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 چکیده
گیر  است. شیوع بیماااری لااالم ترین رویدادهای تاریخ معاصر روبرو  بزرگ با یکی از    بشر 
شته و در حال تغییاار فرهناار و رفتااار  شگرفی دا   اجتمالی پیامدهای اقتصادی، سیاسی و  کرونا  

  ت سیاساا   باار کرونااا    کااه شاایوع ویاارو    پاسخ به این پرسااش . در  هاست فردی و جمعی انسان 
نگارناادگان معتقدنااد کااه در دور   ؟  گذاشاات   خواهااد تاثیری  چه    ی الملل داخلی و مناسبات بین 

گرایی و تقویت نقش دولت در ادار  جامعه و تبدیل شاادن  جهان شاهد التهاب ملی   ، پساکرونا 
حوزه سالمت و بهداشت لمومی به یک موضوع امنیت ملی خواهد بود. در لرصۀ خااارجی،  

و کاالهااا و  شااان بااا م اادود کااردن گااردا  زاد افااراد  ها برای حفظ جااان شااهروندان دولت 
نشااینی  مهاجرتی و م افظت از مرزها از روند جهانی شاادن لق    های تر کردن سیاست سخت 

اساات. نااابرابری    21های پژوهش حاکی از تغییر ماهیت تهدیاادات در قاارن  خواهند کرد. یافته 
توانااد امنیاات داخلاای  هااای بهداشااتی می در ساختارهای اقتصادی و اجتمالی و فقاادان مراقبت 

سااازی  ا با چالش روبرو سااازد. همینااین، ویاارو  کرونااا ضااربۀ جاادی باار جهااانی ها ر دولت 
شااود کااه  کنااد وارد ساااخته و بااه مااا یاااد ور ماای اقتصادی که شیوع تهدیاادات را تسااری  ماای 

  هااای نلولیبرالیساام و دولاات حااداقلی بایااد اصااال  شااود. های جهانی برخالف  موزه سیاست 
 وری  توصاایفی و جماا    –وهش ت لیلاای  چارچوب نظری پژوهش، »واقعگرایی« و روا پااژ 

 ای و اسنادی است.  ها از طریق مطالعات کتابخانه داده 
 

 نلولیبرالیسم   شدن،   جهانی   گرایی، ملی  ی، داخل  سیاست  یرو ، و   کرونا   واژگان کلیدی:
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 مقدمه   

های واگیر مانند طالون و وبا در شتاب بخشیدن به ت والت  نقش بیماری  ،در طول تاریخ 

 میالدی،  13۴۷های ملی و فراملی اثبات شده است. سال  و سیاسی در لرصه  بزرگ اجتمالی

انباشته از اجساد مردگان طالون  فرا گرفت»مرگ سیاه« اروپا را   بر زده شد.  و شهرهای اروپا 

طالون را به شبه جزیره کریمه   تجار ن بار هم شیوع طالون از چین  غاز شد.  حس  اتفاق،  

از  نجا طالون   و  اروپا  به  صادر  و سپس سراسر  یافتایتالیا  از    1۸. ظرف  گسترا  نیمی  ماه 

انگلستان از میان رفتند. بر وردها نشان می نفر    ۴۴3دهد که جمعیت جهان از  جمعیت  میلیون 

سال   به    13۴۰در  سال    3۵۰میالدی  در  بی  1۴۰۰میلیون  کشتار  حادثه  رسید.  از  ناشی  سابقه 

تا سال    "مرگ سیاه " انجامید، ت والت لظیم  اجتمالی، اقتصادی و  میالدی بطو 13۵1که  ل 

در سطح جهان   لرصه  . ورد  پدیدسیاسی  تمام  بر  کاتولیک  کلیسای  که  دوران  این  های  در 

ها پناه  ها در اروپا تسلط داشت؛ مردم برای مصون ماندن از گزند طالون به کلیسازندگی انسان

ز دست کلیسا ساخته نبود و کشتار  کردند. اما کاری ابردند و از کشیشان طل  کمک میمی

موج    و  یافت  ادامه  همینان  طالون  از  بی  شدناشی  قدرت  شکاف  تا  کلیسا  چرای  و  چون 

نیروی کار به شدت نایاب شد و کارگران  شود.  برداشته و ص نه برای تغییرات تاریخی  ماده  

می طل   باال  دستمزدهای  و  نبودند  کار  طرفه  یک  شرایط  قبول  به  حاضر  این کدیگر    ،ردند. 

مرگ سیاه ساختارهای اجتمالی و سیاسی اروپا را    ، غاز فروپاشی نظام فلودالی بود. در واق 

 .(16۵: 139۷نژاد، )فضلی بطور قابل توجهی برهم زد 

وارد    ،میالدی  2۰2۰در سال   را  دنیا  ویرو  کرونا  سری   و گسترا  غافلگیرکننده  ظهور 

مانند وقای  انقالب صنعتی، جنر جهانی دوم،  هدر  ینده  چه بسا    .جدیدی کرده است  لصر

پنی جهانکشف  معاصر  تاریخ  دیگر،  رخدادهای  بسیاری  و  شیوع    سیلین  از  بعد  و  قبل  به  را 

  جهانی  لمومی  بهداشت  بر  شده  ت میل  مرج  و  هرج  به  توجه  با  .دن تقسیم کن   19بیماری کووید  

توسط  که  چینی  ولیدت   و   مریکا  تجاری  سلطه  ت ت  که   المللیبین   اقتصادی  سیستم   و   لمدتاً 

 ویرو    تأثیر  شوند، ب ث دربارهمی   تغذیه  در خاورمیانه   فسیلی  انرژی  تولیدکننده  کشورهای

)اقتصاد، دولت،   هاهمه نهاد کهکرونا ب رانی است فراگیر . است شده داغ بسیار کرونا بر جهان

شهر ووهان  رو  از  این وی  است.  را درگیر خود کرده موزا، دین و رسانه( در همه جوام   
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و به موضولی جهانی تبدیل و    را ت ت تاثیر قرار داد  کشورهاتمام    بزودی  شروع شد اما  چین 

  از  شانقربانیان  که  دهندنمی  اهمیتی  هاویرو   ها،انسان  برخالف  دنیا را به خود مشغول ساخت.

ایدئولوژی التقاد دارند. اکرده  پیروی    دینی  اند، از چه مده  کجا به چه  این منظر، کرونا و  ز 

   .(Abdulrazaq, 2020)ویرو ، نولی تعادل و برابری در سطح جهان ایجاد کرده است 

با این مساله مواجه هستند چگونه باید میان باز    در مقابل این دشمن نامرئی  هادولت اکنون،  

  رار کنند.تعادل برق  ،شان یا وابستگی متقابل و اتکا به خودبودن مرزها و م افظت از شهروندان

سیاست،   بر  کرونا  ویرو   پیامدهای  درباره  دقیقی  ارزیابی  حاضر  حال  در  که  است  بدیهی 

تواند ویرو  را به یک می  نیه اما    .وجود ندارد  المللیاقتصاد و جامعه در سطح داخلی و بین 

  ها و ، دشمنی میان انسانگیرلالمبیماری  این  تر تبدیل کند این است که  فاجعه جهانی بزرگ

اصلی   پرسشدر این راستا، دهد. افزایش میها با همدیگر را دولت کشورها و همکاری نکردن

تاثیری  چه    یالمللداخلی و مناسبات بین   تسیاس  برشیوع ویرو  کرونا  "که    پژوهش این است 

در دور   "گرایی، فرضیه پژوهش این است که  با اتکا به اصول نظریه واق   ؟"گذاشت خواهد  

ملید  ،پساکرونا و  فردگرایی  التهاب  کشورها  درون  ادار   ر  در  دولت  نقش  تقویت  و  گرایی 

مشهود   ملی  امنیت  مساله  یک  به  لمومی  بهداشت  و  سالمت  موضوع  شدن  تبدیل  و  جامعه 

دولت خارجی،  لرصۀ  در  بود.  با  خواهد  کاالها  و  افراد  گردا  زاد  کردن  م دود  با  ها 

جان برای حفظ  و  مقابله کرده  نوین  با سخت شهروندان  تهدیدات  سیاستشان  های  تر کردن 

کنند. اقداماتی که موج   نشینی میمهاجرتی و م افظت از مرزها از روند جهانی شدن لق 

 . "شود کاهش وحدت و همبستگی کشورها می

در ادامه ب ث ابتدا به کاربست چاچوب نظری پژوهش پرداخته می شود و سپس پیامدهای  

دو سط ویرو  در  کرونا  بین ظهور  و  داخلی  بررسی میح  و  ب ث  مورد  به  المللی  شود. الزم 

واق  نظریه  ب ث،  تلوریک  مبنای  که  است  و  ذکر  اصول  که  معنا  بدین  است؛  گرایی 

گرایی مبنای چگونگی تاثیر ظهور لنصر یا لناصر جدید بر مناسبات سیاسی  های واق مفروضه

 المللی است. داخلی و بین 
 

 چارچوب نظری 

واق  بین نظریه  روابط  در  رایج  نظریه  منشا  نگرایی یک  و  بنیاد  اما  است،  ابتدا   الملل  در 
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کند. از این جهت  ها تسری پیدا میسیاست داخلی بوده است که بعدها به مناسبات میان دولت

بینی ماهیت و واقعگرایی هم به لنوان یک رویکرد للمی کار مد در شناخت، ت لیل و پیش 

اجتمالی جوام  موثر است و هم به لنوان تلوری شناخت مناسبات    -همینین ت والت سیاسی 

 های فکری معاصرترین جریانبه لنوان یکی از مهم  واقعگراییها. جاذبه نظریه  جوام  و دولت

است )مشیرزاده،   و در نتیجه لینی و کاربردی بودن  نهای ملمو  واقعیت تکیه  ن بر  دلیل به

13۸6  :19۸.)   

