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بحران کرونا و با شفرم ی نقش مر های بینانمللی

مقدمه
بیتردمد بحران کرونا ،ضمن مادشوری مفاهیم پامآ در جغرافیای سیاسی (سر مین ،ملت ،مستگاه ،حاکمیت ،حکومت،
ام یت ،دونت ،قلمرو ،مر و  ،)...با مادشوری نقش مر ها در دفاع ا اصل ام یت ملی ،حاکمیت ملی ،تمامیت ارضی ،استقالل
ملی ،قلمروشرامی و  ،...هشدار مجددی بود در جهت فلسفیاندمشی و نگر
اغراق نیست اگر بگومیم امن بحران عامل خی

عقالمی و واقعبی انآ بآ هستی و کارکرد مر ها.

مجدد مر های جغرافیای سیاسی در همآ مقیاسها ا محلی /مکانی تا

بینانمللی بود.
بحران کرونا و فلسفهاندیشی درباره پدیده مرز
در دهآ ،1991حامیان جهانی ودن مرتقد بودند کآ جهان با تجارت ،مسافرت ،ادغام مانی جهانی ،انقالب دمجیتال و
برتری شوکار سرمامآداری نیبرال سرعت باالتری خواهد گرفت .شنها ا پدمدار ودن جهانی بدون مر صحبت بآ میان
میشوردند .در حانیکآ طی سالهای گذوتآ واهد عقبنشی ی مداوم شنها ا چشماندا خو بی انآ م بور بودمم .بآ طوری
کآ ترداد بیشتری ا ملتها و وهروندان در جهان تمامل خود را بآ حفظ اصانت و بقای پدمده کشور بآ ع وان مستگاه
مشترک ملی ،هومت و مگانگی ملی ،استقالل و حاکمیت ملی ،م افع و اهداف ملی ،م نت و برا ندگی ملی ،حفظ ار

های

فره گی و میراث ملی و ویوههای ندگی بومی و خاص خود ابرا داوت د و همچ ان برتری ملی خود را در برابر سامر
ملتها و سا ههای انسانی تررمف کردند .همانطور کآ برگ مت در انگلستان نشان داد ،شنها میخواه د دوباره استقالل
خود را ا سلطآ سیستم م طقآای باالدستی مر ی اتحادمآ اروپا نشان ده د (.)Walt, 2020
در امن باره دو سوال مطرح است؛ اول ام کآ ،شما درک فلسفی ا مر میتواند پیوندخورده با عاطفآ و مهر مکانی /فضامی
(می محلآ ،وهر و ما احساس نسبت بآ می کشور خاص) و احساس هومت (تمام و تفکیی) باود؟ دوم شنکآ ،شما درک
عقالمی ا مر میتواند ج بآهای حیاتی م افع ملی ،ام یت ملی ،احساس هومت و بقای ملی ،احساس و مکپارچگی
سر می ی ،حاکمیت ملی ،ار

های مشترک ملی و غیره را بآ بهانآ حرکت ش اد و کروی جرمان کاال ،مواد ،پول ،پیام،

انسان و غیره نادمده بگیرد؟ و شما امکان تصور انغای نقش تمام بخش و ک ترنی مر های داخلی و بینانمللی ا مقیاس
محلی تا جهانی وجود دارد؟
تجربه بحران کرونا نشان داد:
 -تقلیل احساس هومت اختصاصی (فردی ،ناحیآای ،قومی ،ملی ،اعتقادی و  )...بآ هومت جهان وط ی ،سرابی بیش نیست؛
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 غلط بودن تصورات و تخیالت واهی بیمکانی ،بیکشوری ،بیحکومتی ،بیسر می ی ،بیمر ی و  ...بآ ه گام برو چ ینبحرانهامی مشخص گردمد؛
 اگرچآ ومروس کرونا می پدمده جهانی و چانش بشری است .اما ا می سو باعث تقومت حاکمیت ملی و قدکشیدنمر های بینانمللی برای دفاع ا ام یت ملی ود و ا سوی دمگر م جر بآ مسئونیتپذمری حکومتهای ملی برای مبار ه
با تهدمد اپیدمی کوومد  19در درون مر های ملی گردمد .حتی در امن فرشم د ،نقش ک ترنی مر های درونکشوری و
محلی کشورها را نی فرال کرد.
 بآ ه گام می تهدمد فراگیر و ما احساس بآ خطر افتادن ام یت ،سالمت و م افع خاص ملی ،ت ها حکومتها و دونتهایملی قادرند بآ ع وان محور اصلی می استراتژی عملیاتی مسئونیت بپذمرند و در امن راه حتی ه م آهای س گین مادی را
نی بدو

کش د .ا جملآ امن ه م آها میتوان بآ تأمین و تضمین ه م آهای سالمت وهروندان ،ه م آهای امم ی و

