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بحران کرونا

1. مقدمه
کوتاه از شیوع بیماری کووید-19،  با گذشت زمانی 
این مسئله همه عرصه های زیست فردی و اجتماعی 
انسان ها را تحت الشعاع قرار داده است. شیوع سریع 
ــوردیـــدن ســاحــت هــای اجــتــمــاعــی با  کــرونــا ضــمــن درنـ
تأثیرگذاری سیاسی و اقتصادی، پرسش های مهمی را 
در حوزه های اندیشه ای و اخالق اجتماعی برانگیخته 
نیست؛  بی سابقه  حاضر،  عصر  بحرانی  فضای  اســت. 
کمتر چنین  اما جوامع مدرن، به خصوص نسل جوان 

کرده اند. وضعیتی را درک 
کرونا پرسش هایی اساسی را در زمینه های  بحران 
داخل  در  مدیریتی  نظام  و  فرهنگی  اجتماعی،  نظام 
گذاشته  کشورها و در عرصه بین المللی فراروی جوامع 

که عبارت اند از: است 
چه  کنون  تا کرونا  بیماری  مهار  مختلف  الگوهای   ●
بوده و دولت ها چه نقشی در پیاده سازی هر یک 

کرده اند؟ از الگوها ایفا 
ســرمــایــه هــای  و  اجــتــمــاعــی  همبستگی  جــایــگــاه   ●
اجتماعی در هر یک از الگوهای مهار این بیماری 

چگونه قابل بررسی است؟
حفظ جان شهروندان در اولویت است یا پایبندی   ●

به اصول حقوق فردی شهروندی؟
در بحران های جمعی، آیا فرد بر جامعه اولویت   ●

دارد یا جامعه بر فرد؟
بر  تأثیری  چه  کشورها  بر  کم  حا اجتماعی  نظام   ●

بحران دارد؟
خرد  بر  را  مبنا  باید  آیا  این چنینی  بحران های  در   ●

جامعه ملی قرار داد یا خرد جامعه جهانی؟

ــای سیاسی  ــت ه ل پــاســخ بــه ایــن پــرســش هــا، دال
است  داده  قــرار  تصمیم سازان  روی  پیش  را  بسیاری 
با  تقابل  در  کــشــوری  هــر  آیــنــده  مسیر  بــر  مــی تــوانــد  و 

بحران های جمعی تأثیرگذار باشد.

ی یٮݩݩݩݩݩݩݩݩݩݑ ݫ ݫ ݫ رݣݣݣݣݣݣݣݣىݭݭݭݭݭݭݭݫ الݣݣݣݣصه مدݣݣݣݣݣݣݣݣݣىݪݪی حݩݩݩݩݐ

کرونا: راهبرد فردگرایی یا جمع گرایی و  جهان پسا
پارادوکس ملی گرایی یا جهانی سازی

در  جــمــع گــرایــی  و  فــردگــرایــی  پـــارادوکـــس   .۲
سیاست داخلی

کرونا و مدیریت  کشوری نمونه خاصی از بحران  هر 
کرده است؛ با وجود این در پاسخ به این  آن را تجربه 
در  غالب  مدیریتی  الگوی  دو  از  عمده  به طور  بحران، 

که عبارت اند از: کشورها استفاده شده 

۲-1. الگوی مدیریت شرقی یا اجماع پکن
بنیادهای  از  متأثر  اجتماعی  سطح  در  الگو  ایــن 
فرهنگ شرقی همچون غلبه »کنفوسیوس« در چین، 
اسالمی  کشورهای  در  »اســالم«  و  هند  در  »بودیسم« 
همچون  اجتماعی  ــای  ارزش ه برخی  سطح  که  است 
با  الگو  این  اســت.  داده  افزایش  را  جمعی  همبستگی 
جمع گرا  دولت  و  بــازار  مدیریت شده  اقتصاد  ترکیب 
توانسته است تا حدودی از آسیب های ناشی از بحران 
بکاهد. چین، روسیه، ایران، ترکیه، هند و برخی دیگر 
این  کم وبیش  التین  آمریکای  و  آسیایی  کشورهای  از 

