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  چکیده
 موضوع مقاله، بررسی تاثیر اپیدمی کرونا بر حاکمیت ملی در ایران

. سئوال پژوهش این است که اپیدمی کرونا چه تاثیری بر باشدمی
حاکمیت ملی ایران دارد؟ فرضیه اصلی تحقیق این است کرونا در بعد 

ی مرجع هاگروهحقوقی به تقویت حاکمیت  ملی و ناسیونالیسم و تغییر 
-شود. روش تحقیق در این مقاله، کیفی از نوع توصیفیمی در ایران منجر

است.  نتایج تحقیق ای ه گردآوری اطالعات، کتابخانهتحلیلی است و شیو
ملت  انجامیده است. -اپیدمی کرونا به تقویت حاکمیت دولت دهدمی نشان

تواند به تقویت حاکمیت ملی و ملی گرایی منجر می وضعیت پاندمیک
دولتها از جمله ایران همچون کنترل های شود. بدین ترتیب که سیاست

های اقتصادی جمعیت در داخل، سیاست مهاجرت، مهار جابجایی
حمایتگرایانه و ... نشان از اتکا به خود و ناامیدی از نهادهای بین المللی 

دولتی دارد. تکیه بر دستاوردهای داخلی، در پیش گرفتن های همکاریو 
 ی مرجع جدیدهاگروهملی و تغییر جایگاه پزشکان به عنوان های سیاست

 تشدید ملی گرایی در کشور تفسیر شود.از ای تواند نمونهمی

ی هاگروهناسیونالیسم،  ،دولت یتحاکم ایران، ،اپیدمی کرونا :واژهکلید
  .مرجع
 18/07/1399 تأیید تاریخ  12/03/1398 دریافت تاریخ

   .می باشد ژیال محدث شکوری گنجوی خانم دکترای این مقاله برگرفته از رساله

 علمی صلنامهف -مقاله ژپوهشی 
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 مقدمه

گیرد تاثیرات ویرانگری می عالمگیر که مرزهای ملی کشورها را نادیدههای شیوع بیماری
های گذارد. جلوگیری از گسترش بیماریمی بر ابعاد مختلف حیات کشورها برجای

واگیردار یک الزام بنیادین در درون مرزهای ملی کشورهاست با اینحال از آنجایی که 
گذارد بسیاری از مفاهیم می للی را زیرپامرزهای ملی و بین المها گسترش پاتوژنیک ویروس

(. ویروس کرونا Wickramage,2017:86-87)شودمی عملی آنها نیز دچار تحولهای و مصداق
از جمله بحران هایی است که تمام جهان را تحت تاثیر قرار داده و تحوالت مهمی را در ابعاد 

جهانی برای سالمت، رفاه مختلف زندگی بوجود آورده است. این پاندمی بویژه تهدیدی 
ملی گرایانه و ناسیونالیستی های اقتصادی و ثبات سیاسی شناخته شد. با در نظر گرفتن سیاست

توان گفت از جمله تاثیرات مهم این می که دولتها در مقابل بیماری کرونا در پیش گرفتند
قوق بین الملل اپیدمی، پیامدهای آن برای مفهوم حاکمیت  دولتی است. حاکمیت از منظر ح

معاصر نشان دهنده جایگاه یک دولت در صحنه بین المللی است.این دولت در حوزه سرزمین 
گیرد. نمی خود تحت نظارت قضایی، تقنینی یا اداری دولت یا قانون خارجی دیگری قرار

است که ذاتا در مفهوم دولت مستتر است و همواره نشانگر ای حاکمیت، اقتدار و اختیار عالیه
برترین مرجع حقوقی و سازمانی در داخل یک نظام است. هرچند برخی نویسندگان، 

دانند اما در این مسئله تردیدی وجود ندارد که می حاکمیت را مفهوم مبهم و نامشخص
باشند. به عبارت دیگر تصور می حاکم در پهنه حقوق بین المللهای موجودیتها دولت

ل شدن به حاکم بودن آن، کمتر قابل تصور است)امین موجودیتی به عنوان دولت بدون قائ
(. با اینحال بحران کرونا نشان داد که دولتها بیش از 39-40: 1393زاده و عالقبند حسینی،

ملی های بین المللی روی بیاورند به سمت سیاستهای آنکه برای مهار این بحران به همکاری
برای مقابله با این بحران در سطح جهانی گرایانه پیش رفتند. در حقیقت بسترهای همکاری 

ی هاگروهکه یکی از کار 1کروناهیئت نظارت بر آمادگی جهانی در مقابله باوجود دارد. 
سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی در مقابله با بحران  مهم مورد حمایت المللی بین

ای ضمن ابراز نگرانی بیانیهبا صدور  1399شهریور  24مصادف با  2020سپتامبر  14است، در 
تصریح نموده که  کرونا مناسب برای مقابله با المللی های بینشدید نسبت به عدم همکاری

                                                      

1 - Global Preparedness Monitoring Board 

 

https://www.preventionweb.net/organizations/27375
https://www.preventionweb.net/organizations/27375
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. جمهوری اسالمی ندارد شرایط جهان توانایی تحمل این چرخه وحشت و غفلت را با این
است. میزان  ایران نیز از جمله کشورهایی است که بشدت تحت تاثیر امواج کرونا قرار داشته

باالی ابتال و مرگ و میر در کشور نشان داده است که ایران تا چه میزان در معرض فشارها 
مختلفی را در رویارویی با های قرار دارد. در واکنشف ایران سیاست 19-از جانب کووید

