the administrator submit a plan to creditors 

for approval and then obtain court approval before implementing the plan.  The fact that the 

administrator and court bypassed the standard procedures so quickly demonstrate the degree to 

which courts and government authorities were focused on the rapid restart of bankrupt medical 

manufacturers to address the growing covid crises.  There were many such cases in the early 

days of the pandemic.
4
 

 

2. Guangdong Xingangxing Concrete Co., Ltd. 

 

In Guangdong Xingangxing Concrete Co., Ltd.,
5
 the debtor (“Xingangxing”) enjoyed an 

established reputation in the industry and steady business orders.  However, even before the 

epidemic, the company struggled to service its high debt load.  Creditors eventually obtained 

judgements and seized some business assets, forcing the company into Chapter X liquidation 

bankruptcy in March 2019.  However, with the active facilitation of the court, the case was 

converted to a Chapter IX compromise and in January 2020, the creditors approved a settlement 

agreement which was approved by the court.
6
  Soon, however, the normal operations of the 

                                                           
1
 Id. 

2
 Id. 

3
 Id. 

4
 For example, Weihai Hongyu Nonwoven Finished Products Co. Ltd., in Weihai City, Shandong Province, 

manufactured disposable, medical protective clothing.  It entered bankruptcy reorganization in 2016 but failed to 

attract new funding, and much of its production capacity went idle.  However, as fears of the virus increased rapidly 

in early 2020, news sources reported on the scarcity of protective clothing.  On investigation by the court, it was 

determined that production at Weihai could be restarted. On January 27, 2020, local government departments 

injected RMB3 million into the company, and on January 28, full production resumed.  See Quan guo duo di fa yuan 

jin ji xu ke zhu po chan qi ye hui fu yi liao fang yi wu zi sheng chan (全国多地法院紧急许可助破产企业恢复医疗

防疫物资生产) [Courts Around the Country Permit and Assist Bankrupt Medical and Epidemic Prevention 

Products Companies to Resume Production] (Jan. 30, 2020), http://www.wltj.org/finance/iae.html (last visited Feb. 

5, 2020). 
5
 Guang dong xin gang xing jie ning tu you xian gong si he jie an (广东新港兴混凝土有限公司和解案) 

[Guangdong Xingangxing Concrete Company Co., Ltd. Compromise Case] (Shunde District People’s Court, Foshan 

City, Guangdong), reprinted in Chuan guo fa yuan fu wu bao zhang yi qing fang kong qi jian fu gong fu shang shi 

dian xing an li (di er pi) (全国法院服务保障疫情防控期间复工复产民商事典型案 

例（第二批）) [National Court Issues Typical Cases for Civil and Production Resumption of Work During the 

Epidemic Period (Second Batch of Cases)](Jan. 31, 2020) http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-224381.html 

(last visited Feb. 10, 2021) [hereafter, Second Batch of Sample Cases]. 
6
 Id. 
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company were severely impacted by the epidemic and it was unable to pay the terms of the 

comprise agreement.  Accordingly, Xingangxing requested the court to modify the plan to 50% 

of the original settlement amount, while retaining the agreed term of payments.  The court 

organized another meeting of creditors, which approved the second compromise plan, and on 

March 16, 2020, the court approved the amended compromise plan.
1
   

 

Under normal conditions, it is unlikely that the court would have pressed the parties to 

convert the original Chapter X liquidation bankruptcy case to a Chapter IX compromise case.  

Compromise bankruptcy is typically a voluntary process negotiated in advance between the 

debtor and unsecured creditors.
2
  Compromise bankruptcy is rarely used because it does not 

include secured creditors, who can continue to enforce their claims regardless of the Chapter IX 

agreement.  In this case, moreover, the debtor’s assets were heavily mortgaged and secured 

creditors had already commenced enforcement proceedings and seizure of assets.  It would be 

highly unusual for secured creditors to halt their on-going enforcement proceedings and agree to 

a compromise bankruptcy plan, which primarily benefits unsecured creditors.  Even more so in 

this case where there was an amended compromise plan because the debtor could not pay its 

obligations under the first plan.  

 

3. Jiangsu Panyu Technology Co., Ltd. 

 

Jiangsu Panyu Technology Co., Ltd. (“Panyu”) manufactures a range of medical devices 

including medical masks and protective equipment.
3
  Founded in 2005, the company holds a 

number of patents, qualifications, and licenses to supply advanced medical equipment.
4
  But poor 

management decisions drained the company of liquidity, and it entered bankruptcy 

reorganization proceedings in August 2017.
5
   

 

The debtor’s special product qualifications constituted a scarce resource which the 

administrator determined could not be maximized through liquidation.  Accordingly, the 

creditors approved the administrator’s plan of reorganization, which was in turn approved by the 

                                                           
1
 Id. 

2
 See Austin & Lin, supra note 3 at 98.   

3
 Jiangsu pan yu ke ji you xian gong si chong zheng an (江苏磐宇科技有限公司重整案)[Jiangsu Panyu 

Technology Co. Ltd. Reorganization Case] (Intermediate People’s Court, Nantong City, Jiangsu), reprinted in 

Second Batch of Sample Cases, supra note 51. 
4
 Under Article 12 of the Administrative Licensing Law of People’s Republic of China, certain manufacturing 

activities require a special license or qualification in order to operate.  These include products related to national 

security, public safety, public health, development of natural resources, public services, and medical devices.   See 

Zhonghua ren min gong he guo xing zheng xu ke fa (中华人民共和国行政许可法) [Administrative Licensing Law 

of the People’s Republic of China] (promulgated by the Standing Comm. Nat’l People’s Cong., Aug. 27, 2003, 

effective July 1, 2004), http://www.gov.cn/flfg/2005-06/27/content_9899.htm (last accessed Feb. 3, 2021). 
5
 Jiangsu Panyu Technology Co., supra note 55. 

http://www.gov.cn/flfg/2005-06/27/content_9899.htm
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court on July 29, 2019.  However, by January 2020, due to the epidemic, Panyu was no longer 

able to meet the terms of its reorganization plan. This was as products such as face masks and 

medical protective equipment faced an acute supply shortage.
1
 

 

What followed next was rapid series of steps requiring close coordination between the 

administrator, the court, and relevant local government authorities.  First, the court extended the 

terms of repayment set forth the reorganization plan.
2
  Second, government authorities arranged 

with the Nantong Development and Reform Commission and the Nantong Bureau of Industry 

and Information Technology to “restore” Panyu’s negative credit.
3
  Third, government 

authorities secretly promised suppliers that they would buy masks made by Panyu.  This was 

inducement for the suppliers to provide raw materials to manufacture the masks.  In other words, 

government authorities guaranteed suppliers they would be paid for the materials.  Fourth, with 

this guarantee, Panyu was able to enter into supply contracts for raw materials.
4
  Fifth, based on 

the material supply contracts as well the “under the table” guarantees by the government 

authorities, state-owned banks loaned Panyu funds for the purchase of raw materials and other 

expenses to resume production.  Finally, the Jiangsu Provincial Drug Administration authority 

approved Panyu to produce N95 masks, the only company in Nantong permitted to do so.
5
  By 

February 2020, Panyu was producing 20,000 to 30,000 N95 masks per day.  This enabled the 

debtor to implement the revised schedule under its plan of reorganization.   

 

As with Guangdong Xingangxing Concrete, the complicated steps of this case moved 

rapidly, clearly bypassing the normal process of submitting the plan for approval by creditors.  In 

                                                           
1
 Id. 

2
 Id. The court noted that ordinarily the debtor must strictly adhere to the reorganization plan, but if the plan cannot 

be implemented on schedule “due to national policy adjustments…the debtor or administrator may apply for a 

change to the reorganization plan.” 
3
 Jiangsu Panyu Technology, supra note 55.  The Supreme People’s Court maintains the website “China 

Government Enforcement Information Inquiry Platform” (Zhongguo zhi xing xin xi gong kai wang 中国执行信息

公开网) located at http://zxgk.court.gov.cn/shixin/.  The site provides links showing money judgements, debt 

enforcement cases, names and information about people and property subject to debt execution proceedings, and 

related information and announcements.  The site is searchable by name or case name or number.  One of the links 

on the site is the “Dishonest Persons Under Enforcement Proceedings” (shi xin bei zhi xing ren) [失信被执行人].  

Both natural persons and legal entities can be included in the list.  A person or company may be placed on this list 

if there is a court finding that the debtor is able to pay its debts but deliberately refuses to do so.  Upon such a 

finding, the court will enter the person’s name and details of the case on the Dishonest Persons list, and then notify 

relevant government agencies and financial institutions.  Entities on the list may not bid on or perform government 

contracts, receive government support, or obtain government licenses or permits.  To “restore credit” means that 

the people’s court will arrange to have the entity removed as associated judicial debt enforcement information 

removed from the list of “Dishonest Persons Under Enforcement Proceedings.”  For an overview of this process, 

see Shi xin zhi xing ren 失信执行人 [Dishonest Persons]  

https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%B1%E4%BF%A1%E8%A2%AB%E6%89%A7%E8%A1%8C%E4%BA

%BA/13238289?fr=aladdin#reference-[3]-12862484-wrap (last accessed August 6, 2020).   
4
 This information comes from interviews with persons associated with the case, but who have asked that their 

names not be used in this article.  Notes of the interviews in our possession.   
5
 Jiangsu Panyu Technology, supra note 55. 

http://zxgk.court.gov.cn/shixin/
https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%B1%E4%BF%A1%E8%A2%AB%E6%89%A7%E8%A1%8C%E4%BA%BA/13238289?fr=aladdin#reference-[3]-12862484-wrap
https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%B1%E4%BF%A1%E8%A2%AB%E6%89%A7%E8%A1%8C%E4%BA%BA/13238289?fr=aladdin#reference-[3]-12862484-wrap


 مجموعه مقاالت همایش پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهان

 

 589  

 

particular, with China facing an acute need for protective masks, the court and government 

authorities wasted no time and left nothing to chance in order to ensure the continued operations 

of the debtor.    

 

4. Anshun Shuncheng Market Development Co., Ltd. Reorganization Case 

 

Anshun Shuncheng Market Development Co. (“Shuncheng”), established in March 2013, 

built and manages a wholesale fruit and vegetable market in Anshun City, Guizhou.
1
  As the 

city’s largest wholesale produce market, it served as the “vegetable basket” for Anshun citizens.  

However, the company’s debts increased over time leading to a freeze of credit, and upon 

application by creditors, Shuncheng was placed in Chapter VIII reorganization bankruptcy in 

July 2019.
2
 

 

The debtor’s management was initially permitted to continue operating its business, but when 

those efforts fell short, the bankruptcy trustee took over on January 1, 2020, restoring cashflow 

and stabilizing operations, thus leading to improved prospects for reorganization.
3
  By that time, 

due to covid restrictions, the Shuncheng market was the only wholesale agricultural market 

allowed to operate in the city, making it an especially high-risk area for virus transmission.
4
  

Because of this, the court arranged a “coordination meeting” between the bankruptcy 

administrator, local Chamber of Commerce, and relevant government departments to formulate 

measures to control transmission of the virus.  Working together the group created the “Anshun 

City Agricultural Products Wholesale Market Epidemic Prevention and Control Work Plan,” and 

the “Anshun City Agricultural Products Wholesale Market New Corona Virus Epidemic 

Prevention Publicity Manual.”
5
  For its part the court issued the “Reminders on the Work of 

Bankruptcy Administrators During Epidemic Prevention and Control,” a set of policies for 

bankruptcy administrators covering epidemic prevention and control, safety management, and 

asset management and preservation.
6
 

 

 In this case the objective of court and local business and government officials was two-

fold: keep the Shuncheng produce market in operation while preventing the spread of the virus.  

The first objective was dependent on the second, and the success of those efforts in turn led to 

the court to mandate similar measures for subsequent bankruptcy cases.       

 

                                                           
1
 Anshun shi shun cheng shi chang kai fa you xian gong si chong zheng an(安顺市顺成市场开发有限公司重整

案)[Anshun Shuncheng Market Development Co., Ltd. Reorganization Case] reprinted in Second Batch of Sample 

Cases, supra note 51.  
2
 Id. 

3
 Id. 

4
 Id. 

5
 Id. 

6
 Id. 
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5. Jiangsu Alcohol Wine Co., Ltd. and Affiliates Merger and Reorganization Case 

 

Jiangsu Suchun Liquor Industrial Co., Ltd. (“Suchun”) produced liquor for consumption 

and alcohol for disinfecting.
1
  Market changes and other factors led to insolvency, and so in June 

2018 the people’s court in Suining County, Jiangsu, ruled the debtor and its two affiliates to be 

merged and placed into bankruptcy reorganization.
2
  A plan of reorganization was approved on 

December 18, 2019 and included two-month period for continued court supervision.
3
  Soon 

thereafter, the pandemic took hold.  At that point, the court became deeply involved in Suchun’s 

operations, repeatedly reviewing and revising the debtor’s plan of reorganization and aspects of 

the company, including changes in the debtor’s equity, business projects, environmental 

remediation, and employment and other organizational matters.
4
  The court also saw to the 

company’s credit restoration, arranged for bank financing, supply of materials, and took other 

measures to maintain the continued production of epidemic prevention materials, as well as to 

ensure its disinfection products were “rushed to the front lines” of the epidemic.
5
 

 

 In commenting on the Suchun bankruptcy case, the Supreme People’s Court praised the 

people’s court’s “full play” of its judicial functions and lauded that the court “spared no effort” 

to guarantee the continued production of important covid prevention materials.  The Supreme 

Court summarized the lower court efforts as follows: 

 

During the bankruptcy supervision period, the court went deep into the enterprise 

according to the needs of epidemic prevention and control and solved the 

problems of resuming production.  The reflects the judicial responsibility of the 

people’s court during the epidemic prevention and control period….”
6
   

 

B. SUPREME PEOPLE’S COURT GUIDELINES ON DEALING WITH BANKRUPTCY 

CASES DURING THE EPIDEMIC PERIOD 

 

On May 15, 2020, the PRC Supreme Court issued special guidelines (“Guidelines”) for 

courts in order to prevent and control the epidemic, and to promote economic and social stability 

                                                           
1
 Jiangsu su chun jiu ye you xian gong si ji guan lian gong si he bing chong zheng an (江苏苏醇酒业有限公司及关

联公司合并重整案) [Jiangsu Alcohol Wine Co., Ltd. and Affiliates Merger and Reorganization Case] reprinted in 

Second Batch of Sample Cases, supra note 51. 
2
 Id. 