  چند بر  مطر  است که    المللروابط بین یک تلوری    لنوان   یشتر بهعگرایی بواق با این حال،   

بین باشد: دولت استوار می گزاره نظام  بازیگر اصلی در  بین ها  نظام  و  الملل هستند.  الملل هرج 

رو، ضرورت  از این   .با همدیگر بر مبنای لدم التماد است هادولتبنیان رفتار و  گونه استمرج 

ها باید  واره بدنبال حفظ بقا و مناف  خود باشند. برای ت قق این اهداف دولت ها همدارد دولت 

قدرتمند شوند. ممکن است تالا برای کس  قدرت و دفاع از موجودیت و تمامیت ارضی به  

بین جنر ختم شود.   مبارزهبنابراین، سیاست  این  الملل،  بر سر قدرت است. گرچه  مستمر  ای 

ن ختم  جنر  به  لزوماً  دولت شود،  میمبارزه  هستندها  چون  لقالیی  ابازیگرانی  همواره  ؛  ما 

است   ضروری  جنر  به  رفتن  برای  برای    (.1۰-11:  1393  نسون،یلکی)و مادگی  نهایت،  در 

 .صلح هدف نیست بلکه فرصتی است برای افزایش قدرتواقعگرایان 

طور خاص    الملل بهسیاست در لرصه کالن و در لرصه نظام بین   ،گرایایدر مکتا  واقا 

به سخن    .(۵1:  1391)قاسمی،    گیرد و نه اخالقهای موجود شکل میصرفاً بر اسا  واقعیت

تالا در  واقعگرایان  واقعیت دیگر،  تا  بین اند  نظام  در  موجود  هست  های  که  را  نگونه  الملل 

با در  معتقدند  نمیبازگو کنند و  ها را دگرگون و اصال   توان واقعیتهای اخالق و شعار 

های اخالقی و  واقعگرایاان متاأخر هام تمام کوشش (.  9۸:  13۸۵رد )جکسون و سورنسون،  ک

معطوف به خیر و اخالق سیاساتمداران را ناولی خواسات شخصی تلقی کرده و  ن را به کنار  

ترین  گوید: »وحدت مناف ، قطعیکند که میبه سلف خود »توسیدید« استناد می   هابزنهند.  می

 .(۷9۴-۷9۵:  13۸2)نصری،    هاا و همیناین میان افراد است« روابط میان ملات  لامل پیوند در

واق  را  در مجموع  از ذهن  بیرونی خارج  و  لینی  واقعیت  فکری،  لنوان یک سنت  به  گرایی 

دهد. از نظر های واقعا موجود قرار میها و پدیده پذیرد و تمام مبنای شناخت خود را بر دادهمی
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های  و جهان در تعامل با هم، سازنده این جهان و روند ت والت و دگرگونیگرایی؛ انسان واق 

 باشند.  ن می

 

 المللی کرونا ویروس گرایی در تبیین پیامدهای سیاسی و بینکاربست نظریه واقع
تواند به لنوان ترجیح و بنیاد تلوریک  گرایی به چند دلیل میاز نظر نویسندگان، نظریه واق 

اربست قرار گیرد. نخست،  نکه واقعگرایی بویژه واقعگرایی کالسیک و  این پژوهش مورد ک

سنتی بر نقش حائز اهمیت انسان در روند ت والت تاریخ تاکید دارد و در واق  انسان را لامل  

ب ران  ظهور  در  انسان  نقش  این جهت  از  بالعکس.  نه  و  میکند  تلقی  روندها  و  رویداد  موثر 

 نکه واقعگرایی از ل اظ للمی مبنای شناخت خود را    دوم،کرونا ویرو  حائز اهمیت است.  

دهد و از این جهت همه لناصر موثر را در ت لیل  های ملمو ، موجود و لینی قرار میواقعیت 

می بکار  و  خود  فهم  برای  کار مد  شناخت  استراتژی  یک  للمی  رئالیسم  دیگر،  بیان  به  برد. 

اساپیش  این  بر  است.  گوناگون  رخدادهای  واق بینی  لنوان   ،  به  را  ویرو   کرونا  گرایی؛ 

پذیرد اجتمالی اثرگذار است می  –یک پدیده یا م رک واقعا موجود که بر مناسبات سیاسی  

 کند.   و تاثیر  ن را با اهمیت تلقی می

بازیگران اصلی سیاست می گرایان، دولتسوم،  نکه واق  بر این اسا  در  ها را  دانند که 

کنند و تنها بازیگر شرایط  ا به مثابۀ بازیگران اصلی همینان خودنمایی میهب ران کرونا دولت

دیرینه خود، دولتب رانی دولت بر سنت  بنا  واقعگرایی،  نظریه  هستند. چهارم،  نکه  را  ها  ها 

میمنفعت تلقی  مخاطره طل   به  را  بقای  ن  که  تهدیدی  هرگونه  به  جهت  این  از  و  کند 

ها در مواجه با تهدیدات کرونا خواهد داد. بر این اسا ، دولت  بیندازد، واکنش متناس  نشان

 گیرند.  ویرو  گارد تهاجمی یا دفالی به خود می

ها به م ض مواجهه با تهدید، خصلت خودم ورانه و خودخواهانه پیدا  پنجم،  نکه دولت 

پی  گرایش  به  ن  بدانند  را سودمند  تهدید  رف   همکاری جهت  اگر  هر چند  دا  خواهند کرد؛ 

اما   ب  یهایبه همکار  ی ابی دست خواهند کرد  با ب ران جهان   ی برا  یالمللن یمؤثر    رغم به  ، یمقابله 

در م   ازنی  به  ن، ممکن است  ب   کی  نارش  طی شکار  التماد دولت   المللن ی نظام    به  هاو لدم 

ها در مواجه با ب ران کرونا صیانت  بر این اسا ، دولت(.  139۸)والت،     سان نباشد  گرهمدی
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توان گفت واقعگرایی به لنوان یک  در مجموع، میدهند.  از مناف  خود را در اولویت  قرار می

تواند به فهم و درک ما از پیامدهای ظهور کرونا ویرو  موثر استراتژی شناخت، از یکسو می

بینی و ارائه  تواند در پیش باشد و از سوی دیگر به دلیل تکیه بر لناصر و واقعیات موجود می

 هکارهای لملی جهت مقابله با ب ران کرونا ویرو  مفید واق  شود. را

 

 ویروس  کرونا سیاسی  پیامدهای
و  اقتصاد  فرهنر،  جمله  از  بشری  حیات  ابعاد  و  جوان   همه  کروناویرو   تردید  بدون 

پیامدهای   چیز  هر  از  بیش  میان  این  در  است.  ساخته  متاثر  خود  مرگبار  هجوم  از  را  سیاست 

گرایی، ت ول در  ورده است. در سطح داخلی، کروناویرو  موج  رشد ملیسیاسی به بار  

اقتدارگرایی  ماهیت و لملکرد دولت، ت ول در سبک زندگی، چالش مردم یا رشد  ساالری 

بین دولت و در سطح  است  مذهبی شده  نهادهای  تضعیف  و  هژمونی  ها  ب ران  المللی موج  

جهانی شدن است. در ذیل به شر  و توضیح    نلولیبرالیسم و به چالش کشیده شدن جدی روند

 شود.المللی پرداخته میاین پیامدها در دوسطح داخلی و بین 

 

 پیامدها بر روندها و مناسبات سیاست داخلی کشورها  -الف

بین ت والت  روند  بر  کروناویرو   چند  پیامدهای  هر  کشورها  خارجی  روابط  و  المللی 

اما   است،  داشته  مالحظه  قابل  و  مناسبات   شکار  بر  ویرو   این  شیوع  داخلی  پیامدهای 

لمیق  -سیاسی مرات   به  جوام   درون  لیان اجتمالی  و  که  تر  ن وی  به  است،  بوده  تر 

های لمیق  زیستارهای اجتمالی و سیاسی جوام  را در مدت زمانی کوتاه دستخوا دگرگونی

ت سیاسی و اجتمالی،  ها در مناسبا شود که این دگرگونیبینی میو بنیادی کرده است و پیش 

همین  از  باشند.  داشته  درازمدت  شناسایی  ماندگاری  و  تشخیص  ضمن  است  ضروری  رو 

 پیامدهای این ب ران زیستی بشر، بر راهکارهای مقابله با  ن نیز اندیشه کرد.