این ویروس در پیش گرفت. با اینحال ویروس مذکور، جامعه و دولت را در ابعاد مختلف 
ثیر قرار داده است. از انجایی که بزرگترین نهاد درگیر با این بحران، دولت به عنوان تحت تا

های حاکمیت»، یکی از مباحث مهم در این راستا بحث درباره آینده باشدمی یک موجودیت
. بنابراین این پژوهش تالش دارد تا تاثیر پاندمی کرونا بر حاکمیت ملی و باشدمی «ملی

 ناسیونالیسم و همچنین تحوالت مربوط به این نهاد را مورد بررسی قرار دهد. 
 19-ها در مقابله با کوویدملی گرایانه دولتهای سیاست

ان، این در اغلب کشورهای جهشیوع ویروس کرونای جدید  با ادامه یافتن و گسترش
نیز به تدریج در راستای مقابله و پیشگیری از پاندمی کرونا اقدام به اتخاذ تدابیر و کشورها 

بستن مرزها و توقف  در ابتدا کشورها شروع به .اندهای مختلف کردهاعمال محدودیت
با اعمال محدودیت حمل و نقل داخلی و اعالم مقررات منع  نمودند کهپروازهای خارجی 

همزمان با افزایش شمار مبتالیان در  .رور و محدودیت آمدوشد ادامه یافتعبور و م
اند، در سیستم بهداشتی آنها نیز کشورهایی که بیشترین آسیب از کرونا را متحمل شده

فراوان های در کنار آسیب .مشکالت بزرگی برای تامین تجهیزات و مواد پزشکی ایجاد شد
ی و سالمت فیزیکی، ارتباط بین این همه گیری و این همه گیری از نظر اقتصادی، شغل

مشاهده شده  اساسی روانشناختی از جمله عالیم اختالالت اضطرابی و افسردگیهای آسیب
  (Wang et al., 2020)است

شیوع فراگیر این بیماری منجر به اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و تعطیلی مدارس، 
با ادامه این وضعیت، تدابیر اتخاذ شده . هان شده استدانشگاهها و ادارات در اقصی نقاط ج

جهت جلوگیری از شیوع این ویروس بر زندگی روزمره و اقتصاد تاثیر منفی گذاشته، اما 
ها و حمایت از ها با ارائه کمکبرای رفع این تاثیرات نیز اقداماتی انجام شد. دولت

د. اپیدمی بر دوش آنها را کم کنن بار سنگین کرونا کنندمیکارآفرینان و کارکنان تالش 
کشوری که بیشترین آمار  20های برخی از اقدامات و تدابیری اتخاذ شده دولت کرونا بر

 :ابتال به کرونا در جهان را دارند به شرح زیر است
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 اطالع رسانی و آموزش برای پیشگیری

پدیدایی یک بیماری از ابتدای شروع کرونا در ووهان چین، اخبار و اطالعات مرتبط با 
تنفسی جدید در سراسر جهان منتشر شد. به مرور با گسترش دامنه نفوظ این بیماری در اقصا 

پیشگیرانه از ابتال به این بیماری را های و مراکز بهداشتی درمانی، روشها نقاط جهان، رسانه
مردم از طریق  ،ند. در زمان اوج پاندمی تقریبا در تمام کشورهای مختلف جهانکردمیمنتشر 
مجازی، اینترنت، صدا و سیما، روزنامه ها، بنرهای تبلیغاتی و ... تحت بمباران های شبکه

 ,Hale, Webster)پیشگیری از این بیماری قرار گرفته بودندهای اطالعاتی در مورد روش

Petherick, Phillips, & Kira, 2020) 
در پی شیوع کووید نوزده یکی از اولین واکنش کشورهای جهان بستن مرزهای خود و 

چین، ایتالیا،  ،های داخلی شده است. ترکیهتوقف پروازهای خارجی و محدودیت سفر
 و مقررات محدودیت آمد ندرا در این راستا بست اسپانیا، بلژیک و پرتغال نیز مرزهای خود

تدابیری جهت کاهش . همزمان، کشورها، وشد در داخل کشورهای خود اعالم کردند
 اعمال کردند. های اجتماعیفعالیت

در  های اجتماعی مطرح شد.های سفر، اقداماتی جهت کاهش فعالیتبه دنبال محدودیت
اجتماعی ممنوع و به عنوان تخلف قانونی جرایمی  هایبرخی کشورها تجمع و انجام فعالیت

اقدامات متفاوتی انجام شد. در ایتالیا، اسپانیا، روسیه  این راستادر  برایش در نظر گرفته شد.
، انگلستان، ایرلند و شداعالم  اجتماعی و تجمعات های فعالیتو هند مقررات محدودیت 

آمریکا، کانادا، ایران، در  .اجرا گذاشتندچین مقررات نسبی محدودیت رفت و آمد را به 
تنها از  در ابتدافرانسه، آلمان، بلژیک، هلند، سوئیس، پرتغال، برزیل، اتریش و اسرائیل 

و به مرور با افزایش تبعات و شیوع کرونا  تا در خانه بمانند ه شدشهروندان خواست
ت مربوط به منع تجمعات سخت گیرانه تری به اجرا درآمد. با اینحال مقرراهای محدودیت

