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 مقدمه  

کرونا، ضمن مادشوری مفاهیم پامآ در جغرافیای سیاسی )سر مین، ملت،  مستگاه، حاکمیت، حکومت، تردمد بحران بی

دفاع ا  اصل ام یت ملی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقالل با مادشوری نقش مر ها در ...(،  ام یت، دونت، قلمرو، مر  و

 .بی انآ بآ هستی و کارکرد مر هااندمشی و نگر  عقالمی و واقعبود در جهت فلسفیهشدار مجددی ...،  ملی، قلمروشرامی و

ها ا  محلی/ مکانی تا بحران عامل خی   مجدد مر های جغرافیای سیاسی در همآ مقیاس اغراق نیست اگر بگومیم امن

  انمللی بود.بین

 اندیشی درباره پدیده مرزفلسفه بحران کرونا و

حامیان جهانی ودن مرتقد بودند کآ جهان با تجارت، مسافرت، ادغام مانی جهانی، انقالب دمجیتال و ، 1991در دهآ

ودن جهانی بدون مر  صحبت بآ میان  پدمدار ا ها تری خواهد گرفت. شنداری نیبرال سرعت باالبرتری شوکار سرمامآ

ری بآ طو .بودممم بور بی انآ اندا  خو چشم ها ا نشی ی مداوم شنهای گذوتآ واهد عقبطی سال . در حانیکآشوردندمی

حفظ اصانت و بقای پدمده کشور بآ ع وان  مستگاه  بآ خود را ماملها و وهروندان در جهان تملتکآ ترداد بیشتری ا  

های ر  احفظ م افع و اهداف ملی، م  نت و برا ندگی ملی،  و حاکمیت ملی، استقالل مشترک ملی، هومت و مگانگی ملی،

ابرا  داوت د و همچ ان برتری ملی خود را در برابر سامر خود خاص  بومی و های  ندگیویوهفره گی و میراث ملی و 

خواه د دوباره استقالل ها میطور کآ برگ مت در انگلستان نشان داد، شن. همانهای انسانی تررمف کردندها و سا هملت

 (. Walt, 2020ی مر ی اتحادمآ اروپا نشان ده د )ای باالدستا  سلطآ سیستم م طقآخود را 

تواند پیوندخورده با عاطفآ و مهر مکانی/ فضامی اول ام کآ، شما درک فلسفی ا  مر  می ؛در امن باره دو سوال مطرح است

 شما درک ،)می محلآ، وهر و ما احساس نسبت بآ می کشور خاص( و احساس هومت )تمام  و تفکیی( باود؟ دوم شنکآ

های حیاتی م افع ملی، ام یت ملی، احساس هومت و بقای ملی، احساس و مکپارچگی تواند ج بآعقالمی ا  مر  می

های مشترک ملی و غیره را بآ بهانآ حرکت ش اد و کروی جرمان کاال، مواد، پول، پیام، سر می ی، حاکمیت ملی، ار  

اس انمللی ا  مقیداخلی و بین یر انغای نقش تمام بخش و ک ترنی مر هاانسان و غیره نادمده بگیرد؟ و شما امکان تصو

 محلی تا جهانی وجود دارد؟

 تجربه بحران کرونا نشان داد:

 ...( بآ هومت جهان وط ی، سرابی بیش نیست؛ ای، قومی، ملی، اعتقادی وتقلیل احساس هومت اختصاصی )فردی، ناحیآ -
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 ین ... بآ ه گام برو  چ ی ومر سر می ی، بیحکومتی، بیکشوری، بیمکانی، بیبیغلط بودن تصورات و تخیالت واهی  -

 هامی مشخص گردمد؛ بحران

و قدکشیدن باعث تقومت حاکمیت ملی  ا  می سو اما .اگرچآ ومروس کرونا می پدمده جهانی و چانش بشری است -

ه های ملی برای مبار پذمری حکومتمسئونیت ود و ا  سوی دمگر م جر بآ انمللی برای دفاع ا  ام یت ملیمر های بین

کشوری و نقش ک ترنی مر های درون ،م دشحتی در امن فر .در درون مر های ملی گردمد 19با تهدمد اپیدمی کوومد 

 .را نی  فرال کردمحلی کشورها 

ای هها و دونتالمت و م افع خاص ملی، ت ها حکومتبآ ه گام می تهدمد فراگیر و ما احساس بآ خطر افتادن ام یت، س -

مادی را  های س گینملی قادرند بآ ع وان محور اصلی می استراتژی عملیاتی مسئونیت بپذمرند و در امن راه حتی ه م آ

 و های امم یهای سالمت وهروندان، ه م آأمین و تضمین ه م آت توان بآها میا  جملآ امن ه م آنی  بدو  کش د. 