3
 Id. 

4
 Id. 

5
 Id. 

6
 Id. 
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during the “covid period.”
1
  The Guidelines are intended to further the continued implementation 

of national government’s “Six Stabilities” and “Six Guarantees.”
2
   

 

Part III of the Guidelines deal with bankruptcy matters.  The Guidelines direct courts in 

bankruptcy cases to “actively guide” negotiations between debtors and creditors, such as 

allowing installment payments or extending the payment period, or other types of non-judicial 

debt resolution.
3
  The Guidelines encourage courts to differentiate between (1)companies that 

were financially stable prior to the outbreak but that became insolvent as a result of covid or 

covid control measures and (2) companies that were already in financial distress before the 

outbreak and where the outbreak and resulting conditions have made matters worse.  For the 

former, courts should look to future prospects of the company and the industry as a whole and 

rather than just focus on the current balance of assets and liabilities.
4
  In those cases, courts 

should actively assist in finding ways to allow the company to continue.
5
  On the other hand, for 

companies that were in financial trouble pre-covid but whose condition may have worsened as a 

result of the virus, the court should apply the standard criteria for whether a company will be 

allowed to reorganize, based on efficient allocation of resources and “survival of the fittest in the 

marketplace.”
6
 

 

The Guidelines also address cases in which creditors have already procured a judgment 

and commenced assets seizure proceedings.  In such situations, if the assets subject to seizure 

can feasibly be used to operate the debtor’s business, the court will encourage the creditors 

utilize Chapter VIII bankruptcy reorganization as a means of debt collection, in order to suspend 

interest payments and preserve the enterprise value of the business.
7
  In doing so, the court must 

                                                           
1
 Zui gao fa yuan guan yu yi fa tuo shan shen li she xin guan fei yan yi qing min shi an jian ruo gan wen ti de zhi dao 

yi jian   (最⾼⼈⺠法院关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情⺠事案件若⼲问题的指导意⻅) [Highest Court Issued 

Guidelines Regarding “Appropriate Conduct of Court Proceedings” during the Epidemic Period] (May 15, 2020) 

www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-230181.html (last accessed Jan. 2, 2021) (hereafter “Guidelines”).  The 

guidelines apply to contract, insurance, and bankruptcy matters.  Id. 

2
 "Six stabilities" (六稳liu wen) consist of stable employment, stable finance, stable foreign trade, stable 

foreign investment, stable investment, and stable expectations"; "six guarantees" (六保liu bao) includes 

guaranteeing employment, basic people's livelihood, the rights of private business, food and energy security, 

and ensuring the stability of the industrial supply chain.  See Xu Li (徐黎) “Liu wen” he “liu bao” shi shen ma 

guan si  (“六稳”和“六保”是什么关系) [What are the “Six Stabilities” and “Six Guaranties”?],  中共中央纪律

检查委员会 [CCP Central Committee Inspector General Office (May 19, 2020), 

http://www.ccdi.gov.cn/lswh/lilun/202005/t20200519_217554.html (last accessed Jan. 27, 2021).   

3
 Guidelines, supra note 75 at ¶17.  

4
 Id. at ¶18. 

5
 Id. 

6
 Id. 

7
 Id. at ¶19. 

http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-230181.html
http://www.ccdi.gov.cn/lswh/lilun/202005/t20200519_217554.html
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“actively guide” the bankruptcy reorganization so as to minimize risk to creditors.  Any assets 

that are not necessary to continue the debtor’s operations may be sold as per the pre-bankruptcy 

execution proceeding.
1
  The Guidelines also permit courts to extend the time period for the 

debtor or administrator to file a plan of reorganization if the epidemic or epidemic prevention 

measures make it impossible to negotiate or perform due diligence within the six-month period 

allowed by the EBL.
2
  In such instances, courts should use the information provided in the 

bankruptcy application in determining whether an extension is warranted, but in no case can the 

extension be greater than six months.
3
 

 

If the debtor’s plan or settlement agreement is already being performed, but the epidemic 

or epidemic control measures render the plan unfeasible to continue, the court shall supervise the 

debtor and creditors in re-negotiating the plan.
4
  If substantive changes are made to the plan, then 

the plan must be resubmitted to creditors for approval, but if the modification is only to extend 

the period of performance for a period of six months or less, then the court may approve the 

extension without a vote of creditors.
5
 

 

In normal times the court sets the time for creditors to submit claims and supporting 

documentation, but the date must be no less than 30 days nor more than three months from the 

date that a liquidation or reorganization application is accepted.
6
  However, if a creditor is unable 

to do so because of the epidemic or epidemic prevention or control measures, the court may 

extend the time based on the creditor’s specific circumstances, but the time should not be longer 

than ten days after causes for the delay are resolved.
7
  Additionally, if it is necessary to postpone 

a meeting or proceeding, the administrator shall notify parties 15 days in advance and provide an 

explanation for the delay.
8
  Overall, the Guidelines direct courts and bankruptcy administrators 

to maintain the debtor’s operations “to the fullest extent,” coordinate with local government, and 

where the enterprise would otherwise have the ability to continue in business, the court shall 

make every effort to ensure financial support and encourage the administrator or debtor to 

remain in production.
9
 

 

 The PRC Supreme Court was not the first higher court to promulgate special rules 

relating to the epidemic.  On February 2, 2020, the Jiangsu Higher People’s Court released its 

own bankruptcy case guidelines (“Jiangsu Guidelines”) that in part presaged the Supreme Court 

                                                           
1
 Id. 

2
 See EBL Art. 79. 

3
 Guidelines, supra note 74 at ¶20. 

4
 Id. 

5
 Id. 

6
 See EBL Art. 45. 

7
 Guidelines, supra note 74 at ¶21. 

8
 Id. 

9
 Id. at ¶22. 
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Guidelines several months later.  For example, the Jiangsu Guidelines cite the “Six Stabilities” as 

the basis for special judicial measures, and direct courts in Jiangsu to take into account the 

negative impact of the epidemic on financial growth and stability, especially with regards to 

ability of small and medium-sized companies to continue to operate.
1
  Additionally, the Jiangsu 

Guidelines state that courts should take an active role in bringing debtors and creditors to reach 

debt settlement agreements, and to facilitate mediation, negotiation or other efforts to ensure that, 

where possible, a debtor’s operations continue.
2
  The Jiangsu Guidelines also authorize courts to 

extend procedural deadlines when appropriate.
3
 

 

 The Jiangsu Guidelines contain specific provisions for enterprises that produce or have 

capacity to produce epidemic prevention materials, such as medical equipment, medicines and 

protective equipment.  In such cases, the court may allow a bankrupt enterprise to resume or 

continue operations with or without the approval of creditors.
4
   After the debtor has resumed 

production of epidemic prevention materials, if the enterprise appears to be capable of 

reorganization, the court shall proceed with reorganization as provided under bankruptcy law.
5
  

Additionally, courts should actively coordinate with relevant government agencies to facilitate 

the return of employees, supply raw materials, obtain credit, and ensure the business is 

appropriately managed.
6
  Debts incurred by the enterprise in order to continue producing 

epidemic control materials, including the purchase of materials, employee wages and social 

insurance benefits, are to be treated as “common benefit” debts, payable from the assets of the 

debtor.
7
 

 

 For all bankruptcy cases, Jiangsu courts and bankruptcy administrators must use 

information technology, such as WeChat, telephones, e-mail, or the national bankruptcy 

information network to minimize in-person contact as much as possible.
8
  If an in-person 

meeting is absolutely necessary, epidemic protection and control measures must be strictly 

observed.
9
  Any expenses incurred for epidemic prevention measures constitute bankruptcy 

                                                           
1
 Jiangsu sheng gao ji ren min fa yuan guan yu zuo hao xin guan fei yan yi qing fang kong qi jian po chan shen pan 

gong zuo de shi shi yi jian (江苏省高级人民法院关于做好新冠肺炎疫情防控期间破产审判工作的实施意见) 

[Implementation Opinions of the Higher People’s Court of Jiangsu Province on Ensuring Appropriate Bankruptcy 

Trials During the Epidemic Prevention and Control Period (hereafter, Jiangsu Guidelines) ¶2 (Feb. 19, 2020), 

http://www.jsfy.gov.cn/art/2020/02/19/23_99640.html (last accessed Feb. 3, 2021).   
2
 Id. at ¶ 3. 

3
 See, e.g., Id. ¶ 5 (extending the time to submit a plan of reorganization), ¶58 (extending the time for creditors to 

submit claims).  Bankruptcy administrators should also take an active role in determining whether otherwise 

standard time limits should be extended.  Id. at ¶ 18. 
4
 Id. at ¶ 6. 

5
 Id. 

6
 Id. at ¶ 7. 

7
 Id. at ¶ 8.   

8
 Id. at ¶ 11. 

9
 Id. 
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expenses and may be paid from debtor’s assets.
1
 For businesses that enter bankruptcy, the 

managers must immediately implement all required covid protocols before resuming work.
2
 

 

C. LATER CASES 

 

1. Final Ruling on Foshan Nanhai Benda Mold Co., Ltd.’s Application for Bankruptcy 

Liquidation Against Nuode Technology Co., Ltd. 

 

Foshan Nanhai Benda Mold Co., Ltd. (“Nanhai”) is a manufacturing company domiciled 

in Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province.
3
  Nuode Technology Co., Ltd. (“Nuode”) 

is a manufacturing technology company domiciled in Danyang City, Jiangsu Province.
4
  Nanhai 

and Nuode were parties to contracts signed in 2015 by which Nuode provided Nanhai with 

research and development services and related equipment.  Disputes arose under the contracts, 

and on September 29, 2017 Nanhai obtained judgement against Nuode in the amount of RMB 

5.4 million in Nanhai District People’s Court, which also ruled that because of the judgment, 

Nanhai acquired rights in real property owned by Nuode in Danyang City, Jiangsu.
5
    

 

Nuode appealed the award to the Foshan City Intermediate People’s Court but the appeal 

was dismissed.
6
  The Nanhai District People’s court then issued a “letter of consent” to transfer 

the judgment to Danyang City People’s Court, the jurisdiction where Nuode is domiciled.  

Nanhai promptly filed an execution proceeding against Nuode in the Danyang City People’s 

Court, but the Danyang court dismissed the action based on a finding that all of Nuode’s real 

estate, land use rights, and equipment were already fully mortgaged to other creditors.
7
   

 

With all other options seemingly exhausted, on February 24, 2020, Nanhai filed a 

Chapter X bankruptcy liquidation application against Nuode in Danyang City People’s Court.
8
  

However, the court rejected the application. Nanhai argued that Nuode should be placed in 

bankruptcy based on EBL Art. 2, which provides “where an enterprise legal person cannot pay 

off his debts due and his assets are not enough for paying off all the debts, or he apparently lacks 

the ability to pay off his debts, the debts shall be liquidated according to the provisions of this 

Law.”  The court agreed that Nuode had failed to pay its debts, but nevertheless ruled that the 

company had not yet reached the conditions required for bankruptcy under the EBL. The court 

                                                           
1
 Id. at ¶ 13. 

2
 Id. at ¶ 15. 

3
 Fo shan shi nan hai ben da mo ju you xian gong si yu nuo de ke ji gu fen you xian gong si shen qing po chan qing 

suan er shen min shi cai ding shu (佛山市南海奔达模具有限公司与诺德科技股份有限公司申请破产清算二审

民事裁定书)[Final Ruling on Foshan Nanhai Benda Mold Co., Ltd.’s Application for Bankruptcy Liquidation 

Against Nuode Technology Co., Ltd.] (Jiangsu High People’s Court, Oct. 29, 2020).  A copy of the opinion is in our 

possession.   
4
 Id.  

5
 Id. 

6
 Id.  Nuode appealed the dismissal to the Guangdong People’s High Court, and that appeal was pending at the time 

the instant ruling was issued. 
7
 Id., citing People’s Court of Danyang City, Jiangsu Province Execution Ruling on 2017 Guangdong Debt 

Execution Order No. 12768 (Nov. 26, 2019). 
8
 Id. 
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observed that Nuode was the first enterprise in Danyang City to resume work and production 

during the covid period, that it employed 300 workers and was actively revising its production 

processes and operations, and that it was striving to expand market share.  As proof, the court 

found that the company had “already signed a number of domestic and foreign orders.”
1
  These 

factors supported the Danyang City People’s Court conclusion that:  

 

If the company enters the bankruptcy [liquidation] process, there will be 

instability due to displaced workers,
2
 which will directly affect the overall 

situation of local epidemic prevention and social stability.  Therefore, it is not 

suitable to enter bankruptcy liquidation at present.
3
 

 

Nanhai appealed the Danyang court ruling to the Intermediate People’s Court of 

Zhenjiang City, Jiangsu.  However, the Intermediate Court rejected the appeal.  Nanhai then 

appealed to the Jiangsu High People’s Court, which upheld the people’s court ruling and denied 

the appeal.  The Jiangsu High People’s Court reiterated that Nuode had responded to local 

government requests to safely resume operations as soon as possible, and that it currently had 

“stable production and orderly operations.”  The high court also expressed concern that 

liquidation of Nuode would “affect the overall situation of epidemic prevention and trigger 

unstable factors due to the displacement of workers.”
4
   

 

In this case, although Nuode had not paid its debt to Nanhai and all its assets were 

mortgaged, because Nuode was still operating and had an apparent book of orders, the courts in 

Jiangsu refused to allow the company to be forced into reorganization proceedings.  This would 

have required Nuode to specify in its plan of reorganization how and when it would pay the debt 

to Nanhai, which is certainly a legitimate objective of a creditor bankruptcy application.  In fact, 

there is no discussion whatsoever in the high court’s opinion regarding payment of the debt to 

Nanhai.  Instead, the Jiangsu courts simply ruled that because Nuode’s current operations are 

stable and there is promise of improvement in the future, Nanhai was not entitled to collect its 

debts by forcing Nuode into bankruptcy.  In pre-covid times, courts would have not been so 

sanguine about a creditor’s clearly valid rights.  This case demonstrates the influence of both the 

Supreme Court Guidelines and the Jiansu High People’s Court Guidelines in encouraging lower 

courts to find every way possible to allow a company to continue operations.     