در سراسر جهان به طرق گوناگون و با اعمال محدودیت برای تعداد جمعیت مشخصی 
پذیرفت. در آمریکا، کانادا، ایتالیا، اغلب کشورهای آمریکای جنوبی و آسیای می صورت

 (Hale et al., 2020)نفر را نداشتند 10شرقی و جنوب شرقی، افراد اجازه تجمع بیش از 
 هاتعطیلی مدارس و دانشگاه

با شیوع کروناویروس در سراسر جهان مدارس بسیاری از کشورهایی که با شیوع گسترده 
 میلیون دانش آموز در سراسر جهان از مدارس خود 300اند، تعطیل شده و حدود مواجه شده

به طور گسترده شیوع یافت و مقامات چین را بر  چینکروناویروس در ابتدا در .انددور مانده
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 و هاکارخانه موقت طور به و کرده قرنطینه را ویروس این درگیر شهرهای کل تا آن داشت
اقدامات چنین با گسترش این ویروس، سایر کشورها نیز  .کنند تعطیل نیز را مدارس

اس جهانی و مقی انجام دادند. آدری آزولی، مدیر کل یونسکو اظهار داشتهای را العادهفوق
 تواندمی شدن، طوالنی صورت در و  سابقه بودهسرعت اختالل در تحصیل فعلی تاکنون بی

 (Thomas & Webster, 2020).کند تهدید را آموزش حق
 کسب و کار اقتصاد و اقدامات مربوط به

مقایسه با مشکالت در  19دانشمندان با تجزیه و تحلیل مشکالت اقتصادی ناشی از کوید 
( )آنفوالنزای هنگ 1968فراگیر پیشین نظیر آنفوالنزای ) های اقتصادی ناشی از بیماری

( و زیکا 2014ابوال ) ،(2012(، مرس )2009)H1N1(، آنفوالنزای 2003سارس) ،کنگ(
در سراسر جهان به هیچ وجه قابل  19( بیان کردند که میزان خسارت ناشی از کوید2016)

 قبل از آن نیست و بسیار گسترده تر است.های ا بیماریمقایسه ب

میلیاردی جهان با تعطیلی کامل  3,3درصد از نیروی کار  81در پی شیوع ویروس کرونا 
ها به بسته شدن بسیاری از یا نیمه تعطیلی محل کارشان مواجه شده اند. اعمال محدودیت

المللی کار وابسته به سازمان بین .ستها و بیکاری دائم یا موقت کارکنان منجر شده اشرکت
تاثیر شیوع ویروس کرونا بر نیروی کار و کسب و کار در سطح جهان را  ،سازمان ملل متحد

تاثیر شیوع این ویروس بر اقتصاد و  دهدمیبررسی این سازمان نشان  .بررسی کرده است
توسعه بسیار شدید  نیروی کار هم در اقتصادهای توسعه یافته و هم در اقتصادهای در حال

  (Nicola et al., 2020).خواهد بود

ما باید به سرعت، قاطعانه "برای مقابله با این تأثیرات  مدیر این سازمان گای رایدربه گفته 
تواند در بقا یا فروپاشی اقتصادها می و متحد اقدام کنیم. اقدامات صحیح، فوری و به هنگام

ترکیه مانع اخراج  و برزیل،اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان ".ای بگذاردتاثیر قابل مالحظه
در ترکیه، فرانسه و هند اقدامات حمایتی برای  بازنشستگان  .ندکارگران در این مدت شد

های بازنشستگی فقرا کمک مالی اختصاص داد. ترکیه، هند به صندوقصورت پذیرفت. 
 .های خود رساندندانگلستان و روسیه به دلیل این بیماری حقوق سالمندان را به خانه

به جز برزیل، سوئیس و اسرائیل در پرداخت  شتندوری که بیشترین آمار ابتال را داکش 20
کشورهای اسپانیا، فرانسه، آلمان، چین، .مالیات برای بخش خصوصی سهولت ایجاد کردند

. در این ها حمایت کردندو هند نیز از ارائه وام به شرکت ، ترکیهایران، روسیه، هلند، سوئیس
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شد و اندازی رسانی راههایی برای کمکو سوئیس برای نیازمندان برنامه به جز هلند کشورها
 (Nicola et al., 2020).سبد کاال در بین مستمندان توزیع گردید
 اپیدمی کرونا و حاکمیت ملی

حیات اجتماعی، اقتصادی، های کرونا از جمله بحران هایی است که تمامی جنبه
را نیز دچار سیاسی و ... را تحت تاثیر قرار داده است. در عین حال بسیاری از مفاهیم 

دگردیسی کرده و از الزامات و مصادیق اصلی خود تهی کرده است. از جمله این 
هاست. در اینجا الزم است ابتدا مفهوم حاکمیت دولتی یا ملی مفاهیم، حاکمیت دولت

بر آن مورد تجزیه و  19-مورد بررسی قرار گیرد و سپس تاثیر شیوه پاندمی کووید
 تحلیل قرار گیرد.

