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 دهچکی

چگوندده    19-کوویدد    ی کنونی، بحران پرسش اصلی مقاله عبارت است از اینکه »در شرایط  
روی گفتمددان جهددانی شدد ن  تدداریر گشاشددته و  چدده سددناریوهایی پددیش   ش ن   گفتمان جهانی   بر 

حاصددل شدد ه    ( ی وپرداز ی )سددنار   پژوهی ن ه ی روش آ   « نتایج حاصل از تحقیق که با ؟ خواهن  بود 
هددای شددناوری  ش ن با دال مرکدد ی لیبرالیسددم و بددا دال ن جهانی ده  که گفتما است، نشان می 

در    ؛ شدد ه بددود های اساسی  دچار آسیب کرونا    بحران از    ش ی پ ی  بازار آزاد و تجارت جهان چون  
  ی ضددربت   ی ها اسددت ی س     ی در ادامدده تشدد  به این امر شدد ت بیشددی  و  کرونا    ی ر ی گ همه این میان،  
عدد الت    ت یدد ، ع م رعا اخبار اطالعات و    ی دساز انس اد مرزها، کنترل و مح و   ل قبی   از   ها دولت 
  ی مددابق   ج ی بدده تدد ر     ی و سانسددور شدد    یی اقتدد ارگرا   سددم، ی ونال ی ناس   وع ی و حقوق بشر، ش   ی اجتماع 
رس  در بدداآ آیندد ه پددیش روی  به نظر می   روبرو ساخت.   ق ی عم   ی با چالش     ی شناور را ن   های دال 

  -بن ی عبارتندد  ازا الدد  سته گفتمان جهانی ش ن نی  چهار سناریو قابل طرح است که در سه د 
  -هددا؛ آ ش ن به روال گششته و همبستگی مج د میددان دولددت بازگشت جهانی   آین ه مطلوآا 
ی؛  طلب ها بدده منف ددت دولت   ی آور ی ش ن و رو   ی جهان   فراین  کاهش سرعت    -1آین ه محتملا  

آیندد ه ممکددنا    -الملددل؛    کاهش سرعت فراین  جهانی ش ن و انقباض موقت محیط بین -2
 های ج ی . داری و ظهور ای ئولوژی ق  گفتمان جهانی ش ن، شکست ای ئولوژی سرمایه تو 
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 مقدمه 
ازبی ب    اولیه  تردی   نوامبر  19- یکوو  روسیو   شناسایی  ،  ن ی در شهر ووهان چ   2019  در 

اب اد    همه و    برگرفتهجهان را در    تمامسرعت    ن ی توان  با اب  روسیو  ن ی نبود که ا  بینیقابل پیش 

را انسانی  ب  حیات  چالش  روبهیبا  کن .  سابقه  نشان  رو  انسان  اجتماعی  زیست  تاریخ  مطال ه 

 یآنفوالن ا ، اهی طاعون س  همچونی  رداری واگ های یماری ب ه  که مردم جهان تاکنون تجربهدمی

در این    اجتماع جهانی رانتوانسته است    ا هیچک ام از آنها ان  امرا داشته  تیهپات  ایو    ییای اسپان

و   امقیاس  و    با    انی م   ن ی به  اضطراآ  کن   مرگ   خطرترس،  و  .  روبرو  شیوع  حاضر  حال  در 

سیاسی،   کرونا،  ویروس  گیری همه جهانی  اقتصادی   ساختارهای  اجتماعی  محصول    که  را  و 

ارتباطات مراودات در عصر  به چالش    ت اوم و گسترش    آرار  تیریب   حال  کشی ه و دربود، 

و  به  توجه   با  .است  ش نجهانی جهانی،   در  رایج  موضوعات  مقوالت  اقتصاد  و    سیاست 

قبیل  هاینشانه از  ش ن  جهانی  ع الت    جهانی،  اقتصاد  بشر،  حقوق  مردمساالری،  گفتمان 

و  اجتماعی، بیان  مفاهیمرسانه  آزادی  آزاد،    حوزه  در  که  است   شناوری   و   سیال  های 

موّی  این است که   گونگیگفتمان حوزه  در مفاهیم شناور این   وجود. دارد قرار  گونگیگفتمان

م رض خود،    در  مفاهیم  این   دادن   قرار  با  توانن های فراگیر میغیر یا حتی بحران   هایگفتمان

به چالش بکشن  یا  باز ت ری  کنن   آنها را  م انی.  همه  بحران کرونا،  از    بر  هانشانه  این   پیش 

رسی ه بود؛ اما بحران    موقت  رباتِ صرفاً  و  قرار  به   جهانی ش ن  گفتمان  مرک ی  دال  تمحوری

  وجود  دیگر  بن یمفصل  در  گرفتن   قرار  و  م نایی  تیلیه  احتمال  همیشه  رابت کرد،  19-کووی 

دیگر، در گفتمان جهانی ش ن،.  دارد عبارت    کار   به  را  ش ه  یاد  مفاهیم  و  ها نشانه  همواره  به 

و  ذاتی  نه  آن  م انی  اما  بریم،می در همین راستا،    .است  ش ه  ایجاد  ما  وسیله  به  ال اما  نه  است 

که   است  این  تأر پرسش  چه  کرونا  جهان  یرات ی »بحران  گفتمان  چه    یبر  و  دارد؟  ش ن 

 . « آن قابل تصور است؟ یروش ی پ ن هی آ یبرا ییوهایسنار
 

 پیشینه تحقیق 
به   گفت  بای   مشیصاً  تحقیق  پیشینه  با  ارتباط  و در  موضوع  بودن  ج ی   و  تازگی  دلیل 

همه تحلیلی  یا  مستقل  پژوهشی  تاکنون  مقایسه،  مورد  فارسی  متغیرهای  به  زمینه  این  در  جانبه 

ژورنالیستی،   شکل  به  نی   انگلیسی  به  ش ه  نگاشته  آرار  از  برخی  همچنین  است.  نش ه  منتشر 
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ر ادامه به ذکر برخی از این  ان . دصرفا تاریرات اقتصادی کرونا بر جهانی ش ن را بررسی کرده

 شود. آرار پرداخته می

1-  « با عنوان  از    ش ن را  یجهان  19-کووی   ایآسایت اکونومیست در متنی کلی و کوتاه 

های هوایی و دریایی و خری  و به تاریر اقتصادی بحران کرونا از قبیل مسافرت  « است؟  بین برده

می کاالها  وفروش  مالی  پردازد  بحران  است  انتظار  کنن ه    رانیو  روپیش   م تق   نبای   و  است 

  (The Economist, 2020). بازگشت سریع به شرایط قبل را داشته باشیم

با عنوان »و همکاران در مقاله  یایا   سانی  -2 ا 19-کووی   در زمان  ش ن  ی جهانای میتصر 

  ی ر کشورهابکرونا    ی اقتصاد  راتی پرداختن به تأری« با  فور  یها رفع چالش   یبرا  قا یآفر  تصمیم

مییقایآفر است الل  باکه دولت  ن کنی ،  اولو  ی اجتماع  ت یحما  یها برنامه   یها  قرار    تیرا در 

آنها،  دهن .   باور    ییقایآفر  کشورهای   بهبای   منظور    ن ی ا  یبرا  یالمللن یب  رانگشا هیسرمابه 

 Yaya, Otu) شودگرچه این اق ام خود باعث اف ایش ب هکاری این کشورها میکمک کنن   

& Labonté, 2020 .) 

در    آلتمن   استیو  -3 یادداشتی  اصلدر  سایتصفحه  هاروارد  یبررس   ی  این  تجارت  ذیل   ،

« که  در    ریتأر   19-کووی   ایآعنوان  داشت؟  ش ن  یجهان رون   مان گار  میخواه     نویس « 

ها  رو به زوال است، اما همچنان فرصت  یالمللن یب  یهاانیجر  و  دچار بحران ش هش ن    یجهان 

پیش   یتجار  یهاالش و چ داردنوینی  قرار  او،  .  روی کشورهای جهان  منظر  دق از  به    قی توجه 

شرکتیم  ی سازیجهان   یهامحرک به  جهانتوان   تالطم  از  تا  کن   کمک  کسب    ی ها  ش ن 

 . (Altman, 2020)سود کنن  

سایت  طوالن  عمر  -4 »واق   ری تأر   -یواق   یری ادگ ی  در  عنوان  ذیل  پس    ش ن  یجهانی، 

« در تحلیلی بسیار کوتاه بر آرار جهانی ش ن بر است؟  شرایطی بوجود آم هچه  ا  19-کووی از

م تق  است   نموده و  اقتصادی آمریکا تمرک   بوض یت  دو هفته    کایدر آمر  یکاری اگر سطح 

بکش ، شک جهان   آمریکاکه    ست ی ن  ی طول  میسابقهکم  یبا رکود  روبرو   ,Toulan) شود  ای 

2020 .) 

برمبنای   تحقیق می بنابراین،  پیشینه  پژوهش در مواردی  مطال ه  این  نمود که  است الل  توان 

اقتصادی و سیاسی جهانی ش ن؛    -1  چون اب اد  اب اد تحت تأریر؛    -2برررسی  به  ورود ج ئی 
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ادبیات ژورنالیستی؛    -3 از  داده   -4پرهی   روشمن   و  تحلیل  سناریو-5ها  از رویکرد  -استفاده 

 شین متفاوت بوده و از هر نظر تازگی دارد. های پی نویسی، نسبت به نگاشته

 

 روش پژوهش 
  ط یدر شرا اقتصادی رخ ادهای جهانی، -تحلیل اب اد سیاسی ایمناسب بر ی از اب ارها یکی

قط  سنارتی ع م  روش  است.  نویسیوی،  میان  از  نوشتار  این  در  میتل   بنابراین  های 

بانی تج یه و تحلیل رون ها، دی هها،  رانپژوهی ی نی روش دلفی، تج یه و تحلیل پیشآین ه

نگری؛ با توجه به ه ف و موضوع سازی، پس راه، سناریوپردازی، م لینگ و شبیهآین ه، نقشه

انتیاآ  های در دسترس  مورد تحقیق و همچنین اطالعات و داده روش، روش سناریوپردازی 

 ش ه است. 

 

 پژوهیآینده هایروش از سناریونویسی به عنوان یکی 
روش سناری از  یکی  عنوان  به  آین هونویسی  و  های  وقایع  تبیین  و  شرح  همان  پژوهی؛ 

آین ه در  آن  تحقق  امکان  م ّین،  شرایط  از  متأرر  که  است  واقع    روی ادهایی  در  دارد.  وجود 

هایی که دوست داریم اتفاق بیفت ، آین ه محتمل  سناریو؛ تصوراتی از آین ه مطلوآ یا آین ه

ن کم است  آ  احتمال وقوعای که  وع را دارد و آین ه ممکن ی نی آین هکه بیشترین احتمال وق

باش . ه ف از بکارگیری این سه دسته، به  ، میدارن   یادیز  اری بس  یهاام ی اگر رخ دهن  پ  یول

های  های اتیاذ ش ه در مقابل مشکالت و چالش ها و سیاست آزمون گشاشتن کیفیت استراتژی

ممک  از  فضایی  ترسیم  با  ت وین  آین ه،  و  اتیاذ  خ مت  در  سناریوها  مبنا،  این  بر  است.  نات 

قرار میاستراتژی نظامها  از طریق کش   عمل  این  و چالش من  فرصتگیرد.  پیش ها  رو  های 

ما کمک میمحقق می به  بلکه  نیست  آین ه  باآ  تنها یک گمانه در  البته سناریوها  کن  شود. 