 

 گراییملی  رشد  بر آن پیامدهای و کرونا
ناویرو  ظهور و بروز پیدا  های غیرقابل انکار که ت ت تاثیر اپیدمی کرویکی از واقعیت 
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را زده و    ی اقتصاد جهان  دی ها در سراسر جهان قدولتبه طوری که    گرایی است. کرد، رشد ملی

و    یی مواد غذا  ی سازرهی اند و مشغول ذخ ورده  یو استقالل اقتصاد  یاقتصاد  سمی ونالی رو به ناس

ها و  هرچند ملتجهانی،  واق  با ظهور این ب ران  در    اند.خود شده  کیاستراتژ  ریذخا  ش یافزا

با  به  یگر یاز هر زمان د  ش یها بدولت ها و  و سازمان  دارند  ازی ن  گریکدی  همکاری و همراهی 

اما در لمل نه   ؛شوند دانی ب ران وارد م نیلبور از ا  یبرا یدر راهبربایست می یجهان ی نهادها

سازمان قدرت  افول  شاهد  دولت  م،یست ه  یجهان  یهاتنها  نقش  مربلکه  و   یمل  یزهاها، 

روند پساکرونا شاهد    ندهی   یدر نظم جهان رو  . از همین است  افتهی  ش یبه شدت افزا  ییگرایمل

به   ملرو  بیشترگرایرشد  مقابل شاهد زوال هر چه  به    یو هنجارها  یزمگلوبال  یی و در  مربوط 

ملدر  ن  که    ینظم  ؛بود  می شدن خواه   ی فرهنر جهان و  مرزها  و  تی مفهوم  ارزا  مجددا  ها 

  یاصل  گرانیها به لنوان بازنقش دولت  به تب   ن،  ن یو همین   افت یخود را بازخواهند    گاهیاج

ب نظام  بازن یص نه  مقابل  در  ب  یفرامل  گرانیالملل  )فقیهی    افتیخواهد    ش یافزا  یالمللن ی و 

 (. 1399راد،

 
 دولت  عملکرد و ماهیت بر آن پیامدهای و کرونا
کارویژه  دولت از  اصلی  از    »تامین   ها های  بسیاری  است.  سیاستامنیت«  للم  در    للمای 

ها به م دود شدنِ  مورد چگونگی تاسیس نهاد دولت توسط بشر، بر این باورند که اساساً انسان

خود کرد  ه داد  رضایت   زادی  تاسیس  را  دولت  نهاد  قهریهو    ندو  ان صار  ن    قوه  در  را 

امنیت تا  شود.  گذاشتند  تامین  بهتر  دیدگاه  شان  بین نظریه،  1وزان ب  یباراز  روابط    ،المللپرداز 

مانند  امنیت شامل حوزه  »امنیت فرهنگی« و  های گوناگون  اقتصادی«،  »امنیت  »امنیت روانی«، 

می  بهداشتی«  داخلی«   کهد  شو»امنیت  »امنیت  ذیل  می   در  یا  گیردقرار  داخل  از  تهدیدی  هر   .

از مرزها  نها را تهدید کند در واق  امنیت ملی کشور   با تهدید روبرو  خارج    است  ساخته را 

ویرو   (.3۴:  13۷۸)بوزان،   شیوع  میان  این  یک  در  دولت  م ککرونا  برای  به  جدی  ها 

به چالش  را  توطله نیست و امنیت کشورها در ابعاد مختلف    که توهم   ید؛ دشمنیحساب می

 .  سنجدمی کشد و توان واقعی رهبران سیاسی و میزان کار یی  نها را می

 
1. Barry Buzan 
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برابر  رقابت  حال  در  جا  همه  هادولت   از   مختلفی  هایروا  و  هستندیکسان    چالشی  در 

تا  و  کامل  قرنطینه کارها  و  گرفته گله   سازیایمن  تعطیلی کس   پیش  در  را  و   اند.ای  ضعف 

کرونا     نها سستی   ویرو   با  مقابله  تغییرات  تواند  میدر  دستخوا  را  جامعه  لمومی  وجدان 

بی ب ران  و  کرده  بیالتمادی  جدی  شکاف  و  و  دولت  میان   ورد پدید    هاملتسابقه 

(Abdulrazaq, 2020) . 

و بنابراین   کار مدی  سنجش  جهانی،  و  داخلی  سطح  در  کرونا  ماندگار  پیامدهای  از 

  هاحکمرانی دولتکیفیت  اثبات  سالمت لمومی و  بهداشت،    در حفظ ها  حکومت   اثرگذاری

ها  بوده و شکست دولتها  دولت  ه تواناییالتماد لمومی ب زمونی برای  کرونا  ویرو     است.

  . دوش  ا هب ران مشرولیت سیاسی برای حکومتهرج و مرج یا    منجر به  توانددر این  زمون می

ناشی از شیوع ویرو  کرونا  بعبارتی،   اما  شفتگی سیاسی و   یموقت  حتی اگرمشکالت  باشد 

است   ممکن  از  ن  ناشی  یابد  هامدتاقتصادی  بی  و  ادامه  شاید سقوط  زمینه  و  تزلزل  ثباتی، 

دولت   از  سازد  ییهاملت  –خیلی  فراهم  ب راناستقامت  که   را  مهار  برای  مشخص  برنامه    و 

این   .اندنداشته   و  هاسیاست   نوع  و  ماهیت  به  کرونا  ب ران  تبعات  ماندگاری  و  اثر  رو، شدتاز 

  به  کرونا  یف،ضع  اقتصاد  با  کشورهایی  روشن است در  .دارد  ارتباط  هادولت   واکنش   سرلت

 خواهد شد.   منجر سیاسی  و اجتمالی، اقتصادی هایب ران و التیاد  بیکاری، فقر، گسترا
 

 یزندگ سبک رییتغآن بر  یامدهایو پ کرونا
پیش 1ادلکورت   یل   متخصص  روندها،  است    ، بینی  شگرف    کرونا  ویرو معتقد  تأثیر 

اقتصادی برجا خواهد گذاشت ااین ویرو     .فرهنگی و  مصرف«    ۀیجاد یک »قرنطین در حال 

  .کنندهای کمتر لادت میرفتن   های کمتر و مسافرتمردم باالجبار به زندگی با دارایی  .است

زنجیر  زیرا ویرو   شبکه   این  و  جهانی  حملتأمین  میهای  مختل  را  در    .کندونقل  رکود 

فاصله از  ناشی  انسانی  تعامالت  و  اجتمالی  گذاری اقتصاد  بشهای  به  نهایت  اجازه  در  ریت 

داد خود،    خواهد  اجتمالی  تنهایی  نو  شهایارزادر  از  مثال،    را  برای  کند.  نهاد  بازنگری 

تغییر خواهد شد دچار  از کرونا  بعد  دنیای  در  بشر     موزا  پیدا میو  را     تا  کنداین  مادگی 

 .(2۰2۰سازد )فرز،فضای مجازی برطرف اینترنت و نیازهای  موزشی خود را از طریق 
 

1. Li Edelkoort 
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 ها دولت یی و رشد اقتدارگرا یساالر مردمآن بر  یامدهایپ و کرونا

معتقدند   زندگی برخی  پاییدن  و  تجسس  تاریخ  در  لطفی  نقطه  است  ممکن  اپیدمی  این 

از طرف دولت افراد  بزند،خصوصی  رقم  را  تا  ها  زیرا که دولت ها  یافته  را  برای  این فرصت 

های تلفن همراه، برای نظارت  نند اپلیکیشن کنترل اپیدمی، هرچه بیشتر از تکنولوژی پیشرفته ما

کنند استفاده  شهروندان  رفتار  بابر  جدیدسیستم   .  نظارتی  دولت   یهای  دارند   هاکه    قصد 

ش  کند،    هروندانسالمتی  رصد  بیومتریک  مانندرا  بر که    سنج()زیست  دستبند  شهروندی  هر 

بست،  خواهد  خود  می  دست  نه  دولت  بیماریتواند  از  شود،    با  ا نههای  تنها  این  بلکه  خبر 

را هم  های مختلف  هایو زمان  در مکان  افراداحساسات    قادر استسیستم تجسسی بیومتریک  

ایجاد   به  این خود  و  های  یاری رساند و  زادیخواه  تمامیت  هایرژیم  و تقویتکنترل کرده 

   . (Noah Harari, 2020)مدنی را از ما سل  کند 

است موضوع  مسلم  برای  دموکرا   نیه  لالی  نماد  در    است ها  حکومتاکثر  سی یک  که 

دولت به نمایندگی از مردم،  .  داد   بروزخود را    ،به صورت انفعال سیاسی شهروندان  این ب ران

با مصیبت کرونا شد؛ تا   به حریم خصوصی مردم، برای  مأمور مقابله  نجا که حتی ورود  ن 

جان   م حفظ  مردم  استقبال  با  ویرو   این  خطر  از  شدنها  در  واجه  دیگر،  سخن  به  است.  ه 

تهدید   اقتدارگرا  دولتشرایط  و  دموکراتیک  و  های  مرزها  از  از  حفاظت  و  حمایت  سالمت 

هایی که این تفکر هابزی را بر ورده دانند. دولتمیوظیفه اصلی خود  شهروندان را  معیشت  

این   .نسازند، شکست خواهند خورد با ورو، دولتاز  با دستاویز مبارزه  کرونا امکان    یرو ها 

تر از گذشته را خواهند داشت. روشن نیست  گسترا نظارت و ایجاد کنترل سیاسی حتی قوی

ها خواهند بود. مسلماً، بعد از پایان این تهدید جهانی، چقدر از مردم خواهان بازگشت  زادی

های   زادی   افرادی که به دولت قدرتمند التقاد دارند، امنیت لمومی و نیازهای اجتمالی را بر

 . (Legrain, 2020) المللی ترجیح خواهند دادهای بین فردی و همکاری 

در حال  اما  ها خواهد بود،  تغییر سیاست در همه کشورها به سود دولتدر مجموع، هرچند  

واقعگرایی لق پیش   ، حاضر  کشورهابینی  ندارد.  را  خودکامگی  سمت  به  لصر   نشینی  در 

با    توانند همه روابطمانند کروناویرو  نمی  خطریبا    ههاجحتی در موانفجار ارتباطات   خود 

ها تغییر  است اوضاع به سود اقتدارگرایان و پوپولیست رو، دور از انتظاراز این  .را قط  کنند دنیا
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پایه هم  کرونا  مدرنیسمکند.  حکومت  و  های  ارکان  در وردهم  لرزه  به  را  استبدادی    ههای 

های فوری،  توانند در بسیج مناب  و انجام پاسخاقتدارگرا می  ایهدولتبا این تفاوت که  است.  