 هوم حاکمیتشناخت مف

اساسا حاکمیت از مفاهیم حقوق اساسی است اما در حقوق بین الملل عمومی نیز کاربرد 
دارد.حاکمیت از منظر حقوق بین الملل معاصر نشان دهنده جایگاه یک دولت در صحنه بین 
المللی است. این دولت در حوزه سرزمین خود تحت نظارت قضایی، تقنینی یا اداری دولت 

است که ذاتا در ای گیرد. حاکمیت، اقتدار و اختیار عالیهنمی رجی دیگری قراریا قانون خا
مفهوم دولت، پنهان است و همواره نشانگر برترین مرجع حقوقی و سازمانی در داخل یک 

دانند اما در می نظام است. هرچند برخی نویسندگان، حاکمیت را مفهوم مبهم و نامشخص
 حاکم در پهنه حقوق بین المللهای موجودیتها که دولتاین مسئله تردیدی وجود ندارد 

باشند. به عبارت دیگر تصور موجودیتی به عنوان دولت بدون قائل شدن به حاکم بودن می
 (.39-40: 1393آن، کمتر قابل تصور است)امین زاده و عالقبند حسینی،

عنوان  حاکمیت دولتی عنصر حقوقی نظم بین المللی است. دولتها همدیگر را به
. این شناسایی متقابل کنندمی دارای اقتدار سرزمینی و جمعیتی شناساییهای موجودیت

. این تعامالت دهدمی توسعه تعامل میان آنها و متعاقبا شکوفایی نهادهای بین المللی را اجازه
. حاکمیت، شناسایی یک دولت توسط دهدمی بخش اصلی نظم بین المللی را تشکیل

. این عنصر شناسایی یک باشدمی به مفهوم داشتن کنترل بر جمعیت و قلمرودولتهای دیگر 
دولت توسط دولتهای دیگر اجازه تفسیر هنجارهای حاکمیت و همچنین تفسیر واقعیت 

 . اهمیت شناسایی، حاکمیت را به مفهومی ذاتاً اجتماعی تبدیلدهدمی مخالف این تفسیر را
که بوسیله آنها، حاکمیت یک دولت مورد آزمایش ها . این استانداردها و شاخصکندمی

گیرد می گیرد به شکل اجتماعی ساخته شده، به صورت اجتماعی مورد چالش قرارمی قرار
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)ارزیابی یک دولت در رابطه با ها شود؛ به عالوه، این  دادهمی و به شکل اجتماعی تفسیر
خاص ارجاع مورد های چوباستانداردهای گفته شده( به لحاظ اجتماعی و از طریق چار

شود تا حاکمیت دارای تعریف سیال می . این تعامالت اجتماعی باعثگیرندمی تفسیر قرار
و شناوری باشد. بنابراین حاکمیت بیش از آنکه آرمان و خواست دولتها باشد یک واقعیت 

شود و دارای مرزبندی مشخصی نیست و مرتباً موضوع نمی است؛ بصورت شفاف تعریف
هنجاری است)امین های سیر و بازتفسیر است.بنابراین هنجارهای حاکمیت موضوع چالشتف

 (.42-43: 1393زاده و عالقبند حسینی،
معتقد است که مفهوم حاکمیت در قرن پانزدهم و برای نامگذاری موقعیت  1نگلوسکو

معنی که  های التین دارد بدینپادشاه در سلسه مراتب فئودالی بوجود آمد و ریشه در زبان
به معنای  4گیرد و سوپرمیتاسمی نشات 3در آن از شکوهمند و عالی 2حرف اضافه باال

 موقعیتی است که یک مرد برمبنای قرارگرفتن در سلسله مراتب، فردی را باالتر از خود
(. در قرون وسطی، مفهوم Negulescu, 1927: 95بیند و فرمانبردار کسی نیست)نمی

حاکمیت تحوالت مهمی را تجربه کرد. ژان بدن اولین کسی بود که در مورد دولت به طور 
و  هاویژگیمنظم و آگاهانه صحبت کرد. با اینحال نباید فراموش کرد عالرغم اینکه برخی 

خصوصیات حاکمیت در اندیشه یونانی و قرون وسطی مورد بحث قرار گرفت اما مفهوم 
اکمیت به عنوان یک مفهوم کامل که اکنون دارای حدود و مرزهای مشخصی است پیش ح

(. در ادبیات ژان بدن، حاکمیت مطلق، 59: 1371مذکور وجود نداشت)وینسنت،های از سده
دائمی غیرقابل تجزیه و تفکیک ناپذیر است.آغاز عصر جدید بعد از معاهدات صلح 

( شاهد تغییر بنایدین در مفهوم حاکمیت 1618-1648)سی سالههای وستفالیایی و پایان جنگ
را به عنوان بازیگر جدید و دارای حاکمیت مطلق  5ملت-بوده است بدین معنی که دولت

و حق برابر ها معرفی کرد. این امر به مکاتب مختلف اجازه داد تا اصول برابری حاکمیت
داخلی و استقالل سرزمینی ی هابرای تمامی بازیگران بین المللی، عدم ارجاع در سیاست

                                                      

1 - Negulescu 

2 - super 

3 - superanus 

4 - supremitas 

5 - State-nation 
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دولتها را در مفهوم جدید وارد کنند. دکترین قرارداد اجتماعی و حاکمیت مردم نخستین 
شود. پایان قرن هیجدهم تحوالت جدیدی را در مفاهیم می بنیان مشروطه جدید محسوب

اس مرتبط با حاکمیت ایجاد کرد. حاکمیت دولتی به حاکمیت ملی تغییر کرده و برهمین اس
باشیم. نمایش این روند در می حاکمیت از پادشاه به ملت و مردمی هاویژگینیز شاهد تغییر 

( و اعالمیه حقوق بشر و شهروندان و قانون اساسی 1776آمریکا)های اعالمیه استقالل ایالت
اعالمیه  3(.ماده Miga-Beșteliu, 1998: 85فرانسه در طول انقالب توضیح داده شده است)

