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جهان از اواخر سال  2112تاکنون ،در تالطم ناشی از بيماری واگيردار کووید  12بسر میبرد ( .)WTO (2), 2020بيماری
که میتواند درسآموختههای فراوانی برای جهان آسيبپذیر داشته باشد .در اندک زمانی ،مرزهای جهانی را در نوردید و
وارد سایر فضاهای جغرافيایی و تمامی کشورهای جهان که متأثر از شبکه پيچيده و درهمتنيده اقتصادی ،اجتماعی و
کنشهای فضایی بودند گردید.
جهان قرن بيست و یکم ،توسط یکی از ریزترین موجودات ميکروسکوپی تهدید شد .یکی از فرضيهها این است که چون
الزامات نظم طبيعی اکوسيستمهای جغرافيایی نادیده گرفته شدهاست ،طبيعت صریحترین واکنشها و پاسخها را به
تخریبکنندگان خود داده و در صورت تداوم تخریب نيز خواهد داد ( .)Andrawes, 2020البته کووید  12اولين و آخرین
اپيدمی پاندميک در زندگی بشر نمیباشد ،بلکه بخشی از روند تاریخی پدیده بيماریهای واگيردار و قابل گسترش جهانی
در کره زمين است ،که موارد دیگر آن نيز در آینده ظهور خواهند کرد .بنابراین بر پایه هر تجربهای از این دست ،سازمان
بهداشت جهانی ،حکومتهای ملی ،دولتهای محلی ،نهادهای مدنی و شهروندان باید همواره الگوی واکنشی مناسب و
سينرژیک را برای تقابل با آنها طراحی و با آمادگی قبلی اجرا نمایند.
جهش جهانی این ویروس از یک اُرگانيسم زنده (خفاش ،مورچهخوار پولکدار یا هر موجود دیگری) در یک فضای ميکرو،
یعنی بازار محلی در شهر ووهان آغاز شد ( .)Hui and others, 2020ليکن الگوی انتقال و گسترش آن به گونهای بود که
به سرعت فضای کروی را فرا گرفت و بهصورت یک اپيدمی جهانی و پاندميک درآمد ( .)Roumina, 2020پيدایش محلی،
ضعف دانش علمی ،سرعت انتقال ،الگوی پخش جغرافيایی ،فراگيری جهانی ،واکنش متفاوت و تردیدآميز حکومتها و
نيز تأثيرات مخرب و همهجانبه آن ،میتواند تجربهای برای حکومتها ،شهروندان و مواجهه مشترک جامعه جهانی با
تهدیدات مشابه در آینده

باشد.

در سطح جهانی ،الگوی انتشار ویروس همهگير بوده و تمامی کشورهای جهان را در برگرفتهاست (سازمان بهداشت جهانی،
 .)1922/2/6حتی کشورهایی که قدرت کنترلی باالیی در مقابل انتشار آن داشتهاند ،تنها از ورود آن برای زمان محدودی
جلوگيری کردهاند و از پيامدهای دهشتناک اقتصادی و سيطره جهانی هراس کرونایی رهایی نيافتهاند .در حال حاضر
کنشهای فضایی ،اقتصادی و اجتماعی جهان تحت تأثير این هيوال ،کاهش چشمگيری یافتهاست .زنجيره توليد ،توزیع و
مصرف جهانی ،حداقل برای کوتاهمدت از روند طبيعی خارج شدهاست ( .)Nguyen, 2020بدليل کاهش فعاليتهای توليدی
و حمل و نقل جهانی ،مصرف نفت به پایينترین حد خود رسيد و بهای آن نيز منفی شد .بسياری از فعاليتهای اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،علمی و اداری همچون کسب و کارها ،تجارت ،حمل و نقل ،آموزش ،مناسک مذهبی و دینی ،توریسم
و غير آن در سراسر جهان با افت چشمگيری مواجه گردید .سير کاهشی رشد اقتصادی جهان و سقوط شاخص بورس در
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کشورهای توسعهیافته عالئم نگرانکننده انتشار پاندميک کرونا در جهان است ( .)The Economic Times, 2020شبکهای
بودن و درهمتنيدگی اقتصادی جهان از یکسو و تأثيرات گسترده این پدیده در کشورهای توسعهیافته صنعتی از سوی
دیگر موضوعاتی هستند که دگرگونی ناشی از آن برای مدتها بر کل اقتصاد جهان سایه خواهند افکند .به نظر میرسد
سایه سنگين الگوی پخش جهانی توليدات اقتصادی چين ،با انتشار سریع ویروس کرونا در سایر مناطق جهان رابطه
مستقيم دارد .چنانچه این پدیده در کشوری غيرمشابه با چين اتفاق میافتاد ،احتماالً به این سرعت گسترش جغرافيایی/
فضایی پيدا نمیکرد .الگوی مکانی و زمانی انتشار کرونا ،نشاندهنده قدرت و نفوذ ژئوپليتيکی چين در سایر فضاهای
جغرافيایی کره زمين است.