باشند داشته  مثبتی  امالملکرد  ب رانی    ؛  است  ممکن  و  دارند  اطاللات  سانسور  به  تمایل   نها 

انکار کنند با استفاده از  برای مثال،  .  بودن اوضاع را تا زمانی که خیلی دیر شود،  دولت چین 

و    رجب  زور  سیاسی  نهایت  ستان توکاربرد  در    در  کرونا  کند،    کل کشورشیوع  کنترل  اما  را 

  موج کننده    و ارائه اطاللات گمراهدولت  پنهانکاری، تأخیر در اقدامات کنترلی و درمانی  

اجازه نداد تا    دولت چین   نگاه امنیتیبعبارتی  جهانی بدل شود.    ب رانی کرونا به    ویرو شد تا  

 19-گیری جهانی کوویدد در برابر همهن هانی بتوانج  شتخارجی و سازمان بهدا  سایر بازیگران

های مستقل  به دلیل وجود رسانهساالر  های مردمدر مقابل، در دولت  د.ن بازدارندگی ایجاد کن 

می زادانهاطاللات   جریان  بالطب ،  یابدتر  می  و  انجام  زودتر  ب ران  با  لیکن،  شود.  برخورد 

سیاسی دولت   ساختار  تصاین  فرایند  و  به    گیری،ممیها  را  فراگیر  تصمیمات  اجرای  امکان 

 . (139۸)والت،  صورت  نی ندارد

 

 مذهب آن بر  یامدهایو پ کرونا
ماند. سیاست با هنر و ندرت به یک حوزه خاص م دود میزنجیره ت والت اجتمالی به  

د ماند. اهخوارتباط نیستند. مذه  و الهیات سیاسی نیز از این دایره بیرون ناقتصاد با فرهنر بی

در  مهم مسلله  دین،ترین  است.   مقوله  کرونا  ویرو   با  مواجهه  در  تجدد  و  سنت  رویارویی 

و   ندارد  پزشکی جدید کار یی  مدلی شدند که  ایران  در  به ط  سنتی  معتقدین  مثال،  برای 

نداردچاره وجود  دینی  یا  سنتی  ط   به  بردن  پناه  جز  کرونا   .(1399)حقیقت،    ای  شیوع   با 

کردهن یی   هادولت تعطیل  را  مذهبی  مراسمات  و  کنترل    اند.ها  از  جهانی  ناتوانی  موازات  به 

اثر بودن دلا  افراد مذهبی و باورمند با مشاهده لینی بی  برخی  ،سری  ویرو  کرونا و لجز للم

رهنمون   پرسش  این  به  توسل،  جهان  میو  در  فجایعی  چنین  بروز  از  خداوند  چرا  که  شوند 

   کند؟جلوگیری نمی

شماری از رهبران مذهبی در شکل دادن به واکنش منفی نسبت به خوانش دینی    رفتارنوع   

حکومتپدیده  امور  در  دین  دخالت  و  موثر  ها  التقادیِ  واکنش   است.بوده  داری  های 
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و   غربی  لیبرالیستی  کشورهای  در  حتی  کرونا  ویرو   موضوع  به  غیرللمی  و  غیرلقالنی 

مردم به  شود و  می  ورهای دینی در میان افراد جامعه بان  موج  فروریخت  ،یهودیت ارتدوکس 

التماد    ،للم مذهبی  باور  هرگونه  از  نظامد.  کنن میبیشتر  با  در  ایدئولوژی  که  میختگی  هایی 

دارد،سیاست   می  وجود  کسانی  متوجه  لمومی  افکار  ضد خشم  و  خرافی  تلقی  با  که  شود 

   دهند.ت قرار مینیال للمی، باورها و تعص  دینی را در برابر للم و لق

پیامدهای مثبتی از منظر اصال  بینش دینی و پیرایش  ن از   کرونا با این وجود، ویرو  

  گرچه،  بعبارتیها ذهنیت برخی خداباوران را شکل داده است.  تصورات غلط نیز دارد که قرن

د دینی  شعائر  و  دین  از  انسان  فهم  اما  هستند  تغییر  قابل  غیر  و  مقد   دینی  ت ول  ر  چا متون 

باید از این فرصت استفاده کرده و میان اخالق و دین، تخصص و    مقاماتخواهد شد.   دینی 

مذه  در سراسر دنیا با  در مجموع،    .(1399) زاد ارمکی،    دنتعهد نولی همگرایی ایجاد کن 

رنسانس مذهبی یا به لبارتی    قادر استویرو  کرونا  نتایج شیوع  رو شده و  یک چالش روبه

نظامر  زمسکوالری و  جوام   در  کندا  تسری   دینی  سیاسی  دیگر،    .های  سخن  در میختگی  به 

تواند به ب ران مشرولیت در  بیماری کرونا می سایهسیاست و ایدئولوژی با موضوع سالمت در 

 بیانجامد. های دینیحکومت

اسنودن  ام  بیماری  فرانک  است  معتقد  پزشکی  تاریخ  اپیدمیک  استاد    رخدادهای های 

هشدار  نی ی  تصادف  بدون  را  جوام   که  غم ستند  طرز  به  هر  انگیزی  و  برلکس،  کنند.  درگیر 

شوند که ما  می  سب ها  های خاص خود را دارد. اپیدمیپذیری سی نقاط ضعف و  ای  جامعه

اولویت و  مردم  زندگی  سطح  جامعه،  ساختار  گذشته  از  کنیم بهتر  درک  را  سیاسی    های 

(Chotiner, 2020).  واق باور  این ویرو  لالم  به  با شیوع  نظر  از    هاانسان زندگی  گیر،  گرایان 

گیرد  تری شکل می.جهان پراکندهشدتر از گذشته خواهد  م دودتر و مجازی  ت رک جسمی

اندازهای جهان  یکی از چشمنفوذناپذیرتر کشورها  مرزهای    خواهد داشت وکه کمتر انعطاف  

بود خواهد  که  پساکرونا  است  روشن  ژ.  منفعتیتیکی  پلئوتقسیمات  دولت و  مان  ها  طلبی 

حکومتتشکیل   همکاری  یک  وقوع  یا  مشکالتبین گسترده  های  جهانی  حل  برای    المللی 

 .  (Roberts & Lamp, 2020) بودخواهد 
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 المللیپیامدهای کرونا ویروس بر روندها و مناسبات سیاسی بین
صرفاً بر م یط داخلی   ت،رف گیر کروناویرو   نینان که شر   ن بدون تردید ب ران همه

و مناسبات درونی جوام  تاثیرگذار نبوده است، بلکه مرزهای ملی را درنوردیده و کلیت نظام 

رو،  ها را متاثر ساخته است. از این ها و ملتسیاسی حاکم بر دنیا و روابط میان دولت -اجتمالی

مدیریت   منظور  به  کروناویرو ،  ب ران  بروز  جهانی  پیامدهای  تعیین  امپی فهم  و  دهای  ن 

 نماید. استراتژی مشخص جهت مقابله با  فات  ن در روابط خارجی کشورمان ضروری می

 

 جهانی نظام و  نظم بر آن پیامدهای و کرونا
 غاز شده    یشاخص جهان   ی هااز قدرت   یک یبه لنوان    ن یاز چ   که  کرونا  رو یو  وعی ش 

قرار دادبزرگ    یهااقتصاد قدرت  ،است تاثیر  این لامل،  اسه  را ت ت  تب   به  مناسبات  ت که 

شد. این ت ول بیش از  خواهد    یدیوارد دوره جد  ینظام جهان   جهی در نتتغییر و  ها  قدرت  انی م

؛  المللی و  ینده نظام جهانی داردهر چیز حکایت از کاهش نقش غرب در روند ت والت بین

نقطهبه طوری که   به  را  امن   یاخود غرب  از »غرب   2۰2۰  خی مون  یتی رسانده که در کنفرانس 

روند    نیا   یتسر  برایم رک    کیکرونا تنها    د. در واق ،کنن ی م  اد یالملل  ن ینظام ب  « 1ی زدودگ

شده است،    یمعنا ته   زدر جهان نه تنها ا  یامروز نظم غرب؛  است  یجهان  هینظم غرب پا  ریی و تغ

ن  یکنندگ  ن ییخود در تع   یتیامن   ی اسی س   گاهی بلکه جا   داده است  ستد  از   زی ت والت جهان را 

 (.1399)فقیهی راد، 

 

 نئولیبرالیسم  هژمونی  بر آن پیامدهای و کرونا
  دهی به چالش کش  ری اخ   ۀ مسلط چند ده  یبه لنوان مکت  فکررا    سمی برالی کرونا، ل  رو یو 

  نکی انگاشت، ایخود را مرکز جهان م  ،سمی که با ابتنا بر اومان  یمغرور  یاست. انسان فردگرا

موجود مقابل  ا  اری سب  یدر  است.  کرده  کرنش  م  رو یو  ن ی کوچک  که    دهدی نشان 

انسان  سازی یجهان  گردا  زاد  کنترل  ،و  و  سر  یمرز  فیضع  های کاال  گسترا     ی امکان 