بنیان هر گونه  "دارد که حاکمیت ملی: می بشر و شهروندان برای اولین بار بیانحقوق 
کس یا نهادی نباید قدرتی داشته باشد مگر آنکه آن قدرت استقالل در نهاد ملت است و هیچ

. قرن بیستم شاهد تحول مفهوم حاکمیت "به گونه مستقیم توسط مردم به آن داده شده باشد
کالسیک به تفسیرهای مدارامحور، منعطف تر با تاکید بر همکاری ی هاویژگیو گذار از 

به عنوان بازیگران اصلی نظم جهانی ها بین المللی و احترام به تعهدات بین المللی توسط دولت
 (.Maftei,2015بوده است)

گفتند. می در نیمه اول قرن بیستم بسیاری از نویسندگان از حاکمیت نسبی دولت سخن
البته در -های دیگرتواند بدون دخالت دولتمی نشان داد که یک دولت 1هپاسکوال فیور

در  2عمل کند. عالوه بر آن ژان دلوکس -درون ترتیبات محدودکننده حقوق بین الملل
که حفظ اصل حاکمیت ناسازگار با حقوق بین الملل است؛ در مقابل با  کندمی بیان 1935

اکمیت دیگر به معنای قدرت اختیاری و بدون قید ترتیبات محدودکننده حقوق بین الملل، ح
منفی از حاکمیت های (. در طول جنگ جهانی برداشتAurescu, 2003:60وشرط نیست)

 گسترش یافت بدین معنی که زمینه سوء استفاده از قدرت و شروع جنگ را فراهم
آن .برخی نویسندگان درصدد به چالش کشیدن شخصیت قانونی دولت و توانایی کندمی

ها همچون معاهدات و پیمانای ، مجموعه1945برای حفظ تعهدات و حقوق برآمدند. بعد از 
های دیگر، ، زمینه احترام به حاکمیت دولت1975منشور ملل متحد، سند نهایی هلسینکی 

حق دفاع از خود، احترام به معاهدات بین المللی و... را به عنوان عناصر جدید حاکمیت 
تواند بر وضعیت می چگونه 19-ال اساسی این است که کوویدسئومطرح کردند. 

حاکمیت ملی تاثیرگذار باشد و آیا آتش ناسیونالیسم و همچنین حاکمیت ملی را 

                                                      

1 - Pasquale Fiore 

2 - Jean Delvaux 
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 ؟  زمانی که ناسیونالیسم به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی مطرحکندمی برافروخته تر
ای رود. این امر انگیزهمی شود از یک ملت شکوفایی و نیز درجه استقالل انتظارمی

. اما ناسیونالیسم چیزی بیش کندمی در جهان سیاست فراهم« حق تعیین سرنوشت»برای 
از یک ایدئولوژی سیاسی است. به عبارت دقیقتر منبع معنا و هویت است. بدین معنی 

ایجاد « خارجی»و « دیگری»که چارچوبی برای وحدت و تمایز و به تبع آن نفرت از 
 کند.
  19-ه میان ناسیونالیسم و حاکمیت ملی با کوویدرابط

تاثیرگذار حاکمیت ملی را بر دوره های توان مولفهمی برای بررسی این امر
پاندمیک بررسی کرد. با موشکافی روش هایی کنترل در کشورهای مختلف و بویژه 

 توان نقش مستقیم حاکمیت ملی و ملیمی منازعه ملی میان دو کشور آمریکا و چین
قبلی همچون سارس، ابوال، های گرایی را درک کرد. مقایسه میان کرونا و پاندمیک

 و یا قبل تر طاعون و سرماخوردگی اسپانیایی نشان H1N1مرس و ایدز و آنفلوآنزای 
طبیعی و حمایت های که در هیچکدام از این موارد کنترل جهانی، توقف فعالیت دهدمی

صورت نگرفته است. این درحالی است ها توسط حکومتگسترده دولتی و کنترل مهاجرت  
درصد  100تا  85درصد و در صورت تماس با فرد دیگر  50که میزان مرگ ناشی از طاعون 

ممکن است در اینجا استدالل شود که در گذشته هیچ  (.Benedictow, 2004بوده است)
ن است که در مورد دولتی قدرت کنترل تمام عیار دولتی را نداشته است اما واقعیت آ

( و سارس و ...هم اقدامی مشابه صورت نگرفت. 1918بیماری هایی همچون آنفلوآنزا)
بسیار  ترسناک تر از کروناویروس  H1N1درحالیکه سارس و آنفلوآنزای 

 یچو نه ه ینه اقتصاد جهان( اما هراس جهانی به وقع نپیوست. Snowden, 2019بودند)
ن است استدالل شود که تمامی موارد همه گیری اخیر ید. ممکبه بن بست نرسی کشور

رفت ویرانگر بودند اما همه گیری کرونا و می بسیار کمتر از انچه در ابتدا انتظار
اقدامات هماهنگ در مقابله با ان قبل از آن بود که میزان همه گیری و قدرت کشندگی 

قرنطینه کرد و گروه میلیونی را کامال  10آن به اثبات برسد در عوض چین یک شهر 
ویژه کنترل کرونا در آمریکا تشکیل و ممنوعیت سفر به چین و پذیرش از این کشور 