اگر چه برخی از کشورها اقدام به بستن مرزهای جغرافيای سياسی خود جهت ممانعت از ورود این ویروس نمودند ،ليکن
توفيقی نيافتند و انتشار آن جهانی شد .بستن و یا کنترل شتابزده و غيرسيستماتيک و ناقص مرزها در مقياسهای
مختلف محلی و ملی اولين اقدام حکومتها بود ،که تنها بخشی از کشورهای جهان تا حدودی موفقيت نسبی در این
زمينه کسب کردند ( .)Worldometers Website, 2020البته به نظر میرسد بستن و یا کنترل شدید مرزهای بينالمللی و
داخلی کشورها با نگرش سلولی به مکان و فضای جغرافيایی به عنوان زیستگاه سازههای انسانی ،با هدف لغو و یا تقليل
تراکنشهای فضایی تا سرحد ضرورتهای اجتنابناپذیر ،راه حلی است که امکان کنترل بيماریهای اپيدميک و حفاظت
از ایمنی و سالمت انسانها و سازههای انسانی ميکرو و ماکرو را فراهم میکند.
ولی متأسفانه حکومت و دولت چين به عنوان خاستگاه و منشأ جغرافيایی اپيدمی کووید  )Shadi, 2020( 12و سپس
سازمان بهداشت جهانی ،و به دنبال آن حکومتهای ملی کشورها نسبت به این مسئوليت سياسی /جغرافيایی بیاعتنایی
کرده و از اتخاذ استراتژی ژئوپليتيکی برای مهار آن غفلت نمودند ،و یا با تأخير و به صورت ناقص و نارسا عمل کرده و
باعث انتشار این ویروس خطرناک واگيردار در مقياس جهانی ،کروی و به صورت پاندميک شدند .آنها باید مسئوليت
عواقب کمتوجهی یا بیتوجهی به استراتژی مزبور و یا تأخير در اقدام مناسب برای مهار کرونا و توسعه تهدید بهداشتی
عليه فضاهای جغرافيای خرد و کالن که به مثابه زیستگاه سازههای انسانی و نيز کليت جامعه بشری عمل میکند را
بپذیرند.
حداقل یک تفاوت بين رفتار اوليه حکومتها در واکنش فضایی /جغرافيایی نسبت به بحران ویروس کرونا وجود داشت.
آن اینکه ،این بحران از استان ووهان در بخش مرکزی کشور چين شروع شد .ليکن حکومت چين با اتخاذ استراتژی
جغرافيایی ایزوالسيون مکانی و قطع یا کاهش شدید کنشهای متقابل فضایی /مکانی ،و اعمال سياستهای سختگيرانه
حکومتی مانع از پخش بيماری به سایر مکانها و فضاهای جغرافيایی کشور چين گردید ( .)Financial Times, 2020ولی
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در برخی از کشورهای جهان همچون تعدادی از کشورهای اروپایی ،ایران و ایاالت متحده آمریکا ،حکومتها واکنش
جغرافيایی تأخيری ،تردیدآميز و غيرسيستماتيک انجام دادند و سبب شدند که اپيدمی مزبور به سرعت از کانون و مکان
اوليه بيماری ،به سایر فضاهای جغرافيایی درونکشوری و برونکشوری منتشر شود و آلودگی جغرافيایی غيرقابل کنترلی
را ایجاد نماید.
این تجربه نشان داد که به نظر میرسد دستگاههای سياسی منسجم و دارای توان کنترلی باال ،صرفنظر از ایدئولوژی
سياسی مربوطه ،در رابطه با امنيت زیستی ،سالمت و مصالح شهروندان خود به عنوان یک امر حياتی ،مسئوالنهتر و
موفقتر از سيستمهای سياسی متکثر و ناتوان عمل میکنند .این تجربه میتواند منشأ و سرآغازی برای بروز تحول نگرشی
و ایدئولوژیک در شهروندان کشورها نسبت به اندیشههای سياسی و پارادایمهای حکومتی در جهان باشد؛ و اینکه تصورات
و انتظارات خود را از ساختار و کارکرد حکومتها و نيز معيار مقبوليت و مشروعيت آنها تغيير دهند.