 (.1399 قت،ی)حق  سازدیرا فراهم م داتیتهد

طبقاتی، شکاف  و  و   رفاه  در   دولت   های مسلولیت کاهش    نابرابری  هزینه  لمومی  های  قط  
 

1. Westlessness 
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برای خ مانند  اتدملمومی  مراقبت  اجتمالی  بهداشتی، موزا و  زیست،  تخری  م یط   های 

منفعت و  بهخودخواهی  ارزاطلبی  هرججای  اخالقی،  و  های  قدرت  کاهش  از  ناشی  ومرج 

  رهاورد نظام نلولیبرالی حاکم بر جهان است که زمینه سلطه بالمنازع ثروتمندان  ،نظارت دولت

ب ران جهانی    .است  بدنبال داشتهرا    پایانن رنجی بیهاج  و برای اکثریت وسی  مردمرا فراهم  

کاپیتالیستی     زاد  نظامبه    تواندبشر نمی  ،هایی مثل درمان و سالمتنشان داد که در حوزه  اخیر

باش ویرو   .  دمتکی  کرونا  که  اندازه  همان  کشبه  چالش  به  را  لیبرالیستی  در    ه،دی فردگرایی 

و تضعیف بازار    جهانی شدنتر شدن  لیسم، کمرنرنایوگیری ناسبه قدرتتواند  میسطح ملی  

کنترل بیشتر مهاجرت    که حامیگرایانی  ملی  بهب ران کرونا    .(1399)حقیقت،    دو زاد منجر ش

تا  هستند کرده  که  کمک  مدلا  این  سیاست   بر  و  هستند  تهدید  یک  ضد بیگانگان  های 

ایمن  را  مردم  میمهاجرتی،  کنند  قویکند،  تر  پافشاری  کلی،   . (Legrain, 2020)تر  طور  به 

نمودن شرایط ایجاد م دودیت  مسالد  و  ملی  مرزهای  پر رنر کردن  نتایج  یکی    هابرای  از 

 شیوع این ویرو  مهلک است.  
 

 شدن  جهانی  روند آن بر  یامدهایو پ کرونا
رشد خالقیتها  نلولیبرالیست  مان   دولت  که  ادلا  این  می  با  بازار  سیاست  نیروهای  شود، 

  دولتگسترا بازار  زاد اختیارات  برای  که  ند  معتقدبرده و  اه در غرب را زیر سوال  رفت  دول

  های  نها جهانی شدن را به اوج رساند.های اخیر ایدهدر دهه  .ممکن م دود گردد  حدباید تا  

المللی پر رونق ایجاد کرده و به  این است که یک بازار بین   شدنخرد متعارف در مورد جهانی  

می گاندتولیدکن  را  امکان  این  زنجیره ن  انعطاف دهد  لرضه  تأمین  های  یک  جایگزین  را  پذیر 

 نها بر مزیت نسبی و تخصصی شدن تولید تاکید دارند که این دو موج     کنند.  خاصکننده  

    راندمان بیشتر و به نوبه خود منجر به رشد اقتصادی خواهند شد.

ترتی ،   پیییدهجهانیبدین  سیستم  از  سازی  ایجادبسواای  را  متقابل  از  ها  شرکت   و  تگی 

مورد  و شبکه  استقبال کردههای لرضه جهانی  زنجیره  و مصنولات  تولید کاالها  پیییده  های 

تولید    ،ها کشور ساخته شوددر ده ست تواناجزای یک م صول خاص می  نیاز بشر ایجاد شدند.

وابستهه و  جهانی شد به هم  ندیگر    .تر شدندکشورها  و    ستوانتمیهیچ کشوری  تمام کاالها 

را    اقالم خود  نیاز  مورد  باشدکنترل  ت ت  اقتصادی  شبکه  داشته  یک  در  ملی  اقتصادهای   .
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 . (Farrell & Newman, 2020) گرفتند قرار کاالها  کنندگانگسترده جهانی از تأمین 

کرونا به   کار یی پدیده جهانی شدن اقتصاد فرا رسید.   زمون  زمان برای شیوع ویرو  کرونا با 

لیبرال های سیستم سرمایه ضعف سرلت   لیان ساخت.    داری  به سمت تخصص را  ی شدن  حرکت 

ط ب رانی،  ای شر در    خاص ها یا م صوالت  برای مهارت   ویژه ب تولید و توجه به اصل مزیت نسبی،  

دشوار   را  اقتصادی بنگاه   بین   شدید   وابستگی   تنها   نه   سازی جهانی .  سازد می جایگزینی    و   های 

تهدیدات را تسری     تواند گسترا بلکه با تسهیل سیستم حمل و نقل می   داده   افزایش   را   کشورها 

 افزایش دهد.    منتظره   غیر   های شوک   برابر   ها در پذیری را دولت کند و  سی  

گست  دولتیماری،  ب  رابا  از  لیبرال  بسیاری  و  م دودیتغربی  های  سفر  زمینه  در  هایی 

بازار  زاد بدون م دودیت ات ادیه اروپا، صادرات  کردند.  تجارت وض    فرانسه و  لمان در 

الالم کردند.   ممنوع  را  ماسک صورت  مانند  پزشکی  است که  اقالم  از  این در شرایطی  قبل 

ویرو  شیوع  ت19کووید    شروع  نی یدول،  چینی  ماسککنندگان  از  را  می  دنیا  پزشکی  های 

اما دولت چین    .تولید خود را افزایش دادند  کرونا  به دلیل ب ران  هادهساختند. این تولیدکنن می

مقادیر زیادی   افزون بر  ن  نمود.را خریداری    موجود در بازارهای  به طور موثری تمام ماسک

، ب ران  این اقالم پزشکید کرد. نتیجه خرید  ارو  ماسک و دستگاه تنفس از خارج کشور نیز

 Farrell)را افزایش داد  کاالهای حیاتیلرضه بود که مشکالت کشورهای دیگر در تامین این  

, 2020Newman&  .) 

بین   کهی  در حال با ذهنیت  دنیا  با یک تهدید مشترک بیرهبران  سابقه،  المللی در مواجهه 

اقدامات  نها نشان  در لمل    های فراملی بیان کردند، اماسخنان خوبی راج  به لزوم همکاری 

جمهور    رئیس  انترناسیونالیسم لیبرالِهای  اندیشند. اندیشهتنها به مناف  کشورهای خود میداده  

 نگال مرکل و تعهد به ات ادیه اروپا موج  نشد که هیچ یک از    ،الظم  لمان  درص  فرانسه و

پزشکی پاسخ مثبت    هایدولت دیگر ات ادیه اروپا به درخواست فوری ایتالیا برای کمک  26

ایتالیا   به کرونا در  مبتالیان  اغل   دلیل فوت  اسپانیا  دهند.  پزشکی  و  کمبود دارو و تجهیزات 

   .(Legrain, 2020) است لنوان شده

ترکیه و  ماسک نیز    روسیه  ممنوع کردند.صادرات  را  تنفس  و دستگاه  پزشکی  برخی   های 

کند و مان  از  ن که چنین اقداماتی همبستگی را تضعیف می  اذلان داشته مقامات ات ادیه اروپا  

https://www.foreignaffairs.com/authors/abraham-newman
https://www.foreignaffairs.com/authors/abraham-newman


 77 ی المللنیو ب  یاسیوالت سکالن تح لیدر تحل نی نو یریمتغ روس؛ یرونا وک
 

 و  یر و   شیوع .  ات ادیه اروپا رویکرد مشترکی برای مبارزه با ویرو  جدید اتخاذ کند   شود می 

. است   کردهدور از دستر     را بیش از هر زمان دیگری   و یکپارچه   واحد کرونا، رویای اروپای  

و یک ب ران   مت د واقعی باشد   مجمولهیک    های ب رانی،در زمان   تواند ات ادیه اروپا نمی   زیرا 

انست به تون  که ایتالیا   گونههمان   را زیر سلوال ببرد؛ فلسفه وجودی ات ادیه اروپا   تواند غیرمنتظره می

می  نظر  به  کند.  تکیه  اروپا  دولت ات ادیه  بین  روابط  کرونا،  از  پس  به رسد  اروپا  ات ادیه  های 

دولت این  بین  همکاری  برای  جدید  اقدامات  و  کند  حرکت  بیشتری  استقالل  به ها،  سمت 

د به کمک توانن نمی در همه شرایط  که کشورها    نشان دادکرونا  ب ران  گیرد.    دشواری صورت

مت دان  و  باشند.   همسایگان  متکی  داروهای بعبارتی،    خود  صادرات  کردن  م دود  با  کرونا 

سازی تولید انواع م صوالت به دالیل امنیت که بومی این ایده    موج  شد   بخش زندگی نجات 

 .  (Roberts & Lamp, 2020)ضرورت دارد طرفداران زیادی پیدا کند  ملی  

دولت لملکرد  اسا   دربر  سازمانماه  ها  که  است  اخیر     خرین   در  جهانی  تجارت  های 

حجم   خود  بینی پیش  کرد  سال    است   ممکن  جهانی  تجارت  الالم    12/12  میالدی   2۰2۰در 

 دو  کاهش   با  2۰2۰  سال  در  مناطق   همه  سناریو،  دو  هر  یابد. در  کاهش   درصد  31.9  تا  درصد

 .(1ره )نک. نمودار شماشد  خواهند روبرو  واردات و صادرات در رقمی

 
 ( https://tejaratnews.com) منبع: سازمان تجارت جهانی، قابل دسترس در

وابستگی  مریکا    از ها است  کارشناسان امنیتی که مدت نگرانی   بر   شیوع کروناویرو  همینین، 