کنترلی و تعطیلی کامل شهرها اجرایی شد. در ادامه نیز واکنش های و در ادامه سیاست
دیگر کشورها همچون ژاپن، سنگاپور، تایوان، کره جنوبی و ایتالیا نیز همچون ایاالت 

 وده است. در حقیقت تفاوتی بین همه گیری آنفلوآنزا و کرونا ویروس دیدهمتحده ب
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جهان، مسئله اساسی است. در زمان همه گیری  1شود بلکه پیکربندی سیاسینمی
که برای اولین بار این ویروس گزارش شد ایاالت متحده  2009در سال  H1N1ویروس 

ان نتوانسته بود جای شوروی را هنوز ابرقدرت غیرقابل چالش بود. هیچ ملتی تا آنزم
در به چالش کشیدن آن بگیرد. هژمونی، شکوه و اقتدار آمریکا  فراتر از چالش و 

اما، وضعیت مانند سابق نبوده است.. بدین معنی که  2020رقابت بوده است. در سال 
سپتامبر مرتبا درحال افزایش قدرت خود بوده و در  11چین همواره بعد از حوادث 

هم ملیت گرایی و اقتدار حاکمیت ملی خود را به نمایش گذاشت.  2008 المپیک
اینبار در رقابت با یک کشور شرقی دیگر قرار گرفت  1957ایاالت متحده نیز همچون 

تواند می و میدان مبارزه به سمت مهار کرونا تغییر کرد: کدام کشور در مدت کوتاه تر
تواند می تری بگیرد؟ کدام یک زودتربیشهای بیمارستان بزرگتری بسازد؟ آزمایش

ملی در تمام های جلوی شیوع ویروس را بگیرد؟ و .... این امر رقابتی را میان حاکمیت
 (.Schertzer & Woods, 2020جهان بوجود آورد)
 ملت-و آینده دولت 19رابطه کووید 

 نطاعوهمچون ها ناشی از همه گیری بیماریهای بارزترین نمونه از نابسامانی
را  یساختار اجتماعتوان به تحوالت قرون وسطا اشاره کرد. شیوع این بیماری می

ن اجازه کرد. زمین ارزان و کارگر صاحب عزت و مقام شد. این امر به کارگرامتزلزل 
ل جهت ازدواج با طبقات ثروتمند را داد. ساختمان جامعه ویران شد اما در عین حا

یئت هشد و نظم قدیمی در نمی ه قرون وسطائی دیدهگیری فکری برای بازسازی جامع
 .(Cohn, 2010)جدید در فردای پس از همه گیری طاعون خود را نشان داد

ملی در وضعیت پاندمی را شاهد بود. های توان رقابت حاکمیتمی ،19-در مورد کووید
جامعه جهانی  توان پیدا کرد که به نفعمی اگرچه برخی اندیشمندان معتقدند نمونه هایی هم

خبرنگار و  53و در گذر از ناسیونالیسم و حاکمیت دولت ملت بوده است. بطور مثال حدود 
را امضاء کردند که در آن خواستار تغییر عنوان ای سردبیر از روزنامه وال استریت ژورنال نامه

شده و  و عذرخواهی از چین شده اند. مفسران چینی نیز مسئولیت خود را پذیرا« مرد بیمار»
عنوانی که به امپراتوری چینگ پس از شکست از ژاپن -«مرد بیمار»کشور خود را به عنوان 

شناختند. این صداها در مقایسه با تاکید بر حاکمیت ملی و  -داده شد 1895در سال 

                                                      

1 -political configuration 
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قدرت کافی برای اعمال همکاری  19-است اما درصورتی که کوویدای ناسیونالیسم حاشیه
شواهد  یخحال، تار ینبا اتوان شاهد تضعیف حاکمیت ملی بود. می کند اعطاءها بین دولت

های دولت ینب ینهقرنطهای یهرو ی. از هماهنگدهدمی چشم انداز ارائه ینا ییدتأ یبرا یکم
امکان را داده  یناها به دولت یمسرهای یماریبهداشت امروز، ب یتا سازمان جهان یتالیاشهر ا

 یاز فناور ینچ تفاده. اساعمال کنندقدرت را بر شهروندان خود  یوستهاست تا به طور پ
 نظارت بر آن یاطالعات و ارتباطات برا

را در  یدیمرحله جدشاهد ان بوده ایم  COVID-19 یریتمدآنگونه که در  شهروندان
دموکراتیک نیز های مدنی در سیستمهای مخاطرات تهدید آزادی .دهدمی روند نشان ینا

موبایلی برای شناسایی و ردیابی جامعه ال.جی بی های همچون استفاده از تلفندر مواردی 
موانع جدید  19از تبعیض جدی بوده است. در صورتی که کووید ای تی کره جنوبی نشانه

به مهاجرت را توجیه کند و با توجه به خاستگاه ملی مسافران شروع به ارزیابی سالمت آنها 
 که چگونه دهدمی نشان ینهمچن یبحران فعلشوند. می رتمندتربیش از پیش قدها کند دولت

-یلراقتدار دانشمندان و پزشکان، همانطور که م یفتضع ینه تنها برا یماریتوان از بمی
استفاده  یمل یو نمادها یاسیس یگرانآنها به باز یلتبد یبلکه برا ،کندمی اشاره 1یسادر

پس از  "یدشه"به عنوان  2ونلیانگ یدکتر ل رانیگمورد انتخاب باز یزترینکرد. بحث برانگ
 یتالش برا یلتوسط مقامات بازداشت و به دل ینکهرغم ا یاست، عل یروسبر اثر و یمرگ و