سطح توسعه و نيز ارتباطات گستردهتر با چين ،نشان از این دارد که کشورهای توسعهیافته و نيز آنهایی که در شبکه
اقتصادی چين وابستهتر هستند ،بيشتر از کشورهای توسعهنيافته درگير این ویروس شدند .بيشترین افراد مبتال و بيشترین
افراد کشته شده از اینگونه کشورها هستند .به نظر میرسد بين توسعهیافتگی و نيز سطح وابستگی به اقتصاد چين ،با
افزایش افراد مبتال و انتشار ویروس کرونا رابطه مستقيمی وجود دارد ( .)Goldin, 2020این امر منعکسکننده سطح باال و
چندوجهی تراکنشها و وابستگی متقابل فضایی بين اینگونه کشورها با کشور چين بهعنوان کانون و خاستگاه جغرافيایی
کووید  12است؛ که در وهله اول باعث اصابت انتشار ویروس از چين بر فضای جغرافيایی آنها ،و سپس قرار گرفتن چرخه
پخش ویروس در الگوهای کنش فضایی منطقهای و محلی کشورهای ثانی و ثالث گردید .این فرآیند باعث پخش مضاعف
و گستردهتر ویروس کرونا در فضاهای جغرافيایی قارههای دیگر و نهایتاً فراگيری جهانی آن شد .انتشار و همهگيری
ویروس مزبور در کشورهای عربستان ،ایران ،ایتاليا ،ترکيه ،خاورميانه ،فرانسه ،انگليس ،کشورهای اروپای غربی و شرقی،
روسيه ،آمریکا و کانادا و غيره که عمدتاً جزو کشورهای توسعهیافته و یا مرتبط با اقتصاد چين میباشند ،در قالب مدل
وابستگی متقابل جغرافيایی /فضایی موصوف قابل تبيين است.
در سطح بينالمللی ،کشورهایی که در مرحله اول گسترش ویروس ،تراکنشهای فضایی و تعامالت خود را با کانون انتشار،
یعنی کشور چين کاهش داده یا مدیریت کردند ،آسيب کمتری دیدند و کشورهایی نظير ایران که با جدی نگرفتن تهدید
مزبور ،تراکنشهای فضایی را در بازه زمانی بيشتری تداوم دادند ،در معرض آسيب بيشتری قرار

گرفتند.

کشورهای درگير با بيماری ،در سطح ملی با چالشهای متعددی مواجه هستند .در اکثر کشورهای مبتالبه ،اقتصاد ملی
آنها آرایشی کرونایی بهصورت رسمی و غيررسمی به خود گرفتهاست .تخصيص منابع مالی هنگفت برای پيشگيری،
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مبارزه ،تأمين اقالم پزشکی و تأمين هزینههای درمانی ،فشارهای زیادی را به اقتصاد آنها تحميل کردهاست .از سوی
دیگر ،بحران در کسب و کارهای کوچک ،متوسط و بنگاههای بزرگ باالدستی سبب کاهش توليد ملی شده و فرآیند رشد
و توسعه اقتصادی را با چالش بزرگی مواجه کردهاست .در سطح غيررسمی اقتصادی نيز ،رونق اقتصاد سياه در سيستمهای
اقتصادی دارای شکاف ،ناکارآمدی آنها را در چنين شرایطی عيانتر نمودهاست .این مسئله در کشورهایی که سطح
انتشار گستردهای از ویروس را تجربه میکنند و از منابع مالی و ذخایر مناسب مادی برخوردار نيستند وخيمتر است .هر
چند هزینههای از دست رفته در کشورهای توسعهیافته بسيار بيشتر از کشورهای در حال توسعه است و ضرر و زیانهای
آنها نيز بيشتر میشود.
همانگونه که از نظر پزشکی ،افراد سالم با سيستم بدنی ایمن و مقاوم آسيبپذیری کمتری در مواجهه با ویروس دارند
( ،)WHO (2), 2020در سطح ملی نيز ،سيستمهای قوی و تابآور در چنين شرایطی ،توان عبور از بحران را خواهند داشت
و سيستمهای ضعيف با چالش بزرگ ناشی از پيامدهای بحران کرونا مواجه خواهند شد .احتماالً ،آثار کرونا در چنين
سيستمهایی برای چندین دهه باقی خواهد ماند.
