
در  اما  گذار شود  وا و چندملیتی  فراملی  و شرکت های 
برای  دولت ها  که  شد  روشــن  کرونا،  ویــروس  شرایط 
کنترل  و  مــالــی  بسته های  اعــطــای  کـــردن،  قرنطینه 
خالل  در  دارنـــد.  بی بدیلی  نقش  اجتماعی  انضباط 
و  منطقه ای  تــعــهــدات  از  کــشــورهــا  بــســیــاری  بــحــران، 
کشیدند و نهادهای بین المللی از انجام  جهانی دست 
کشورهای عضو بازماندند. یک  تکالیف خود در قبال 
دولت نیرومند و مستقل، به مراتب در مدیریت بحران 
این  از  نباید  ایــران  سیاسی  نخبگان  و  است  کارآمدتر 

نکته غافل شوند.

۲-۵. اصالح طلب - اعتدالی
کنون وضعیت استثنائی  اصالح طلبان معتقدند ا
ــرای  ــســتــرده ای ب گ گـــر مــداخــالت  و خــاصــی اســـت و ا
بماند.  باقی  کرونا  پسا برای  نباید  تعریف شده،  دولت 
در  پیش بینی شده ای  امر  دولت  اقتدار  این،  وجود  با 
کمیت  که با نظارت مردمی، حا ایده دموکراسی است 
شیوع  همچنین  می یابد.  تــوازن  قوا  تفکیک  و  قانون 
جهانی  بحرانی  زمین،  شدن  گرم  بحران  مانند  کرونا 
عبور  بوده،  ملت ها  و  دولت ها  همه  مشترک  مسئله  و 
همکاری های  و  همگرایی  سیاست  بــه  منوط  آن  از 
ــووال نـــوح هـــراری«  ــ بــیــن الــمــلــلــی اســـت. چــنــانــکــه »یـ
نویسنده آثار پرفروش چند سال اخیر می گوید، »آنچه 
کشف می کند، ممکن  یک پزشک ایتالیایی در میالن 
عــده ای  جــان  تــهــران  در  روز  هــمــان  بعدازظهر  اســت 
دهد،  خ  ر اتفاق  ایــن  اینکه  بــرای  امــا  دهــد؛  نجات  را 
هستیم.  اعتماد  و  جهانی  همکاری  روح  یک  نیازمند 
هم رسانی  را  خــود  اطــالعــات  اشتیاق  با  باید  کشورها 
کشورها را بپذیرند«. کرده و با فروتنی توصیه های دیگر 

۶. سیاست خارجی و روابط بین الملل
1-۶. جریان انقالبی

مباحث  پرمناقشه ترین  از  یکی  به  کرونا  بحران 
»تمدن  زد:  دامـــن  ایـــران  در  سیاسی  جــریــانــات  بین 
چین«.  آینده  و  آمریکا  رهبری  جهانی،  نظام  غــرب، 
که تمدن غرب  جبهه سیاسی انقالب بر این باور است 
شتاب  بر  کرونا  و  بــوده  افــول  به  رو  اخیر  سال های  در 
که »ریچارد هاس«  این افول افزوده است. همان طور 
می کند:  کید  تأ امریکا  خارجی  ــط  رواب ــورای  ش رئیس 
نقش  فقدان  کنونی،  بحران  مشخصه های  از  »یکی 
را  دنیا  نتوانست  آمریکا  است.  آمریکا  جهانی  رهبری 
در تقال برای مقابله با ویروس یا تأثیرات اقتصادی آن 

رهبری  پس  از  نه فقط  آمریکا  کند«.  همراه  یکدیگر  با 
ســرســام آور  آمــار  بــه  توجه  بــا  بلکه  برنمی آید،  جهانی 
ک خود فرورفته  کرونا، به ال شیوع و مرگ ومیر ناشی از 

است!
نظام جهانی در حال عبور از نظم تک قطبی است 
و نگاه به شرق باید جایگزین غرب گرایی شود. جالب 
و ملل مستعمره متهم  تا دیروز شرقی ها  که  آن است 
در  را  همه چیز  ریشه  اینکه  و  بودند  توطئه  توهم  به 
ج از خود به دشمن خیالی ارجاع می دهند؛  جایی خار
کــنــون خــود غــربــی هــا بــه ایــن ورطـــه افــتــاده انــد.  امــا ا
و  کار روسیه بود  ترامپ  دموکرات ها می گویند پیروزی 
کرونا را محصول آزمایشگاه های  جمهوری خواهان هم 
سیاست  و  ملی  منافع  می کنند!  معرفی  چین  دولتی 
نباید  باید سنجیده پیش رفت؛  آدابی دارد و  خارجی 
چین  از  تــرس  که  شد  هم داستان  آمریکایی هایی  با 
کنون در حسرت  خواب را از چشمشان ربوده است و ا
متهم  را  آن هــا  بیماری،  کنترل  بــرای  چینی ها  تجربه 

می سازند.