داروهای  مریکا از جمله    ٪ ۸۰بیش از    ص ه گذاشت. ،  کنند ی احسا  خطر م به واردات از چین  

https://tejaratnews.com/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%25D
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از دیدگاه  نها    . د ن شو در چین و هند تولید می   لمدتًاو    در خارج از کشور   ، ها  نتی بیوتیک   9۷٪

سیلین  تولید م صوالت ضروری مانند پنی   در دهد که چرا  مریکا باید  گیر نشان می این بیماری همه 

نمونه  باشد.  داشته  این    خودکفایی  از  تهیه وابستگی دیگری  مانند    تجهیزات    ها،  زمایشگاهی 

تشخیص ویرو  از  نها استفاده    های در کیت است که  (  RNA) ها یا شناساگرهای شیمیایی  معرف 

معرف می  این  تولید  در  ها  شود.  شرکت  دو  ان صار  سوئیس  در  و  شرکت  است.  هلند  دو  این 

افزایش سری  تقاضا برای   باشند. نتوانستند پاسخگوی  تا    م صوالت خود  این کمبود موج  شد 

بیفتد و  مریکا در پشت سر سایر کشورها قرار  تولید کیت  به تاخیر  های تست کرونا در  مریکا 

، مشاور تجاری دونالد  1ناوارو   یتر پ این مشکالت موج  شد تا  .  (Roberts & Lamp, 2020)  بگیرد 

ای برای  های تولیدی خود را به خانه  ورد و زنجیره ترامپ، با بیان اینکه ایاالت مت ده باید توانایی 

از تجارت  واشنگتن  خروج بیشتر  تهدید به    مت دین  مریکا را   سازد، داروهای ضروری فراهم  تهیه  

 . (Farrell & Newman, 2020) کند  جهانی  

اقتصادی که    های بنگاه .  نیز لیان ساختشکنندگی سیستم اقتصاد جهانی را    ویرو  کرونا

توانند ب ران را نسبتاً شدیدتر کنند. اگر شیوع  میپذیرد  انجام میتولید  نها در چندین کشور  

  اده مهم باز تولید یک قطعه یا م  از   جهانی  کنندهویرو  در یک کشور موج  شود که تامین 

های تأمین و  کند. این ب ران لزوم کوتاه کردن زنجیرهبماند، دیگران را به سقوط نزدیک می

توجه به ذخیره بیشتر قطعات در فرایندهای تولید برای مقاومت بیشتر در شرایط ب رانی را نشان  

 . (Roberts & Lamp, 2020) دهدمی

صادرات کاال و تجهیزات    ، های چینیخانه تعطیل شدن طوالنی بسیاری از کار برای نمونه،  

نسبت به سال قبل کاهش داده و موج  شده تا    2۰2۰از  ن کشور را در دو ماه نخست سال  

اروپایی تولید خودروهای  غول  در  دیگر  و  ایجاد شده  اَپل، وقفه  مانند  غیرچینی  فناوری  های 

به کار خود ادامه دهند با کاهش شدید تولید  خودروسازان در  برخی  .  مایکروسافت و سونی 

تولید کنندگان    سطح جهان پس از قط  دریافت قطعات از چین مجبور به توقف تولید شدند.

الکترونیک قطعات  کمبود  نگران  غربی  اروپای  تولید    بودندکوچکی    اتومبیل  یک  تنها  که 

هزینه  ها به جای پرداخت  در لصر جهانی شدن، شرکت.  کندکننده در ایتالیا  نها را لرضه می 

به   معین،  م صول  یک  تولید  برای  خود  نیاز  مورد  قطعات  و  مواد  کردن  انبار  و  خرید  برای 
 

1. Peter Navarro  

https://www.foreignaffairs.com/authors/abraham-newman
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می زنجیره  تکیه  و  نالین  روزانه  تأمین  رویکردهای  این  با  موجودی    ،کنند.  تولیدکنندگان 

نمی نگه  انبارها  در  نهایی    و  دارندزیادی  تولید  و  مونتاژ  از  قبل  کمی  که  هستند  صدد  در 

مقابل  ن  ، م صول در  ب ران جهانی،  میانه یک  در  این روا  اما  نمایند.  تامین  را  یازهای خود 

بسیار  سی شوک تأمین  زنجیره  بهای  است.  نمونه،پذیر  تأمین    رای  زنجیره  مشکالت 

های  درصد و تولید گوشی   ۵۰به میزان    2۰2۰  ها در ماه فوریهتاپم صوالت، تولید جهانی لپ

. این دو م صول  داده استدرصد کاهش    12حدود  را      2۰2۰  هوشمند در سه ماه نخست سال

تخصصی  سیایی    ساخته  قطعات با   تولیدکنندگان  توسط   & Farrell)  دشونمی  لرضهشده 

, 2020Newman).  ه اسا   دادهبر  که  مین  است  رئیس 1جورجیووا  کریستالیناها   صندوق  ، 

است  ،2پول   المللیبین    و  بوده  م اسبه«   »غیرقابل  گیرهمه  بیماری  این   انسانی  هزینه  که  معتقد 

  از   است  ممکن   حتی   ناشی از ویرو   منفی است و رکود اقتصادی  جهان   اقتصادی  اندازچشم

باشد    2۰۰۸سال    مالی  ب ران جهانی    .aq, 2020)(Abdulrazشدیدتر  با  نیز  بانک  مقایسه  در 

درصد تغییر داده    ۷٫۷، رشد اقتصادی جهان در سال جاری را به منفی  2۰2۰بینی ژانویه  پیش 

های اقتصادی  و برزیل بیشترین  سی   کشورهای لضو ات ادیه اروپااست. طبق این گزارا،  

 .(1)نک. جدول شمارهخواهند شد مت مل  کرونا را از شیوع ویرو 
 

 ( 2020انداز بانک جهانی از تولید ناخالص داخلی کشورها پس از شیوع کرونا )ژوئن چشم

 نام کشور ردیف
درصد تغییرات نسبت  

 2۰2۰به ژانویه 
 نام کشور ردیف

درصد تغییرات نسبت  
 2۰2۰به ژانویه 

 -۷.6 روسیه ۸ -۴.9 چین 1
 -۷.9  مریکا 9 -۵.۰ پاکستان 2
 -۸.۷ مکزیک 1۰ -۵.3 ایران  3
 -6.۰  رژانتین  11 -۵.۷ لربستان ۴
 -9.۰ هند  12 -۸.۸  فریقای جنوبی ۵
 -1۰.۰ برزیل 13 -6.۸ ترکیه  6
 -1۰.1 منطقه یورو 1۴ -6.۸ ژاپن  ۷

 -۷.۷ کل جهان 
)https://www.statista.com ) منبع:   

 
1. Kristalina Georgieva 
2. International Monetary Fund (IMF) 

https://www.foreignaffairs.com/authors/abraham-newman
https://www.statista.comمنبع/
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با  را  های پیییده تأمین جهانی کاالها  اتکا به زنجیرهیک  در نهایت، شیوع این بیماری اپیدم

و وابسته هستند در معرض    داشتههای غربی به  نها التماد  م وریت چین که بسیاری از شرکت

تواند نقطه لطفی باشد  های جهانی لرضه م صوالت میشکستن زنجیره  .قرار داده استخطر  

شبکه در  مشاغل  از  بسیاری  اغلتا  تولیدی  م لی های  سرمایه   کنندتر  کوتاه    .گذاری  برای 

های  مریکایی تولید خود را به مکزیک و  ضروری است تا شرکت   ، های لرضهکردن زنجیره

در دنیای پس از شود  بینی می پیش های اروپایی به اروپای شرقی یا ترکیه منتقل کنند.  شرکت

مصرف به  م لی  تولید  نزدیککرونا  بودکنندگان  خواهد  به    .(Legrain, 2020)  تر  ادامه  در 

 برخی نتایج احتمالی شیوع ویرو  کرونا در جهان به طور اجمال اشاره شده است. 

. روشی از زندگی که ناشی  باشددوران اوج جهانی شدن به پایان رسیده    رسدیبه نظر م*  

ی را  های اقتصادها و بنگاهشود. این ب ران دولتمی  کُندیا   وقفه است، متوقفاز ت رک بی

جهانی اقتصاد  فرایند  مجدد  ارزیابی  به  و  مجبور  می  یکپارچه  پیوسته  این کند.  بهم  با    مقابله 

مستلزم   دولتویرو   و  دخالت  هرها  اقتصاد    تعطیلی  موقت  نظر  چند  برخالف  این  و  بوده 

 ها و دخالت  نها در اقتصاد است. ها دربار  م دود شدن نقش دولتنلولیبرال

الگویی که کار یی  .  تخصصی کردن اقتصاد در سراسر جهان است  سازی بدنبالجهانی*  

بلکه  سی  خارقپذیریخوب،  را  العاده های  داردای  شوکبدنبال  همه.  مانند  گیری  هایی 

ها را نشان داد. وابستگی به واردات یک م صول خاص که تنها  پذیریاین  سی   19کووید  

شکنندگی غیرمنتظره ایجاد    ،های ب رانل ظه  تواند در شود، میدر مناطقی از جهان لرضه می

نماید  کاال  های تأمینکند و زنجیره بالث  .  را متوقف  با کرونا،    اساسی  اصول   تضعیفجنر 

می  در   ایزنجیره  هایشرکت   شدن  ترکوچک  و  جهانی  تولید در  یندهشودجهان  سیستم    ،. 