با توجه به مطالب فوق ،بحران کرونا یکی از کمسابقهترین بحرانهای ژئوپليتيکی چند دهه اخير است که بهسرعت
غيرقابل باوری در جهان منتشر شده و امنيت جغرافيایی ،زیستی ،اقتصادی و اجتماعی مکانها و فضاها را آسيبپذیر
کرده و جهانيان را در شوک گسترده و نگرانی فوقالعادهای فرو برده و تا حدی زمينگير کردهاست .منشأ این ویروس هر
چه و یا هر کجا باشد ،اثرات و پيامدهای آن جهانگير است .در اندکزمانی گسترش یافته ،ميليونها نفر را مبتال کرده و
چندین هزار نفر را به کام مرگ کشاندهاست .روند رو به رشد اقتصاد جهانی را در کشورهای توسعه یافته با کندی غيرقابل
باوری مواجه ساخته و ممکن است کشورهای در حالتوسعه درگير با این پدیده را به سمت ورشکستگی و یا فروپاشی
اقتصادی سوق دهد .این دشمن خطرناک ،نه جنگافزاری دارد و نه تجهيزات پيچيدهای ،ليکن از طریق افراد و نيازها و
تعامالت فضایی ،اقتصادی و اجتماعی بشر گسترش یافتهاست و به بزرگترین چالش جهان در کوتاهمدت تبدیل شده و
کنشهای فضایی دوجانبه و چندجانبه را در همه سطوح و مقياسهای محلی ،ناحيهای ،ملی ،منطقهای و جهانی به حداقل
رساندهاست.

بنابراین مقابله با تهدید کرونا و بيماریهای نوظهور مشابه و پاندميک ،پارادایم عملياتی جدیدی را در تفکر بشری طلب
میکند که فارغ از دشمنسازیهای ناشی از روابط قدرت در جهان درهمتنيده و به هم وابسته ،همکاریهای بين کشوری
در مقياسهای منطقهای و جهانی را ضرورت میبخشد .واقعيت این است که هيچ کشوری به تنهایی ،حتی اگر
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قدرتمندترین کشور جهان نظير آمریکا باشد ،توانایی کامل مقابله با تبعات بحران کرونا و یا بحرانهای شبيه آن را ندارند.
همچنان که بحران کرونا جهانگير است ،راه خروج از آن نيز نيازمند اندیشهای جهانی بر مبنای راهبردی ژئوپليتيکی است.
تجربه این بحران جهانی نشان میدهد که تهدید ميکروبی ،اختصاصی یک یا چند کشور نيست بلکه تهدید و انتشار آن
در یک کشور به معنی تهدید و انتشار آن برای همه کشورهای جهان و تمام بشریت و احتماالً حيات کروی در زمين است
( .)WTO (3), 2020همچنين مقابله و کنترل این تهدید بسيار گستردهتر از توان یک حکومت ملی و یا سيستم سياسی
منطقهای مانند اتحادیه اروپاست .از اینرو هيچ جایگزینی برای کنترل آن به جز اتکاء به همکاریهای همهجانبه و با
مشارکت تمام کشورهای جهان وجود ندارد .این بحران میتواند یک الگوی همکاری ژئوپليتيکی بر مبنای صلح را برای
بحرانهای نوپدید شکل

دهد.