 

 

                                                           
1
 Id.  In its appeal to the Jiangsu High People’s Court, Nanhai asserted that the Danyang People’s Court improperly 

accepted Nuode’s claim of multiple orders, as Nuode did not provide any actual copies or descriptions of the orders.  

However, the high court did not find this error to be of consequence.  Id. 
2
 This refers to the fact that if they lost their jobs, many workers might have to return to their home provinces and 

cities, thus increasing the possibility of spreading the covid virus.  
3
 Nanhai v. Nuode Final Ruling, supra note 102. 

4
 Id. 



 مجموعه مقاالت همایش پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهان

 

 596  

 

2. Final Ruling on Wenzhou Zhengxiang Technology Co., Ltd.’s application for 

Bankruptcy Liquidation Against Yayin (Guangzhou) Auto Accessories Co., Ltd.   

 

Wenzhou Zhengxiang Technology Co., Ltd. (“Zhengxiang”) is a manufacturer located in 

Wenzhou City, Zhejiang.
1
  Yayin (Guangzhou) Auto Accessories Co., Ltd. (“Yayin”) is a 

wholesaler and retailer of automobile parts and supplies located in Guangzhou City, Guangzhou.  

On January 6, 2020, the Wenzhou Intermediate People’s Court entered judgement in favor of 

Zhengxiang and against Yayin in the amount of RMB 200,459 for failure to pay for goods 

purchased from Zhengxiang.
2
  The court began enforcement proceedings to collect the 

judgement but because no property owned by Yayin could be located, the execution action was 

terminated on May 11, 2020.   

 

Having no success enforcing its judgment in Wenzhou City, on June 4, 2020, Zhengxiang 

filed an application under against Yayin for liquidation under EBL Chapter X in Guangzhou City 

Intermediate People’s Court.  However, the Guangzhou intermediate court denied the application 

and refused to order Yayin into liquidation.  After a review of Yayin’s financial and operations 

data, the court concluded that Yayin was “operating normally, has a stable workforce, and has 

sustained profitability.”
3
 The court noted that this was so despite the problems caused by 

epidemic, and stressed the importance of maintaining social stability and reducing economic 

disruption.
4
  Since it had no other creditors, and its operational capabilities were gradually 

recovering, the court determined Yayin was able to pay its debts and therefore could not be 

forced into liquidation.
5
 

 

Zhengzheng appealed the intermediate court’s ruling, largely on the grounds that the 

evidence Yayin introduced in the intermediate court proceeding was self-serving and “of 

doubtful authenticity.”  On appeal, the Guangdong High People’s Court found that the 

intermediate court had indeed failed to adequately cross examine the evidence present by Yayin, 

and that it had unduly accepted Yayin’s valuations and claims at face value.
6
  Yet the high court 

also observed that if Yayin did in fact have sufficient funds to pay its debt to Zhengxiang, then 

its failure to do so constituted a crime for which Zhengxiang could assert criminal liability.  

                                                           
1
 Wenzhou shi zheng xiang ke ji you xian gong si, ya yin (guang zhou) qi che yong pin you xian gong si po chan er 

shen min shi cai ding shu  (温州市正祥科技有限公司、雅音（广州）汽车用品有限公司破产二审民事裁定书) 

[Final Ruling on Wenzhou Zhenxiang Technology Co., Ltd. Application for Bankruptcy Liquidation against Yayin 

(Guangzhou) Auto Accessories Co., Ltd.] (hereafter, Wenzhou Zhenxiang Final Ruling) (Guangdong High People’s 

Court, January 5, 2021).  A copy of the ruling is in our possession.  
2
 Id. 

3
 Id. 

4
 Id. 

5
 Id. 

6
 Id. 
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Therefore, the court reasoned, Yayin must be telling the truth about its finances otherwise it was 

needlessly subjecting itself to possible criminal charges.
1
  

 

Despite the multiple errors in the intermediate court proceedings, the Guangdong High 

People’s Court rejected Zhengxiang’s appeal.  Although it was clear that Yayin had failed to pay 

the debt, it was equally clear that Yayin was not insolvent.
2
  Zhengxiang was the only creditor 

and the amount owed was not large.  Even taking into account the self-serving evidence 

presented by Yayin, there was sufficient evidence of orders, bank statements, and stable 

operations to show that the company was a viable enterprise.
3
  The Supreme Court Guidelines 

mandate that courts promote the resumption of production, keep workers employed, and help 

maintain market stability during the covid period.  For these reasons, the Guangdong High 

People’s Court held that bankruptcy liquidation of Yayin was not suitable.
4
   

 

3. Ruling on Xia Wei and Zhang Zhanzu’s Application for Liquidation Bankruptcy Filed 

Against Guangzhou Laitai Pharmaceutical Co., Ltd. 

 

Xia Wei and Zhang Zhanzu, both residents of Guangzhou City, Guangzhou 

(“Applicants”) loaned Guangzhou Laitai Pharmaceutical Co., Ltd. (“Laitai”) the amount of RMB 

7 million.
5
  Laitai failed to make any payments on the loan, and Applicants sued Laitai in the 

People’s Court in Conghua District, Guangzhou.  Subsequently, on Aug. 6, 2019, the parties 

agreed to entry of judgment against Laitai for the loan amount plus interest.  Laitai promptly 

defaulted again, and so upon request of the Applicants the court opened an execution case 

against Laitai.  The execution action was twice terminated and then re-started until it was 

discovered that all of Laitai’s assets had already been judicially frozen due to enforcement 

actions by other creditors.  Indeed, Laitai was subject to 212 enforcement cases totaling RMB 

14.5 million, including RMB 6.8 million in employee wage claims.
6
   

 

With their collection efforts stymied, on May 13, 2020 Applicants requested the court to 

convert the execution cases to an action against Laitai for liquidation bankruptcy, but the 

application was denied by the court on June 3, 2020.
7
  Applicants appealed the ruling to the 

                                                           
1
 Id. 

2
 Id. 

3
 Id. 

4
 Id. 

5
 Guangdong sheng gao ji ren min fa yuan min shi cai ding shu  (2020) yue po zhong 55 hao (广东省高级人民法院

民事裁定书) （2020）粤破终55号 [Guangdong Province High People’s Court, Final Civil Ruling (2020) 

Guangdong Bankruptcy No. 55] (Nov.  6, 2020).  A copy of the ruling is in our possession.   
6
 Id. 

7
 Id. 
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Guangdong City Intermediate People’s Court, but after that appeal was rejected, Applicants 

appealed to the Guangdong High People’s Court.
1
   

 

In reviewing the case, the Guangdong high court reviewed several years of Laitai’s 

financial statements prepared by certified public accountants. The statements showed that the 

business was stable and that assets exceeded liabilities.  For example, a statement from May 

2020 showed assets of RMB 645 million against liabilities of RMB 375 million.
2
  By examining 

the people’s court execution proceedings, the Guangdong high court found that the debt 

enforcement court had overlooked numerous assets of Laitai that could have been seized to pay 

Applicants, such as inventory, raw materials on hand, receivables and claims against other 

parties, as well as patents and other intangibles.
3
   

 

Applicants countered that some of Laitai’s operations were illegal.  For example, 

according to Applicants, much of Laitai’s production was actually done by third-party 

enterprises that lacked the required government licenses.
4
  None of that was availing before the 

Guangdong High People’s Court, for two main reasons.   First, the court citied Article 18 of the 

Supreme Court Guidelines on covid-era cases to the effect that businesses that were in good 

condition before the covid outbreak should be allowed to continue in business if it can be shown 

that the enterprise can continue its normal operations.
5
  Second, the facts showed that Laitai was 

solvent and that Applicants could collect their debt through execution procedures.
6
  Therefore the 

court upheld the ruling of the people’s court to deny Applicant’s bankruptcy liquidation 

application against Laitai. 

 

There is a widespread belief among judicial observers in China that execution court 

proceedings can be unreliable and ineffective.  This is because officials in debt execution cases 

are often focused on producing a final report quickly, rather than exhaustively searching for all 

of a debtor’s assets.
7
 Indeed, this argument has been used to encourage creditors to enforce their 

claims against debtors through bankruptcy liquidation or reorganization, since bankruptcy 

                                                           
1
 Id. 

2
 Id. 

3
 Id. 

4
 Id. 

5
 Id. 

6
 Id. 

7
 For example, the Taizhou, Zhejiang Province, Intermediate People’s Court asserts that bankruptcy is a more 

effective means of debt collection because execution court officials are too often concerned with quickly producing 

a final report of the case, and not the actual thoroughness of the investigation.  In contrast, a bankruptcy 

administrator conducts a more “refined” search of the debtor’s property.  Taizhou dui 14 qi an jian kai zhan ge ren 

zhai wu qing li, jie guo yu cheng xin xi xi xiang guan (台州对14起案件开展个人债务清理，结果与诚信息息相关

) [Taizhou administers 14 personal debt liquidation cases, and the results are based on the debtor’s honesty] Feb. 7, 

2020, 

 https://new.qq.com/omn/20191125/20191125A0DCEL00.html (last visited Feb. 8, 2021). 

https://new.qq.com/omn/20191125/20191125A0DCEL00.html
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administrators are more thorough in investigating a debtor’s operations and assets.
1
  In addition, 

commentators have stated that bankruptcy can be a solution to the reducing the large backlog of 

uncollectable debt enforcement judgments.
2
  Accordingly, it is notable that in this case the 

Guangdong High People’s Court asserted the exact opposite—that because Applicants have 

recourse to people’s court execution proceedings, the application for bankruptcy against Laitai is 

not appropriate.  This is a stark example of how the covid-era court guidelines and special 

bankruptcy adaptations have upended the pre-covid use of bankruptcy proceedings.    

 

 

III. CONCLUSION 

 

 China’s national and regional governments have made covid prevention and control a top 

priority, implementing strict protocols to combat the epidemic.  A secondary objective is 

minimizing the disruptive economic and social effects of the epidemic.  Pre-covid initiatives 

such as the “Six Stabilities” and “Six Guarantees” have been reemphasized as necessary policies 

in the “covid period.”  Parallel with government efforts, Chinese courts have promulgated 

special national and provincial guidelines for people’s courts for use in bankruptcy cases.  In 

cases in which the debtor’s financial distress was caused or significantly exacerbated by the 

epidemic or epidemic prevention and control measures, courts will actively engage with debtors, 

creditors, local government, and other interested parties to enable the debtor to continue 

operations.  This is especially true if the debtor produces materials related to covid treatment or 

prevention.  In addition, courts are directed to take into account the potential social disruption of 

job loss and worker displacement, loss of production capacity, and whether creditors have some 

recourse other than through bankruptcy.  In several cases, creditor priorities were essentially 

ignored in the interests of continuing debtor operations.    

 

In the cases we have reviewed, it is highly unlikely that courts would have so strongly 

resisted creditors’ collection efforts or allowed the debtor to remain in operation if the cases had 

occurred outside the “covid period.”  It can often be difficult to balance the possible economic 

and social benefits of permitting a potentially viable enterprise to reorganize and continue to 

operate versus the rights of creditors to enforce their legal remedies and recover losses.  During 

the covid period PRC courts are heavily predisposed to resolve that balance in favor of debtors.  

Put another way, judicial authorities in China have opted to modify standard bankruptcy 

                                                           
1
 Id. 

2
 Wang Jiafei （王佳飞）Taizhou fa yuan chu tai quan guo shou ge ge ren zhai wu qing li shen li gui cheng（台州

法院出台全国首个个人债务清理审理规程） [Taizhou Court Issued the Country’s First Personal Debt 

Liquidation Trail Rules], May 9, 2019,   

https://zjnews.zjol.com.cn/zjnews/tznews/201905/t20190509_10082629.shtml (last visited Feb. 8, 2021) (asserting 

that personal bankruptcy cases will help clear a backlog of uncollected debt judgements). 
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administration under the EBL in order to support government policies aimed preventing and 

controlling the covid virus.  
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The Impact of COVID-19 on post-Brexit Britain 
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Abstract 

The COVID-19 has become a major threat to the global economy, in addition to being a threat to 

public health. So far, the COVID-19 borderless crisis has had profound effects on world trade 

markets and relations between countries. There is a consensus among economists that this 

pandemic will have a severe negative impact on major global economies. The question of the 

present study seeks to answer the question that, considering the withdrawal of UK from the 

European Union, what effects has the outbreak of the COVID-19 had on Britain? The hypothesis 

of the present study is that the COVID-19 pandemic posed economic threats to the UK industry, 

services and health sectors. The economic effects of the outbreak on businesses and economic 

activities in the country have so far led to a slowdown in British economic growth, an increase in 

downsizing and unemployment, a devaluation of the pound and the exchange market in the 

country, and with the outbreak of the new British virus and the problems of Britain leaving the 

European Union, there is a possibility that regional differences will increase. In general, the 

present paper attempts to use a descriptive-explanatory method to draw an overview of economic 

threats of COVID-19 to the UK. 