کرده،   فکر  آین ه  به  حال،  شرایط  در  کنیم.ری گ می صمتچگونه  م یریت  را  آن  و  بنابراین    ی 

که  می بود  م عی  چهره  سناریو،توان  و  ه ف .  است  آین ه  رخ  نی   اساس  همین   بر 

بر ضرورت  سناریونویسی، یا    و  آین ه  مورد  در  ان یشی ن  تأکی   آلترناتیو  به  بیشی ن  وس ت 

مجهول و   ت که آین هواق یت این اس.  باش   ما  نظر  مورد  احتماال  که  است  های جایگ ینیگ ینه
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  روی ادها و وقایع نام لوم و نامشیص   مورد  در  تفکر و ت مق  سناریو  است. با این حال،  نام لوم

می  ما  به   را سناریوها.  ده آموزش  عبارتی،  و    درباره   که   آموزن می  ما  به   به  مجهوالت 

  خود  ذهن  از  را  نادرست  هایفرضیه   ها وفرض من  فکر کرده و تییالت، پیش نظام  نام لومات

متحول    را  ما  جهان  است  ممکن   که  را  هاییها و چالش بستم ضالت، بن   بتوانیم  و  خارج کنیم

به   ویژگی آن،  اقرار  بر این اساس، آین ه نام لوم و  .(Martin, 1982: 123)بهتر بشناسیم    سازن ،

رو  پیش   های سکوت و سکون در برابر میاطرات و چالش  برای  ای بهانه  توان نمی  هیچ عنوان

  برای  که  باش   امکاناتی  فهم و شناختمان از  پایه  بر  بای   آین ه  در  ما  های مجموعه کنش .  باش 

  شناسایی  توانمی   را   آنها   در شرایط ف لی ی نی امروز و حال،  و   دارد  وجود  دگرگونی و تغییر

سناریوسازی  .کرد کیفیت  با  بنابراین  و  چگونگی  تغی   فکر  ماهیت،  در  س ی  و  دارد  یر  ارتباط 

و بانی    بوده  وابسته   ما  فرهنگی  اصول   به  که  دارد. ی نی همان نگرشی   دنیا  به  ما   شرطی«   »نگرش

همین .  است  آین ه  به  نسبت  ما   دی   مح ودیت نگرش   اصلی  ه ف   رو،از  نوع  و    روش 

   (.Chermack, 2004: 261) است  اما و اگرها و هامح ودیت کنارزدن سناریونویسی،

منطقسناریوسازی   برای بای های  هم کلیت موضوع  آین ه  ی،  هم  و  باش   بای  شفاف  پژوه 

اطالعات    کلیه  بای   فهم کلیت موضوع،  از   سازی کن . پسب ون دغ غه و تا ح  امکان شفاف

 زمان   طول  در  هاداده  بر اساس این   احتماالتی که  از آن، تمامی  پس .  شون   آوریجمع  مرتبط

  نیروها و مقوالتی  تحلیل  و  تج یه  و  شناسایی  ،ب  ی  گام.  گردد  بررسی  بگیرن   شکل  توانن می

و شرایط خاص  تشکیل  در  که  است این چرخه.  موررن   وقایع  ادامه،  با کمکدر    و  منطق  ها 

  در نهایت عوامل  شون  وو بازنویسی می تصحیح تیصصی و در برخی موارد کمّی،  هایتحلیل 

زده  نامربوط در   ترجامع  بطور  .Swap, Leonard & M Shields, 2001: 103))شون   می  کنار 

  استفاده  تفکر  طرز   سناریو  یک  زمانیکه   -1ضروری استا    زیر  موارد  رعایت  ساخت سناریوها 

  -2است؛    گشته  تب یل  آموزش  برای  اب اری  به  سناریو  درحقیقت  ده ،می  تغییر  را  آن  از  کنن ه

  و   تج یه  پایه  رب  بای   خوآ  سناریوی  یک  -3گردن ؛    بنا  حال  وقایع  اساس   بر  بای   سناریوها

  -4باش ؛    داشته  وجود  هماهنگی  آن  داخلی  دهن ه  تشکیل  عوامل  بین   و  گردی ه  بنا  دقیق  تحلیل

و    قرار  قبول   مورد  سناریو   آن  از  کنن ه  استفاده  دی   از  بای   سناریو  هر   اینکه   برای  -5گیرد 

  به  و  مستقیم  ،آن  سازن گان  منظور   بای   باش   داشته  وجود  سناریوها  از  استفاده  امکان  مستقیماً
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و .   (Chermack, 2005: 114)گردد  بیان  وضوح ش ن  جهانی  گفتمان  ت ری   ادامه ضمن  در 

فهم   در  مؤرر  کروناچالش نکات  فراگیر  بحران  دوره  در  مشکور  گفتمان  زمینه  های  ساز  که 

پیشران تبیین  به  بود،  خواهن   موضوع  قط یت شفافیت  ع م  و  و ها  کرونا  بحران  موضوع  های 

 شود. سناریوهای مرتبط پرداخته می طرح  ش ن ون بر فراین  جهانی تاریر آ
 

 و آینده گفتمان جهانی شدن   19-بحران کووید

 شدن  جهانی  گفتمان
پژوهشگران، از  جهانی  بسیاری  رون های   ادغام  فراین   را   ش نگفتمان  پیوسته  و    مستمر 

ای ئولوژی،فرهنگ  که  یاگونهبه  دانن ؛داخلی می  ساختارهای  و   فراملی  گوناگون اقتصاد و   ، 

م تق      ن ی گ  یآنتون کن . در همین راستا  می   نفوذ  دیگر  کشور  با سهولت به   کشور  یک  سیاست

  که  گرددبرمی  جوامع  و  ها دولت  بین   درونی  ارتباطات  و  پیون ها  تکثر   به  ش نجهانی»استا  

  حوادث،  آن  طریق  از  که  است  رون ی  بیانگر  نش جهانی.  ده می  شکل  را  کنونی  جهانی  نظام

 در   جوامع  و  افراد  برای  مهمی  پیام های  جهان  از  قسمت  یک  در  هاف الیت   و  تصمیمات

  . در این میان، برخی (Giddens, 1992: 19-20) « دارد   همراه  به  زمین   کره  دوردست  هایبیش 

بینن ؛  می  تک خطی  صورت  به  را  ش نان جهانیمسیر و کیفیت حرکت گفتم  ان یشمن ان،  از

که م نا  یکسان  ش نجهانی  ب ین  اقتصاداز  به   فناوری  و  سازی  و    تغییرات  سوی  شروع کرده 

سیاسی اجتماعی،  فرهنگی   در حرکت  ب رگ  اب اد  به  نی   تغییرات  انتهای  آنها  منظر  از    است. 

 . (Douglas & Craig, 1995: 373) شودختم می

گفتمان جهانی  1کوهن  رابرت  و  ینا  وزفج بهتر  برای درک  واژگانی  ش ننی     چون   از 

متقابلیکسان وابستگی  و  جهانی  می   سازی  چوناستفاده  میتلفی  انواع  در  که    کنن  

 Nye)  قابل تقسیم هستن   اجتماعی  و  محیطی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادیزیست  گراییجهانی

& Keohane, 2004: 191-193)های  . بنابراین به منظور بررسی جهانی ش ن بای  اب اد و ویژگی

 میتل  آن را شناخت که هفت مورد به شرح زیر آم ه استا

  ی اجتماع   یهاحوزه  همه  در  ،یکپارچگ ی   ن یع  در  بلکه   ستین  یب  تک  ش نیجهان   ن یفرآ

  تی حاکم   ش ن،  ی جهان  ن یفرا   پرتو  در  -2  ؛(Hoffmann, 2002: 107-108)  کن ی م  نفوذ
 
 دانن . ترین پ ی آورن گان نظریه وابستگی متقابل می. رابرت کوهن و جوزف نای را مهمترین و اصلی1
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  و  یفرامل  مت  د  یهانهاد   و  ییگراچن جانبه  آن  ن ی گ یجا  و   است  کاهش   به  رو   هادولت

  فرهنگ    از  یشکل  ،یفرهنگ   ب    در  ن یهمچن  -3  ؛(417ا  3ج  ، 1385  کاستل ،) است  یردولت ی غ

  به  ای  حشف  یبرا  انه یاقت ارگرا  ا ی  کارانه محافظه  کنش  هرگونه   که  است  ظهور  حال  در  یجهان 

  ن ی گ یجا   ی ن   یاقتصاد  منظر  از  -4  تاب ؛یبرنم  را  منتق   ای  میال   یهاتیهو  ران ن  هی حاش 

  از متارر -5 ؛(Hoffmann, 2002: 110)  بود  خواه  ی جهان بازِ اقتصاد از یا گونه یمل یاقتصادها

  ضمن  انی ب   یدآزا  و  یدموکراس  سم،ی برالیل  بشر،  حقوق  مانن   یمی مفاه   ش ن،  یجهان  گفتمان

  مرتبط  ق رت  و  اعتبار  ،تی ث یح  چون  یمسائل  با  هادولت  و  جوامع  از  یار ی بس  یبرا  افتن ی  تی اهم

  .است  وقوع  حال  در  ین ید  یها ارزش   و  هنجارها  در  الگو  ر یی تغ   از  ینوع  -6  ش ؛  خواهن 

 یمرام  و   یهبمش  ب رگ  یهاتی فراروا  »اعتبار ا  داردیم  ان ی ب  صراحتاً  نگلهارتیا  رونال   چنانچه 

  از  که  یمراتبسلسله  نظام  و  یهمسان   جادیا.  است  رفتن   دست  از  حال  در  مردم  یهاتوده  ن یب  در

 :Inglehart, 1997« )ده یم  تکثر  روزاف ون  رشیپش  به  را  خود  یجا  است  تهی م رن  یهایژگیو

  ی اری بس  آن،  یگفتمان  آچارچو   در.  دارد  یگرچالش   ذات   ش نی جهان  گفتمان  -7( و  58-59

  ت،یهو  ن،ید  ،ی جمهور  و  یبرابر   ت،ی امن   دولت،  صلح،  ،یآزاد  همچون  کی کالس  می مفاه   از

  (Akram, 2002).  شودیم  فراهم  آن   یبازت ر  نهی زم  و  ش ه  متحول  فرهنگ  و  یمل  اقت ار

  یهژمون است،  برالیل ی بودگیجهان  آن یمرک  دال  که ی گفتمان قامت  در ش نیجهان   ن،یبنابرا

  م رض  در  را  هاگفتمان  گرید  و  داده  جلوه   ی  ی طب  و  یعاد  کارآم ،  ییالگو  عنوان   با  را  برالی ل

 .  ده یم  قرار خود

 

 

 

 

 

 
 بندی گفتمان جهانی شدن : مفصل1نمودار شماره 
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ویژگی از  جهانی گششته  که  های  پشیرفت  بای      ه یپ   کی  نه  ش نیجهان   گفتمانش ن، 

این امکان وجود دارد که    بلکه  زوال استبی  و   ون تغییر، ببترا   هی پ   کی  نه  و  محض  یجبر

همواره نی   بحران  بی رق   یهاگفتمان  یسو  از  خود  حتی  بین یا  کشی ه  های  چالش  به  المللی 

ی نی  بحران.  شود آن  مرک ی  دال  هم  که  هم    سمی برالیل  یبودگ یجهانهایی  ی  هانشانه و 

آنمفصل پیرامون  ش ه  جهان  اقتصاد  چون  بن ی  حقوق  گوطن ،  رسانه،  و  بیان  آزادی  رایی، 

دموکراسی    بشر، اجتماعی،  می  -ع الت  اشاره  آنها  به  ادامه  در  چالش    -شود  که  به  را 

نشانه .  کشن می این  امروزه  چن   هر  قامت  ها بنابراین    م رفی   ری فراگ  و   شمولجهان  یم ان   در 

تمان ب رگ را به چالش  ین گفالمللی کرونا در قامت یک غیر، ااما امروزه بحران بین   شون یم

 کشی ه است.  