بهداوت مکانها و فضاهای جغرافیامی مستی ،ترطیلی و کاهش اوتغال موند و نی مبادالت تجاری داخلی و بینانمللی،
ه م آهای روحی و روانی وهروندان ،کاهش درشمد ملی ،خطر وروکستگی ب گاههای اقتصادی ،ه م آهای جانبی و غیره
اواره کرد.
 امن بحران نشان داد کآ حکومتهای ملی مسئول ،ت ها پ اهگاه و مؤثرترمن خدمتگ ار وهروندان خود هست د .امن امربآ درک متقابل و همکاری مشترک بین حکومتها ،نهادهای مدنی و وهروندان در درون مر های ملی و در مبار ه با
تهدمد فرامر ی انجامید.
 -ب ظر میرسد بحران کرونا اندمشآ سیاسی ناسیونانیسم مبت ی بر اصانت دادن بآ مر ها ،هومت ،ار

ها و م افع ملی را

در برابر ام ترناسیونانسیم (م طقآگرامی و جهانگرامی) تقومت خواهد نمود ).(Rachman, 2020; Rogan, 2020
پیامدهای بحران کرونا بر اندیشه مرز
اول .اهمیت درک مقیاس جغرافیایی
مر دارای می سلسلآ مراتب ا سطح فردی ،خانوادگی تا سطح محلی ،ناحیآای ،ملی و جهانی است
 )725کآ بر اساس شن تمام مافتگی جغرافیامی گستر

( Smith, 2000:

میمابد .مر های جغرافیای سیاسی در هر مقیاسی (بینانمللی،

ملی و فروملی) دارای وظیفآ ذاتی تفکیی و جدامیانگاری (هومت خاص) ،تأمین ام یت فضا و سا ه انسانی و نی ک ترل
جرمانها و فرشم دهای بی ابی ی است .بحران کرونا بیش ا پیش مقیاس مر جغرافیای سیاسی را قابل فهم ،خوانا و با
اهمیت ساخت؛ کآ در امن بین عالوه بر قدکشیدن مر های بینانمللی ،مر های داخلی و فروملی (استانی ،وهرستانی،
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وهری ،روستامی ،مکانی و  )...بآ اوکال قرنطی آهای مکانی /فضامی و حتی مر ب دی انفرادی (فاصلآگذاری اجتماعی)
فرال ودند.
دوم .رد انگاره بیدولتی
در نظرمآ واقعگرامی ،مکی ا مؤنفآهامی کآ بآ ودت بر شن تأکید میوود ،حکومتها هست د کآ با مگران اصلی روابط
بینانملل بآ حساب میشم د .در حانی کآ تبیین جهانی ودن ،غافل ا مسئونیتهای متردد دونتها (نظم ،ام یت ،اقتصاد،
تأمین اجتماعی و  ،)...شنها را در ک ار سامر با مگران عرصآ جهانی ت ها می با مگر میداند کآ بآ موا ات سامر با مگران
مان د سا مانهای غیردونتی ،سا مانهای بینانمللی (جهانی و م طقآای) ،ورکتهای چ دملیتی ،ترورمستهای
بینانمللی ،با ارهای جهانی و غیره بآ امفای نقش میپردا ند .اونین و بدمهیترمن مسئلآ امن است کآ ورامط اضطراری
ناوی ا تهاجم ومروس کرونا بآ ما مادشوری میک د کآ حکومتهای ملی مهمترمن با مگران اصلی سیاست جهانی هست د.
ه گامی کآ خطرات جدمدی امجاد میوود ،انسانها قبل ا هر چی چشم بآ حکومتهای ملی خود دارند (.)Walt, 2020
در حقیقت ویوع ومروس کرونا ،جهانگرامان را متوجآ امن امر کرد کآ بآ وقت خوف و خطر و تهدمد ام یت ،سالمت و
م افع سا ه انسانی ملت ،مسئونیت حفظ جان و م افع وهروندان ،نآ امری جهانی و فرامر ی ،بلکآ نخست امری ملی و
درونکشوری است کآ در چارچوب مر های ملی کشورها ،بر عهده حکومتهای ملی است .انبتآ حکومتها با توجآ بآ
بُرد پاندمیی و گستر

جهانی و کروی ومروس کرونا ،برای مبار ه و ک ترل شن ناگ مر ا همکاری و همراهی با مکدمگر

با محورمت سا مان ملل بومژه سا مان بهداوت جهانی هست د.
سوم .توسعه ملیگرایی (بازگشت به مرزهای ملی)
امرو ه موقریت ج بشها و فرشم دهای سیاسی کآ بر هومت ملی ،ار