Keywords: UK, Brexit, COVID-19, Threat 

 

Introduction 

The COVID-19 pandemic has affected the entire food system and exposed its fragility. Closing 

borders, trade restrictions and restrictive measures have prevented farmers from accessing 

markets, buying agricultural inputs (a set of factors used in the production process) and selling 

their products, preventing agricultural workers from harvesting crops. It disrupts domestic and 

international food supply chains and reduces access to healthy, safe and varied diets. 

The pandemic has destroyed jobs and endangered millions of livelihoods. COVID-19 pandemic 

threaten food security of millions of men and women. Ensuring the safety and health of all food 
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industry workers - from major producers to those involved in food processing, transportation and 

retail, including street food vendors - as well as ensuring income and better protection to save 

lives and protecting the public health, livelihood and food security is important and vital. In the 

COVID-19 crisis, food security, public health, and employment issues, especially workers' health 

and safety, are intertwined, and these factors can have serious economic threats.  

In this regard, the COVID-19 pandemic has posed many threats in all different dimensions for 

countries around the world. Even developed countries that claim to have advanced health 

systems face acute problems. The situation caused by this virus has put Britain, which has just 

left the European Union, in a special situation that can be considered as a kind of crisis. The 

COVID-19 pandemic in each country has been more influential in the economy. In this regard, 

the main question of the present study is what threats did COVID-19 have on Britain? The 

COVID-19 pandemic marked the beginning of a difficult period for Britain, which could pose a 

serious threat to the British economy. The economic threats of the COVID-19 pandemic on 

businesses and economic activities in the country have so far led to a slowdown in British 

economic growth, an increase in downsizing and unemployment, a devaluation of the pound and 

the exchange market in the country, and with the outbreak of the new British virus and the 

problems of Britain leaving the European Union, there is a possibility that regional differences 

will increase. In general, the present paper attempts to use a descriptive-explanatory method to 

draw an overview of economic threats of COVID-19 to the UK. 

In this regard Petrie and Norman (2020) in the article "Assessing the economic implications of 

COVID-19 and Brexit" the economic consequences of Brexit and COVID-19 have been 

examined according to the two scenarios of exit without agreement and with agreement. In four 

chapters, the authors of this study first examine the economic consequences of Brexit and then 

the economic consequences of the COVID-19. De lyon and Dhingra (2020) in the article 

"COVID-19 and Brexit: Real-time updates on business performance in the United Kingdom" 

have examined the economic trends of the United Kingdom using trade survey data. In this 

study, they have studied the effectiveness of the COVID-19 and how it relates to the effects of 

the COVID-19. Their partial analysis is based on the fact that the parts that are affected by the 

Brexit are different from the parts that are affected by the COVID-19. Dayan (2020) in the article 

"How will Brexit affect the UK's response to COVID-19? examines the health effects of the 

COVID-19 on Britain after Brexit. This briefing will look at how leaving the single market might 

affect UK health and social care services in the short term as they try to deal with COVID-19 

while maintaining normal services. It will also look at what difference a deal might make, and 

the options that the UK and the EU have. It does not look at the longer term, at wider public 

health, or at possible implications for health services in the EU. Government studies have also 

shown that the economic impact of the Brexit will be negative in the long run (HM Government: 

2020). 
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The difference between the present study and the previous ones is that the analysis of this study 

has been examined in the context of the Copenhagen School and the consequences of the 

COVID-19 pandemic are considered an economic threat to Britain. In this research, using written 

studies and descriptive-explanatory method, the current and forthcoming economic effects of 

Britain caused by the COVID-19 examined. Evidence suggests that with the COVID-19 

pandemic, sectors of the British economy are under serious threat. The findings show which 

sectors have suffered the most economic losses from these conditions. This review is important 

because the COVID-19 pandemic has dramatically changed the UK economic outlook, and it is 

even more important to carefully assess the effects of Brexit. These studies should be used for 

future awareness and decisions in future domestic and foreign policy. 

 

Copenhagen School 

The Copenhagen School is a name given to the research agenda by a group of researchers from 

the Copenhagen Peace Research Institute in Denmark, based on the works of Barry Buzan and 

Ole Weaver. With the collapse of the bipolar system and the emergence of new developments in 

the structure of the international system, especially civilian phenomena such as economic 

development, environmental change, health problems, migration, terrorism and globalization, the 

traditional view of security was seriously criticized by various experts (Buzan, Weaver and 

Wilde, 2007). They tried to offer a new theory and definition of a new regionalist dynamic that 

would be more adaptable to the conditions and developments after the Cold War. In this regard, 

one of the most important steps in the path of theoretical explanation in the security dimension 

was taken by the theorists of the Copenhagen school, especially its leading figure Barry Buzan 

(Azarshab, Najmabadi and Bakhshi, 2017: 123). 

From the point of view of the Copenhagen School, in the new context, security has lost its 

traditional meaning, whereas in the past, security was viewed in the context of the Westphalian 

model and with military dimensions, but in the post-Cold War era, it underwent a transformation. 

In the new era, we are witnessing the expansion of the scope of security to multiple dimensions 

(Seifzadeh, 2004: 40). Barry Buzan, as the founder of the Copenhagen School, criticizes the 

simplistic conception of security and believes that the concept of security and its issues has 

expanded and is not merely military security (Buzan, Weaver and Wilde, 2007). This school is 

based on the tendency to the level of regional analysis and multiple dimensions of security 

(Azarshab, Najmabadi and Bakhshi, 2017: 122). 

     Barry Buzan interprets security as liberation from the threat and the ability of governments 

and communities to maintain an independent identity and functional integrity against the 

changing force. In fact, security refers to the concept that society or people define something as a 

threat. This is a characteristic of the process in which threats are made. This view considers the 

definition of security as discourse processes through which an intersubjective understanding is 
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constructed within the political community and some things are considered as an existential 

threat against the valuable authority. Therefore, security is used for immediate and extraordinary 

calls in order to take the necessary measures to deal with the threat (Buzan, Weaver and Wilde, 

2007). 

    In general, security studies in the post-Cold War era include a number of potential threats. 

Given the expansion of the concept of security, many of these threats include: terrorism, 

weapons of mass destruction, extremism, organized and cybercrime, energy security, economic, 

unknown diseases, health, climate change, illegal immigration and border security. These 

security threats encourage countries and organizations to work together to address these 

challenges. During its membership in the European Union, the United Kingdom has had a lot of 

security cooperation to deal with these threats because these threats affect the security of both 

parties (Konstantopoulos & nomikos: 2017,3). But in 2016, the country decided to leave the EU 

by holding a referendum on June 23 with 51.89 percent of the vote, and in 2020 officially left. 

Britain faced a severe crisis after leaving the European Union. The COVID-19 outbreak marked 

the beginning of a difficult period for Britain, which could pose a serious economic and regional 

threat to Britain. 

Economic threats of the COVID-19 on Britain 

Britain's national security depends on economic security, and providing a cost-effective strategy 

to address future security threats depends on the budget.
1
 The nature of economic threats 

includes essential issues (food, education, etc.), welfare, employment, trade, investment, and 

threats of globalization. and the government must take action against these threats. 

On March 23, UK government took extensive measures to prevent the COVID-19 pandemic, 

such as closing schools, universities, restaurants, entertainment venues and many other 

unnecessary jobs. These measures disrupted supply and demand and economic activity. 

Although the government pursued a number of fiscal and protectionist policies, some sectors of 

the economy slowed down British economic growth. COVID-19 has provoked some of the 

steepest GDP declines ever in the UK. The UK gross domestic product fell by 2% in the first 

quarter of 2020 compared to the 7% growth it experienced in the first quarter of 2019 (Calzada, 

2020: 2-9). It has been almost a year since Britain locked in to limit the COVID-19 pandemic. 

An inevitable result of this lock was a 20 percent drop in GDP in April - the worst recession in 

more than three centuries. It is predicted that with the new outbreak of the COVID-19 and long-

term damage to supply and trade chains, travel will further decrease (Petrie and Norman, 2020: 

24). The path of recovery is uncertain, but it is likely many of the impacts will eventually prove 

temporary, such as changes to supply chains or in the ways in which people and organizations 

work. Brexit, by contrast, is likely to bring mostly more predictable changes to the way the UK 

trades with the EU and some of its other trade partners, but these changes will be permanent. 

                                                           
1
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Both economic shocks will impact supply chains, often in different ways, meaning they may well 

compound each other. The economic effects of Brexit are well documented. From the first 

quarter of 2019, Brexit is estimated to reduce the UK GDP by 2.1% (born et al. 2019). 

COVID-19 has affected a number of industries, particularly manufacturing and banking, finance 

and insurance. The education and health sectors have been affected by the COVID-19 due to 

rising health costs, and the economy has been affected as a result. However, the economic impact 

is not the same in all industries. Automotive manufacturing, transportation equipment, chemical 

products and textiles, and services such as finance and communications are most exposed to 

Brexit. Tourism, transportation, arts and entertainment are most exposed to the economic impact 

of COVID-19.  

The automotive industry is one of the sectors that has stagnated with the COVID-19 pandemic 

and is likely to be most affected by Brexit. In October, car production in the UK fell by about a 

fifth compared to the same month last year. According to figures released by the British 

Automobile Manufacturers and Dealers Association in October, about 110,000 cars left factories, 

24,500 fewer than in October 2019. The Japanese carmaker Honda also announced that the 

company's plant in the UK will be closed for four days due to disruptions caused by the COVID-

19 pandemic in the supply chain. Volkswagen, Toyota, Fiat Chrysler, Ford and Nissan have also 

been forced to make changes to their production schedules. These developments take place at a 

time when Honda is set to close its plant in the UK forever. Meanwhile, Ford has increased the 

cost of selling cars imported to the UK from the European Union. The price increase has been 

attributed to tariffs on Britain leaving the EU (De Lyon, 2020:39- 43). The Automobile 

Manufacturers and Traders Association (SMMT) notes that car production in the UK fell to its 

lowest level since World War II, declining by 99.7% in April 2020 and the new car market by 

43% in the first quarter of 2020. However, again this is different in the manufacturing industry, 

and the OECD expects motor vehicles and transport equipment, chemical, rubber and plastic 

products, textiles and meat to be more affected.  

In terms of employment, this means that jobs in certain industries are more visible than others. 

For example, the OECD estimates that the unemployment rate in the motor vehicle, parts and 

transportation industry will rise by 2.4%. According to media announcements so far this year, 

they estimate that more than 11,000 jobs in the automotive industry (including auto retail) have 

been lost since the pandemic began (Petrie and Norman, 2020: 38-55). Followed by, most 

businesses have reported a decline in trade volume between April and June 2020. Eighty percent 

of jobs reported production fell in June (Graziano: 2018). The commercial impact of COVID-19 

shows that 11% of businesses have temporarily stopped trading. Business expectations for June 

improved slightly from May and April, but 60 percent of jobs still expect production to decline 

in the next three months (Breinlich et al. 2020). 
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While the government has taken steps to prevent widespread unemployment, such as the job 

protection scheme and the payment of salaries to COVID-19 patients, job losses continue. 

Britain had a 40 percent drop in employment before the pandemic, and with the COVID-19 

pandemic, jobs fell by almost 80 percent from June. In addition to the depreciation of the British 

pound against other currencies, the London Stock Exchange also depreciated by 33 billion 

pounds (Costa et al. 2020). Workers exposed to pound depreciation faced declining wages and a 

2.9% increase in the cost of living (Breinlich et al. 2019). The government has introduced new 

policies aimed at protecting the unemployed, such as increasing resources in job centers and 

expanding financial plans. The Kickstart plan has created, which provides six months of work for 

16- to 24-year-olds with global acclaim. The plan is likely to increase temporary wage labor. But 

it is unclear whether this plan will benefit young workers, especially if economic recovery is 

slow (Bell et al: 2020). Workers with temporary contracts are also at greater risk of worsening 

labor market conditions. Unemployment and layoffs are likely to increase as the job retention 

program decreases. Due to the simultaneous effects of Brexit, unemployment is expected to more 

than double in one year and increase by 8 to 9 percent in 2020. Also, with increasing barriers to 

trade, investment and immigration with the EU, the structure of economic activity in the UK will 

inevitably change. Adaptation of workers and companies to this new structure is unlikely to be 

easy, and the global pandemic has only increased the insecurity and threatened these jobs 

(Dayan, 3-10: 2020).  

With The changing nature of the relationship between the UK and EU countries and the end of 

free movement will deprive Britain of an immigration system and benefits based on free 

movement such as services, jobs and visas. There is even a possibility that the COVID-19 will 

make people more cautious when dealing with international travel. So far, more than 40 

countries have suspended flights, ships and rail with Britain. The British COVID-19 has also 

been observed in the Netherlands, Denmark and Australia. During this period, services such as 

accommodation and food, transportation and storage (includes air and passenger travel), and arts 

and entertainment have suffered the most from the lack of tourists. The various effects indicate 

that many firms and businesses have reduced productivity (Deloitte, 2020: 1-13). 

Loss of passport rights and unresolved issues regarding equivalence and data flow in the service 

sector will affect, according to the service industry, the OECD estimates production losses 

between 2 and 7%. In major service industries such as finance, business services, 

communications and construction, losses of more than 3% are expected. Although relatively 

small, they show significant losses due to the importance of services to the UK economy 

(services account for about 80% of production and employment). In the Government's 2018 

assessment, the loss of passport rights potentially led to a 13% increase in financial services costs 

in financial services. In the service sector of 3-5% in the medium term and the transport and 

storage sectors. Professional, scientific and technical; And financial services and insurance are 
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more affected. Transportation, communications, and construction are also likely to be affected by 

the economic consequences of the COVID-19 (De Lyon, 2020: 43). 