 ینهمچن یشد. و یفتوق یدر ووهان توسط و یوعش یههشدار به همکاران خود در مراحل اول
انتقال  یهعل یانکه به تظاهرات دانشجو یکرد، نام یافتمه را در 4مدال جوانان  ،پس از مرگ

به  یاریاشاره دارد، که توسط بس 1919، در سال یبه ژاپن در ورسا ینآلمان در چ یازامت
قضاوت دانشمندان با توجه به  شود.می یتلق ینچای توده ییگرا یعنوان تولد مل

مورد  ینشود. مهمترمی داده یمتعم یزن یالملل ینب یهاسازمانآنها به  یاسیسهای یوفادار
 است. ینچ ینده، نما3یزوسدکتر تدروس آدانوم غبرا ، WHOیرمتحده به مد یاالتاتهام ا

 ، کههستانیل-یهودی یدمیولوژیست، اپ4راجچمن یک. لودویستن یدجدنیز موضوع  ینا
                                                      

1-  Miller-Idriss 

2 -Li Wenliang 

3 -Tedros Adhanom Ghebreyesus, 

4 -Ludwik Rajchman 
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داشت نیز در این ملل به عهده  جامعه بهداشتبین الملل  یستمرا در ساخت س یاصل نقش
هواداران  یپاکساز یدوم قربان یپس از جنگ جهان یدر عوض، وزمینه قابل توجه است. 

 یهمکار ینحاکم در چ یانگرا یبا مل یکاگر از نزد ی، حتشدمتحده  یاالتدر ا یستکمون
 (.Belinska, 1998)داشته باشد یکنزد

کنفرانس  ینتوان در اولمی ملت را-دولت ابپیوند پزشکان و دانشمندان های ریشه
بحث در مورد آفت ذات  یبرا 1911در سال ها یدمیولوژیست، جلسه اپینچ یالملل ینب

شده بود، جستجو کرد.  ینفر در منچور 60،000که منجر به کشته شدن حدود  یهالر
 یرا داشته باشد، امپراتور ید نقش اصلیبا "ینیچ"دانشمند  یک ینکهاز ا یناناطم یبرا
منصوب کرد، این کشور  یندهرا به عنوان نما(  Wu Lien-Teh) وو لین ته ردکت ینگچ
تحت سلطه  این کشور در آنزمان متولد شد و  یدر مالز یکه و یتواقع ینا یرغمعل

دانشمندان و  ینژادپرست یان دادن بهپا قصدبود. وو که در  یسانگل یامپراتور
به  یکه تا حد کندمی یرا رهبرای بود، خوشحال بود که پروژه ییاروپاهای یپلماتد

روزافزون  کنترل یاز طاعون برا یهاز استفاده ژاپن و روس یریجلوگ یبرا اهیعنوان ر
 این امر او را به عنوان. (Wu, 2004توانست از ان استفاده کند)می یآنها بر منچور

 یک یجادبا ا کرد که  یلدر حال ظهور تبد یالملل ینبهداشت ب یستمدر س یمرجع
منافع  - یدر ارائه خدمات عموم ینژاد یضرفع تبع یبرا ینیکمپ-، یاکانجمن ضد تر

 (.Wong, 1977یا به چالش کشید)را در ماال یسانگل
، هستند یهمکار یبرا یروییتوانند به همان اندازه که نمی یجامعه علم یاعضا

 ین عمالحده و چمت یاالتا یراشود زمی کمتر یباشند. احتمال دوم ییگرا یعامالن مل
 یحت یا یاتهامات واه ابممکن است  یاخود را ثابت کنند  یخواهد وفادارمی از آنها
و مشارکت قابل اعتماد  ییاز خودکفا یناناطم یکشورها برا یازروبرو شوند. ن یجاسوس

 سالمت امنیتی شدنمنجر به  یزن یمحافظت یزاتو تجه یضرور یداروها ینتأم یبرا
 مردم  ییشدن تجارت و جابجا یکاهش سرعت جهان تواند بهمی امر ین، که اشودمی

 یلبه دل سازمان بهداشت جهانی خروج از یمتحده برا یاالتا یراخ یم. تصممنجر شود
 یتاست که حاکم ییبازگشت به سالها یهشب یشتر، به نظر بیرهمه گ یماریب رلکنت

-حاکمیت دولتجامعه ملل را سرنگون کرد تا  ه،را بر هم زد یالملل ینبهای یهمکار
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 یفرامل ینهادهاتوان گفت در عصر همه گیری کرونا می ینبنابرا ملت را تقویت کند.
 .ینندبمی یبآسها ملت -از دولت یشترب

 یمل یهادولت قدرت روندافزایش به  یهاول هاییگنالسبرخی براین باورند که 
زها، محدود کردن مهاجرت، محدود کردن مر یتدر حال تقو . آنهااشاره دارد

و  یاقتصادهای محرک یهنگفت براهای ینههزصرف ، یتجمع یتحرکات داخل
حدود مو  یآزاد یمتاقدامات به ق یناز ا یاریبر شهروندان هستند. بس یشترنظارت ب

 یناز ا ی(. برخEconomist, 2020افراد انجام شده است ) یخصوص یمحرشدن 
 ار است.دشو یگرد ینسبتاً کوتاه مدت خواهند بود و احتماالً پس گرفتن برخ اتاقدام