 

 شدن ی جهان  گفتمان بر آن  ریتأث و کرونا
 جهانی  اقتصاد چالش  و کرونا  -الف

بین  تجارت  بحث  بر  را  خود  ج ی  تاریر  نیستین  کرونا  بیماری  اقتصاد  شیوع  و  الملل 

نقطه، جهانی همان  از  نهاد. جایی که درست  برجای  مکشورها  این  بود.  آغاز ش ه  ساله  ش ن 

ش ن، تولی  و تجارت بویژه در شرایط  موجب گردی  تا تردی های بسیاری درباره آین ه جهانی 

نیروی   درگیربودن قرنطینه  می ان  تابع  را  آن  تاریرگشاری  برخی  بگیرد.  شکل  من ل  در  کار 

جغرافیایی   توزیع  و  جهانی  تولی   در  میتل   مناطق  کشورهای  در  جغرافیاییصنایع    میتل  

ش ن  ( و برخی دیگر اظهار داشتن  قبل از شیوع کرونا، جهانی Sforza, 2020: 3  )انستن جهان د
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از جنگ را  اصلی  ت رفهضربه  و  تجاری  ضربه  های  تنها  این  و  بود  امریکا خورده  و  چین  ای 

هفته اقتصادی  بیش  سردبیران  اعتقاد  به  است.  در  نهایی  تجاری  باز  سیستم  اکونومیست،  نامه 

ارر سقوط  هانی  چارچوآ گفتمان ج  اقتصاد جهانی حاکم بوده و در  بر  ش ن که چن ین دهه 

و جنگ   تجارت  مالی  و  بسته  مرزها  که  شرایطی  در  بود  دی ه  آسیب  امریکا  و  چین  تجاری 

 (.  The Economist, 2020: 2میتل گردی ، سومین ضربه خود را نی  دریافت کرد )

  خود را در سه مفهوم تجارت  هر چی از آنجایی که جهانی ش ن در حوزه اقتصاد بیش از  

کاال، انتقال سرمایه و نی  جابجایی افراد و اطالعات متجلی ساخت، در ادامه می ان تاریرگشاری  

 شود. کرونا بر این سه حوزه ارزیابی می

 

 خدمات  و کاال تجارت و کرونا
آسان تجارت  قالب  در  را  خود  اقتصاد،  حوزه  در  ش ن  جهانی  تاریر  کامهمترین  و  تر  ال 

دولت که  جایی  گشاشت.  نمایش  به  در  ها، شرکتخ مات  تا  یافتن   را  امکان  این  افراد  و  ها 

های گمرکی و اصل آزادی تجارت، آزادانه وارد ت امالت اقتصادی با سایر سایه حشف ت رفه

و بیش ش ن   باز  اطالعات  و  سرمایه  کاالها،  مردم،  روی  به  مرزها  شون .  جهان  های 

های ب رگ تولی ی تب یل شون . آنچه در  مریکا توانستن  به کارخانهن و آکشورهایی چون چی 

راه   سر  بر  مح ودیت  ایجاد  و  فراین   این  کردن  میتل  داد  نشان  را  خود  کرونا  شیوع  فراین  

مشتریان،   برای  غشایی  مواد  تامین  زنجیره  در  که  امری  بود.  کشورها  واردات  و  صادرات 

اف های گستردهاخالل و  ایجاد  قای  ق رت خری  ایش  و کاهش  این کشورها  در  یمت کاالها 

 ( به همراه داشت  از راه صادرات  Burns, 2020: 2مردم را  از سوی دیگر درآم  کشورها  ( و 

برای سال   بهبود شرایط  براورد قط ی در خصوص  متارر کرد. هنوز  یا خ مات را   2021کاال 

تجارت  سازمان  م یرکل  که  آنگونه  چی   همه  و  ن ارد  میجهان  وجود  اظهار  م ت  ی  به  دارد 

کار   اینجای  تا  دارد.  بستگی  ش ه  اتیاذ  سیاسی  راهکارهای  ارربیشی  و  بیماری  شیوع  زمان 

ها و مشاغل به همراه  کاهش غیرقابل اجتناآ تجارت و تولی ، عواقب دردناکی را برای خانواده

 ,Avezedoدد )گرمیهای انسانی ناشی از این بیماری محسوآ  داشته و در زمره مهمترین رنج

ده  که  شاخص قیمت کاالهای بازار آزاد نشان می آنکتاد (. بر اساس گ ارش سازمان 1 :2020
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سال   اول  ماهه  سه  ابت ای  جهانی    2020از  تجارت  ارزش  شاخص  کرونا،  شیوع  ارر   3/3بر 

  سرعت بیشتری   2020ماهه دوم سال  رود رون  رکود در سهانتظار می و درص  افت داشته است

(9/26  ( بگیرد  افت(  نمودار شماره  (. همانگونه که دادهCCSA, 2020: 22درص   نشان   2های 

  3درص  در ماه مارس به زیر    1از    2020ده  حجم تجارت کاال در سه ماهه نیست سال  می

نیمه دوم سال   از  است که  این درحالی  است.  مِی رسی ه  ماه  در  اواسط سال   2018درص   تا 

 ان تجارت کاال بوده است.  می جهان شاه  رش 2019

 
 2020: میزان تجارت کاال در سه ماهه نخست سال  2نمودار شماره  

 
Source: CCSA, 2020:22 

 

دردناک میآنچه  کشورها  بین  در  تجارت  رون   کاهش  از  که  تر  است  رفتارهایی  باش ، 

ن . به عنوان  ساخت   برخی از سیاستم اران از خود نشان دادن  و آین ه جهانی ش ن را تیره و تار

(. چین، استرالیا  Ging, 2020: 3نمونه بریتانیا و فرانسه بر سر مقررات قرنطینه به ج ل پرداختن  )

ت رفه اعمال  به  ووهان ش ،  در  کرونا  پی ایش  منشا  از  بازرسی  خواستار  اینکه  دلیل  به  های  را 

)  80تجاری   کرد  ته ی   کشور  این  از  جو  واردات  درخصوص  (.  Boyd, 2020: 4درص ی 

ها را ش ت بیشی  و حتی ترامپ از قطع ایاالت متح ه دامنه ته ی ها علیه چین و وضع تحریم
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 (. Sevastopulo, 2020: 1میلیاردی امریکا در این رابطه سین گفت ) 500کامل روابط و سود 

گششته از موارد فوق، امریکا از وظیفه رهبری جهانی خود در حوزه اقتصادی و کمک به  

پوشی کرد و چین نی  با پنهانکاری و زورگویی نشان داد که برای برعه ه ضاع چشمود اوبهب 

گرفتن این نقش هنوز آماده نیست. همه این رفتارها، تردی  در میان مردم نسبت به جهانی ش ن  

از این و در سال   بیشتر ساخته است. حجم تجارت جهانی پیش  نی  رون  کاهشی را    2019را 

ب نموده  امتجربه  با کاهش  ود  بیشتر کرد.  را  اوضاع  درص ی   30تا    10ا شیوع کرونا وخامت 

های تجاری و کن  ش ن رش  اقتصادی در سال  جهان، آنچه در حال وقوع است تنش تجارت  

2020  ( شرکت  (.Mahar, 2020: 1است  عملکرد  بر  توان   می  که  چن ملیتی  رش ی  های 

 تاریرگشار باش .

امروزهشرکت چن ملیتی  ن  های  ش هبه  تب یل  ش ن  جهانی  بارز  سراسر  ماد  اقتصاد  و  ان  

ان  تا سهام اران آن به اقتصاد دیگر  ها باعث ش هان . این شرکتجهان را به یک یگر پیون  زده

کشورها در جهان دسترسی داشته باشن  و بازار کار و سرمایه آنها را متارر سازن . وقتی بازار  

می  ت طیل  کشور  یک  در  بگردکار  نی   ازد  شرکت  آن  با  مرتبط  کشورهای  سایر  در  کار  ار 

(. در بهترین حالت، وقتی شرایط به اوضاع عادی بازگردد  Mahar, 2020: 3ت طیل خواه  ش  )

ها بیواهن  ف الیت خود را از سر بگیرن  مشکالت ب  ی شروع خواه   ها و شرکتو کارخانه

ی  )به دلیل توق  حمل و نقل و واردات(  ی تول ش ا نیست نبود مواد اولیه کافی در انبارها برا

 و دیگری نبود بازارهایی برای فروش.

از دست دادن مشاغل توسط افراد، خود به خود می ان درآم  و خری های آنها را کاهش   

بینی  داده و رکود در فروش را رقم خواه  زد. بر این اساس کارشناسان موسسه بلومبرگ پیش 

اقتصادی  کرده پیش   2/1به    2020در سال  جهان  ان  رش   نمای . طبق  پی ا  بینی  درص  کاهش 

درص  خواه  بود که کمترین می ان ربت    5/3و چین    5/0این موسسه، رش  ایاالت متح ه به  

تریلیون    7/2تاکنون است. این به م نای رش  صفر درص ی جهان و کاهش    1980ش ه از سال

ترین حالت، سازمان همکاری و  . در خوشبینانه(Orlik et al, 2020: 2دالری تولی  خواه  بود )

اقتصادی  می پیش   1توس ه  سال  بینی  در  جهانی  داخلی  ناخالص  تولی   رش   که  با    2020کن  

 
1. Economic Co-operation and Development (OECD)   
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 (. OECD, 2020: 1درص  کاهش یاب  ) 4/2به  9/2کاهش نیم درص ی از 

د  اقتصابیش  ش ن و نجاتتوان  در چنین شرایطی باعث ربات گفتمان جهانی آنچه که می

جهانی باش ، ت اوم تجارت همراه با سیاست مالی و پولی مناسب است. باز نگه داشتن بازارها،  

های ج ی ، گشاریتر برای سرمایهپشیری بازارها و ایجاد یک فضای تجاری مطلوآبینیپیش 

به شمار می بسیار مهم  اق امات  دبیرکل سازمان تجارت جهانی    1آوزدو  روبرتو رود.  از جمله 

استا »اگر کشورها با هم همکاری کنن ، ما شاه  رون  بهبودی بسیار سری تر از آنچه    م تق 

تنهایی می به  بود« )که هر کشور  برس ، خواهیم  به آن  نگرانی Avezedo, 2020: 4توان   اما   .)

ج ی این است که آیا آنها حاضر به همکاری خواهن  بود؟ رون  کنونی گویای این است که  

ها را به این فکر فرو برده که بهتر  ز اقالم پ شکی در بازارهای جهانی، دولت رخی ا مح ودیت ب

است به جای تکیه بر بازارهای جهانی و اصل آزادی تجارت، به خودکفایی داخلی و حمایت  

یارانه  اعطای  به  اق ام  دولت  ژاپن  در  بین یشن .  آن  به  از  شرکت  3هایی  میلیون    10و    میلیون 

کشو  این  نموکارمن   )ر  است  »استقالل  Tobita, 2020: 1ده  از  اروپا  اتحادیه  مقامات   .)

ها  آورن  و در حال تشکیل صن وقی برای خری ن سهام شرکتاستراتژیک« سین به میان می

توان  به آفتی ج ی برای جهانی  (. تفکری که در صورت شیوع میBrowne, 2020: 3هستن  )

 ش ن تب یل گردد.  

 

 سرمایه  و  پول ش گرد جریان و کرونا
ش ن بویژه برای کشورهای در حال توس ه، امکان جشآ  های جشاآ جهانی  یکی از جنبه 

ش ن این فرصت را برای افراد و    های خارجی در جهت توس ه این کشورها بود. جهانیسرمایه

توانن  کسب نماین ،  کنن  سود بیشتری میها فراهم ساخت تا به هر کجا که احساس میشرکت

ای از شکوفایی اقتصادی در کشورهای جنوآ شرق آسیا  ن کنن . اساساً بیش عم هل مکانق 

پرتو جشآ همین سرمایه  )در  افتاد  اتفاق  اما در حال حاضر جریان ورود  Hira, 2007: 3ها   .)

گشاری بلن م ت به ش ت کاهش یافته  سرمایه به کشورها با چالش مواجه ش ه است. سرمایه

به    2020ها در آمریکا در طی سه ماهه نیست سال  گشاری چینی یهسرما  است. به عنوان مثال 

 
1. Roberto Azevêdo 
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افت    400 قبل  سال  دو  مشابه  م ت  به  نسبت  که  رسی ه  دالر  نشان    60میلیون  را  درص ی 

شرکت می پیش ده .  که  آنگونه  نی   چن ملیتی  می های  سرمایه بینی  است  ممکن  -شود 

بین گشاری به یک  های  تنها در سال جاری  سوم کالمللی خود در سال جاری را  اهش دهن . 