Another major threat facing Britain after the COVID-19 pandemic is lack of access to EU 

medical and health resources. leaving the single market will create new and widespread problems 

for most NHS drugs and medical equipment coming from or through the EU. Measures such as 

storage and planned delays will help UK gain full control, but data from the EU referendum 

shows that drug shortages have become more common. Both the COVID-19 and Brexit surges 

have caused a surge in imported resources, making it very difficult for Britain to deal with both 

at the same time (Dayan, 3-10: 2020). Exports of vital medical supplies were used by the 

European Union during the first wave of the COVID-19, but could now cover Britain after 31 

December. The UK will no longer have access to the European Center for Disease Control and 

Prevention (ECDC), which collects and shares information on pandemics and other outbreaks of 

infectious diseases. The UK will have a "machinery, equipment and energy" price increase of 

6.1%, even without tariffs. Because the NHS has several levels of control over the prices it will 

pay for drugs, price increases are synonymous with shortages. Customs changes, regulatory 

changes, and any fluctuations in sterling are likely to result in significant additional costs for 

drug suppliers (Mckenzle, 2020: 2-8). According to the negotiating documents, draft treaties and 

briefings, most of the health issues that could have been covered by an agreement have not been 

agreed upon by the parties, or the outcome is still unclear (Gleencross, 2020: 172-179). Poor 

funding for public health and social care led to limitations on Britain's ability to fight the 

COVID-19 during the first wave and over time, it could create a more serious threat to the sector. 

Leaving the single market will mean slower growth and it will be more difficult to solve these 

problems.  

Conclusion 

As mentioned, the theories of the Copenhagen school, especially the Barry Buzan, in addition to 

military security, focused on social, economic, environmental and political security. The 

advantage of Buzan's approach to security is that he does not look at security in a one-

dimensional way and tries to take the concept of security out of the narrow military circle. 

Buzan's definition of security covers individuals, governments, and organizations, and this 

feature has led to a better analysis of security issues. In this study, the economic threats posed by 

the COVID-19 pandemic to Britain were examined in the context of the Copenhagen School. 

According to the analysis of this study, the occurrence of pandemic crises is one of the 

accelerating factors of economic threats. UK has faced several threats in the past year. The 

COVID-19 pandemic has left the British economy in a fragile position. In this regard, the British 

economy has seen its negative effects. Manufacturers and exporters of goods and services 

suffered the most turmoil in their supply chain and raw materials. Rising paperwork, declining 

sterling, rising pharmaceutical and overhead costs have made cross-border imports and exports 

more difficult between Europe and the UK, and slowed UK economic growth. In general, given 
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the damage to the industry, services and health sectors, COVID-19 could be considered a threat 

to the British economy, which requires serious government action to reduce further damage. 
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Reasons for the relative success of African countries in dealing with the corona virus: the 

case study of Senegal 

 

Mohammad Reza Dehshiri
1
 

I would like to explain the reasons for the decline in the number of corona patients in African 

countries, especially in Senegal, and to answer the question of what are the reasons for the 

relative success of African countries in dealing with the corona virus with emphasis on the case 

study of Senegal. Although African countries have very scarce health systems, Why Covid-19 

has been less deadly than elsewhere? There were fears that the new virus could quickly 

overwhelm largely fragile health systems on the African continent. However, how comes that 

African countries, with a population of more than one billion, could be praised for having low 

rate of mortality and could wage an effective campaign to combat the spread of coronavirus, 

despite their reputation for having fragile state health systems? What are the reasons for Africa's 

relatively low death rate? How they could handle the corona virus pandemic? There are several 

explanations in this regard: 

1. Quick action and early shutdowns: Preparation is the best preventative:  

Right from the beginning, most African governments took drastic measures to slow the spread of 

the virus. Public health measures - including avoiding handshakes, frequent hand-washing in 

public areas, social distancing, Avoiding mass gatherings and obligation of using and wearing 

face masks, were swiftly introduced. Restrictions for strict public health and social measures 

were implemented. 

In the early days of the pandemic, preventive measures were put in place including declaration of 

an emergency state, full school closure, stop or shut of in-person schooling and enforcement of a 

night-time curfew. Businesses were closed, borders shut, Many of African land borders had been 

closed, a ban on interstate travel was imposed, large gatherings were banned, and Restaurants, 

supermarkets and banks were quick to introduce temperature checks at their entrances.  

Many African countries were quick to introduce screening at airports, suspend flights from 

heavily affected nations and enforce social distancing measures and mask wearing and to ask 

visitors to present a negative Covid-19 certificate, dated no more than five days before travel. 

Incoming travelers had to undergo a mandatory quarantine. 

I believe that the precautionary and strict measures of the African governments from the 

beginning of the covid 19 period, such as: border closure, Complete quarantine of cities, closing 

schools and universities, canceling high-risk flights, establishing martial law (banning night 
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travel), obligation of  wearing the masks, banning holding rallies in public places and cancelation 

of religious gatherings and collective rituals, have been some major factors in the decreasing 

trend of corona patients numbers in Africa. 

2.  Social factors and Public support 

Public support for safety measures was high. The African people cooperated with policemen and 

demonstrated their compliance with basic preventive measures, such as wearing face masks, 

washing hands, keeping the distance of more than a meter, and avoiding gatherings. Social 

distancing rules were followed. 

Furthermore, effective communication of government with religious communities and 

persuading caliphs to abolish religious and group gatherings and rituals, people obedience to the 

recommendations of Religious authorities and to the leaders of the religious community who 

called on followers to wear face mask, were important. 

3. Young population - A younger populace and few old-age homes:  

The young generation has had a high rate in population age pyramids in Africa.   Africa’s median 

age is 19 years old. Africans don’t have many people over the age of 50. In Africa about 3% of 

the population is aged over 65 years; the older people are more likely to be living in rural areas. 

It seems logical that a relatively youthful population would result in a lower toll. 

Globally, most of those who have died have been aged over 80, while Africa is home to the 

world's youngest population with a median age of 19 years. Therefore, the age of the population 

in most African countries has played a role in containing the spread of Covid-19.  

4. Good experience of community health systems 

The Covid-19 pandemic came at a time when some countries such as the Democratic Republic of 

Congo were dealing with their biggest outbreak of Ebola. Neighboring states were on high alert, 

and the health screening of travelers for Ebola was extended to include Covid-19.  

Therefore, the continent’s governments have battled deadly infectious diseases such as Ebola. So 

officials took notice when the new coronavirus started spreading around the globe rapidly. Many 

African countries have longstanding experience with infectious disease. They knew how 

important it is to prepare. Several West African states - which battled the world's worst ever 

outbreak of Ebola from 2013-16 - had also mastered the public health measures that have been 

used to prevent Covid-19, including isolating the infected, tracing their contacts and then getting 

them quarantined while they get tested. That experience meant that that when it came to social 

distancing, many African citizens were already accustomed to the frequent hand washing and the 

need for masking. 
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Furthermore, the inhabitants of Africa are less vulnerable to the coronavirus because of their 

previous immunity to malaria. Vaccines, widely used on the continent against tuberculosis, 

provide a degree of cross-protection. BCG vaccines have been shown to protect against other 

viral respiratory illnesses,  

Some epidemiologists suspect that the close contact with other people and regular exposure to 

different pathogens may in fact make people more resistant to the worst forms of COVID-19. 

Thus, the constant exposure to viruses could provide some degree of immunity or immune 

system of body. Antibodies which actually confer immunity provide some defense against 

COVID-19. 

5. Good financial management 

Taking benefit of a great international collaboration, African countries could benefit from the 

assistance of international organizations for fighting against Covid 19. Lending and loan 

guarantee by banking institutions and multilateral financial institutions such as: World Bank, 

African Development Bank, International Monetary Fund, EU, Export-Import Bank helped them 

in this path. Thus they could allocate funds and set up special funds to fight pandemics, Grant 

some privileges to vulnerable families and exempt some businesses from business taxes, give 

Cash assistance to households and companies and provide debt relief for vulnerable businesses. 

6. The gift of time  

The virus hit Africa later than other continents, giving medical personnel the time to set up field 

hospitals, source oxygen and ventilators, and learn from improvements in treatment elsewhere. 

The Africans got the gift of time and had an amount of preparation so that medical personnel 

could prepare hospitals, source supplies and learn from treatment innovations perfected 

elsewhere, such as using oxygen instead of scarce ventilators, and turning severely ill patients on 

their stomachs, preventing spread of the virus through lockdowns while also preparing to treat 

the sickest effectively. 

7. African lifestyle and Traditional foods 

The African community has a lot of vitality and interest in daily exercise, and we can witness 

lack of stress in the community.  Furthermore, eating habits of people play a major role, due to 

their use of tropical fruits containing high antioxidants, mainly spicy foods which cause hot 

tempers, as well as low consumption of tobacco have strengthened the immune and respiratory 

systems of the African people and have led to a small number of corona patients in the continent. 

8. Limited domestic travelling 

Last reason could be that international and domestic travel is limited in many African countries. 

Travelling domestically can be difficult which leads to the reduction of inter-city circulations due 

to poor road infrastructure. Furthermore, an underdeveloped transport system within and 

between African countries appears to have been a blessing in disguise. It means that Africans do 

https://www.bbc.com/news/world-africa-53998374
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not travel as much as people do in more developed countries, which leads to minimize the 

contact. It is the norm in many African countries for people to return to their rural homes when 

they retire from employment in urban areas. The population density in rural areas is lower and 

therefore maintaining social distance much easier. 
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COVID-19 pandemic effects on the missions of higher education institutions in Iran 
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Abstract 

In the first weeks of the second half of the academic year 2019-2020, the country faced the 

COVID-19 pandemic, also known as the coronavirus pandemic, and raised concerns; And the 

scientific community and the large family of the country's higher education system of the 

country like other institutions was involved in issues related to the spread of the virus. Higher 

education and the institution of science, meanwhile, are more involved in the epidemic of the 

coronavirus than any other institution. Because on the one hand, this institution, like any other 

institution, is affected by the conditions of the suspension and must take appropriate measures, 

and on the other hand, the institution of science and academic researchers are the main pioneers 

of human society in the face of this virus to identify and control it . 

Therefore, these conditions of the institution of science and higher education of the country have 

led to a new endeavor in multiple fields of education, research, technology, culture, and students, 

and required construction to bring to the fore its possibilities and capabilities for new paths and 

new opening to Prepare and manage any kind of disruptions and reduce the cost that is primarily 

related to major risks. 

 This created the need for descriptive-analytical research using qualitative content analysis in 

response to the question of what are the most important effects of the COVID-19 pandemic on 

the missions of higher education institutions in Iran. Findings indicate that Corona in six areas of 

higher education, contractual obligations, non-governmental higher education institutions, in 

particular, international scientific and student exchanges, science and technology parks, and 

Knowledge enterprise, layoffs of contract staff has had a significant impact. 

Keywords: COVID-19 pandemic, Contractual obligations, Coronavirus, Higher education 

institutions in Iran, Knowledge enterprise, Virtual training 

 

Introduction 

Coronavirus epidemic in all countries of the world, undoubtedly one of the biggest crises facing 

humanity on the eve of the third decade of the 21st century the world's thinkers. The crisis in the 
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economic, social, cultural fields has had a profound effect on all systems operating at the 

international, national, and local levels. One of these systems is the higher education system of 

countries in which educational, research, and technology complexes are among the major 

players. 

In the meantime, higher education and universities as well as institutions with diverse products 

and multiple roles and extensive traditional and modern, including trained manpower and 

expertise, to advance the frontiers of knowledge and the development of science, serving a broad 

community, links with the community and Its ideological focus is to find answers to the 

problems facing the society and promote the culture of the society, while having a strong 

presence to deal with the spread of the virus and reduce its negative effects, they have been 

affected by this epidemic and have reduced activities and other negative consequences 

(Gerayinejad, 2020). 

Therefore, these conditions of the institution of science and higher education of the country have 

led to a new endeavor in multiple fields of education, research, technology, culture, and students, 

and required construction to bring to the fore its possibilities for new paths and prepare new 

routes and new openings to avoid any disruption and reduce the costs that are generally 

associated with large risks. 

The challenges that the country's higher education system has faced, are limited exclusively to 

higher education and some are related to the problems of all institutions. Virtual training, its 

advantages, and challenges holding scientific conferences, international scientific and student 

exchanges, study opportunities, scholarships and scholarship students, student dissertations, 

laboratory activities, semi-industrial and field activities, student tuition payment, Inclusion of 

academic years, and other issues are among the issues that the country's higher education system 

has faced specifically. The issue of contractual obligations is also one of the issues with which 

all executive bodies are involved. 

The above-mentioned issues necessitated descriptive-analytical research with a qualitative 

content analysis method in response to the question of what are the most important effects of the 

virus outbreak in the field of performance of higher education institutions in Iran. 

It should be noted that so far no book, article, or dissertation has studied the subject of this study.  

In this research, first, the legal status of the decision-making body in corona crisis management 

will be investigated. The following three sections will discuss the effects of Corona on higher 

education, international academic and student exchanges, and the effects of Corona on science 

and technology parks and knowledge-based companies. Finally, in the last two sections, the issue 

of dismissal of contract and corporate employees and the effects of Corona on contractual 

obligations will be discussed. 

1- The legal status of the decision-making body in the management of the Corona crisis 

Since in the face of the Corona crisis, the issue of identifying decision-making institutions, their 

competence, and determining the quality of the exercise of authority and the ruling legal system 

are among the fundamental issues, first, before entering the main topic of this research, it is 
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necessary to examine the issue of what is the legal status of the decision-making body in the 

management of the Corona crisis? A review of Iranian laws and regulations indicates that the 

"Law of crisis management of the country" is the most important legal document in the field of 

crisis management. The feasibility and possibility of implementing this law and the role and 

position of the national task force against coronavirus as a decision-making body in this regard 

will be examined in this part of the research. 

 

A- The law of crisis management of the country 

The most important legal document on the subject of corona crisis management is the country's 

crisis management law and related regulations. The mentioned law was approved by the Islamic 

Consultative Assembly in 2019, and subsequently, the authorities and measures and mechanisms 

to deal with the crisis were identified. Accordingly, the "Supreme Council", the "Organization" 

and the "Crisis Management Headquarters" played an important role in dealing with the crisis. 