های ملی ،م افع ملی ،خوداتکامی و درونگرامی

کشوری و رد دمگران و تررمف خودی تأکید دارند ،در بین مردم کشورهای مختلف جهان رو بآ اف امش است .ب ابرامن،
اف امش نقش ک ترنی مر ها ،کآ رمشآ شن در امن است کآ ام یت ملی ،م افع و هومت ملی در خطر است؛ واخص توسرآ
ملیگرامی جدمد است (حافظنیا .)1-11 1991 ،در حقیقت بحران ومروس کرونا بآ تقومت جرمانهای ملیگرامی در برابر
جرمانهای م طقآگرامی و جهانگرامی و با گشت ملتها و حکومتها بآ درون مر های ملی کمی خواهد نمود .درونگرامی
و تأکید بر اقتصاد ملی ،ترجیح خود ملی نسبت بآ دمگر ملتها ،اعمال سیاستهای ضدمهاجرتی و غیره ا جملآ پیامدهای
امن بحران است ،کآ ممکن است باعث برو و تشدمد گونآهای ملیگرامی افراطی نی گردد.
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ومروس کرونا نشان داد کآ در مواقع اضطرار ،مردم بآ کشور و هومت ملی خود با میگردند .مرا شن را پ اهگاه و خانآ
خودی و شرمان نهامی مست خود میدان د .نمونآای ا امن دست ،انتقال دانشجومان خارجی در کشورها در جرمان بحران
کرونا بآ کشورهای اصلی و وطن خود میباود .مرا نهادهای جهانی فاقد چ ین ومژگیهامی هست د
توصیههای راهبردی
 -1مکی ا نتامج امن بحران با گشت بآ مر های ملی و تقومت ملیگرامی بودهاست .ملیگرامی بآ مفهوم ان وای ملت و
کشور و قطع ارتباط با جهان پیرامون نیست .ملیگرامی با پاسداوت استقالل و تمامیت ارضی کشور ،متوجآ ملت و م افع
ملی است .حکومتها نبامد بآ بهانآهای مختلف روابط بیرونی کشور خود را محدود و ان وای ژئوپلیتیکی موند ه م آهای
ماد را بر ملت خود تحمیل نمام د.
 -2جهانگرامان افراطی بآ اوتباه مرتقدند مر ها مانری بر سر مراودات اقتصادی ،اندمشآ ،کاال و  ...بین کشورها هست د.
نبامد چ ین بحرانهامی باعث غفلت حکومتها و دونتها در تقومت شن دستآ ا کارکردهای مثبت مر ها وود (همچون
کارکرد مگانگی ملی ،ک ترنی ،ارتباطی ،تراملی ،حفاظت و ام یت ملی) .کارکردهای م بور در مجموع باعث استقالل،
توسرآ ،پیشرفت ،ام یت و رفاه ملت و کشور میباو د.
 -9در ورامط ک ونی ،ک ترل جدی و ما انسداد موقت کلیآ مر های هوامی ،می ی ،درمامی و گذرگاههای مر ی کشور تا
بهبود وضریت و عادی ودن ورامط
 -4حمامت ا کسب و کار مردم م اطق مر نشین و اعطای خدمات مانی و بانکی در امام کرونا ،و بآ طور کلی فراهمشوری
می آهامی در جهت امجاد اوتغال پامدار در امن م اطق
 -5اختصاص سبد مریشتی ومژه م اطق مر نشین ،بطوری کآ تا پامان دوره بیماری جوابگوی حداقل مریشت مردمان
امن م اطق باود.
 -6حضور مر یدار نمام دگان دونت ،نیروهای مسلح ،روحانیت و ...در م اطق حاویآ کشور در جهت حمامتهای مادی
و مر وی و ت رمق حس همدنی با اقشار شسیبپذمر امن م اطق
 -7راهاندا ی مراک درمانی موقت و انبتآ مجه بآ اب ار تشخیص و مقابلآ با بیماری کرونا در امن م اطق در حد امکان و
با خدمات رامگان ما ومژه م اطق محروم مر ی
 -8استفاده ا ظرفیت محلی (نخبگان محلی ،علمای بومی ،گروههای مذهبی و قومی) در جهت امجاد اعتماد ،سهونت
ارتباط و ک ترل وضریت م اطق مر نشین در ورامط ک ونی
 -9نبامد چ ین بحرانهامی مورد سوءاستفاده اب اری حکومتها قرار گیرد؛ بآ نحوی کآ با دخانت در همآ امورات سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی ،ام یتی ،فردی و  ...بآ سمت تمرگ گرامی حداکثری حرکت نمام د .تمرگ گرامی حکومتها؛ شفت
ش ادی ،توسرآ ،دموکراسی ،وفافیت و عملکرد و کارامی خود حکومت است.
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