نمللی، ا، ترطیلی و کاهش اوتغال موند و نی  مبادالت تجاری داخلی و بینیها و فضاهای جغرافیامی  مستبهداوت مکان

 های جانبی و غیرههای اقتصادی، ه م آهای روحی و روانی وهروندان، کاهش درشمد ملی، خطر وروکستگی ب گاهه م آ

  اواره کرد.

های ملی مسئول، ت ها پ اهگاه و مؤثرترمن خدمتگ ار وهروندان خود هست د. امن امر امن بحران نشان داد کآ حکومت -

ها، نهادهای مدنی و وهروندان در درون مر های ملی و در مبار ه با بآ درک متقابل و همکاری مشترک بین حکومت

 تهدمد فرامر ی انجامید. 

ملی را  ها و م افعمبت ی بر اصانت دادن بآ مر ها، هومت، ار  رسد بحران کرونا اندمشآ سیاسی ناسیونانیسم ب ظر می -

 .(Rachman, 2020; Rogan, 2020)گرامی( تقومت خواهد نمود گرامی و جهاندر برابر ام ترناسیونانسیم )م طقآ

 پیامدهای بحران کرونا بر اندیشه مرز

 اول. اهمیت درک مقیاس جغرافیایی

 :Smith, 2000ای، ملی و جهانی است )سطح فردی، خانوادگی تا سطح محلی، ناحیآی می سلسلآ مراتب ا  امر  دار 

نمللی، امابد. مر های جغرافیای سیاسی در هر مقیاسی )بین( کآ بر اساس شن تمام مافتگی جغرافیامی گستر  می725

رل و سا ه انسانی و نی  ک ت مین ام یت فضاأانگاری )هومت خاص(، تملی و فروملی( دارای وظیفآ ذاتی تفکیی و جدامی

ا قابل فهم، خوانا و ب ها و فرشم دهای بی ابی ی است. بحران کرونا بیش ا  پیش مقیاس مر  جغرافیای سیاسی راجرمان

انمللی، مر های داخلی و فروملی )استانی، وهرستانی، کآ در امن بین عالوه بر قدکشیدن مر های بین ؛تاهمیت ساخ
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ی( گذاری اجتماعهای مکانی/ فضامی و حتی مر ب دی انفرادی )فاصلآ...( بآ اوکال قرنطی آ ی ووهری، روستامی، مکان

 فرال ودند. 

 دولتیبیانگاره . رد دوم

هست د کآ با مگران اصلی روابط  هاحکومتوود، ودت بر شن تأکید می هامی کآ بآگرامی، مکی ا  مؤنفآدر نظرمآ واقع

صاد، ها )نظم، ام یت، اقتهای متردد دونتجهانی ودن، غافل ا  مسئونیتتبیین حانی کآ  در .شم دانملل بآ حساب میبین

  انسامر با مگرکآ بآ موا ات  داندها را در ک ار سامر با مگران عرصآ جهانی ت ها می با مگر می...(، شن تأمین اجتماعی و

های های چ دملیتی، ترورمستورکتای(، و م طقآانمللی )جهانی های بینسا مانهای غیردونتی، سا مان مان د

ری امن است کآ ورامط اضطرا مسئلآترمن اونین و بدمهیپردا ند. و غیره بآ امفای نقش می انمللی، با ارهای جهانیبین

 ت د.هسبا مگران اصلی سیاست جهانی ترمن مهم های ملیحکومتک د کآ بآ ما مادشوری می ناوی ا  تهاجم ومروس کرونا

 (.Walt, 2020) دارند خود های ملیتحکومها قبل ا  هر چی  چشم بآ وود، انسانه گامی کآ خطرات جدمدی امجاد می

و تهدمد ام یت، سالمت و  گرامان را متوجآ امن امر کرد کآ بآ وقت خوف و خطرجهان ،در حقیقت ویوع ومروس کرونا

و  ملی امری نخست ، بلکآجهانی و فرامر یامری وهروندان، نآ  افع و م، مسئونیت حفظ جان م افع سا ه انسانی ملت

ها با توجآ بآ انبتآ حکومتملی است. های حکومتعهده  بر کشورها،مر های ملی کشوری است کآ در چارچوب درون

، برای مبار ه و ک ترل شن ناگ مر ا  همکاری و همراهی با مکدمگر کرونارد پاندمیی و گستر  جهانی و کروی ومروس بُ

 با محورمت سا مان ملل بومژه سا مان بهداوت جهانی هست د. 