ان ، مقررات  درص  از تولی  ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده  59کشورهایی که  

تجارت خارجی وضع کردهسیتگیرانه برای  را  )ای  (. در حالی The Economist, 2020: 2ان  

های خود را  ب هی ی،  ارگشهای مالیاتی و سرمایهکنن  تا از طریق شرکتها تالش میکه دولت 

پرداخت کنن ، برخی از کشورها درص د مس ودسازی بیش از پیش جریان تبادل سرمایه بین  

می که  تصمیمی  هستن .  شکنن همرزها  را  جهان  ض ی   اقتصادهای  وضع  این  توان   سازد.  تر 

کشورها در حال حاضر و متارر از رکود در کسب و کارها و کاهش صادرات و واردات، بیش  

کنن ، وارد نمودن این ضربه  ها دست و پنجه نرم میزمانی با بحران مالی و انباشت ب هی  از هر

ای خلق نمای . کشورهای آمریکای التین،  توان  آنها را از پای دراورده و بحران تازهنهایی می

جنوآ و  آسیب  آفریقا  اسیا  ماهشرق  در  اقتصادها  اپشیرترین  پیش  بود.  خواهن   آین ه  ز  های 

تقریباً  شیو کرونا  بین   80ع  صن وق  از  گروه  این  مالی  کشور  کمک  درخواست  پول  المللی 

توان  برای کرده بودن ؛ احتماال این ت  اد در آین ه اف ایش خواه  یافت. تنها خبر خوش می

 The( و بانک جهانی )Georgieva, 2020: 2المللی پول )این اقتصادها این باش  که صن وق بین 

World bank, 2020: 1  مارس ماه  در  ترتیب  به  وام    2020(  اختصاص  و    50از  میلیارد دالری 

اعتباری   کم  12خط  و  نوظهور  اقتصادهای  از  حمایت  برای  با  میلیاردی  مقابله  در  درآم  

 های بحران کرونا خبر دادن . آسیب

ج ی  نگرانی  توس ه،  حال  در  و  یافته  توس ه  کمتر  کشورهای  وضع  از  که  گششته  تری 

انگلیس،  وجود   چین،  متح ه،  ایاالت  جمله  از  جهان  اقتصادهای  برترین  که  است  این  دارد 

این،   بر  عالوه  دارن .  قرار  فروپاشی  آستانه  در  دیگر  بسیاری  و  ژاپن  ایتالیا،  فرانسه،  آلمان، 

ش ه مواجه  سقوط  و  سردرگمی  با  جهان  سرتاسر  در  بورس  کاالهایی    بازارهای  حتی  است. 

دی  در ماهِ مِی با ع م تقاضا و خری ارانی آماده و حاضر را به خود می وسته  همچون نفت که پی 

به ب   )افت    1991اشباع در بازار روبرو ش  و کاهشی تارییی را در قیمت نفت برنت از سال  

ح ود  24 قیمت  به  رسی ن  و  روز  یک  در  کرد    34درص ی  تجربه  بشکه(  هر  برای  دالر 
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(Stevens, 2020: 3  فقط در یک .)  درص  کاهش را    30بازار سهام ایاالت متح ه ح ود  هفته

 (. Otani, 2020: 1)رسی   1997ترین ح  خود از سال تجربه نمود و در ماه مارس به پایین 

گشاران در حال خارج کردن پول خود از این حوزه هستن .  در بیش مشاغل، بیشتر سرمایه

نتیجه   از    83در  کرونا  ظهور  زمان  از  دالر  به  بازار میلیارد  که  است  ش ه  خارج  نوظهور  های 

بیشتر است ) بیکاری  و  بحرانی است که  Mahar, 2020: 2م نی ت طیلی کسب و کارها  این   .)

های اقتصادی، اجتماعی در آن به  هیچ مشابه دیگری ن ارد، ب رگی و سرعت فروپاشی ف الیت

تجربه کرده و  افتاده  اتفاق  آنچه در گششته  با هر  که  است  همین  ومتفاایم  ح ی  به  است.  ت 

بین  صن وق  )خاطر  است  کرده  یاد  رکود«  »ب ترین  عنوان  به  آن  از  پول   World المللی 

Economic Outlook, 2020: 1 جهان    کشور  170شود درآم  سرانه برای بیش از  بینی می(. پیش

یاب . کاهش  جاری  سال  می در  و  انتظار  آمریکا(  و  )چین  جهان  پیشرفته  اقتصاد  دو  هر  رود 

 ,Gopinath)بهبود یابن     2021بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توس ه تا ح ی در سال  

2020: 2) . 
 رکود جهانی در دوره کرونا  شرایط:  3نمودار شماره  

 
 

 رکا  نیروی گردش و کرونا
از تأریرات مهم جهانی ش ن در جهان کاستن از می ان فاصله بین شهرون ان جهانی و یکی  

های ج ی  هر روز  گسترش ارتباطات فی یکی بین آنها است. به م د رش  دانش و تکنولوژی

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020


 237 آن  یروشیپ نده یو آ شدن یبر گفتمان جهان   19-دی بحران کوو  ریتاث یبررس
 

عمیق آنها  پیون های  و  کمتر  یک یگر  از  جهانی  شهرون ان  ش ن  فاصله  جهانی  گردی .  تر 

 رگ جهان فراهم ساخت تا به نیروی کار ارزان دسترسی بیشتری  دهای بفرصتی را برای اقتصا 

های چن ملیتی  پی ا نماین . بازش ن مرزها و استقبال از مهاجران، دو پ ی ه میمون برای شرکت

ببرن .   را  بهره  بیشترین  ارزان،  و  متیصص  کار  نیروی  این  از  تا  بودن   ب رگ  اقتصادهای  و 

ب جهان  در  کرونا  ویروس  گرگسترش  برای  اعث  تقاضاها  و  گردد  متوق   فوق  رون   دی  

... و  از دولت   مسافرت، مهاجرت  بسیاری  یاب .  اروپایی و  کاهش  میان کشورهای  در  ها حتی 

حوزه شینگن مرزهای زمینی و هوایی خود را به روی مسافران و کاالهای خارجی بستن . در  

گ ارش آمریکا  همچون  کشورها  خورد  برخی  و  زد  مبنی  اتب هایی  و بین  کشورها  این  اع 

می جهان  در  کرونا  ویروس  شروع  مقصر  را  آنها  که  ش   گ ارش  چینی  دانستن .  شهرون ان 

کن  که  های بیشتر مهاجرتی است و است الل میدولت ترامپ در حال تالش برای مح ودیت

 :Cherry-Smith, 2020ها داده شود )مشاغل در این کشور بای  به جای مهاجران به آمریکایی

امکان  احتمال می  (.5 با مح ود ش ن سفرها  راه بگشارن .  این  نی  ق م در  رود دیگر کشورها 

اکنون   هم  است.  ش ه  دشوارتر  نی   شغل  زن گی    90یافتن  کشورهایی  در  مردم  از  درص  

ان . بسیاری از کشورها تنها مرزهای  کنن  که تا ح  زیادی مرزهای خود را بسته نگه داشته می

های به اشتی مشابهی را دنبال  گشاین  که دولت آنها  نی  پروتکلدمی میسوی مر  خود را به 

 (. The Economist, 2020: 3کرده باش  )

کاهش هتل  با  جهانگردی،  بیش  در  بویژه  مشاغل  از  بسیاری  خارجی،  ها،  سفرهای 

دی  شود صن ت هوانورها، فروشن گان خرد و... آسیب دی ن . به نحوی که گفته میرستوران

ان ازهای حمل و نقل  کن . چشمترین رکود تارییی خود را تجربه می سابقهحال حاضر بیدر  

درص  ناوگان حمل و    90هوایی در سرتاسر جهان با کاهش سریع و ش ی  مواجه ش ه و برای  

حمالت   نی   و  سارس  بحران  از  فراتر  که  است  صفر  ح   در  تقاضا   2001سپتامبر    11نقل، 

خالی بودن     2019ها به نسبت زمان مشابه در سال  درص  از صن لی  38مارس،  باش . در ماه  می

میلیون نفر( است. آسیا و اقیانوس آرام ب رگترین سقوط    198درص  کاهش  )  54که حاکی از  

با   را  مسافرها  ت  اد  ترتیب    85در  به  آمریکای شمالی  و  اروپا  آن  از  و پس    35و    50میلیون 

یافته است؛ تنها در ماه مارس  با  فیکترا ان .میلیون ربت کرده ، تیمین  2020ر هوایی کاهش 
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ها و ارائه دهن گان خ مات  میلیارد دالر درآم  و فرودگاه  28شود که خطوط هوایی  زده می

به ترتیب ح ود   میلیون دالر از درام  خود را از دست    824میلیارد دالر و    8پیمایش هوایی 

پیش داده میان .  مابینی  بین  ژانوشود  تا دسامبر  ه  بین   2020یه  مسافر  در  ترافیک هوایی  المللی 

ب ترین شرایط    و  44بهترین حالت   ب ین ترتیب درام    80در  نمای .  را تجربه  درص  کاهش 

میلیارد دالر(. این می ان برای    76درص  افت خواه  کرد )ح ود    45هوایی در ب ترین شرایط  

 (. ICAO, 2020: 2درص  خواه  بود ) 32ثر درص  و ح اک 13تجارت جهانی کاال ح اقل 
  

 اقتدارگرایی افزایش و ساالریمردم  چالش کرونا،
جهانی  گفتمان  حکومتدر  محصول  ش ن،  آن  کی   و  کمّ    رضایت  یا  موافقت  و 

دولت.  است  شون گانحکومت و  دارد  وجود  شهرون ان  برای  اعتراض  جلب حق  ب ون  ها 

ا یا  ق رت  تمرک   به  نبای   آنها  بر قت ارگرضایت  که  است  اساس  بر همین  آورن ،  رایی روی 

مفهوم سیستم سیاسی    یک  عنوان   به  جهانی  سطحِ  در  دموکراسی  مبنای گفتمان جهانی ش ن، 

کارآم  و  حکومت  حقیقت   در.  است  ش ه  محسوآ  مناسب   برگ ی ن  طریق  از  را  مردم 

این وجود  .نماین می  اداره  را  جام ه  و  داده  تشکیل  خود   نماین گان نبا  به  می،  شیوع  ظر  رس  

اف ایش اقت ارگرایی ش ه است. به    و  ق رت  بیماری کرونا در برخی از کشورها، باعث تمرک 

مثال،   برانگ  مجارستان  درعنوان  بحث  آن    بیتصوی   ی قانون  طی  که  ا  گردی     ن ی پارلمان 

.  ود دادم ت زمان نامح   یرا برا  یاگسترده  اراتی اخت  « اوربان  کتور یو»  ریکشور به نیست وز

  یانتیابات   چ ی ، هد دارادامه    یاضطرار  تیکه وض   ی تا زمانهمچنین صراحتاً ذکر ش ه است که  

نم انتشار  یبرگ ار  و  کنن ه»شود  نگران  زن ان    « اطالعات  مجازات  خواه با  در   .ش   همراه 

با    ی«پارلمان اضطرار»  گیریشکل   شنهادی پ  ، جمهور بون ستاگ، ولفگانگ شوبل  س یآلمان، رئ

 :Carothers, 2020)است  آلمان    یقانون اساس  که صراحتاً میال   دادرا  این گان  نم  کم  ت  اد

  به اختیاراتن را  ی ان وق  یکجانبه   ب ی تصوی،  اضطرار  ارات ی اخت   در راستای  ، پارلمانن ی پی ل ی در ف.  (1

است  « دوترته   گویرودر»جمهور    س ی رئ نموده  هماضافه  به    در  مشابه  طور  به،  بی ترت   ن ی. 

ج قان  س ی نوش پی  کامبوج، مورد    ی ی ون  آن  مل  یاضطرار وض یت  در  طی  که    یدسترس ی 

این درحالی  .  (Hänel, 2020: 3)نوشته ش ه است    ده یرا به دولت م  ینظام  یروی نامح ود به ن

ساالری« در چارچوآ گفتمان  است که موارد نقض ش ه در باال، همگی ذیل دال مهم »مردم
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کن  این  ققان را در این زمان درگیر خود مین و محش ن قرار دارد. آنچه ذهن شهرون اجهانی

که   ب  ن یا  ایآاست  و  ااق امات  با  مبارزه  آ  ؟است  روسیه ف  و کنش   ایو  های  تمرک گرایی 

قانون به وجود    یتممنظم تحت حاک  ن یفرا  کیدر  ها،  اقت ارگرای این روزهای برخی دولت

ت دولت دموکراتیک در برابر اق اماهرگونه  اگر چنین باش  مساله ب   این است که    ؟ان آم ه 

بای کرونا مثال در  مشیص و  در م ت زمان    صرفاً  ویروس  به عنوان  باش .  سنگاپور،  مح ود 

اب ار نظامیان برای مهار کرونا   یچه زمان  ستی آلمان هنوز مشیص نکره جنوبی، فرانسه و   از 

و   استفاده خواهن  کرد  کشوری چون  در   .  شونی برداشته مچه وقت  ها  ت یمح ود  ن ی اکمتر 

تمرک    به  می ر،  مواد  پلیس  نیروهای  حتی  و  کارآگاهان  استی ام  ضمن  دولت  سنگاپور 

اخالق   ی وراش  در همین راستا، . (Brow, 2020: 5)ق رت بیش از دیگر کشورها دامن زده است 

  دارن ،  را   کمیته   این   عضویت   میتل    هایاز ان یشمن انِ بیش  زیادی   شمار   آلمان که  کشور 