ابعاد راهبرد ژئوپليتيکي مقابله و کنترل بحران کرونا و ساير اپيدميهاي پاندميک در جهان عبارتاند از:
 .1مسئوليتپذیری اوليه و آنی شورای امنيت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد بهعنوان نهاد مدیریت سياسی فضای
کروی در پذیرش اپيدمیهای پاندميک بهعنوان تهدید امنيت بينالمللی ،و سپس بسيج فوری کشورها و حکومتها
برای مقابله و کنترل آن ،با محوریت سازمان بهداشت جهانی
 .2مسئوليتپذیری ذاتی سازمان بهداشت جهانی برای به عهده گرفتن مدیریت پروژه عملياتی مقابله و کنترل جدی
اپيدمی در همان آغاز پيدایش؛ و اکتفا نکردن به ایفای نقش صرفاً اخالقی ،ارشادی ،مشاوره و غيره
 .9ایجاد نگرش و تلقی مشترک از اپيدمی در بين همه حکومتهای عضو سازمان ملل متحد ،بهعنوان تهدید امنيت
ملی برای همه کشورها و ملتها
 .4به عهده گرفتن ابتکار عمل همکاریهای بينالمللی و ایجاد سازوکار مقتدر برای شکل دادن به همکاریهای
بينحکومتی و بينکشوری سریع و مؤثر برای مقابله با اپيدمی در سطوح منطقهای و جهانی توسط سازمان بهداشت
جهانی
 .5سازماندهی تيمهای عملياتی کمک و پشتيبانی تخصصی ،فنی و مشاورهای بينالمللی به کشور/کشورهای درگير با
اپيدمی
 .6تقسيم کار و تعهدات ناشی از مسئوليتپذیری همگانی کشورها در مبارزه با اپيدمی ،و نيز بسيج امکانات بينالمللی
و کشورهای غير درگير برای پشتيبانی از کشورهای درگير توسط سازمان بهداشت جهانی
 .7ایجاد سيستم یکپارچه مدیریت سياسی فضا بين سطوح بينالمللی ،منطقهای ،ملی ،ناحيهای ،محلی و سکونتگاهی
در تعامل بين سازمان بهداشت جهانی و حکومتهای ملی برای تقابل سازمانیافته ،هدفمند و مؤثر با اپيدمی
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 .8تلقی تهدید امنيت ملی از انتشار اپيدمیها به درون فضای جغرافيایی کشور و زیستگاه ملت توسط حکومتهای ملی
 .2داشتن نگرش سلولی به مکانها و فضاهای زیست انسانها در مقياس ميکرو (ترجيحاً مقياس خانوادگی سکونت)
 .11تعبيه سيستمهای فنی ،نهادی و تخصصی برای پایش و هشدار ملی در رابطه با اپيدمیهای نوپدید و حتی عادی
در کشور
 .11مسئوليتپذیری سریع و مؤثر حکومتهای ملی برای مقابله و کنترل تهدیدات ميکروبی و حفاظت از امنيت زیستی
شهروندان و سکونتگاهها در برابر اپيدمیها
 .12فعال کردن سریع کارکرد کنترلی و احياناً انسدادی مرزها و گذرگاههای زمينی ،هوایی و دریایی کشور و کاهش یا
توقف تراکنشهای جغرافيایی /فضایی در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی برونکشوری بهویژه با کشورها و
فضاهای جغرافيایی آلوده
 .19ساماندهی و انسجامبخشی ساختاری و کارکردی و دادن اقتدار به سيستم عامل ملی و محلی مقابله با اپيدمی
 .14ایزوالسيون فوری ،کنترل جدی و تقليل تراکنشهای جغرافيایی (مکانی /فضایی) درونکشوری متهم به آلودگی
 .15اعمال کنترلهای بهداشتی بر افراد آلوده و تفکيک و ایزوالسيون مکانی آنها از بقيه شهروندان
 .16توجيه شهروندان و نهادهای مدنی بر مسئوليتپذیری اخالقی و حقوقی در قبال سالمت دیگر شهروندان ،و نيز
جلب همکاری و همراهی آنها با حکومت و برنامههای مقابله و کنترل اپيدمی
 .17تأسيس و یا ساماندهی نهاد ارتش زیستی پایدار در برابر تهدیدات زیستی آینده کشور با هدف تأمين و تضمين
امنيت بهداشتی ،غذایی ،جسمی و روانی شهروندان و مکانها و فضاهای جغرافيایی درونکشوری
 .18برقراری سيستم مدیریت منسجم چندسطحی و چندبعدی با تقسيم کار دقيق بين سطوح ملی ،استانی ،محلی و
سکونتگاهی در شرایط فراگيری و پخش اپيدمی در پهنه کشور
 .12اتخاذ سياستها و انجام اقدامات جبرانی توسط حکومت مرکزی و دولتهای محلی برای تأمين خدمات اجتماعی
و رفاهی ،ایمنی زیستی ،خدمات بهداشتی و درمانی ،آسيبهای شغلی ،حمایتهای اقتصادی و مالی و غيره در دوره
انتشار اپيدمی برای شهروندان آسيبزده یا آسيبپذیر و تعيين هزینههای آنها از منابع عمومی و ملی
 .21پایش مستمر وضعيت اپيدمی و همزمان با آغاز روند کاهش و انقباض فضایی /اجتماعی آن در کشور ،اجرای فرآیند
تدریجی کاهش محدودیتهای جغرافيایی /اجتماعی در سطوح محلی و ملی توسط حکومت مرکزی ،و عادیسازی
شرایط زندگی شهروندان در کشور و نائل آمدن به مرحله پایانی بحران
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