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ویژه نامه تحلیل 

بحران کرونا

 پیشرفته در 
ً
کشورها - و نظام بهداشتی نسبتا سایر 
کشورهای منطقه دانست. قیاس با سایر 

عرصه  در  جهانی سازی  و  ملی گرایی  ــارادوکــس  پ  .3
بین المللی

امنیت  علیه  مستقیم  تــهــدیــدی  ــا  کــرون بــحــران 
جوامع  تمامی  کــه  جایی  تــا  اســت  جهان  در  انسانی 
بر  کم سابقه ای  محدودیت های  ایجاد  پذیرش  به  را 
مسئله  اســت.  ــرده  ک وادار  اجتماعی  و  فــردی  زیست 
برترِی  آشــکــارســازی  شــد،  پرداخته  آن  به  که  دیگری 
به ویژه در  بازار  و  بر منافع فردی  ارزش هــای اجتماعی 
به عبارت دیگر در یک جهان  گیر است؛  فرا بحران های 
را  انسان ها  نمی توان  درهم تنیده،  و  به هم پیوسته 

یکدیگر  زندگی  بر  که  کرد  فرض  هم  از  جدا  واحدهای 
را  تأثیر نمی گذارند. بحران های جمعی، تدابیر جمعی 
که الگوهای فردگرایانه همچون لیبرالیسم،  می طلبند 
به لحاظ ساختاری از اجرای این تدابیر ناتوان هستند.
ــا در سطحی  ایـــن وضــعــیــت بــاعــث شـــده اســـت ت
بین  دیگری  پارادوکس  داخلی،  ساختارهای  از  کالن تر 
کند. در وهله نخست،  ملی گرایی و جهانی سازی بروز 
مدیریت  گــر  »ا کــه  داد  تعمیم  ایــن گــونــه  بــتــوان  شاید 
در  مــطــلــوب تــری  نتیجه  داخــلــی،  عــرصــه  در  جــمــع گــرا 
با لطبع  بــاشــد،  داشــتــه  فردگرایانه  مدیریت  بــا  قیاس 
نتایج  جمع گرایانه  مدیریت  نیز  بین المللی  عرصه  در 
آنکه چنین  مطلوب تری در پی خواهد داشت«؛ حال 
که نمی تواند  تعمیمی مبتنی بر یک فرض اشتباه است 

بر  مبتنی  اشتباه،  فــرض  ایــن  باشد.  درســت  همیشه 
بین المللی  جامعه  با  داخلی  جامعه  دانستن  مشابه 
عرصه  و  هستند  آن  اصلی  بازیگران  دولت ها  که  است 
دارد  داخلی  عرصه  با  بسیاری  تفاوت های  بین المللی 
به عبارتی دیگر،  می سازد؛  بی اعتبار  را  مذکور  تعمیم  که 
که دولت می تواند در مدیریت سیاست داخلی  نقشی 
کند، در عرصه بین المللی وجود ندارد. سازمان ها  ایفا 
اعمال  ظرفیت  و  پتانسیل  نیز  بین المللی  رژیم های  و 
تفاوت  ایــن  نــدارنــد.  را  کشورها  بر  کمیت  حا گسترده 
کشورها در عرصه  ماهوی در نهایت باعث شده است، 
و  کنند  عمل  خــود  ملی  منافع  اســاس  بر  بین المللی 
نداشته  وجـــود  جمع گرایانه  مدیریت  تحقق  امــکــان 
با  ــاط  ــب ارت عـــدم  معنی  بــه  مسئله  ایـــن  الــبــتــه  ــاشــد؛  ب
نیست،  بین المللی  سازمان های  یا  بین المللی  جامعه 
به صورت  مــی تــوان  تنها  که  اســت  معنی  ایــن  به  بلکه 
محدودی به نقش مشورتی و تسهیل کننده سازمان ها 

کرد. و رژیم های بین المللی در مدیریت بحران ها اتکا 

۴. نتیجه گیری
کــرونــا بــر پیکر  کــه بــحــران  بــا وجـــود آســیــب هــایــی 
است،  ساخته  وارد  کشورها  سایر  و  ایرانی  شهروندان 
بحران  در  زیسته  تجربه  از  فراوانی  بهره های  می توان 
کرد؛ تجاربی که ممکن است در آینده بیشتر  کرونا کسب 
بالطبع  میان  ایــن  در  شــویــم.  آن هــا  ــــادآوری  ی محتاج 
در  را  جمع گرایی  از  قوی تری  وجــوه  که  فرهنگ هایی 
نظام اجتماعی خود پرورده اند، آسیب ها و هزینه های 
و  کــرد  خواهند  تحمل  جمعی  بحران های  در  کمتری 
در مقابل، ساختارهای فردمحور و بازارمحور، متحمل 
آسیب ها و هزینه های بیشتری خواهند شد. در چنین 
وضعیتی ممکن است، دسترسی محدودتر به امکانات 
اما  کند؛  ایجاد  اساسی  بهداشتی مشکالت  کاالهای  و 
غلبه  و  شــرقــی  جــوامــع  غــالــب  در  جمع گرایی  خصلت 
که مدیریت  ارزش های اجتماعی، ظرفیت بزرگی است 
جوامع  این  بــرای  را  کرونا  همچون  گیر  فرا بحران های 
گر  کــه حتی ا آســان تــر مــی ســازد. نکته آخــر ایــن اســت 
کرونا پایان یابد، بحران های مشابه دیگر همواره  بحران 
نکته  ایــن  بــه  توجه  و  بــود  خــواهــد  انسان ها  دامن گیر 

کنونی را ارزشمند می سازد. تجارب ملی و بین المللی 
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