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بحران کرونا

انقالب اطالعاتی و راههای انتقال آنها و فناوریهای

به شکست کرونا نیست ،به دولت آمریکا توصیه میکند
در سه ُبعد اصلی به مقابله با تبعات داخلی و جهانی

ارتباطی اســت کــه بعید بــه نظر مـیرســد جــریــان این

این ویروس برود .به اعتقاد کسینجر ،تقویت توانمندی

انقالب متوقف شــود .برخی از جنبههای اقتصادی

جهان بــرای مقابله با بیماریهای وا گیردار از طریق
توسعه علم ،نخستین ُبعد مهم و قابل توجه است.

جــهــانـیشــدن مانند تــجــارت مــحــدود خــواهــد شــد و
مراودات مالی کمتر اتفاق میافتد ».وی در نهایت به

در ُبعد دوم باید تالش سریعی برای ترمیم زیانهای

این نتیجه میرسد که «ویروس همهگیر کرونا نمیتواند

واردشده به اقتصاد جهانی متأثر از شیوع این بیماری
انجام بگیرد و او در ُبعد سوم دولت آمریکا را به حمایت

بهعنوان یک نقطه عطف ژئوپلیتیک در جهان در نظر
گرفته شود».

از اصول نظام لیبرالیستی در جهان فرامیخواند.
«نوح هــراری» معتقد است که هم خود اپیدمی

 .2وجوه ثابت و متغیر جهانیشدن

و هم بحران اقتصادی منتج از آن مشکالت جهانی

در هــر یــک از ســه دیــدگــاه پیشگفته ،عناصری

هستند و ایــن مشکالت را فقط بــا همکاری جهانی

از دقــت ،قــوت و صحت تحلیلی وجــود دارد و بر این

مـیتــوان بهگونهای مؤثر حل کــرد .آنچه یک پزشک

اس ــاس ،جهانیشدن در اثــر بــحــران کــرونــا وضعیتی

ایــتــالــیــایــی در مــیــان کــشــف م ـیکــنــد ،مــمــکــن اســت

پارادوکسیکال و متناقضنما مییابد؛ چرا که هم تغییر

بعدازظهر همان روز در تهران جان عــدهای را نجات

میکند و هم تغییر نمیکند! ا کنون این سؤال مطرح

دهد؛ اما برای اینکه این اتفاق رخ دهد ،نیازمند روح

است که در اثر کرونا چه وجهی از جهانیشدن تغییر

همکاری جهانی و اعتماد هستیم .کشورها باید با

میکند و چه وجهی از آن بدون تغییر میماند؟ کرونا در

اشتیاق اطالعات خود را همرسانی کنند و با فروتنی

وجه ابزاری جهانیشدن تغییر چندانی ایجاد نمیکند
ً
و شاید هم اصال قادر به تغییر نباشد ،اما وجه گفتمانی

باید بــه دادهه ــا و بینشهایی کــه دریــافــت میکنند

آن را دستخوش تحول میکند.

توصیههای دیگر کشورها را بپذیرند .آنها همچنین
اعتماد نمایند .ما برای تولید و توزیع تجهیزات پزشکی

اعتبار جهانیشدن بهعنوان گفتمان یا فرا روایتی

به تالش جهانی نیاز داریــم .تالش جهانی هماهنگ

از توسعه در نظام بینالملل ،در اثر اپیدمی کرونا تا

م ـیتــوانــد بــه تولید ســرعــت دهــد و تضمین کند که

ح ــدودی خــدش ـهدار شــده اســت؛ زیــرا ا گــر مفروضات

تجهیزات حیاتی منصفانهتر توزیع میشوند.

جــهــانـیشــدن مــانــنــد نــفــوذپــذیــری مــرزهــا ،فرسایش

بنابراین ،مشخص است که در خالل دیدگاه دوم،

حا کمیت دولتها وابستگی حل مسائل کشورها به

طرفداری از راهکاری جهانی برای مقابله با کرونا ،به

راهحلهای جهانی کارآمدی داشت و نسخهای برای

دلیل افزایش وابستگی متقابل کشورها وجود دارد که

همه زمانها و مکانها بود ،در مواجهه با اپیدمی کرونا

گزاره اخیر از مهمترین مفروضات جهانیشدن است.

و مدیریت تبعات آن ،کشورهای توسعهیافته غربی و
بهطور مشخص ،ایــاالت متحده آمریکا باید کارنامه

آغاز شده است».
«ریــچــارد ه ــاس» رئــیــس ش ــورای رواب ــط خارجی
آمریکا نیز دیدگاهی مشابه والت دارد.

 .2-1ضرورت همبستگی جهانی برای مقابله با اپیدمی
کرونا
دیدگاه دوم معتقد به ضرورت همبستگی جهانی
برای مقابله با اپیدمی کرونا است .در واقع ،طرفداران
دیــدگــاه دوم ب ـهطــور صــریــح بــه جــهــانـیشــدن اش ــاره
نمیکنند؛ اما معنای ضمنی و غیرمستقیم نهفته در
دیدگاه آنها ،تأیید جهانیشدن است .در این زمینه،
«هــنــری کسینجر» طــی یــادداشــتــی در «والاســتــریــت
ژورنال» با تأ کید بر اینکه هیچ کشوری بهتنهایی قادر

 .3-1عدمتغییر شرایط و نظم جهانی در اثر اپیدمی
کرونا
دیدگاه سوم به عدمتغییر شرایط و نظم جهانی در
اثر اپیدمی کرونا معتقد است .در این زمینه میتوان به
«جوزف نای» اشاره کرد که طی یادداشتی در «فارن
پالیسی» نوشته اســت« :بسیاری از مفسران شیوع
کرونا در جهان را پایان دوره جهانیشدن آمریکا...
پیشبینی کردهاند ...بدون شک با شیوع این بیماری
در جهان تغییراتی به وجود خواهد آمد ،اما در مفروض
دانستن اینکه علل بزرگ و تأثیرات و پیامدهای بزرگی
به همراه خواهند داشت ،باید بسیار محتاط و هشیار
باشیم ...جهانیشدن یا تعامل و وابستگی متقابل
جوامع گونا گون انسانی در قارههای مختلف ،نتیجه

موفقتری در مقابله و کنترل کرونا داشتند؛ زیرا همواره
مــروج و رهبر اقتصاد آزاد و جهانیشدن در جهان و
کشورهای اتحادیه اروپــا بــودهانــد که تا پیش از این،
بهعنوان نمونه موفق جهانیشدن از آنها یاد میشد.
حال آنکه تا زمان نگارش این یادداشت ،آمریکا با بیش
از یکمیلیون نفر مبتال و بالغ بر  150هزار نفر تلفات،
بیشترین خسارت انسانی را از اپیدمی کرونا ویروس
داشته است .در رتبه بعدی ،انگلستان قرار دارد و وضع
سایر کشورهای اتحادیه اروپا چون ایتالیا و اسپانیا ،نیز
نامساعد است.
در نقطه مقابل ،ا گر قرار بود توانمندی دولتها
در حل مسائل ،به میزان گام برداشتن آنها در مسیر
جهانیشدن و پــذیــرش نسخهها و دســتــور کارهای
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