Financially, in the general budget of the country, a chapter was set under the title of crisis 

management of the country, and the following rows related to the crisis were aggregated. 

Expenditure of credits in this section was considered exceptional and was subject to the "Law on 

Expenditure of Credits, which by law are exempt from compliance with the General Accounting 

Law and other general government regulations." 

In the law of crisis management of the country, the necessary mechanisms have been adopted for 

cross-sectoral decision-making, and administratively, the executive bodies have been obliged to 

comply with and cooperate with the mentioned institutions, and the reporting system has been 

foreseen. 

Following the approval of the Crisis Management Law, the head of the Crisis Management 

Organization entrusted the management of compiling all bills, executive regulations of the Crisis 

Management Law with the coordination of the relevant executive organizations to the Natural 

Disaster Research Institute (Najjar, 2020). 

Due to the conditions for the implementation of the country's crisis management law, 

unfortunately, it was not used well in the management of the Corona crisis, which due to the 

nature of the epidemic and its universality and the need for decision-making and rapid action to 

deal with it, 

Utilizing the capacity of the Supreme National Security Council to decide and coordinate all 

bodies in the face of the crisis became the basis for action. Therefore, with the approval of the 

said council "The National Task Force Against Coronavirus" took over the management of the 

crisis under the constitutional capacity. 

 

B- National Task Force Against Coronavirus 

Following the crisis caused by the spread of the COVID 19 virus in the world, the arrival of this 

disease in Iran was officially confirmed on February 17, 2019. The lack of clear and transparent 

rules and regulations in this critical situation led to the formation of the " National Task Force 

Against Coronavirus " in early March 2019 with the approval of the Supreme National Security 
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Council, which will be headed by the Minister of Health. Three weeks later, due to the lack of 

sufficient authority of the headquarters, the "Support Council to patronage the decisions of the 

national task force against coronavirus " entered the presidency to manage the crisis. Since the 

decisions of the said headquarters did not comply with the legal mechanisms and approvals that 

could be published; The Speaker of the Islamic Consultative Assembly, as the head of the 

legislature, said in a press conference: "The headquarters should have enough power and all 

departments are obliged to follow the orders of the national task force against coronavirus ( 

Habibzade & Piroozan Fard, 2020). 

Therefore, legally, using the capacity of the supreme national security Council, which is the 

subject of article 176 of the Constitution, is the legal solution used in the management of the 

corona crisis. This principle presupposes the formation of the Supreme National Security 

Council to ensure national interests and protect the Islamic revolution, territorial integrity, and 

national sovereignty based on the three competencies of policy-making, coordination, and 

utilization of the country's resources to deal with internal and external threats. The national task 

force against coronavirus was also established by the decision of this council and is currently the 

official legal decision-making body in the fight against Corona. 

Regarding the recognition of the legal status and competencies of the task force, it seems that 

according to the resolution of the Supreme National Security Council on the need for all agencies 

to follow the decisions of the national task force against coronavirus and how different parts of 

the country cooperate with this task force and the President announced that The approvals of this 

task force are the decision of the Supreme national security council, and this council has given a 

lot of authority to this task force and approved the leadership of the system; This task force 

should have coordination-executive, financial and legislative aspects (in the general sense). 

Considering the independence of this task force from the three forces and its special nature, the 

religious and basic supervision of the Supreme Leader and the supreme national security council 

can be considered as the only solution for the correct functioning of the national task force 

against coronavirus ( Khalili Shojaeiand & Anabi, 2020). In this regard, the Ministry of Science 

has taken action in all decisions and actions based on the policies and decisions of the national 

task force against coronavirus. 

 

2- The effects of corona on higher education 

Most of the effects of Corona in the field of higher education in Iran are related to the education 

sector. In-person education, students' tuition fees, tuition fees of visiting professors, laboratory, 

semi-industrial and field activities, student dissertations, study opportunities, scholarships and 

scholarships, and the calculation of academic years are among the most important sections in the 

higher education sector have been severely affected by the corona. 

The first important consequence of the outbreak of coronavirus was the restriction of physical 

presence in all public spaces and the change in the traditional and previous patterns of social 

institutions, the most important of which are university spaces and most of the higher education 
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centers. This has caused many previous methods based on the presence of education and even 

some research methods to change and the type of teaching and learning to change and the use of 

virtual methods for teaching and research in the work of universities and higher education 

centers. This sudden attention to the use of cyberspace in its education and research is facing 

problems in some ways. Because many universities do not have the appropriate technical, 

equipment, educational and cultural infrastructure to use virtual education and research, and 

while making the most of the existing infrastructure, they need to be equipped and strengthened 

at both hardware and software levels ( Hosseinpour, 2020). 

Since it is not always these opportunities that lead man to perfection and excellence, but 

sometimes threats arise from which great opportunities are born, and perhaps such threats are the 

driving force and accelerator in the process of moving and changing its path to excellence. 

Regarding the Corona crisis in the provision of e-learning, despite the above-mentioned 

problems and challenges, our university education system underwent a fundamental change to 

reduce the gaps with the world's advanced higher education systems, which was a step in the 

direction of rapid change in science and technology. 

For years, the policy of virtual, online, and distance education had not been seriously considered 

by the authorities, universities, and higher education institutions of the country; But the Corona 

crisis accelerated the movement, and many serious changes were made to all higher education 

systems and processes. 

From the very first days of the Corona outbreak, given the growth of statistics and forecasts, it 

was clear that the move to provide online education is a necessity of the present time, and this 

issue caused the higher education system to make extensive efforts to achieve this. The 

successful performance of many universities in providing virtual education in the second 

semester of the academic year 2019-2020 and the first semester of the academic year 2020-2021, 

has led to the planning based on virtual education of many universities to hold the next semester 

of the academic year as successful as possible (Gholami, 2020). 

The issue of tuition is another issue that affected the Corona outbreak .Virtualization of students' 

education and their absence has created the issue of repaying the semester tuition and the cost of 

student accommodation for the current semester and the amount of tuition paid for future 

semesters if the existing conditions continue. and It confronted universities with serious demands 

from students for reimbursement, reductions, and installments (Chabuk, 2020). 

Whereas the principle in the expenditure and revenue of the country is to comply with the 

general accounting system (ie, to comply with the general accounting law and other general 

financial laws and regulations), except in exceptional cases determined by law; Article 78 of the 

General Accounting Law of the country stipulates that in some cases, such as important and 

sudden events in the country, such as epidemics, related costs, and expenses, they are excluded 

from the scope of the General Accounting Law and other laws, and are subject to the law on how 

to spend funds that are excluded from the scope of the General Accounting Law and other 

general government regulations by law. Accordingly, the above-mentioned law, together with its 

executive regulations, will be the most important legal documents for the related expenses, and 
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the executive bodies must observe the relevant formalities in the mentioned legal documents. 

However, considering that according to Article 1 of the Law on Permanent Provisions of the 

Country Development Programs, universities are exempted from observing the general laws and 

regulations governing government agencies, especially the Law on Public Accounts, and are 

subject to the approvals of the Board of Trustees. 

Therefore, the Ministry of Science left the decision on the issue within the framework of laws 

and regulations to the university boards of trustees ( Hoseini, 2020). 

 Among other issues affected by the prevalence of the Corona outbreak is the issue of the wage 

to teach invited professors. Following the outbreak of the Coronavirus, due to the lack of face-to-

face classes and giving courses to university faculty members, it was observed that some 

universities have stopped cooperating with visiting professors (Non-University Faculty) or 

reduced their wages According to figures released by the president of the Higher Association of 

Trade Unions of Visiting Professors (Non-University Faculty), about 12,000 to 14,000 faculty 

members became unemployed during the Corona (Ghezelseflu, 2020). 

Following the outbreak of coronavirus, laboratory, semi-industrial and field activities were 

affected Due to the problems created regarding the activities based on attending the during the 

epidemic Corona, laboratory activities and fieldwork, which cannot be done through cyberspace, 

have been completely shut down. 

Corona outbreak has also had positive and negative effects on academic dissertations. Creating 

opportunities for the academic community to focus on mission-oriented dissertations and 

dissertations in various areas related to Corona is one of its positive effects. However, creating 

problems in the student's communication with the supervisors and counselors, the way the 

dissertations are judged, and the realism of the questionnaires are reduced because there are no 

face-to-face interviews and all interviews are conducted through cyberspace. 

Among the problems created in the field of higher education is the impossibility of using 

Educational, research, and study opportunities, and the study opportunity to connect with 

industry, especially sending faculty members in the latter case is mandatory for some members 

to change employment status. Regarding the problems of study opportunities for Ph.D. students, 

due to the deadline set by the Ministry of Science for students to leave the country, It is 

necessary to extend this opportunity in order not to incur the expenses that students have 

incurred to take advantage of the study opportunity but were not able to leave the country due to 

the corona. 

Also, replacing the study opportunity plan in the country as an alternative study opportunity 

abroad will be one of the ways to reduce the effects of the coronavirus problems in this area, 

which according to the Ministry of Science has been done. 

The spread of coronavirus due to the decrease in the desire to study abroad and the formation of 

restrictions for students has caused problems for scholarship students abroad as well as 

scholarships by domestic institutions ( Sedighi, 2020). 
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Calculation of academic years was another problem that students faced following the Corona 

outbreak. Due to the special conditions of e-learning, universities have faced a significant 

number of students requesting the elimination of semesters, which has led to problems such as 

calculating years and repaying tuition fees. To solve the problem, the Ministry of Science has 

announced that the request to remove semester from students due to COVID 19 disease will be 

accepted 100%, and also for reasons that there is evidence of infection or effectiveness, such as 

the student's family being infected, it is accepted by universities (Ahanchian, 2020). 

 It was also announced by some universities that students who have faced challenges and 

problems due to COVID 19 disease can apply to increase their years by submitting documents to 

the university to be examined in the special cases commission (Karimian, 2020)0 

The effects of Corona on non-governmental higher education institutions in particular can be 

specifically addressed. One consequence of the Corona crisis within higher education is the shift 

in the infrastructure of the higher education economy and its financial resources. If the crisis of 

the corona continues and there is no possibility of attracting students and requesting social 

services from universities, a relatively serious crisis will be created for universities, especially 

universities and non-governmental higher education institutions (AhunManesh, 2020). 

 

3- The effects of Corona on international academic and student exchanges 

One of the most important problems in the Iranian higher education system is the international 

scientific and student exchanges. In this part of this study, we will examine the different 

dimensions of the corona effect on this area. 

Following the outbreak of the Coronavirus, we are witnessing a crisis in international scientific 

exchanges. Since most scientific and academic exchanges and exchanges in the international 

arena are based on the traditional method based on the physical movement of professors and 

students and face-to-face participation in research projects; The partnership has now been 

suspended due to travel restrictions, university closures, flight cancellations, scholarship 

interview problems, visa or language tests, cancellation or postponement of exams. The 

internationalization projects of the universities and the efforts that the universities had defined to 

strengthen their international activities, as well as the policy of attracting foreign students, have 

now been stopped. This will create a serious financial crisis for universities whose main source 

of funding is foreign students. As a result, the international policies of universities have 

undergone a fundamental change that must be thought of as a solution to find new and alternative 

ways of attracting students. 

The outlook for global higher education changed last year due to the spread of the Coronavirus 

and the international students of the universities were no exception to this change, as we are 

witnessing a complete shutdown and stagnation in the international mobility of students 

(Redden, 2020). Many Iranian students studying abroad cannot return to their home country due 

to the problems of foreign flights and face difficulties in meeting their essential needs. They have 
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lost their temporary jobs and apprenticeships and are struggling to pay rent and buy groceries. In 

this situation, even sending money to the students' families is difficult. On the other hand, if the 

current situation continues, the coronavirus will have a devastating effect on the number of 

applications for admission of Iranian students to study abroad and foreign students to continue 

their studies in Iran, especially International students each year at some universities provide a 

substantial income required by the university but due to travel restrictions and border closures, 

they are faced with the fact that this revenue may be significantly reduced in the next academic 

year (BMN Employee, 2020). 

 

Conferences were another area of higher education that underwent serious changes following the 

Corona outbreak. Although the normal routine of seminars, conferences, meetings, panels, and 

roundtables has been disrupted scientific and academic forums have opened the way for 

scientific interactions by holding virtual meetings and webinars. 

The Corona crisis has given universities an unparalleled opportunity to expand joint educational 

and research collaborations with the benefit of new communication technologies. Although these 

technologies have been available for many years and have enabled virtual communications, 

professors, students and researchers preferred to continue the traditional scientific collaborations 

traditionally. 

But in recent months, the formation of classrooms, meetings, and scientific conferences, and 

workshops in cyberspace, has brought with it the idea that it is possible with the least cost and 

time, students and researchers can benefit from scientific programs in various universities around 

the world.  

In some universities during the Corona, lectures and teaching programs by thinkers from other 

countries for Iranian professors and students were held virtually and joint roundtables were held 

with the participation of professors from different countries. These cases indicate that 

international scientific cooperation has grown significantly compared to the same period in 

previous years. This is not limited to the education sector and has provided a good platform for 

joint research collaborations, especially at the regional level. These various international 

activities have been able to be formed in this short time, because on the one hand, flexibility in 

changing conditions is the criterion for the action of the planners and implementers of these 

projects at the university, and the extensive cooperation of professors and students has been used 

and on the other hand, the need for academic solidarity to find common solutions to a common 

threat is more apparent than ever. 

 

4- The effects of Corona on science and technology parks and knowledge-based companies 

Among the opportunities created by the corona crisis in the field of science and technology is the 

opportunity to focus research and studies in the field of prevention and treatment of corona and 

to carry out pharmaceutical inventions, therapeutic and preventive inventions, in which research 

institutes, science and technology parks, Knowledge-based companies and academic growth 
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centers have played a significant role, and significant steps have been taken to enter the field of 

providing and supporting medical and pharmaceutical supplies. 