 گرایی )بازگشت به مرزهای ملی(سوم. توسعه ملی

گرامی نهای ملی، م افع ملی، خوداتکامی و دروم دهای سیاسی کآ بر هومت ملی، ار  شها و فرامرو ه موقریت ج بش

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 

گرامی در برابر های ملیومروس کرونا بآ تقومت جرمانر حقیقت بحران (. د1-11  1991نیا، گرامی جدمد است )حافظملی

گرامی ها بآ درون مر های ملی کمی خواهد نمود. درونها و حکومتگرامی و با گشت ملتگرامی و جهانهای م طقآجرمان

امدهای جملآ پی و غیره ا های ضدمهاجرتی ها، اعمال سیاستو تأکید بر اقتصاد ملی، ترجیح خود ملی نسبت بآ دمگر ملت

 گردد. نی   گرامی افراطیهای ملیاست، کآ ممکن است باعث برو  و تشدمد گونآ امن بحران
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گردند.  مرا شن را پ اهگاه و خانآ کرونا نشان داد کآ در مواقع اضطرار، مردم بآ کشور و هومت ملی خود با  میومروس 

ای ا  امن دست، انتقال دانشجومان خارجی در کشورها در جرمان بحران دان د. نمونآخودی و شرمان نهامی  مست خود می

  هامی هست دنهادهای جهانی فاقد چ ین ومژگیباود.  مرا کرونا بآ کشورهای اصلی و وطن خود می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راهبردی هایتوصیه

 گرامی بآ مفهوم ان وای ملت واست. ملیگرامی بودهمکی ا  نتامج امن بحران با گشت بآ مر های ملی و تقومت ملی -1

گرامی با پاسداوت استقالل و تمامیت ارضی کشور، متوجآ ملت و م افع جهان پیرامون نیست. ملیکشور و قطع ارتباط با 

ای ههای مختلف روابط بیرونی کشور خود را محدود و ان وای ژئوپلیتیکی موند ه م آها نبامد بآ بهانآملی است. حکومت

  ماد را بر ملت خود تحمیل نمام د.

د. ... بین کشورها هست  باه مرتقدند مر ها مانری بر سر مراودات اقتصادی، اندمشآ، کاال وگرامان افراطی بآ اوتجهان -2

های مثبت مر ها وود )همچون ها در تقومت شن دستآ ا  کارکردها و دونتی باعث غفلت حکومتمهانبامد چ ین بحران

ردهای م بور در مجموع باعث استقالل، کارکرد مگانگی ملی، ک ترنی، ارتباطی، تراملی، حفاظت و ام یت ملی(. کارک

 باو د. توسرآ، پیشرفت، ام یت و رفاه ملت و کشور می

های مر ی کشور تا هگاانسداد موقت کلیآ مر های هوامی،  می ی، درمامی و گذر ک ترل جدی و ما ،در ورامط ک ونی -9

 بهبود وضریت و عادی ودن ورامط

 شوریطور کلی فراهمحمامت ا  کسب و کار مردم م اطق مر نشین و اعطای خدمات مانی و بانکی در امام کرونا، و بآ  -4

 مجاد اوتغال پامدار در امن م اطقهامی در جهت ا می آ

 اختصاص سبد مریشتی ومژه م اطق مر نشین، بطوری کآ تا پامان دوره بیماری جوابگوی حداقل مریشت مردمان -5

 .امن م اطق باود

های مادی دار نمام دگان دونت، نیروهای مسلح، روحانیت و... در م اطق حاویآ کشور در جهت حمامتحضور مر ی -6

 پذمر امن م اطقو مر وی و ت رمق حس همدنی با اقشار شسیب

ا در امن م اطق در حد امکان و اندا ی مراک  درمانی موقت و انبتآ مجه  بآ اب ار تشخیص و مقابلآ با بیماری کرونراه -7

 با خدمات رامگان ما ومژه م اطق محروم مر ی

های مذهبی و قومی( در جهت امجاد اعتماد، سهونت هاستفاده ا  ظرفیت محلی )نخبگان محلی، علمای بومی، گرو -8

 رامط ک ونیارتباط و ک ترل وضریت م اطق مر نشین در و

نحوی کآ با دخانت در همآ امورات سیاسی،  بآ ؛ها قرار گیردتفاده اب اری حکومتهامی مورد سوءاسنبامد چ ین بحران -9

ت ها؛ شف... بآ سمت تمرگ گرامی حداکثری حرکت نمام د. تمرگ گرامی حکومت اجتماعی، اقتصادی، ام یتی، فردی و

  ش ادی، توسرآ، دموکراسی، وفافیت و عملکرد و کارامی خود حکومت است. 
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