 نشان دهن    یشتری ب  تی کشور شفاف   قرنطینه  یکه در ارائه است الل خود براان   ستهالت خواز دو

. ب یهی است که  ن ازدی را به خطر ب  یتوان  اعتماد عموم یمچون عملکرد اقت ارگرایانه دولت  

ها ب ین شکل ادامه پی ا کن ، ب ی  نیست که  اگر بحران کرونا ادامه داشته باش  و رفتار دولت

های  واره یا خصلت سیاسی برای بسیاری از دولتهای اقت ارگرایانه به یک عادترویکرداین  

جهانی گفتمان  و  شود  تب یل  شود.  دموکرات  روبرو  چالش  با  نی   ان یبنابراش ن    ی ماری ب  ن ی ، 

ناقص را    یهایدموکراس تحقق    ،کی دموکراترویکردهای    ینی نشعقببا  ممکن است    ری گهمه

 .کن  تی تقو کیدموکرات یرا در کشورها اقت ارگرایی راجا  کن  و ق رت عیتسر

 

 بیان آزادی  و هارسانه محدودیت کرونا،
  گرانی به د   هی و عق   تفکر  انتقال  ی برا  یاب ار  ان ی ب  ی آزادش ن،  در چارچوآ گفتمان جهانی

  که دردانسته    ییای ظهور دن را    یآرمان بشر   ن یباالتر  ،حقوق بشر  یجهان  هاعالمی   است. در مق مه

بنابراین،  فارغ باشن .  و کنترل و مح ودیت  آزاد و از ترس  کامال     ه« ی عق   انی راد بشر در »بفآن ا

  بیصوص جوامع چن   هر نوع جام ه  یبرا  مهم  یار ی م در گفتمان جهانی ش ن،    ان ی ب  یآزاد

  ن ینقض ااهمیت این دال گفتمان جهانی ش ن به ح ی است که  است.    کی و دموکرات  ص ایی

از سرآ  یآزاد  نوع  انسان  ن ی مواز  ریسا  ینابود غاز  را  چارچوآ،  می  ها حقوقی  این  در  دانن . 
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به  جم ی   ارتباط  وسایل  نقش   مح ود  فرهنگی   هایپویش  حتی   و  تبلیغات   رسانی،اطالع  نی  

. هستن   در مقابل ملت خود  هادولت   گوییپاسخ  برای  اب اری  ها رسانه   شود، بلکه از طرفی،نمی

  مورد  مباحث  برای  تریبونی  رسانن ،را می  اطالعات  مردم  به  که  این   بر  وهعال   هابنابراین، رسانه

این  (.  Giddens,1992: 87)رون   می  شمار   به   مردم نی   های خواسته   اِعمال  و  عمومی   افکار   عالقه

ها  ، دولتآی بوجود می  یسالمت عموم  یبرا  ی یکه ته   یمواقع بحران  دردر حالی است که  

در    یتراق امات مح ودکنن ه  ی، نسبت به مواقع عاد  که  ن ینبمی   مجاز و اغلب موظخود را  

آزاد   بیان  و  رسانه  دهن .  زمینه  همین انجام  کرونا  از  ویروس  شیوع  با  نظارت،    ش یاف ارو 

  یان هی به طور ف ا  یمشارکت عموم   یهات یآزاد و مح ود  یرسان و اطالع  انی در ب   تیمح ود

که    جیرا است  حالی  در  این  است.  بشر  یالمللن ی ب   یدهان ارتااس ش ه  چارچوآ    حقوق  در 

ده  تا  یاجازه م  های اقت ارگرا و دموکراتها خواه دولتهمه دولتبه  گفتمان جهانی ش ن،  

حقوق    ی و برخ   ان ی ب  ی ، آزادبه صورت بسیار مح ود  ی، آنهم عموم  یاضطرار  طیدر شراتنها  

  ریز ط یشرا  یبانی   یت یدمح ور ه  البته مح ود کنن . یمحافظت از سالمت عموم یرا برا گرید

 ا  را داشته باش 

ی نیبودن  یقانون  -1 باش   یروشن  یقانون   یمبنا   یبا  تیمح ود  ا  و   ضرورت   -2؛  داشته 

ه ف    ن ی و متناسب با ا  یمحافظت از سالمت عموم  یبرا   یبا  ت یمح ود  ا ب ین م نا که تناسب

تب   استب اد   ع م  -3؛  باش   یضرور ی نی ضیو  ت بی تصمیم    هرگونه  ا  نبا  رو  به صورت     یرا 

اعمال کرد و در مورد گروه  تب    یهاخودسرانه  نش   ضی خاص  ب ین منظم  یبررس  -4؛  قائل  ا 

تشییص داده  شود تا ضرورت آنها    یبه طور مرتب توسط دولت بررس   یاق امات با  م نا که

و   زمانیا  -5شود  وجه    یاضطرار  یهاتیمح ود  مح ودیت  هیچ  گششت     ینبابه  از  پس 

 . ( Article19, 2020: 4) شون  ی عاد ای یئم، دا یته 

است که   حالی  تاراین در  پوت  ،2020  لیآور  1  خی در  توسط  قانون    جمهور   س یرئ  ،ن یدو 

به   خبرنگارانو   یا رسانه  یهانهاد یبرا ی سیت  یهامجازات مبنی بر اینکه   ی به امضا رس  روسیه، 

به مطالب فوق، این مورد  با  .  تدر نظر گرفته ش ه اس  1«اطالعات نادرست»انتشار    لی دل توجه 

استان اردها  دقیقا  ناسازگار    ی المللن یب  ی با  بشر  اعتقاد  .  استحقوق  رئکالرک   سارابه    س ی، 

با گسترش اطالعات غلط خطرناک در مورد    ،انهی م  یای اروپا و آس الزم   ویروس کرونامقابله 
 

1. False Information 
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  یمهم و انتقاد  یها ن بحثکردی ث خن  یبرا  یااز آن به عنوان بهانه    یوجود، نبا  نیبا ا  است اما

و   انی ب  یآزادبه باور او » استفاده کرد.به آن بهتر پاسخ  یو چگونگ ف لی بحران آشکار   رامونی پ

اطالعات    ی دسترس دولتبه  مقابله  برای  مان ی  تنها  نیست،نه  کرونا  ویروس  برابر  در  بلکه    ها 

می  راهخود  ارائه  در  دولت توان   کمک  به  بیای «  حل    نیقوانبنابراین،    .((Clarke, 2020: 1ها 

قانون ادار    یج  و اصالح    یاشیاص حقوق   یبرا   یج   یها، اعمال مجازات یشامل اصالح 

ک  واقع  ،  یفری قانون  برا  ی هامجازات   یتش   یبرا   یج   یجرم  ی م رفدر  ش ه    یاعمال 

میان،  در   است.  شهرون ان به  از  تر  خطرناک  این  بیان شهرون ان، حملهحمله  در  به کا  آزادی 

کرونا    روسیدر جبهه مقابله با و  ی است کهبه اشت   یها مراقبت  درمان، پ شکان و متیصصان

  نیبهتر  ن یشون  و بنابرایوجه از اوضاع مطلع م  ن ی هستن  که به بهتر  یافراد  نهای. اکنن عمل می

  ناسانه های کارش برای مقابله با صحبت  حال،   ن ی هستن . با ا  یاخبار ج ل  یبرا  ممکن  ی پادزهرها

1بیمه خ مات درمانی    اتی از کمبود تجه  ییای تانیپ شکان بر  پ شکان، برخی از آنها، بیصوص
 

ها را کاهش ده   هم تنش  توان سازی میاین در حالی است که شفاف  خبر گشاشته ش ن .بی

  ی غربی ریاستی  های دموکراس  جمله   که از  کای. در آمرو هم اطالعات نادرست را برمال سازد

انجام سانسور  ی شیصو    یخصوص  یهامارستانی ب،  دشو میتلقی   ، کنترل گفتگوهای  در حال 

خود کارکنان  اخراج  موارد  برخی  در  و  پ شکی  آنکه   هستن .  کادر    یهامارستانی ب  توضیح 

صحبت    در صورت مشاه ه  ،قرار دادن برن  و سود خود   تیدر اولوبا  متح ه    االتیا  یخصوص 

   (Mudde, 2020: 3). کنن  ص خاطی را اخراج میشی ،  نیبیمارستا  اتی در مورد کمبود تجه

دولت از  برخی  اق امیهمچنین  در  جهان  به    های  دسترسی  در  شهرون ان  حق  آشکار 

گردد تا افراد بر سرنوشت خود حاکم بوده و  ان . حقّی که باعث میاطالعات را مح ود ساخته

م نی سیاسی آم ه استا حقوق    کنوانسیون  19ق رت و فرصت انتیاآ داشته باشن . در ماده  

و    اطالعات  و اشاعه  و تحصیل  تفحص  آزادی  شامل  حق  دارد. این   بیان  آزادی  حق  »هر کس 

قبیل هر  از  ح ات،  به  توجه  ب ون  افکار  به  خواه  سر  یا  چا   نوشته  صورت  شفاهاً  به  یا    یا 

وسیله  هنری  صورت هر  به  انتیاآ  یا  به  اینباش میخود    دیگر  نمونه  بارزترین  در   .»   

دولت  مح ودیت بهها،  انتشار  از  مانع  که  است  متهم  کرونا   چین  ویروس  اطالعات  موقع 

 
1. NHS 
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  را بازداشت رسانی نموده  کرونا اطالعبه  بار نسبت  نیستین که برای  ، پ شکی  1فِن آیگردی ه و  

 (. Mcardle, 2020: 1است )کرده 

کرون ویروس  شیوع  طول  برخیدر  سازمان   ا  و  چین  دولت  آمریکا،  جمله  از  کشورها  از 

کرونا  ویروس  مربوط  اطالعات  و  آمار  خصوص  در  پنهانکاری  به  متهم  را  جهانی  به اشت 

( سوی  The New York Times, 2020: 2نمودن   از  م تی  گششت  از  پس  که  اق امی   .)

اپوزیسیوشهرون ان همین دولت تان انیا مقامات    ن دولت ها نی  تکرار گردی . به طور مشیص 

( و  Pilling, 2020: 4ها متهم کرده )این کشور را به پنهانکاری در خصوص آمار واق ی کشته

دموکرات نی   آمریکا  اطالعدر  در خصوص  ترامپ  عملکرد  ناقص  ها  را  کرونا  درباره  رسانی 

 Liptonکنن  )هم میان . آنها او را به نادی ه گرفتن هش ارهای به اشتی در این رابطه متدانسته

Et al, 2020: 3 .) 

 

  ییگرای مل یریگاوج و کرونا
می نظر  و  به  جغرافیای  مرزهای  کردن  کمرنگ  با  این  از  پیش  تا  که  ش ن  جهانی  رس  

گرایی را در چرخه  پیون  با آن، چالشی ب رگ برای ناسیونالیسم بود و جهان وطن های همعلقه

گرایی،  گیری مج د ملیع ویروس کرونا و اوجبا شیوکرد، اینک  گفتمانی خود م نادهی می 

  بحرانی  مواقع  در  ناسیونالیسم  که  ده می  نشان  تاریخخود با چالشی ب رگ مواجه ش ه است.  