According to the Ministry of Science, with the outbreak of corona in the country, more than 450 

knowledge-based companies in the field of corona produced masks and disinfectants. More than 

150 companies were also active in the production of equipment such as diagnostic kits, oxygen 

tanks, non-contact thermometers, protective clothing, and ventilators (Keshmiri, 2020). 

 In this regard, paying attention to the specific legal issues of knowledge-based companies, 

providing their financial resources, paying attention to the intellectual property rights of the 

owners of works and inventions is of special importance and requires special attention. 

 

5- Dismissal of contract and corporate employees 

Due to the interruption in some activities and the lack of need for employees working in those 

departments, the issue of dismissal of employees and the resulting legal effects, especially in 

universities and non-governmental higher education institutions, as well as corporate employees 

were seriously raised. 

Due to the emergencies and the possibility of extending the semester and the need to use services 

subject to nutrition contracts, student transportation, and similar cases, and according to the 

emphasis of university presidents to respect the rights of workers who are continuously 

outsourced contracts Meet the needs of universities and the problems and limitations that may 

arise in benefiting from unemployment insurance, the Ministry in the above-mentioned letter 

section to the universities offered to obtain a permit from the national task force against 

coronavirus to allow the payment of staff fees for university workers In the framework of power 

supply, transportation and similar cases in the emergency period, follow-up and at the same time 

supervise organizations such as the Court of Audit and the inspection organization to justify the 

issue. 

 

6- Effects of Corona on contractual obligations 

As can be seen, the corona outbreak has had an impact on university service, research, and 

development contracts. The issue of "force majeure" whether or not the corona is suspended, 

which leads to the suspension of contracts, is one of the legal issues regarding the legal 

obligations of universities, which according to the necessary conditions for force majeure is 

considered a condition of "implementing contracts or obligations impossible". Various contracts 

may be the subject of a dispute between the university and the contracting party and require the 

intervention of judicial authorities to resolve the dispute. Therefore, emphasizing that the 

principle of the rule of law is not suspended in an emergency and emergencies the agencies are 

still obliged to adhere to laws and regulations (of course, temporary norms of emergency time), 

the need for the clear explanation of government decisions and justifications to convince citizens 

(Albeit with a delay) seems necessary. 

Because of the above, it seems that the type of contracts concluded: 
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In the face of this problem, it seems that in the case of student catering and transportation 

contracts and similar contracts, due to emergencies caused by the outbreak of corona disease and 

the closure of universities, the possibility of contract execution and fulfillment of contractors' 

obligations has been ruled out. According to the clause related to emergency conditions (force 

majeure) in the contract, universities can, by interacting with contractors, suspend all or part of 

the contractor's obligations and introduce workers to benefit from legal facilities related to 

unemployment insurance. 

It also seems that due to the desire of universities to retain skilled and committed company 

manpower used in food contracts and similar contracts, universities can increase or decrease the 

volume of existing contracts by 25% by two to three months and benefit from the payment of 

minimum wages to workers during the period of suspension of services. 

It should be noted that the Legal Deputy of the Ministry of Science informs the universities about 

this issue in circular No. 11811/75/7 dated 2/2/99 and also states that the universities will be 

allowed to amend the contract and change the description of services to use the manpower of 

service contracts in construction projects and other contracts that are possible and justified by 

increasing the volume of the contract and use the services of employees of the contracted 

company. Regarding the construction contracts of the universities, according to the provisions of 

the contracts and the general conditions of the contract, interaction with the contractors and 

regarding the maintenance contracts, if a special solution is needed, the issue is in the 

committees with representatives of the Legal Deputy, the Board of Trustees and the 

Administrative Deputy, Financial and development plans office and civil engineering should be 

reviewed and decided. 

It was also emphasized in the above-mentioned directive that in the case of university lease 

agreements with individuals, universities are allowed to interact with the tenants in terms of rent 

reduction in proportion to the possibility of the tenants benefiting from the lease and the capacity 

to extend the term. At the same time, according to the decision of the national task force against 

coronavirus on the temporary exemption of tenants for some ministries, the relevant permit 

should be pursued through the national task force against coronavirus.  

 

Conclusion 

The COVID -19 epidemic has had far-reaching effects on all aspects of human biology, systems, 

institutions, and their internal and external relationships. Higher education, whose background 

and present was based on collective efforts, face-to-face dialogue, and interaction, was not 

spared from this invisible, but founding, flood. Extreme economic pressure on middle and poor 

middle-class families and the possibility of increasing inequality and reducing educational 

equality, reducing government and non-government resources, closing the channels of some 

activities, transferring and converting activities to remote and online and technological problems, 

teacher readiness And students, the resulting decline in social interactions, the decline in student 

traffic, the decline in quality, the decline in international traffic and its effects are all aspects of 

impact and will continue to be. 
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The Ministry of Science and the universities have taken steps to reduce the effects of the above-

mentioned problems to an acceptable extent. The following are suggested ways to reduce the 

adverse effects of corona on the Iranian higher education system. 

The Ministry of Science and the universities have taken measures to reduce the effects of the 

above-mentioned problems, which have been acceptable but not enough, and require various 

measures in the areas of technology strengthening and the necessary infrastructure for virtual 

education, financing and measures. Among the proposed measures in this direction to reduce the 

adverse effects of Corona on the Iranian higher education system, which requires the 

participation, cooperation and actions of institutions such as the Ministry of Communications, 

strengthening internal servers to better hold classes and virtual programs and increase 

Bandwidth. It is worth mentioning that the financing of this matter is the responsibility of the 

government. To increase the productivity of online education in universities, it is necessary to 

create a working group with the participation of the Ministry of Science and universities to 

formulate and implement the principles of systematic online education, freeing up or determining 

subsidies for the Internet for professors and students. 

Due to the destructive psychological effects of Corona, all universities must provide continuous 

academic counselling to students by phone and online. 

Financial support for students is another measure that universities need to take by providing 

financial support for Students in need and under the influence of COVID -19 and paying tuition 

loans and not increasing the tuition until the beginning of the attendance classes. 

Due to the problems created in the international activities of universities, measures such as 

expanding distance learning courses for international students and increasing the quality of 

education and giving an international dimension to university activities, simplifying the rules and 

regulations for obtaining visas and temporary residence, in this regard, having a residence permit 

two years after graduation and ensuring that their relationship is not severed due to everyone's 

conditions. The virus has returned to the country of origin. due to the epidemic conditions; It is 

essential. Utilizing the maximum legal capacity to maintain jobs in higher education, even short-

term and hourly contracts, is another measure that universities need to take to support different 

occupational groups. 
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Covid-19 and East Asian détente: De-escalated external balancing by weaker states vis-à-

vis China 
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Abstract 

Transforming effect of the COVID-19, as a global threat or crisis, can be found in the realm of 

asymmetric conflicts in East Asia too. From the mid-2000s, and especially from 2010 onward, 

East Asia has witnessed the increase of territorial asymmetric conflicts on the South China Sea, 

which led to external balancing against China by weaker states in the region. But resisting the 

economic shock of the COVID-19 pandemic has reversed their strategies. Claimant weaker 

states, which benefit from expanding trade with china, absorb in not only ASEAN- centric but 

also China- centric institutions in the region while disengaging from the United States. The fact 

that Southeastern Asian countries are crucial areas for the China’s Belt and Road Initiative and 

also its’ Maritime Silk Road frontlines, as well as for the Asian Infrastructure Investment Bank 

that is in addition dominated by China, and the fact that due to the pandemic there has been some 

unprecedented surge in China’s economic relations with ASEAN countries plus expansion of the 

Regional Comprehensive Economic Partnership agreements between them demonstrates that 

there has been mutual interests on both sides of the conflict not only to cooperate profounder 

economically but to be driven towards détente too. Therefore, it is argued in this article that the 

pandemic has altered the direction of polarization in the region of East Asia and created a less 

competitive environment regarding the territorial disputes there. To support this argument 

amplification of bilateral relations between China and claimant states and the enhancement of 

China’s trade with ASEAN countries since the outbreak of COVID-19 on one hand, and 

decreasing the defense spending of the claimant states on the other, will be examined. It will be 

concluded that instability shock of the pandemic has led the weaker side of the maritime 

asymmetric conflict in East Asia to tend toward a much more cooperative approach to China and 

more autonomous one toward the United States. 

Key words: ASEAN, asymmetric conflicts, China, COVID-19, external balancing, East Asia, 

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). 
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COVID-19 pandemic, as a global threat, pervades persistent state of crisis, in which the crisis 

becomes perpetual and the cause that account for transforming everything. In the realm of 

conflicts in international relations and asymmetric conflicts in East Asia in particular, pandemic 

alteration effect is salient; weaker states’ mastery of the new threat has been playing a pivotal 

role and lead to achieving optimal bright comprehensive results in this deep dark pandemic 

condition. Therefore, the main aim of the present article is evaluating the transformative effect of 

the pandemic on asymmetric disputes in East Asia with weaker states’ strategies accordingly in 

the center of attention. 

In respect of the fact that the global economic balance has been continually shifted noticeably 

away from the North Atlantic economies toward East Asia, and of the region’s market-induced 

aligned with policy-induced integration, the interplay between economy and strategy has gained 

more importance when intersected by the COVID-19 pandemic. Therefor, whether or not actual 

and potential asymmetric conflicts in East Asia would be tensed up with the pandemic coming 

into play is the issue for this article to survey focusing small powers’ strategies. With Regard to 

the fact that pandemic is a complex phenomenon, which besides having an epidemiological and 

medical dimension has a prominent political and governance aspect in analyzing its alteration 

effect here we take a relative transversal approach (Ferreira et al. 2020) since it is important to 

apprehend the points of intersection of the various economic and strategic determinations and 

examine their consequences.  

In asymmetric conflicts which there is lack of power symmetry among involved states, only 

the great power has the military strength to threaten the survival of weak state and it is a great 

power that decide whether to accommodate weak state, or escalate the dispute into a crisis. 

Maritime disputes in East Asia between China and its weaker neighboring states have been 

prominent instance of such asymmetric conflicts (Taherkhani 2018). The pandemic crisis adding 

to the picture, the configuration of the asymmetric disputes would be transformed because it is a 

crisis that threats both sides’ survival but managing the disputes strategically optimal is critically 

essential for weaker states dealing with security concerns caused by China's assertive posture in 

the South China Sea. In order to evaluate the transformations in weaker side’s strategies caused 

by the pandemic crisis, in the following sections firstly the economic and strategic developments 

caused by the pandemic for China and the weaker states will be asserted transversally, secondly 

the economic partnership between China and ASEAN countries will be examined to support the 

weaker states’ strategic changes towards China, and finally conclusion will be considered. 

Economic and Strategic Developments affected by the Pandemic 

Global recession resulted from efforts to maintain control over COVID-19 pandemic has 

been striking Southeast Asian weaker countries versus China more strictly. Worldwide demand 

for manufactured goods and commodities from the region has been weakening; foreign direct 

investment has been falling, and tourism numbers have been decreased. Most Southeast Asian 
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economies have been cut by 2-7%. The region’s governments have been under pressure to 

provide more incentive packages to assist the economic adverse side effects caused by prolonged 

COVID-19 lockdowns. “According to the Stockholm Interactional Peace Research Institute, 

global military spending in 2019 rose to 1.92 trillion dollars—the highest since 1988”. China’s 

defense budget was the largest “(261 billion dollars, or 14% of the global outlay)”. Although, 

defense expenditure in South East Asia (excluding Myanmar) increased 34% between 2010 and 

2019, it was relatively small in 2020 at 40.5 billion dollars (Oxford Analytica 2020). 

 

Table 1: Weaker states’ Preferences during the COVID-19 pandemic  

East Asian Weaker States Preferences of the Political Elite; 

Strategy/ Economy 

 Brunei  Attracting more FDI from China 

Indonesia Growing economic ties with China as its 

second-largest investor  

Malaysia Increasing trade with China 

Taiwan  Exports to China on the increase and to 

NSP countries on the decrease  

The Philippine Economic partnership and trade with China 

Vietnam Economic cooperation and strategic 

struggle simultaneously 

 

 

As the table 1 above shows, it can be argued that the preference of the political elites of the 

China’s neighboring weaker states is mainly on the economy and not the strategy during the 

pandemic. In line with this argument we access the claimant weaker states’ elites in what 

follows. In Brunei the presence of a unified elite perception that positions China as an ally 

neglecting any possible China’s coerciveness in the political landscape related to the South 

China Sea. The Sultan of Brunei (Hassanal Bolkiah), Brunei MOFA, and the Royal Brunei Navy, 

all are united in the perception of how to view China specifically in the South China Sea dispute. 

In conclusion, the perception constructed is that the Brunei national interest in the disputes is 

sidelined, with the construction of possible future economic cooperation overweighing the 

importance, between the period of 2010–2020 (Putra, 2021: 10).  

Indonesia has a difficult role to play in balancing the interests of both the U.S. and China 

while maintaining its informal leadership of ASEAN. Therefore, it needs to leverage its position 

within ASEAN to craft a common policy to achieve its national foreign policy objectives, 

notably maintaining regional stability, especially in the South China Sea (Sulaiman et al. 2020). 

China has become the largest trading partner for Indonesia’s non-oil and gas products. While 
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two-way trade bounced around as the pandemic unfolded, investments have grown. China is 

now the second-largest investor in Indonesia, closing on Singapore, which was once dominant. 

China and Indonesia have also agreed to use Yuan and Rupiah in investment transactions 

between the two countries, with hopes economic ties will further grow, including in trade. While 

the pandemic saw several Chinese projects in Indonesia stall, such as the Jakarta-Bandung fast 

train and the Batang Toru Hydro Power Plant in North Sumatra, many are now resuming. 