کرده اند. شیوه مدیریتی را اجرا 
که نمی توان موفقیت الگوی مدیریت  همان طور 
ــرای یــکــی از ســخــت تــریــن و  ــ در اج جــمــع گــرای چــیــن 
را  جهان  در  بیماری  کنترل  سیاست های  جامع ترین 

ناشی  آسیب های  برخی  از  نمی توان  گرفت،  نــادیــده 
گذشت.  لیبرالیسم  و  ســرمــایــه داری  الــگــوی  ورود  از 
کرونا،  با بحران  از مواجهه  الگوی مدیریتی چین پس 
گــســتــرده دولــتــی و بـــدون توجه  بــا اتــکــا بــر اخــتــیــارات 
لیبرال  فــردگــرای  نــظــام هــای  کــه  محدودیت هایی  بــه 
در مــدیــریــت ســیــاســی اعــمــال مــی کــنــنــد، تــوانــســت از 
کشوری با یک میلیارد  کرونا در  گیر بحران  گسترش فرا
اروپــا(  جمعیت  برابر  )دو  جمعیت  نفر  میلیون   400 و 
نیز  را  ترکیه  و  روسیه  نسبی  موفقیت  کند.  جلوگیری 
کشور  این دو  به مدیریت جمع گرای  توجه  با  می توان 
گــروه  در  گرچه  نیز  جنوبی  کــره  و  ژاپــن  کــرد.  تحلیل 
می شوند،  دسته بندی  »بـــازار«  اقتصادی  نظام های 
از  حداقلی  سطوح  هنوز  سیاسی،  و  اجتماعی  نظر  از 
ارزش های اجتماعی و سازوکارهای مدیریت جمع گرا را 
که نقش مؤثری در موفقیت نسبی این  کرده اند  حفظ 

کنترل بحران داشته است. کشور در  دو 

۲-۲. الگوی مدیریت غربی یا اجماع واشنگتن
این الگو در سطح اجتماعی مبتنی بر فردمحوری 
از  تــرکــیــبــی  ــز  ــی ن ســیــاســی  و  اقـــتـــصـــادی  ســطــح  در  و 
دولت های  و  آمریکا  است.  لیبرالیسم  و  بــازار  اقتصاد 
غلبه  می شوند.  محسوب  سنت  این  پیروان  اروپایی 
منجر  لیبرالیسم،  و  بـــودن  ــازارمــحــور  ب فــردمــحــوری، 
ارزش هـــای  افــول  و  اجتماعی  همبستگی  کاهش  بــه 
جمع گرایانه تا سطح منافع بازار شده است و به شکل 
کرونا  بحران  مدیریت  در  آن هــا  تــوان  از  توجهی  قابل 
بیش  و  دارد  جمعی  ماهیت  که  بحرانی  است؛  کاسته 
از هر زمان دیگری نیازمند مدیریت جمع گرایانه است. 
را  کرونا  بحران  پیامدهای  و  آسیب ها  وضعیتی  چنین 
چه در ابعاد زیستی و چه در ابعاد فرهنگی و اجتماعی، 
کــشــورهــای دیگر  بـــرای  کشورها و هــم  ایــن  بـــرای  هــم 

کرده است. تشدید 
و  فرانسه  ایتالیا،  آمریکا،  در  کرونا  بحران  تلفات 

  رحیم بایزیدی

بحران های جمعی، تدابیر 
جمعی را می طلبند که الگوهای 
فردگرایانه همچون لیبرالیسم، 

به لحاظ ساختاری از اجرای این 
تدابیر ناتوان هستند. این وضعیت 

باعث شده است تا در سطحی 
کالن تر از ساختارهای داخلی، 

پارادوکس دیگری بین ملی گرایی و 
جهانی سازی بروز کند.