زنجیره و  جهان  سراسر  در  تولید  به  که  لرضهاقتصادی  طوالنی  کمرنر  متکی    های  باشد 

 خواهد شد.

  د. لملی نخواهد بومفید و  ها  دیگر برای دولت  ناشی از مزیت نسبی،  وری اقتصادیبهره*  

  ، بهنمودد و به واردات مواد غذایی تکیه  رتوان کشاورزی خود را متوقف ککه می  تفکراین  

ر چین یا  وضعیتی که در  ن بسیاری از تجهیزات پزشکی ضروری جهان د  .است  مردودکلی  

به لنوان یک موضوع امنیت  خودکفایی    و   هر کشور دیگری تولید شود، ت مل نخواهد شد
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 (. 1399)گری،  گیردقرار می تعمقملی مجدداً مورد 

سران کشورها  . کندتر میرا ملی و سیاست اقتصاد ،م دودیت صادرات و ممنولیت سفر* 

م استراتژیک از جمله صنای  غذایی و های مه اقداماتی را برای گسترا تولید داخلی در بخش

 .گیردسیاست حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی دوباره جان می  ،دهنددارویی انجام می 

بین  قابل التماد است  هدف م دود کردن تجارت  بازار داخلی  ایجاد یک  بلکه  المللی نیست 

ب رانپذیری   سی که   به  چالشکمتری  و  جهانیها  تجارت  از  ناشی  باشد  های  به    و داشته 

سیاست  به  خارج،  بر  تکیه  باشند جای  متکی  نیازهایشان  تامین  برای  خود  داخلی  و  ملی    های 

(Kadomtsev, 2020) . 

دولت  سیاست*   در    کنونی  مریکاهای  اخیر  سال  چند  پایه»در  اقتصاد  فروپاشی  های 

لنوان یک سیستم    « جهانی به  تجارت جهانی  به سازمان  التماد کشورها  توجهی  قابل  به طور 

. در حالی که کاخ  استکرده    های تجاری را تضعیفطراحی قوالد برای جلوگیری از جنر

در    کرد،می  لنواناقدامات م دود کننده    دلیلبه لنوان  را    « مناف  و امنیت ملی»از  دفاع  سفید  

ای مناس   گیری ویرو  کرونا به لنوان بهانهتواند از همهمی  دیگری  هر کشور  یط جدیدشرا

سازمان چارچوب  از  تجاری خارج  اختالفات  فصل  و  بین برای حل  استفاده های  کند.    المللی 

همه بیماری  نظم   19کووید    گیربنابراین  فلسفه  به  بخشیدن  مشرولیت  برای  مناس   خوراک 

»خودخ بر  مبتنی  و حمایتجهانی  فراهم می واهی  با چشمسازدگرایی«  مواجهه  در  از  .  اندازی 

می  بیماری،  این  از  ناشی  مقیا  گسترده  در  میر  و  را  جانبهتوان م کومیت یک مرگ  گرایی 

 تجویز نمود. و قالده«  هنجار»و  ن را به لنوان یک  تقبیح نمود

ب ر  - از  پس  شد.  خواهد  کشورها  استراتژیک  جدایی  موج   شاهد  کرونا  ما  کرونا  ان 

تواند موج  تسری  تشدید رقابت بین  مریکا و چین خواهیم بود. از یک سو، ب ران کرونا می

  هاقتصاد برتر جهان باقی ماندگرچه  ایاالت مت ده  .  روندِ لبور از جهانی شدنِ  مریکایی شود

ا که این  ؛ چرشدههای جدید مطر   زیادی در مورد قدرت مقابله  ن با چالش   هایپرسش اما  

به پایان برسد    19زمانی که کووید  ود.  کرونا لاجز و ناتوان بب ران  قدرت بزرگ، از مقابله با  

ها به سکونت در  ن لادت کرده بودند وجود خواهد  جهانی متفاوت از دنیایی که  مریکایی

اقتصاد جهانی همانند گذشته به نف  ایاالت  روندهای حاکم برداشت. فضای سیاست جهانی و  

http://en.interaffairs.ru/xfsearch/authors/Andrey+Kadomtsev/
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 . (Walt, 2020)مت ده نخواهد بود 

می   ملی  تولید  به  توجه  رویکرد  دیگر،  سوی  کاهش  از  بالث  به    اتکایتواند  جهان 

سبقت گرفتن از  مریکا و تبدیل شدن  بینی برخی اندیشمندان که  و پیش   تولیدات چینی شود

اول جهان  ابرقدرت  ارزیابی می  به  با تردید مورا سرنوشت م توم چین  را  اجه خواهد  کردند 

این ساخت.   ت رو، چین  از  نشودالا میکه  به چنین سرنوشتی دچار  از درخواست  ،  کند  پس 

بود که بعنوان    پکنایتالیا و بستن مرزها از سوی سایر کشورهای اروپایی، این    پاسخبی  کمک

برای پزشکی  به  اولین کشور کادر و تجهیزات  ارسال کرد  کمک  ( و 1399)طیفوری،    ایتالیا 

این اقدامات به دولت چین مجال می  توانست دهد روایت  نقش نیکوکار خوب را بازی کند. 

کرونا ویرو  در کشورهای غربی را کنترل کرده و با تقویت نفوذ خود نشان دهد در کاهش  

 درد و  الم بشر بصورت فعاالنه مشارکت دارد.  

مجموع بین ،  در  لرصه  در  پیامدهای  ن  و  کرونا  یاالملل  ب ران  ما  میبه  که  د وری  کند 

تاکید داشتند    هالیبرالهاست  ها هنوز بازیگران اصلی سیاست جهانی هستند. گرچه سال دولت

با   یا  دولت  ،زمان  گذرکه  بازیگران  سایر  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  کمتر  جهانی  امور  در  ها 

سازمان مانند  اجتمالی  وبین   هاینیروهای  شرکت  المللی  ملیتیغیردولتی،  چند  و    های 

بین تروریست این  های  با  داشت.  خواهند  جهانی  مناسبات  بر  بیشتری  تاثیر  که  هستند  المللی 

های  قبل از هر چیز از دولت  شهروندان شود،  وجود، هنگامی که تهدیدات جدیدی ایجاد می

ها برای م افظت از خود در برابر سپتامبر،  مریکایی  11یاری دارند. بعد از    توق  کمک وملی  

بین القالد لفو  یا  و  مایکروسافت  ملل،  سازمان  به  و  ه  واشنگتن  به  بلکه  نکردند  مراجعه  الملل 

به دنبال مقامات دولتی هستند تا    افراد امروز نیز در سرتاسر جهان   .چشم دوختنددولت فدرال  

که   همانطور  کنند.  پیدا  ب ران  حل  برای  مؤثر  پاسخ  تامپسونیک  هیچ  می  درک  گوید: 

نیست که تالاخواهی در همه زادی معنا  بدان  این  ندارد.  های گسترده  گیری جهانی وجود 

واق  دیدگاه  این  یاد ور  صرفاً  بلکه  نیست،  الزم  جهانی  سطح  بهدر  که  است  رغم  گرایان 

دولتجهانی بین شدن،  سیاست  اصلی  بازیگران  معاصر  جهان  در  همینان  و    بودهالملل  ها 

   (.139۸)والت،  ن نظریه زده استبر ای ایههر تایید دوبارکرونا مُ ویرو 
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 گیرینتیجه
تاریخ حیات خود بالهای هولناک بیماری کرونا  تربشر در  را پشت سر گذاشته    از شیوع 

انساناست.   هرا   موج   امروز  اطاللات   نیه  و  اخبار  بودن  دستر   در  است،  شده  ها 

باشد؛  وین ارتباطی میهای نگر این ویرو  به مدد فناوریگسترده از صدمات و تلفات ویران

پیشرفت از  سرخوردگی  می همینین  تصور  که  للمی  لصر های  به  کمک  نها  با  انسان  شد 

همهبیماری بیهای  است.  داده  پایان  این    شک،گیر جهانی  و جنرمانند  را    ب رانبشریت  ها 

اقتصاد، فرهنر    ،سیاست  برویرو  کرونا    اثراتگذاشت؛ اما  خواهد  پشت سر    پیشین   حوادث 

  در .  دن نخواهد بو   از  پیش یابد و جهان پساکرونا، مانند  جامعه انسانی تا چند دهه ادامه می  و

پیش   که  حالی ویرو می  بینیبرخی  موردانسان   2۰21  سال  تا  کنند  را    قرار  اذیت  و   زار  ها 

 نظر صرف  وجود،  این   برسد. با   پایان    ینده به  ماه  چند  ظرف  است  ممکن   چیز  خواهد داد، همه

کشید  طول  مدت  چه  نکهای  از کند،  تا  خواهد  غلبه  ویرو   این  بر  نوظهور    بشر  تهدید  این 

دولت بی بین  تفاوتی  و   نکه  پیشرفته  نیافتههای  شود    توسعه  از    درقائل  بسیاری  بلندمدت 

و   داده  تغییر  را  دنیا  اقتصادی  و  سیاسی  ضعفمناسبات  قوت  نقاط  در    و  اقتصاد  و  سیاست 

 سازد. میار  را  شک معاصری هاحکمرانی 

جهان و  حامیان جهانی شدن از ثروتمند شدن بدون مرز  اواخر سد  بیستم،  در  همینان که  

و  بسیاری از کارگران    اقشار تهیدست و  صدمه زدن به  ه، از وردبه میان    رفاه اجتمالی سخن 