دلیل می   شکوفا  نی  واضح است؛   شود،  بحران  آن  میان،می   ایجاد  ها ترس زیرا  این  در    کنن  و 

تا بتوان  شهرون ان را نجات ده    کن یم  رفی  م  آلای ه  پادزهر  عنوان   به   را   خود   ناسیونالیسم

(Cercas, 2020: 4).  دولت مثال  عنوان  کرونا  طول  در   ترامپ  به  کلی    بحران  به  و  اساس  از 

این کشور گشت.  است  برچی ه  را  مک یک  مرز  در  پناهن گی   سیستم   در  هم  هنوز  مرزی  در 

مهاجران   اعضای   تب ی   مهاجران،   بازداشت   و  دستگیری  حال   کردن  انیزن   و  خانواده 

  به  ویروس  که  هنگامی.   (Makam, 2020: 2)است  بازداشت  مراک   در   کودکان  و  ب رگساالن

های شهرون ان خود را به  مسافرت  اروپا نی   اتحادیه  یافت،  گسترش  2020مارس    ماه  در  سرعت

به    را  پ شکی  مهم  وسایل  بستن ،  را  مرزها  یکجانبه  طور   به  عضو  کشورهای  کرد،  ش ت مح ود

 
1. Ai Fen 
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 مکرون  امانوئلدر این میان گرچه    .کردن   میتل  را   غشا  عرضه  هایزنجیره  و  مصادره  ع خود نف 

و  اروپا«   »بقای  درباره بیان داشت که  سانچ   پ رو  اسپانیا،  وزیر  نیست  سین گفت  ، صراحتاً 

اروپا هرگ   رهبران  اما   است«   خطر  م رض  در  »اروپا   به  و  دارم نی  ایبرنامه  نتوانستن   اتحادیه 

  به عنوان یک  متح ه  امروزه ایاالت(.  Moloney, 2020: 1) دهن   ارائه  مشترک  ق اما  برای  موقع

  جهانی،   تجاری   جنگ  یک  پیگیری  ضمن   که   شودمی   ه ایت  جمهوری  رئیس   توسط   ق رت،

  دفاعی   تجهی ات  ب رگ  منبع  که یک  چین .  کن می  مسیره  المللی رابین   هایهمکاری  آشکارا

  پروژه اساس بر .است خود سابق امپریالیستی شکوه دان نبازگر برای تالش  در دارویی است، و

Global Trade Alert  تجهی ات  صادرات  کشور  69  ح اقل   سوئیس،   گالن  سنت   دانشگاه  در  

 :Goodman, Thomas, 2020)ان   کرده  مح ود  یا  ممنوع  را   داروها  یا  پ شکی   وسایل  محافظتی،

سازمان  .(2 که  است  حالی  در  رون   از  حمایت  که  ده می  هش ار  جهانی  به اشت  این    این 

بنابراین، بحران کرونا آشکارا در پررنگ    .کن   مح ود  را   واکسن   به   جهانی  دسترسی  توان می

 گرایی مورر بوده است. ش ن ملی

 

 یاجتماع عدالت و  بشر حقوق نقض  و کرونا
  ش ت  بشر در جهان نی ش ن، رون  گسترش حقوق  جهانی  هم مان با فراگیرش ن گفتمان  

باره مت ه   یشتری به خود گرفت و ت  اد بیشتری از کشورها خود را به قوانین حقوقی در این ب

فرصت که جهانی  ساختن .  بین هایی  نهادهای  اختیار  در  بر کشورها  نظارت  برای  المللی  ش ن 

  فجایع انسانی کمتری را تجربه نمای   20به نسبت قرن    21قرار داد عمال موجب گردی  تا قرن  

المللی فرصت و سرعت عمل بیشتری برای حضور موررتر پی ا نماین . همانطور  های بین و نهاد

حقوق   در عرصه  مهم  تحول  دو  کرونا،  ویروس  شیوع  با  ش ،  اشاره  اختصار  به  نی   پیشتر  که 

ها دایره اعمال اقت ار خود را فراگیرتر ساخته و با استفاده  ها رخ داد؛ نیست اینکه دولتانسان

ق خاز  تکنولوژیوانین  با  رون  ودساخته  ورود کرده،  نی   افراد  زن گی شیصی  به  های ج ی  

کنن   های انسانی و بسیاری از امور روزمره شهرون ان را کنترل میحرکت و جابجایی، تماس 

شمالی در خصوص  ها همچون چین و کره  رس  رویه برخی از دولت)به عنوان مثال به نظر می

قرنطینه  ش اعمال  رسانههای  ش ی   کنترل  قبیل  از  تماسی   کنترل  استفاده  ای،  و  تلفنی  های 
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المللی مجاز شمرده  خالف عرف از نیروهای نظامی، خالف آن چی ی است که در قوانین بین 

تا   گردی   موجب  کرونا  اینکه  دوم  و  بود(  کرده  پی ا  گسترش  ش ن  جهانی  بستر  در  و  ش ه 

اعتراض به شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... محروم  بسیاری از شهرون ان از حق طبی ی  

ها نسبت به کنترل شرایط و دستگیری م ترضان اق ام گردن  و به واسطه شرایط قرنطینه، دولت

 نماین . 

علیه   و خشونت  پراکنی  نفرت  نژادگرایی،  از  موجی  کرونا  بیماری  شیوع  ارر  در  همچنین 

اقلیت  شیوع  برخی  و  زبانی  و  قومی  کشورهای  های  بویژه  میتل   کشورهای  در  تب یض 

افتاده است. این در حالی است که ماده   براه  داردا  اعالمیه حقوق بشر اذعان می  6مهاجرپشیر 

به» تب یضی  هیچ  ب ون  تا  آنن   س اوار  همگان  و  برابرن   قانون  برابر  در  پناه  همه  در  برابر  طور 

باشن . همه   این    در  یتحما  و  پاس اری  به  محق   هاانسانقانون  برابر هرگونه تب یض که ناقض 

می است،  تحریک»اعالمیه«  عمل  هرگونه  برابر  در  بای   همه  چنین  باشن .  به  منجر  که  آمی ی 

هر انسانی س اوار است تا ب ون نی  آم ه استا »  23ماده    2«. در بن   تب یضاتی شود، حفظ شون 

 «.نمای  رواداشت هیچ تب یضی برای کار برابر، م د برابر دریافت

ای  ها باعث گردی  تا دفتر مهاجرت سازمان ملل متح  با ص ور اطالعیه ها و نگرانی این دغ غه   

های دریافت ش ه درباره برخی از کشورها که اق ام  ضمن ابراز نگرانی از گ ارش   2020می   14در  

ان  از  نا کرده به اعمال بازگردان ن اجباری مهاجران به عنوان راهی برای توق  شیوع بیماری کرو 

سالمت  دولت  حفظ  منظور  »به  تا  بیواه   بازده ها  جوامع،  و  طول  مهاجران  در  را  اجباری  های 

آنها،  گیری همه  وض یت  از  نظر  صرف  مهاجران  همه  حقوق  از  و  درآورن ،  ت لیق  حالت  به  ها 

 (. The United Nations Network on Migration, 2020: 1 حمایت کنن « ) 

 ان ت ه ات حقوقی پشیرفته ش ه در بین سه گروه کشورهای توس ه یافته، در  نمودار زیر می 

نشان می یافته را  به لحاظ شیوع  حال توس ه و کمتر توس ه  ده . همانگونه که مشیص است 

تب یض اگرچه در کشورهای کمتر توس ه یافته تب یض بیشتر است اما در دو گروه کشورهای  

این  یافته  توس ه  و  توس ه  )ح ود    در حال  است  ان ازه  یک  به  به    18می ان  همچنین  درص (. 

لحاظ نقض حقوق بشر؛ کشورهای در حال توس ه در رده اول، کشورهای کمتر توس ه یافته  

 . (CCSA, 2020: 42)در رده دوم و کشورهای توس ه یافته در رده سوم جای دارن  
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 شورهای جهانا ت ه ات حقوقی و می ان نقض حقوق بشر توسط ک4نمودار شماره 

 
به مهاجرین و رنگین ها و تب یضنظریصرف نظر از اعمال برخی تنگ  پوستان،  ها نسبت 

کشورهای میتل  جهان در دوران کرونا به اشکال دیگری نی  در م رض نقض حقوق بشر و  

از   و دور ش ن  نقض حقوق  این  از  نمونه دیگری  قرار گرفتن . حق حیات،  اجتماعی  ع الت 

حق حیات به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین    ی گفتمان جهانی ش ن است.استان اردها

میثاق    6است. ماده    ش هالمللی مت  دی به آن اشاره  گردد که در اسناد بین بشری محسوآ می

اعالمیه    3دان  و در ماده  حق حیات را از حقوق ذاتی شیص انسان می  ،حقوق م نی و سیاسی

به ا نی   نادری که در طول  است.    ش هین مهم اشارت  جهانی حقوق بشر  بسیار  از موارد  یکی 

فراهم ع م  بحث  ش   گ ارش  اروپا  در  کرونا  بحران  در  شیوع  به اشتی  امکانات  سازی 

های کمک تنفسی برای بیماران سالمن   های سالمن ان و نی  اختصاص دستگاههای خانهمحیط

(،  Palma, 2020: 4ها بود )دلیل کمبود این دستگاه های دو کشور ایتالیا و اسپانیا بهدر بیمارستان

 گردد.  اق امی که نقض مشیص و صریح حق حیات محسوآ می

دامنه زیرپا گشاشتن حقوق بشر تنها به موارد فوق مح ود نگردی  و برخی از کشورها در  

تضییق نی   سالمت  به  دسترسی  ماده  حق  کردن .  اعمال  خود  شهرون ان  به  نسبت   25هایی 

برای تضمین  اع اجتماعی  ع الت  و  به اشت  وسایل  به  دسترسی  درباره حق  بشر  المیه حقوق 

افراد اذعان می قابل قبول برای  داردا »سالمتی  با استان اردهای  انسانی س اوار یک زن گی  هر 

های  اش از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبتتأمین سالمتی و رفاه خود و خانواده
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های ج ی در طول شیوع بیماری  «. یکی از نگرانیاجتماعی ضروری است   پ شکی و خ مات

اقلیت و  زن انیان  مهاجر،  افراد  دسترسی  بحث  وسایل کرونا  به  و...  زبانی  قومی،  میتل   های 

به اشتی بود. به همین خاطر دبیرکل سازمان به اشت جهانی، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان  

دا و  جرائم  دفتر  دبیر  متح ،  برای ملل  ملل  سازمان  مشترک  برنامه  دبیر  و  ملل  سازمان  روی 

بیانیه در  ای ز  بیماری  با  اف ایش  مبارزه  به  را  سیاسی  رهبران  »توجه  اعالم کردن ا  مشترک  ای 

زن انیان وآسیب آنها   پشیری  از  و  نموده  بیماری کرونا جلب  از  آزادی  از  محروم  افراد  سایر 

درمی را  الزم  اق امات  همه  که  آسیب  خواهیم  جم یت  این  عمومی  به اشت  پشیر خصوص 

 .( WHO, 2020: 2اعمال نماین « )

 

 ها تی عدم قطعو   هاشرانیپ -ب
کووی  بحران  تاریرات  و   19-بررسی  شناسایی  برای  الزم  بستر  ش ن،  جهانی  فراین   بر 

ره  را فراهم نموده  است که در ادامه به آنها اشا   پیشران مثبت  20منفی و    شرانی پ  20  استیراج

  بر  متناظرها  شرانی پ  از   ی ب ضشود. الزم به ذکر است که در رویکرد سناریونویسی، گاهی  می

قط   کی چن   هستن ،    تی ع م  مجموع  نی   قط    کیباهم    شرانی پگاهی  ا  تی ع م    جادی را 

که در ادامه در شاکله ج ولی به شرح زیر، نیروهای پیشران متناظر بر هر ع م قط یت  کنن   یم

 آم ه است. به نگارش در 

 
 ت یمتناظر با هر عدم قطع  شرانیپ یروهای: ن1جدول شماره 

 
عدم 

قطعیت 
 نامطلوب 

عدم 
قطعیت 
 مطلوب 

نیروهای 
پیشران مرتبط  

 و منفی

 یروهاین
مرتبط و   شرانیپ

 مثبت 

عوامل شگفتی  
 ساز

 
 
 
 
 
 ع م 
 های قط یت

 
 
 
 

توق  رون   
 جهانی ش ن

 
 
 
 

ت اوم رون  
 جهانی ش ن

  ش نمح ود  -1
  ح اکثری
صادرات و 
 واردات کشورها

  ش ن مح ود -1
 و  صادرات ی نسب

 کشورها واردات

  رش  یکباره -1
 تجارت جهانی 

میتل ش ن   -2
 رهیزنج کامل 
 ییمواد غشا نیتام

میتل ش ن   -2
  رهیزنج  ی مقط 
 ییمواد غشا نیتام

رش  یکباره   -2
زنجیره تامین مواد  
 غشایی 



 247 آن  یروشیپ نده یو آ شدن یبر گفتمان جهان   19-دی بحران کوو  ریتاث یبررس
 

ع م انجام  -3 اقتصادی
ور  بسیاری از ام
اقتصادی به  
 صورت فی یکی 

 یاریانجام بس -3
به   یاز امور اقتصاد
 ن یصورت آنال

بازگشت امور  -3
اقتصادی به جریان 
عادی و  شکل  
 فی یکی

ش ن  میتل  -4
بازار کار و  
 هیسرما
چن    یهاشرکت 
 یتیمل

روی آوری   -4
بازار به روش های  
مجازی کسب  
 درآم  
 

  ازسرگیری -4
کار  یرو ین هچرخ
ایه همانن   و سرم

دوران پیش از  
 کرونا 

 
  انقباض
اقتصاد 

و   المللنیب
زوال 
سرمایه 
 داری

 
 اعت ال
اقتصاد 

و   المللنیب
ت اوم نظام 
سرمایه 
 داری

میتل ش ن   -1
گردش پول قط ی 
 هیرماو س

اختالل مقط ی   -1
گردش پول و 
 سرمایه

ازسرگیری   -1
جریان گردش 
پول به یکباره با 
یک شوک 
 اقتصادی

بسته ش ن   -2
و قطع   مرزها

حمل و نقل  
 تجاری

بستن مقط ی  -2
مرزها و ادامه شغل  
و کسب درآم  در  
 محیط خانه

گشایش مرزها   -2
و ازسرگیری 
حمل و نقل  
تجاری در عین 
 وجود کرونا 

   

