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کرونا و
جهانیشدن؛
شکست یا
تعدیل؟

مصطفی قربانی
دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران

مقدمه

جهانیشدن را تغییر خواهد داد.

ش ــی ــوع اپ ــی ــدم ــی ک ــرون ــا در ج ــه ــان پ ــدی ــدهای
شگفتیساز و دگرگونکننده و به عبارتی «شگفتیساز

و از نــظــریـهپــردازان برجسته روابــط بینالملل است.
وی در روزهــای آغازین شیوع کرونا ،در یادداشتی در

 .1نظریههایی درباره آینده جهانیشدن

«فارن پالیسی» تأ کید کرد ،همهگیری کرونا بیانگر این

راه ــب ــردی» ب ــوده کــه ابــعــاد مختلف حــیــات انسانی

مــجــمــوعــه دی ــدگ ــاهه ــای مــطــرح دربـ ـ ــاره آیــنــده

را تحتتأثیر قــرار داده اســت .در ایــن مــیــان ،یکی از

جهانیشدن بعد از کــرونــا را م ـیتــوان در ســه دسته

عدم وابستگی متقابل بین کشورها و مبتنی بر تقویت

مهمترین بحثهایی که از تغییرات کرونایی مصون

مطالعه کرد:

دولــت و ناسیونالیسم (نــه به معنای یک ایدئولوژی

نمانده« ،جهانیشدن» بهعنوان پــارادایــم حا کم در
اقتصاد سیاسی بینالملل و توسعه اســت .در واقــع،
ا کــنــون بــا رخـ ــداد ک ــرون ــا ،سـ ــؤال مــهــم مــطــرح پیش
روی محققان و اندیشمندان اقتصادی ،سیاسی و
استراتژیستها ایــن اســت که در ایــن شــرایــط ،آینده
جهانیشدن چگونه خواهد بود؟ این گزارش درصدد
پاسخ به این مسئله است که بحران کرونا چگونه مسیر

الملل آینده یک نظام مبتنی بر
اســت که نظام بین ِ

سیاسی ،بلکه به معنای اتکا به ظرفیتهای داخلی

 .1-1تغییر بنیادی شرایط جهانی و بازگشت کشورها به
ناسیونالیسم و تشدید آن
دیدگاه نخست معتقد به تغییر بنیادی شرایط
جهانی و بازگشت کشورها به ناسیونالیسم و تشدید
آن است .معروفترین اندیشمندی که این دیدگاه را
مطرح کــرد« ،استفان والــت» استاد دانشگاه هــاروارد

کشورها) خواهد بود .در نهایت به باور والت« ،زمانی
که مخاطرات جدیدی برمیخیزند ،بشر ابتدا و بیش
از دیــگــران بــه دولــتهــای ملی ب ــرای تأمین امنیت
خــود چشم دارد ...ا گــر شیوع ایــن بیماری ب ـهزودی
فروکش نکند ،روند رو به رشد تمایل به خروج از مسیر
جهانیشدن کشورها را تقویت میکند که ا کنون نیز