۲-۶. اصالح طلب - اعتدالی
آن  از  مــحــکــم تــر  را  ــرب  غـ ــمــدن  ت ــبــان  اصــالح طــل
تکان  کرونا  نظیر  زودگـــذری  ــوادث  ح با  که  می دانند 
بخورد. حرکت از نظام تک قطبی به چندقطبی حرف 
از  قــدرت  جابه جایی  با  نباید  امــا  اســت؛  تأملی  قابل 
ــود. چــیــن از حیث  گــرفــتــه شـ غــرب بــه شــرق اشــتــبــاه 

سبک  از  الگوهایی  و  معنایی  ــدرت  ق فاقد  تمدنی، 
کشورهای دیگر را در پی خود بکشاند.  که  زندگی است 
که  می کند  اســتــدالل  »فوکویاما«  کــرونــا،  مــوضــوع  در 
اطالعات  آزاد  جریان  جلوی  چین  اقتدارگراِی  »نظام 
تشدید  و  ــنــش  ک وا در  تــأخــیــر  ــه  ب کـــار  ایـــن  ــرفــت.  گ را 
اقتدارگرایی  کژکارکردی  گویای  که  زد  دامــن  بیماری 
دنیا  زودتــر  هفته  سه  گر  ا که  هست  شواهدی  اســت. 
کرونا به 5 درصد اوضاع فعلی  خبردار می شد، تلفات 
گاهی از شرایط تحریمی  نمی رسید«. اصالح طلبان با آ
کالن  و تکیه ایران به چین از یکسو و سیاست خارجی 
کرونا  نظام در همکاری با شرق از سوی دیگر، موضوع 
جامعه  ذهــن  در  را  چین ستیزی  تا  کــرده انــد  بهانه  را 
از چین  انتقاد  که  آن ها می دانند  بیندازند.  ایرانی جا 
انقالبی روبه رو می شود؛  با عکس العمل شدید جریان 
در  و  کنند  آچمز  را  مقابل  طرف  بخواهند  هرگاه  پس 
مــی ســازنــد.  ح  مــطــر را  آن  بنشانند،  تــدافــعــی  مــوضــع 
ممکن است با ختم بحران، غربی ها به صورت رسمی 
پرونده ای سیاسی و حقوقی علیه چین برای دریافت 
داخلی  دنباله رو  جریان های  برخی  و  کنند  باز  غرامت 
کمپین  ایــن  بــه  تــا  بــگــذارنــد  فــشــار  تحت  را  نــظــام  نیز 

بپیوندد.

۷. جمع بندی
انفعالی تر و جریان  کالن، اصالح طلبان  در تصویر 
سیاسی  ابــعــاد  تحلیل  عرصه  وارد  بــی پــرواتــر  انقالبی 
اختالفات  البته  شــده انــد.  کــرونــا  بــحــران  اجتماعی  و 
کــه شــده،  کــوتــاه مــدت هــم  ــرای  کــشــور بـ ســیــاســی در 
و  مــردم  نــظــام،  کــه  بحرانی  و  یافت  کاهش  مــقــداری 
مــی کــرد،  تهدید  انـــدازه  یــک  بــه  را  سیاسی  گــروه هــای 
بخشی  گفته شده  محور  شش  شد.  یکپارچگی  مایه 
کرونا  بحران  قبال  در  را  داخلی  سیاسی  جدل های  از 
به عنوان  آنــچــه  کــه  اســت  بدیهی  مــی دهــد.  پــوشــش 
و  ــوده  ب آورده شــد، دیــدگــاه غالب  دیــدگــاه دو جــریــان 
ــالف جــریــان اصــلــی لحاظ  صــداهــای حــاشــیــه ای و خ
نــشــده اســـت. بـــرای ایــنــکــه بــدانــیــم مــوازنــه سیاسی 
باید  شــد،  خــواهــد  چگونه  کــرونــا  از  متأثر  داخـــل  در 
در  سپس  و  تفکیک  به  ابتدا  را  شش گانه  محورهای 
و  شود  استخراج  کلی  برآیند  تا  کنیم  تحلیل  هم  کنار 
می کشیم،  نفس  بحران  درون  در  هنوز  اینکه  ضمن 
که خاتمه  بود  زمانی خواهد  آن  آثار  شناخت دقیق تر 
گرفتن از آن، چارچوب تحلیلی خود  یابد و ما با فاصله 

را بسازیم.

در تصویر کالن، اصالح طلبان 
انفعالی تر و جریان انقالبی 

بی پرواتر وارد عرصه تحلیل ابعاد 
سیاسی و اجتماعی بحران کرونا 
شده اند. البته اختالفات سیاسی 

در کشور برای کوتاه مدت هم 
که شده، مقداری کاهش یافت 

و بحرانی که نظام، مردم و 
گروه های سیاسی را به یک اندازه 

تهدید می کرد، مایه یکپارچگی 
شد. شش محور گفته شده 

بخشی از جدل های سیاسی 
داخلی را در قبال بحران کرونا 

پوشش می دهد.
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