 
ع م  
 های تقط ی

 سیاسی 

 
کاهش  
آزادی بیان 
) رعایت 
حقوق بشر( 
و افول  
مردمساالر 
 ی 

 
بیشی و  نظم
ن ی  مضابطه

به جریان 
رسانی اطالع

)بهبود وضع 
حقوق بشر( 
 یو ارتقا
مردمساالر 
 ی 

  مطلق ک تمر -1
 شی اف ا و  ق رت
 اتیروح
 ییاقت ارگرا 

  نسبی  ک تمر -1
در برخی از   ق رت

 کشورها 

طرح مباحث   -1
حقوقی ج ی  در 
حقوق بشر و 
 ارتقای آن

جلوگیری از   -2
نشر آزادانه 
 اطالعات

نظارت ه فمن    -2
سانه ها و بر ر

 کنترل دقیق آن 

تغییر شکل   -2
حکمرانی ها و 
تفاسیر ج ی  از 
 مردمساالری 

وضع و   -3
  نیقوان پیشنهاد
  م نی  یی و ج ا

 ه مح ود کنن 

  وضع و پیشنهاد -3
یی و  ج ا نیقوان
کنترل کنن ه   م نی 

 متیلفین 

تفاسیر ج ی  و   -3
نامت ارف از قوانین  

 موجود
وضع قوانین  -4
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 نامت ارف
تشکیک در   -5

مبانی نظری و 
ضرورت قوانین  
 موجود

 
منقبض 
ش ن   
-سیاسی 
اجتماعی 
محیط 
 الملل بین

 
انبساط  
-سیاسی 
اجتماعی 
محیط 
 الملل بین
 

  یریاوجگ -1
 ی و مل  سمیونالیناس

 ییگرا

رواج جهان  -1
گرایی و  وطن

احساس بیشتر 
 هم ردی در 
 المللیعرصه بین 

رش    -1
های  حرکت
در  آنارشیستی 
 جهان
 

طای وقفه در اع-2
های  کمک 

به اشتی در 
 المللیعرصه بین 

های  همکاری  -2
المللی در بین

عرضه دارو و 
 تغشیه 

بازگشت به   -2
علقه های قومی،  
زبانی، مشهبی 
 و...در مناسبات 
 

کاهش توجه   -3
به اخالق و  
ع الت در عرصه  

 المللیبین

اف ایش   -3
احساسات انسان 

ابری و  انه، بردوست
برادری در بین  

 هاملت

ع م  
همبستگی  

المللی و  بین
دور ش ن از 
جهان  
 گراییوطن

پیشرفت 
بیشتر 
همبستگی  

المللی و  بین
حرکت به  
سمت جهان  

 گراییوطن

اختالف های   -1
رهبران سیاسی 
جهان ازجمله  
آمریکا و چین، 
فرانسه و آمریکا، 
 فرانسه و ایتالیا 

ن  اجماع رهبرا -1
 ایش  جهانی و اف 

همکاری های  
 المللیبین

تفاسیر ج ی    -1
نه،  از جنگ عادال
ع الت و اخالق 
 المللدر روابط بین

 

 روی آینده کرونا و جهانی شدنسناریوهای پیش -پ
پیشران مورد  در  ش ه  یاد  نکات  به  توجه  قط یتبا  ع م  و  روش  ها  چارچوآ  در  ها؛ 

های مطلوآ، محتمل  ه عنوان کلی آین هسناریوسازی، جم ا چهار سناریو در درون و  قالب س

 توان برای گفتمان جهانی ش ن به شرح زیر در نظر گرفتاو ممکن می
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 مطلوب   ندهیآ
 و  هاملت  انیم   مجدد  یهمبستگ  و  تریمترق  یکردیرو  به  شدنیجهان  گفتمان  بازگشت

 ها دولت

س اقت ارگرایی،  رش   کرد  اذعان  بای   کرونا  بحران  به  نگاه خوشبینانه  به  ابا  مطالب،  نسور 

های بیان، ت وین قوانین ظالمانه، کاهش مشارکت سیاسی و مواردی از این  محاق رفتن آزادی

های گفتمان جهانی ش ن هستن  موقت بوده و پس از پایان بحران کرونا، مج دا قبیل که نشانه

اگر    .ای را ایجاد خواه  کردرویکردهای دموکراتیک و م ت ل ش ه در کشورها، فضای تازه

دولت  و  کشورها  نی   زده  بحران  دوران  همین  در  هم ردی  چه  ابراز  برای  جهان  سراسر  های 

ش  که دولتی  هایی در زمینه امور به اشتی به متح ان خود نمودن . همچنین بسیار دی ه  کمک

تصویر پرچم دولت دیگری را در اماکن عمومی و مشهور خود به نمایش درآورد. در همین  

ای با در مقاله  ،ف رالآلمان    ییدارا  ریوز  2، امور خارجه و اول  شول   ری، وز1ایسم  ایکوراستا  

های مالی  ی«؛ ضمن پیشنهاد همکاری در اروپا بر اساس همبستگ   کروناپاسخ به بحران  عنوانا »

دولت  اروپابین  اتحادیه  نق   نانی اطم  یبرا  های  با  یکاف  ینگیاز  مقابله  داشتن   دالالن  و  بیان   ،

ما  » برگامو دقلب  مادر3ر  استراسبورگ 4 ی،  بس  5،  شهرها  ی اری و  اسپان ای تال یا  گری د  یاز  و    ای ، 

همبستگی (Maas and Scholz, 2020: 4). تپ میمردم    برایفرانسه   کرونا  میان  البته  نی   هایی 

-مغازه  صاحباناز  و سایر کشورها  در سراسر اروپا ی داوطلبانها ایجاد کرد. به عنوان مثال، ملت

و عموم   یکارکنان به اشت  خ مت به  ش ی اف ا  یب رگ، برا  یها ک گرفته تا شرکتچکو  یها

تجه و  ماسک  دوخت  به  اق ام  اسپان  .نمودن   ی محافظ   اتی مردم  در    اساتی ،  ای در  دانشگاه 

از حضور  دادن  و    ب ی ترت  روسیکروناو  ش یآزما  یرا برا  یکیولوژی کروبی م  شگاهیآزما   یمادر

کش  واکسن استقبال    نهیتالش در زم  یبرااز سراسر جهان    طی واج  شرا  لبداوطدانشمن ان  

   یتیتیواآ در مادر  200با    ی ان ی م  مارستانی سرخ، دو ب   بی ، داوطلبان صلن ی بر ا  عالوه  .کردن 

همچنین  کرد  جادیا کوبا  یها میتن .  چ ییپ شکان  روس  ینی ،  از   تیحما  یبرا   ی ن  یو 

ش ن .کشور   ن یتر هیدبی آس بکار  دست  بر    ها  موسن ی اعالوه  موزه  انانی قی ،  تئاترها ،  و  ی  ها 

 
1. Heiko Maas 
2. Olaf Scholz 
3. Bergamo 
4. Madrid 
5. Strasbourg 
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  ی از اپراتورها  ی اری بس  همچنین،  دادن ارائه    نیمردم خ مات آنال   یسرگرم  یبرا  سراسر جهان

در    مکالمه کنن .  گانی به طور را  نهیقرنطدوره  تا در طول    دادن امکان را    ن یبه مردم ا  یمیابرات

برا به درخواست دولت  پناهن گان  به بک  یآلمان، مهاجران و  و م ارع پاسخ   هامارستانی مک 

می (Nicolas, 2020: 3). دادن مثبت   ای ئالیستی  نگاهی  با  آین هبنابراین  به  پساکرونا   توان 

ها در آین ه و در چارچوآ گفتمان جهانی ش ن، بر مبنای  خوشبین بود و م عی ش  که دولت

 اصل توازن و همبستگی به سمت همگرایی بیشتر حرکت کنن . 
 

 محتمل   هدنیآ

 یطلب منفعت به ها دولت یآوریرو و  شدن ی جهان گفتمان سرعت  کاهش
که  است  واق یت  یک  ابحران  این  وحشت  وحشت  یم   جادی ها  خود    نی  کنن .  نوبه  به 

ملی منف تخودخواهی،  و  واق گرایی  رواج  را  طلبی  گرایی،  اقتصادی  عرصه  در  بیصوص 

ت دو سناریو برای آین ه قابل طراحی استا  سآم ه ا  1همانطور که در ج ول شماره    .دهن می

بینانه، با افت ش ی  تجارت و پس از آن بهبودی که از نیمه دوم  یک سناریوی نسبتاً خوش  -1

تر و تر با افت ش ی  اولیه و بهبودی طوالنی سناریوی ب بین   -2آغاز خواه  ش  و    2020سال  

سناریوی خوش  .ترناقص ادر  بهبودی  احتمال  قوی  وبینانه،  کافی  ان ازه  به  اقتصاد جهان  ضاع 

همه از  پیش  به رون   را  تجارت  نمودار شماره  هست که  )در  بازگردان   با خط    5گیری خود 

را   ج ئی  بهبود  یک  فقط  ب بینانه  سناریوی  که  حالی  در  است(  ش ه  داده  نشان  رنگ  زرد 

 کن .بینی میپیش 
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 2022تا  2000: حجم تجارت کاال از سال 5نمودار شماره  

 
Source: WTO Secretariat, 2020 

 

هایی که در ج ول شماره  به ج   بیش   2020در هر دو سناریو، همه مناطق جهان در سال  

تحت عنوان »مناطق دیگر« )که شامل آفریقا، خاورمیانه و کشورهای مشترک المنافع( از    (1)

رنج خواهن    2020ال دات در سآنها نام برده ش ه است، از کاهش دو رقمی در صادرات و وار 

گیری تحت کنترل درآی  و تجارت دوباره شروع به  رس  اگر همهبا این وجود، به نظر می  .برد

می مناطق  بیشتر  کن ،  سال  گسترش  در  کنن     2021توانن   ربت  را  رقمی  دو  رش   دوباره 
.(Bekkers, 2020: 1) 
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 2021-2018خالص واقعی : حجم تجارت کاال و تولید نا2جدول شماره 

 
 

پیش  آین ه  وبنابراین،  آن  فراین   سرعت  کاهش  ش ن،  جهانی  گفتمان    ی آوریرو  روی 

به  دولت بین بر خواه  داشت. از همین   طلبی را درمنف تها  المللی در  رو، کشورها در عرصه 

عنوان  شرایط ف لی صرفا به فکر کسب وجهه در میان شهرون ان و منافع ملی خود هستن . به  

کن ،  های رایگان به اشتی ارسال میانی که چین به کشوری چون ایتالیا کمکمثال، حتی زم

ها است که حتی اروپا نی   ه ف واق ی در اینجا القای این نکته به ذهن شهرون ان و سایر دولت

به چنین رویکردی، نیازمن  است. در واکنش  ما  نی  این تصویر را در    ییاروپا  دول  به کمک 

،  کردنمیپنهان  کرونا را    یماری ب  وعی ش   ن ی چ اگر    ان  کهن خود ساختهن متح ان و شهرون اذه

     (Busby, 2020: 2). ش ن  سایر کشورها درگیر این ویروس نمی

 

    المللنیب طیمح موقت  انقباض کاهش و  شدن ی جهان گفتمان سرعت  کاهش

به   ش ن  جهانی  گفتمان  که  را  مکانی  و  زمان  کرونا  سبحران  رها  بود  فشرده  اخت. هم 

محیط   بیشی .  ضرورت  آن  کنترل  به  و  مشیص  دوباره  را  کشورها  ش ه  کمرنگ  مرزهای 
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المللی را منقبض، فضای رسانه و سایبری را محکوم به تح ی ، سانسور و کنترل ش ن کرد. بین 

رژیم برخی  به  و  ساخت  مواجه  چالش  با  را  اقت اردموکراسی  رون هاهای  ت اوم  برای  ی گرا 

اما این روی ادها صرفاً موقتی و احتماال کمپیشین خود مشروعی   نوان  دوام هستن . بت بیشی  

دولت بین مثال،  شرایط  از  فهم  این  به  اروپا  اتحادیه  مشیصاً  و  رسی ههای غرآ  که  الملل  ان  

  یجهان  یازارهاممکن است ب  ،فت یعقب بهای اتحادیه  دولت از مابقی دولت  کیاگر  دریابن   

در عین حال سقوط آن    اما  ؛  (Article19, 2020: 2)  ده یاز دست م  گرانیفوذ را به سود دو ن

بنابراین، به بهبودی    متح ان را نی  در پی خواه  داشت.  گریسقوط د به صورت پشت سرهم  

رو، ب ودی مرزهای سیاسی باز خواه  ش   کمک خواهن  کرد. از همین   وض یت متح ان خود

رس  گفتمان جهانی ش ن  . در همین راستا، به نظر میشودسر گرفته می  و سفرها به ت ریج از 

ای و ای ئولوژی لیبرالیستی به عنوان گفتمانی مسلط همچنان به  های رسانه نی  با استفاده از اب ار 

 حیات خود ادامه خواه  داد. 