طبقاتی   گسترده  شکاف  شدند  ایجاد  جنبش غافل  ظهور  امکان  رهبران  ها و  در    و  پوپولیستی 

کشورها  بسی  از  ساخترا  اری  مولفه   کرونا  اپیدمی  اکنون  .ندفراهم  تقویت  که  با  دیگری  های 

به معکو  شدن روند جهانی شدن سرلت بیشتری    کردند،پیشتر جهانی شدن را تضعیف می

 نهم  فرهنر مراودات و تعامالت اجتمالى  گرایان بر این باورند کرونا با تغییر  واق بخشد.  می

فاقد که  جهانی  استدولت   در  اخالقی  رهبران  و  التماد  قابل  اجتمالی  »به    های  و گسست 

بسیاریمی  « المللی بین  افراد  انجامد. شاید  بسته    از  و  به جوام  کوچک  بازگشت  برای  تمایلی 

است  را  گذشته   مسلم  اما  نیه  باشند،  بر    بشرنداشته  دهه گذشته  شدن چند  جهانی  به  دیگر 

های زندگی خود هستند.  استقالل و شیوه  حفظ  مردم مایل به تعداد بیشتری ازد. اکنون گردنمی

انگلستان نشان داد،   خواهند  می های بیشتری  پس از این ب ران، ملتهمانطور که برگزیت در 
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 .دوباره استقالل خود را به دست بیاورند

 و  دادرا کاهش    المللیبین مسافر و تجارت    ،جابجایی کاالو  قدرت ت رک  کرونا  بیماری  

جهانر به   اقتصادی،  هبران  مردم  سی   فعاالن  لموم  بودن  و  بین   سیستمپذیر  الملل  اقتصاد 

نشان    کنونی فروملی  د. کرونا گرچه  دارا  به چالش    هتوانستدر سطح  را  لیبرالیستی  فردگرایی 

ملی   در سطح  اما  ملیبکشد  تقویت  تضعیف  موج   و  شدن جهانی شدن  کمرنر  و  گرایی 

شداقتصاد   و بازار  زاد  بیشترلی م  ه  حمایت  طرفدار  که  داخلی  گراها  اقتصاد  کنترل    از  و 

هستند   داد.مهاجرت  قرار  قدرت  موض   در  دولت   کروناب ران    را  ناتوانی  از  نکه  های  پس 

ساده  تامین  در  اسپانیا  و  ایتالیا  فرانسه،  مت ده،  ایاالت  نظیر  بزرگ  نیازها  صنعتی    مانندترین 

زمانی    کردثابت     شکار ساخت؛  را   بیماران کروناییهای تنفسی برای نجات  ماسک و دستگاه 

حل  ارائه راهواکنش مناس  و  قادر به    زیراپاشد  بازار فرو می  های که اوضاع ب رانی شود نیرو

اقتصاد داخلی خود هستند،  سالمت شهروندان و در حالی که همه کشورها نگران  .ندنیست سری  

افراطی مانند دونالد ترامپ که تمام  از سران  برخی  رسد.  امکان کمک به دیگران به حداقل می

، بدون مداخله گسترده دولت  اندفهمیدهاکنون  تالا خود را برای تضعیف دولت انجام داده،  

. در مجموع ب ران کرونا  د دادنبازار بور  به سقوط خود ادامه خواه  های اقتصادی وشاخص

 به ما یاد وری کرد که: 

اقتصادی با تبعات سیاسی و  جلوگیری از بروز یک ب ران  دولت، تنها نهاد مطملن برای  *  

یابد.    سابقه است.بیاجتمالی   باز  اقتصاد قادر نخواهد بود توان خود را  بدون حمایت دولت، 

های بیکار یک نیاز اساسی است و سیستم بهداشت و  پشتیبانی گسترده دولت برای تأمین توده

سال نمیها  دولتدرمان   غفلت  از  پس  نلولیبرال،ای  هتواند  اقتصاد  حال    حاکمیت  به  دوباره 

   .خود رها شود

راه*   همیشه  جهانی  ندارد.  حلمشکالت  جهانی  شکل  هایرقابت های  مان   -ژئوپلیتیک 

است. جهانی  دولت  واقعگرایان،    گیری  دید  بین همکاریاز  بخاطر  های  غالبا    تر  المللی 

نکنند،دولت لمل  خود  تعهدات  به  دیگران  اینکه  از  است.  ها  کشورها    شکننده  از  بسیاری 

 . ن باشد سود نگران هستند که ضرر این همکاری بیشتر از 

کاری در دادن اطاللات کافی از  های غربی به چین مبنی بر پنهان* اتهام برخی از دولت 
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یابد و تاثیر مخربی    گسترا  جهان  سرتاسر  شیوع بیماری کرونا که موج  شد این ویرو  در

انسان سالمت  میبر  بگذارد،  جهانی  اقتصاد  و  اجماع ها  یک  ایجاد  در  موثری  لامل  تواند 

های غربی پیشتر به دلیل مناف   گسترده برای مقابله با ابرقدرت  ینده جهان باشد. گرچه دولت 

زیان خاطر  به  اینک  نبودند،  پکن  با  رویارویی  به  حاضر  ممکن  اقتصادی  مالی،  و  جانی  های 

های غربی با  ی و روسیه شاهد جنر سرد جدیدی میان قدرتاست بجای ات اد جماهیر شورو 

 چین باشیم. 

بازار*   به  نیازهای    با هدفمشاغل بومی  یابد و  جهانی کاهش می  های مشاغل وابسته  رف  

یافت خواهد  گسترا  مصرف.  م لی  طریق  از  سیاسی  دولتفشارهای  بر  و  کنندگان  ها 

تر  نزدیک  د وسعی در سازماندهی مجدنها   اقتصادی ت میل خواهد شد. بسیاری از    هایبنگاه

به  خطوط    نمودن دولت  مصرفبازار  تولید  حمایت  دارند.  م لی    هانهایی  تولیدکنندگان  از 

اولویت    ،از وابستگی به وارداتکشورها    رهایی مواد غذایی برای    و  بویژه در بخش کشاورزی

از دولتاصلی   بود.بسیاری  ب را  ها خواهد  به واسطه  نی میوارداتی که در شرایط  قط   تواند 

 . شود  مختلتوقف حمل و نقل زنجیره توزی  و 

-میداری بلکه  نه مرگ سرمایهگیری ویرو  کرونا  همه  ، دوم هزاره سوم  ۀده   در پایانِ*  

فرو میخی  باشد.  تواند  شدن  جهانی  تابوت  بر  حداقلی  ملت  رفته  دولت  ایده  برابر  در  ها 

بکه  ها  نلولیبرال پاسخگویی  به  نیازهای  قادر  و  ه  نیستبینملی   .مقاومت خواهند کرد  ،المللی 

ناچار   به  کشورها  از  برنامه بسیاری  سمت  رفابه  فرودستان   ههای  نف   به  گزینشی  و  همگانی 

رفت نمایان .  خواهند  کرونا  ب ران  دل  از  نظمی  چگونه  ساخت  خواهد  روشن  زمان  گذر 

   ه نیازهای امروز مردم جهان باشد.پاسخی ب دولت رفاه هایی از سنخ خواهد شد. شاید سیاست 

افزارها و مداخالت نظامی  های کالن بجای ساخت جنر* با ظهور تهدیدات نوین، بودجه

پژوهش  صرف  دولتباید  که  همانگونه  شود.  للمی  سال های  با  زمایش  و  ها  جنگی  های 

دشمن نامرئی   کنند، برای مقابله با یکانجام مانورهای نظامی  مادگی دفالی خود را حفظ می

دولت نیز  کروناویرو   با  موزامانند  از  ها  دفاع  باید  مادگی  بهداشتی  و  للمی  های 

 شهروندان خود را داشته باشند. 

تصمیم*   سرمایه  یابنددرمی  گیرنهادهای  در که  باید  فناوری  و  للم  توسعه  در  گذاری 
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بیمار برای  اگر دانشمندان واکسن و دارویی  بگیرد و  قرار    کشف های لصر جدید  یاولویت 

باقی نخواهد  چیزی    سرگرمی، هنر، ورزا و...    ،تفریح  ،توریسم  های خدمات،از بخش نکنند،  

 ماند.  

نژاد،    * کرونا بدون به دولت،  انسانو    ملیتتوجه  با همه  ها برخورد یکسانی دارد و  دین 

ویرو  این  نمی  نامرئی  اثرات مخرب  نمی  شناسد مرز  تو هیچ کشوری  به  بر  ن  تواند  نهایی 

 –نباید انتظار تشکیل یک دولت واحد جهانی داشته باشیم. ما با دولت    غلبه کند. با این وجود،

توان  گرایی به معنی نفرت از بیگانگان نیست. می ها مواجه هستیم اما در لصر جدید، ملیملت

ملی  احساسات  داشتن  با  ملتهمزمان  دیگر  با  به همکاری  میل  داشت.  گرایانه  در حقیقت،  ها 

بیماری مانند  برابر تهدیدات جهانی  به  های همهمراقبت از مردم یک سرزمین در  نیازمند  گیر، 

مندی لمومی همه کشورهای  همکاری و تبادل دانش و اطاللات در بین همه  حاد بشر و بهره

سری    ت والت  وقوع  با  است.  ص یح  و  موزا  بهداشت  و  درمان  سیستم  از  جهان  دنیا  در 

گرفتن  امروز اجتناباز  رمان  فاصله  واقعیتگرایی  ت لیل  از  نباید  و  است  اجتناب  ها  ناپذیر 

  کرد.
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