Indonesia is as a major focus in China’s Belt and Road Initiative and will remain Beijing’s target 

for investments. In addition, China has designated Indonesia a test site for vaccine development 

by a Chinese company Sinovac that has collaborated with a local producer, Bio Farma. The first 

batch of the Sinovac vaccine arrived in Indonesia this week, with the eventual aim 

to vaccinate 160 million people throughout 2021. China has promised to make Indonesia a hub 

for vaccine delivery across Southeast Asia (Rakhmat and Pashya 2021). 

Regarding Malaysia, trade bump between China and Malaysia during pandemic draws attention. 

Despite the pandemic, the trade has increased between two states by about 3.5 percent from 

January to October on the previous year. This is on the back of very big trade figures between 

Malaysia and China, using Chinese statistics, their bilateral trade last year, was $124 billion, so 

Malaysia was China's ninth largest trading partner," (Guoshiu 2020). 

 In the case of Taiwan, the COVID-19 pandemic has had slight and short-term impacts on the 

cross-Strait situation. According to the Ministry of Finance of the Republic of China (Taiwan), 

Taiwan’s exports to China (including Hong Kong) from January to May 2020 increased 10.3%, 

compared to the numbers during those months last year. China accounts for 41.5% of Taiwan’s 

overall exports value in this period. Meanwhile, Taiwan’s exports to the NSP countries have 

reached their lowest point in the last 10 years (Shih- Chung 2020). 

And in the case of Vietnam, as Le Dang Doanh, a retired economic adviser to five 

Vietnamese prime ministers said, “the calculations between Vietnam and China are very 

complicated. On one hand, the two sides enjoy a very intense economic exchange, and on the 

other hand, during the pandemic, Chinese marine patrols have intensified their presence in the 

East Sea,” he added, using the Vietnamese term for the South China Sea. Thayer said Vietnam’s 

attitude toward China amid both the pandemic and the South China Sea flare up is typical of the 

country’s philosophy of cooperation and struggle toward world powers. Vietnam cooperates with 

China to contain the coronavirus because of the impact this pandemic could have on Vietnam’s 

economy and society and because Vietnam is ASEAN Chair and COVID-19 requires a regional 

response, he said, adding that such cooperation had no bearing on geopolitics in the South China 

Sea. Vietnam struggles against China on this issue,” said Thayer (Pham and Murray 2020). 

Since a pandemic is a complex phenomenon as it is always a point of articulation between 

natural and social determinations, a transversal analysis is taken here and intersections between 

the pandemic crisis, economy and strategy is going to be addressed. For the weaker states in East 
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Asia, which lack economic preponderance vis-à-vis China, this asymmetry not only affects their 

economic potentials and trade relations with China, but also when it comes to strategic decisions 

intersecting with the pandemic becomes a profounder inferiority relative to China. That is why 

we see the economic relations between ASEAN countries and China are growing largely due to 

the pandemic. “Defying the economic shock of the pandemic, China’s trade with ASEAN 

countries rose 7 percent to reach 2.93 trillion Yuan (428 billion U.S. dollars) during January- 

August period”(Xinhua 2020). Thus for the first time, ASEAN has become one of China’s 

largest trading partners. The development of China’s economic relations with ASEAN countries 

may also provide efforts for a solution to the South China Sea. Defense Minister Wei Fenghe’s 

visited to four ASEAN countries (Malaysia, Indonesia, Brunei and Philippine) and foreign 

minister Wang Yi’s visited four countries in October (Malaysia, Laos, Cambodia, Thailand) can 

be evaluated with the recently developed relations. As Foreign Minister spokeswoman Hua 

Chunying stated at the press conference, China’s ASEAN countries are key partners in the Belt 

and Road Initiative (Demirkan 2020). In the following section the recent development in China-

ASEAN partnership will be assessed to support the economic preferences of China and its 

neighboring weaker claimant states during the pandemic.  

 

China- ASEAN Partnership  

 

 China has been continuing to work with ASEAN bilaterally and in ASEAN-led regional 

institutions but also gradually shifting cooperation to within China-centric regional initiatives 

and institutions. The key examples of these were the Belt and Road Initiative (BRI) and the 

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) as well as China's efforts to get ASEAN to sign a 

treaty of good neighborliness, friendship, and cooperation. Southeast Asia is a key region for 

China's BRI. Chinese President Xi Jinping announced the maritime component of the BRI, the 

Maritime Silk Road for the 21st Century, during his visit to Indonesia in October 2013. Xue 

Gong also noted that "Chinese policy elites have stated that the BRI will first be implemented in 

China's neighboring regions including Southeast Asia" and that "Southeast Asia is considered to 

be the 'frontline' of China's Maritime Silk Road, where most of the Southeast Asian countries are 

situated either around the South China Sea or the Indian Ocean"(Petri 2020). The BRI features 

frequently in Chinese statements and writings and joint China-ASEAN statements on China-

ASEAN cooperation. For example, in the third plan of action that China and ASEAN signed in 

November 2015 that seeks to implement the 2003 China-ASEAN joint declaration, there was a 

mention that both sides would "explore ways to improve connectivity between ASEAN and 

China by synergizing common priorities identified in the Master Plan on ASEAN Connectivity 

and the Post-2015 Agenda for ASEAN Connectivity, and China's "One Belt, One Road" 

initiative". Under the section on maritime cooperation, there was a mention that both sides would 



 مجموعه مقاالت همایش پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهان

 

 632  

 

"further explore initiatives such as China's proposed Maritime Silk Road of the 21st Century". 

China also invited many ASEAN member states to attend its two BRI forums in May 2017 and 

April 2019. In the 2017 BRI forum, nine out of 56 countries which sent senior representation 

(ministers and above) were from ASEAN and seven of them send the head of states or 

government. Nine out of 36 countries which sent their top-level leaders to the 2019 BRI forum 

were ASEAN member states. Another example of China gradually shifting cooperation with 

ASEAN to China-centric regional initiatives or institution is the AIIB. As with the BRI, it is 

clear that the AIIB is dominated by China. Its headquarters is in Beijing and China has the 

largest vote share (26.07 %), which is significantly higher than the United States' and Japan's 

vote share at the Asian Development Bank (15.6% each) and the United States' vote share at the 

IMF (16.5%). This gives it more influence on the operations of the bank. In Xi's speech during 

his visit to Indonesia in October 2013, he said that "China is committed to greater connectivity 

with ASEAN Plan of Action to implement the Joint Declaration on ASEAN-China Strategic 

Partnership for Peace and Prosperity (2016-2020) ( ASEAN 2015). In the third plan of action on 

the implementation of the 2003 China-ASEAN joint declaration, it was mentioned that both sides 

would "support the establishment and operation of the Asian Infrastructure Investment Bank 

AIIB to facilitate regional connectivity" (ASEAN 2003). 

On the political and security front, China has proposed that China and ASEAN could sign a 

treaty of good neighborliness, friendship, and cooperation and raised the idea of an Asian 

Security Concept. Xi Jinping first raised the treaty during his visit to Indonesia in November 

2013. According to Ruan Zongze (2013), a Chinese think-tanker at the PRC MFA-affiliated 

think-tank China Institute of International Studies, this proposal was aimed to "manage and plan 

the country's relations with its neighbors" and for China to "cement peaceful relations with 

ASEAN countries by upholding good faith and take the initiative to share its development 

dividend with neighboring countries and to eliminate any ASEAN countries' misgivings about 

China." Given that China has concluded similar treaties with many neighboring countries like 

Russia and Mongolia, it is noteworthy that China is trying to get ASEAN to sign on to this treaty 

as this would create a web of treaties centered around China, similar to how dialogue partners' 

signing of the TAC puts ASEAN in the center of the regional architecture. As for the Asian 

Security Concept, China has not taken much concrete moves after it has raised it.  Given that 

China still cooperated with ASEAN bilateral and in ASEAN-led regional institutions, it is not 

clear if China meant for its initiatives and institutions to supplement or replace the ASEAN-led 

regional institutions. But it is quite clear that China is no longer willing to just let ASEAN take 

the driver seat in regional cooperation. As such, China now either prefers a hegemonic type of 

distribution of power. As for China's preference for the governing logic, China appears to still 

prefer a limited rule-based approach for political and security cooperation and a more rule-based 

approach for economic cooperation. Looking at similar treaties that China concluded with other 

countries, the treaty of good neighborliness, friendship, and cooperation that China proposed is 

likely to be a statement of broad principles and norms rather than specific rules which are 
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enforceable. China's willingness to institutionalize cooperation on the economic front can be 

seen from its setting up of an AIIB. As the initiator and biggest financial contributor to the AIIB, 

China has significant influence in shaping how the bank operates. That China has shaped the 

bank to function like other multilateral development banks such as the ADB shows that it is 

comfortable with a more rule-based approach on economic cooperation similar to earlier time 

periods (Chow Coh 2019: 20). 

From 2010 onwards, China would probably have greater confidence in its material 

capabilities vis-a-vis the other great powers. China's material capabilities grew significantly in 

the 2000s following its accession to the WTO. As noted, China's GDP overtook Japan's in 2010. 

The 2008 Global Financial Crisis compared to the United States also much less affected China. 

As for the governing logic, China's continued preference for a limited rule-based order in the 

political and security front is expected. While China's regional influence has grown significantly 

in the last three decades, China still trails behind the United States in terms of military 

capabilities and soft power. China probably believes that it can still catch up or overtake the 

United States using its growing economic influence and military build- up. As such, the 

opportunity costs of embracing a rule-based order in these domains currently are high. At the 

same time, the political and security cooperation under ASEAN-led institutions are also limited 

rule-based in nature, emphasizing state-to-state cooperation, broad principles and voluntary 

contribution. As such, it would be costly to try to change this currently. China's willingness to go 

for a rule-based approach in handling economic cooperation is also expected since China has 

been heavily involved in this type of cooperation and would be able to see the significant 

benefits.  

The regional order is power-based if there are no set rules and states determine how the states 

should interact with each other and resolve regional issues. Instead, more powerfull states 

determine their relations with weaker states including how the weaker states should behave. 

They also determine how regional issues should be resolved (Bull 1977: 63). The hegemon or 

great powers could do this in several ways. They could decide how to treat other states or handle 

certain issues in an ad-hoc, case-by-case basis. They could also impose a set of rules and 

institutions on smaller states, which maximizes their interests. Under a power-based order, the 

hegemon or great powers are not constrained by these rules and institutions and can change them 

whenever they like. Smaller states are coerced to comply by the decisions of the hegemon or 

great powers or the rules and institutions they setup even though these may not be in the 

interests. 

Less than a decade ago, Asia-Pacific megaregionalism through the TPP and RCEP 

agreements appeared to be reshaping trade governance and energizing a push toward an open and 

inclusive “Yokohama Vision” of a Free Trade Area of the Asia-Pacific. Since then, the directions 

of Asian economic integration have dramatically changed, refocusing on narrower, East Asian 

interdependence. These trends are accelerating in the wake of COVID-19. RCEP without India 
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and the CPTPP without the United States militate against the more ambitious focus on state-of-

the-art rules for 21st century commerce. Similar political impulses led India and the United 

States to back away from this vision, combining populist rhetoric, promotion of sectoral 

interests, and fear of Chinese competition (World Bank 2020). 

Yet parts of the region continue to move ahead. The TPP economies doubled down on the 

accord despite the exit of the United States. Although the CPTPP suspended some US-oriented 

provisions, they remain in the text should the United States change its mind. Likewise, RCEP15 

is moving ahead, but with hopes that India can be brought back. There is no reason to expect the 

United States and India to return quickly—or to stay away permanently. In time, the CPTPP and 

RCEP are likely to expand and deepen. Several economies have expressed interest in joining the 

CPTPP, including China, RCEP’s largest member. RCEP, meanwhile, may add new rules as its 

cooperation matures, as is typical of ASEAN-centric agreements, and some RCEP economies 

may also enter the CPTPP. Both agreements will deepen regional economic integration in the 

Asia- Pacific, enhancing China’s regional role (Petri and Plummer 2020). 

The CPTPP and RCEP15 are historic initiatives, with substantial overlap in membership and 

compatible standards that, over time, will encourage countries to upgrade policies and switch to 

CPTPP-style rules for deeper partnerships. In the meantime, RCEP15 alleviates concerns about 

trade concentration among richer countries and fosters good policies in new areas of trade. To be 

sure, wise leadership will be needed to make these agreements work; a new level of cooperation 

among China, Japan, and other countries in the region will be essential for an integrated, market-

oriented regional economy. With the cooperation experienced through the pandemic it seems 

more cooperation and integration would come on the way economically. 

 

Conclusion 

In respect of the fact that the global economic balance has been continually shifted noticeably 

away from the North Atlantic economies toward East Asia, and of the region’s market-induced 

aligned with policy-induced integration, the interplay between economy and strategy has gained 

more importance when intersected by the COVID-19 pandemic. As the focus here in this article 

is on the weaker claimant states relative to China regarding the asymmetric maritime conflicts on 

the South China Sea, the effect of the pandemic intersecting with their strategic and economic 

inferiority has been evaluated. Regarding the increase in economic and trade partnership between 

China and AEAN countries on one hand and the decrease in defense expenditure and external 

balancing by Southeast Asian states against China adopting more regional integrationist 

approach on the other hand as the consequences of the COVI-19 pandemic, it could be concluded 

that there has been some détente and de-escalation regarding the asymmetric maritime conflicts 

on the South China sea. 
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China's willingness to go for a rule-based approach in handling economic cooperation is 

critical here too since China has been heavily involved in this type of cooperation and would be 

able to see the significant benefits. BRI and AIIB, are examples of China’s shifting cooperation 

with ASEAN to China-centric regional initiatives. Therefore, it could be argued that China’s 

economic leverage in East Asia has been notably affected South East Asian claimant weaker 

states’ strategies on the South China Sea during the pandemic in a way that has lead to de-

escalated external balancing and kind of détente thereof which, the economic and not strategic 

preference of their elites during the pandemic does ascertain the argument.    
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