 

   ممکن  ندهیآ

 د یجد  یاهی دئولوژیا ظهور و یدارهیسرما یدئولوژیا شکست  شدن، ی جهان توقف

ارتبا با در  بای  اذعان داشت که  ن هیآ  ط  باز  ممکن،  فرامل  ملی  گران یهمه  از که    یو    متارر 

سرمایه هستن ، ای ئولوژی  دقیق   ابت ا   یبا  داری  صورت  پرشتاآ    راتی تأر  تربه  و  گسترده 

کروناهمه کنن ،    گیری  رص   برا  عیسر  یهاپاسخسپس  را  آس  ی را    یاحتمال   یهابیکاهش 

دلیل آن هم این است که  رگونه فرصت مثبت بحران استفاده کنن .  از ه  در نهایت  و  اب اع کنن 

زود سرمایه  یبه  ای ئولوژی  کرونا،  بحران  از  ومتارر  خورد  خواه   شکست  بحران    داری 

آین ه.  خواه  ش   یجهان  یاقتصاد   ،یاقتصاد  هایی نابرابر  رانگریو  ش ی اف اای  مصادیق چنین 

و همچ  یب ه   ،یکاری ب فقر  بر    است  ییفشارها  نی نو  مال  ساختارکه    شود. میوارد    یمؤسسات 

  ی ح ب  یهاستمی تکه ش ن س، تکهیرمشهب ی غ   سمی به ظهور و گسترش پوپول  تیبحران در نها  ن یا

این،    ش .خواه     جرمن   یاستب اد  هایمیرژ  خلقو   بر  و  شیوع  باعالوه  در    روسیگسترده 

چالشدموکراتیک  یکشورها اتر  ستهبرج   ی ن   یحکمران  یها،  به  ش عتماد  و  روسای  هرون ان 

کاهش   )خواه   خود  بول (Stevens, 2020: 3یافت  و  هن   از  ا  یو ی .  و  لهستان  تا    االتیگرفته 
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  یاس ی سهای  اح اآ و گروه  انی خصومت و تنش م  ش یها از اف ایاز دموکراس  یاری متح ه، بس

م   یم ع میان  برن .  یرنج  این  بحران  در  وخعمیقهرچه  به  اوضاع  و  شودتر  کشی ه  ،  امت 

رقیبفتمانگ مورد    های  در  است  مسئولیت  ری گهمه  یماری ب  خسارتممکن  ع م  شناسی  و 

  االت یدر اکما اینکه    های دموکرات را می وش کنن .ها بیشتر مانور داده و وجهه دولتدولت

در   ها در خصوص دولت ترامپ درحال وقوع است و یا چنین اتفاقی از سوی دموکراتمتح ه  

رئلیبرز ع ل  این  ،بولسونارو  ریجا   ، جمهور  سی،  شیوع  شکاف  بیاطر  ب رگبحران،    های 

 . (Otani, 2020: 4) است ایجاد کردهرا  یاس ی س
 

 وها یسنار ی ابیارز

سناریوها،   ارزیابی  مرحله  صاحبنظراندر  فرا  یحضور  در  ف ال    نگارش  ن ی که  مشارکت 

بسن اشته سنا  .است  ی ی کل  اری ان ،  وقوع  احتمال  به  آنهآنها  تأریر  امکانریوها،  و  آنها  ا  سنجی 

 ر یقابل فهم، باورپش  گروه نیبه و صاحبنظرانتوسط     یبا  وهایسنارپردازن . البته در این میان  می

  تطابق داشته باشن .  تی با واق    یبا  وهایسنار  یاج ا  تماماز منظر آنها    .و خالقانه شناخته شون 

ش ن و آگاه به بحران کرونا به فراین  جهانی  در این قسمت، نویسن گان از هشت خبره مسلط  

اظهار ش ه  طراحی  سناریوهای  به  نسبت  تا  نموده  بررسیدعوت  با  نماین .  صورت  نظر  های 

گرفته، همه هشت خبره احتمال وقوع سناریو شماره یک و دو که در ج ول قی  ش ه است را  

ارای تأریر باال قلم اد  را د  2یو شماره  نفر از آنها سنار  5دانستن . البته  داری احتمال وقوع باال می

نی  همه هشت صاحبنظر، این دو سناریو را با    4و    3کردن . در ارتباط با سناریوهای شماره  می

احتمال وقوع کم ارزیابی نموده ولی در این میان سناریو شماره چهار که همان سناریو ممکن  

 ن . باش  را در صورت وقوع دارای بیشترین تاریر دانست می
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 ارزیابی سناریوها -3 جدول شماره

احتمال وقوع  
 بال 

 ی جهان گفتمان سرعت کاهش -1
 منف ت   به ها دولت یآور یرو  و  ش ن

 یطلب

  سرعت کاهش -2
  کاهش و  ش ن ی جهان گفتمان
 الملل نی ب طیمح  موقت انقباض

احتمال وقوع  
 کم

  به ش نی جهان گفتنمان بازگشت -3
 انیم مج د ی همبستگ و  تری مترق  یکردیرو 

 هادولت و  هالتم

 ش ن، ی جهان توق  -4
  یدار هیسرما ی ئولوژیا شکست
   یج  یها ی ئولوژیا ظهور و 

 تاثیر بسیار  تاثیر کم  

 

 گیرینتیجه
سر دولتکرونا  روسیو  عیگسترش  مجبور    کی دموکرات   یها،  شرایط  تا    نمودهرا  در 

-فضای رسانهی چون تصمیمات فراقانونی، مس ودسازی مرزها، مح ودیت  اق امات  یاضطرار

نظامیای،   آزادی ورود  کنترل  سیاست،  عرصه  به  بیان،ها  آزاد  های  و  مشهب  ی کاهش  ی 

را   دهن تمرک گرایی  کهانجام  است  درحالی  این  گفتمان    .  چارچوآ  در  مشکور  اق امات 

توان م عی  شود. بر همین اساس، می می شناخته   یرقانونی غ  جهانی ش ن با دال مرک ی لیبرالیسم

که   نابود  روسیو   یج   یری گهمهبود  باعث  تنها  نه  عموم  یکرونا  اقتصاد    یسالمت  آزاد  و 

مفاهیم  میتل  موجب  بلکه    یجهان  باآ  در  نظر گفتمان جهانی ش ن  مورد  ش ن رویکردهای 

اجتماعی وساالری، ملیسیاسی خصوصا مردم بشر و ع الت  خصوصا آزادی    گرایی، حقوق 

  یبرا  یماری ب  ن ی ها از ااز دولت  یحال حاضر برخ   دردر همین راستا  .  بیان و رسانه ش ه است

اجرا بحران  ان .  استفاده کرده  های فردی و جم یآزادیو مح ود کردن    ییگسترش ق رت 

سا کرونا فرآ  -  کی دموکرات   تیحاکم  یهاستون   ریاحتماالً  بسی  انتیابات  ین هایمانن     جیو 

  ی جهان  گفتمان  ق رت طور بالقوه  خواه  داد و به    ریی تغح اقل برای م ت کوتاهی  را    -  یم ن

نفعرا  ش ن   می  ییاقت ارگرا  یهارویه   به  زمانده تغییر  تا  البته  نها  ی.  دامنه  ش ت    ییکه  و 

باش ،   ناشناخته  وجود،  نمیبحران  این  با  داشت.  اذعان  مساله  این  به  صریح  صورت  به  توان 

ر با  تاری توان بیمی گرایی را نکاهش سرعت فراین  جهانی ش ن و کن  ش ن رون  جهان وطن 

و شکنن ه    ن یی با درآم  پا  ییکشورها  در  ری گ همه  یمار ی ب  ن یاز آنجا که االبته  .  بحران کرونا دی 

م سری نفوذ  گسترش  احتماالً  اجرا  عیکن ،  کشورها    ییق رت  این  عمدر  خواه   قی اررات  تر 
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زیر،  داشت.   به شرح  در شاکله ج ولی  ادامه  تغدر  و  کرونا  شناور    هایدال   میمفاه  ریی بحران 

 با ج ئیات بیشتری به نمایش در آم ه است.  ش ن یگفتمان جهان 

 
 های شناور گفتمان جهانی شدن : بحران کرونا و تغییر مفاهیم دال4جدول شماره 

 ردیف 
-مفاهیم و دال
 های شناور 

معنایابی در چارچوب  
 گفتمان جهانی شدن 

معنایابی پس از شروع  
 بحران کرونا

 اقتصاد  1
آزاد و حشف  اقتصاد
 های تجاری فهت ر

اقتصاد حمایتی، گرایش به 
خوداتکایی، مح ودیت در انتقال 
 کاال، سرمایه و نیروی کار 

 اقت ارگرایی مردم ساالری  دموکراسی  2

 بی توجهی به اصول حقوق بشر حقوق بشر حقوق مردمی  3

 نابرابری و تب یض نسبی  ع الت اجتماعی  عدالت  4

 ولتی های درسانه زادهای آرسانه رسانه  5

 کنترل و مح ودیت آزادی بیان آزادی بیان آزادی  6

 

  که  داشت  بیان  بای   راهبردی  هایتوصیه  جهت  در  و  بوجودآم ه  شرایط  با  مواجهه  برای

  انکار   قابل  غیر  کرونا  ویروس  شیوع  ارر  در  جهان  کشورهای  اقتصاد  بر  ش ه  وارد  هایآسیب

  خ مات،   و  تولی    تقاضا،  و  عرضه  همچون  میتلفی   جوانب   از  دنیا  کشورهای   اکثر  اقتصاد .  است

  کمینه،   ح   ت یین   اول  گام  در  لشا.  است  ش ه  متارر  درآم   توزیع   شکاف  و  درآم ها  می ان

 بر   نظارت  ب  ی  هایگام  در  ترتیب  به  و  کرونا  دوران  در  اقتصادی  هایف الیت  بهینه  و  بیشینه

  و  کیفیت  بر  نظارت  ها،دولت  درآم   ایشاف   و   کسب  هایراه  و  تولی   چگونگی   و  کیفیت 

  نمودار   در  که  دیگر  مقوالت  و  غیرنفتی  اقتصاد  سمت  به  جام ه  نگاه  تغییر  تولی ،  چگونگی

  آزادی  به  پایبن ی  گام  اولین   نی    سیاسی   عرصه  در .  دارد  اهمیت  بسیار  است،  آم ه  نهایی

  کاهش   جهت  ناسبم  راهکاری  مردم،  با  مسئولین   شفاف  گفتگوی  ادامه  در  است،  هارسانه

  فرضپیش   ب ون  تا  یابن می  را  امکان  این   مردم  شرایط  این   با.  است  مردم   و  دولت  میان  نش ت

  ترتیب  به  ادامه  در.  نماین   مطالبه  را  خود  حقوق  و  نموده  بررسی  را  دولت  هایسیاست  منفی،

  به   زیر  شرح  به   نموداری   شاکله  در   مقاله   راهبردی  هایتوصیه  راستای  در  مواردی  ،اولویت
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 .است آم ه
 

 های راهبردی توصیه : 6مودار شماره  ن
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