و به  دهدمی قرارها در هرصورت، این الگوها، دولت را دوباره در مرکز زندگی ملت
شود. این می انجام« ملت». تمام این اقدامات به نام کندمی بازیگری قدرتمند تبدیل

به شکل  ویی و پزشکی مشهود است که از نظر مردمتوجیهات در رقابت بر سر منابع دار
 (.,Goodman, et al,2020شوند)می ملی گرایانه تلقیای فزاینده

اقتصادی و های ملت بیانجامد. بحران-تواند به تهدید دولتمی 19-در عین حال کووید
 قدرتمند تلقی شود تا به گسترش نفوذ خودهای ملت-تواند فرصتی برای دولتمی سیاسی

بویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته و جهان جنوب بپردازند. در این چارچوب پاندمی 
ملت را –آورد و وضعیت حاکمیت دولت می جدید امپریالیسم را بوجودهای کرونا شکل

اغلب « کمک خارجی»: کنندمی متعددی این استدالل را حمایتهای . مولفهکندمی تضعیف
(. با Langan, 2018رای نواستعمارگرایی عمل کرده اند)در گذشته به عنوان پوششی ب

ملت را -نیز نتواند ایده دولت 1اینحال این احتمال هم وجود دارد که امپریالیسم احیاگر
تضعیف کند. تاریخ نیز درستی این فرضیه را اثبات کرده است. بدین ترتیب که در طول 

نفوذ ایاالت متحده و شوروی،  جنگ سرد ایده حاکمیت دولتی تقویت شد. عالرغم گسترش
 مستقل تشکیل شده، تضعیف نشد. های این ایده که جهان از حاکمیت

 جهانی شدن کرونا و حاکمیت ملی در ایران

 

 

                                                      

1 -Resurgent Imperialism 



 رانیدر ا یمل تیآن بر حاکم ریکرونا و تاث یجهان یدمیاپ                                  92

 دولت در مقابله با کروناهای سیاست

قرار گرفت، ایران بود.  19-یکی از کشورهایی که در ابعاد مختلف تحت تاثیر کووید
مختلف بوده است. های به شیوع این ویروس طیفی از سیاست واکنش دولت در ایران

اقدامات دولت در مبارزه با این بیماری از طریق تشکیل ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا 
در پی شیوع ویروس مذکور با مصوبه شورای  1398انجام گرفت. این ستاد در اوایل اسفند 

اولین جلسه این ستاد همه تصمیمات در  عالی امنیت ملی تشکیل شد. مطابق دستورالعمل
از سوی ستاد ها خصوص اقدامات ضروری درباره مقابله با این بیماری از جمله اعالم تعطیلی

قانون اساسی  176شد. بنابراین خاستگاه حقوقی تشکیل ستاد مذکور را باید در اصل می انجام
پاسداری از انقالب اسالمی و جستجو کرد.  مطابق این اصل به منظور تامین منافع ملی و 

به ریاست رئیس جمهور، با وظایف « شورای عالی امنیت ملی»تمامیت ارضی و حاکمیت ملی 
 ،اطالعاتی ،یاسیسهای تیفعال نمودن هماهنگ کشور، یتیامن - یدفاعهای تعیین سیاست

 از یریگ بهره تی،یامن - یدفاع یکل ریتداب با ارتباط در یو اقتصاد یفرهنگ ،یاجتماع

 .گرددمی لیتشک یخارج و یداخل یدهایتهد با مقابله یکشور برا یمعنو و یماد امکانات
قابل  یرهبر مقام دییتأ از پس یمل تیامن یعال یشورا مصوبات اصل، نیا ریاخ فراز بر بنا

 ممکن آنها به یدسترس و است محرمانه شورا نیا مصوبات است، ذکر به الزم اجراست.

 مباره یمل ستاد مصوبات که است نموده اعالم خصوص نیا در شورا نیا حال، نیا با .ستین

 کشور، ارکان تمام یبرا و است یمل تیامن یعال یشورا مصوبات همانند کرونا یماریب با

 یحت ،یعموم ینهادها مسلح، یروهایر نیغ مسلح، یروهاین از اعم و نهادها،ها دستگاه تمام
االجراست)مظفری و میرزایی  الزم یخصوص بخش یبرا یضرور  موارد یبرخ در

. تحت مدیریت این ستاد و همسو با کشورهای دیگر، ایران نیز (388-389: 1399مقدم،
بهداشتی را تجویز کرده های تبلیغی برای حفظ فاصله اجتماعی و نیز دستورالعملهای برنامه
 دور راه از آموزش و تعطیلها و مهدکودک هادانشگاه مدارس، بیماری این شیوع با  است.

 در مبادی غربالگری و برقرار شهری بین شد و آمد منع مقررات .قرار گرفت آموزش مبنای

 راهکارهای جمله از بندی ادارات شیفت و محدود تعطیلی .گردید برقرار شهرها خروجی

ارائه ( اما شاید مهمترین برنامه دولت، 113: 1399)مسکرپور امیری و همکاران،.بود دیگر
حمایت از اقشار کم درآمد و صاحبان  حمایتی اقتصادی بوده است. دولت برایهای بسته

اند، سه بسته حمایتی وکارهایی که بر اثر شیوع این بیماری دچار آسیب و لطمه شدهکسب
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میلیون خانوار  3 گوید احتماالًآنطور که دولت ایران می تخصیص داده است.در اختیار آنها 
براساس دستور روحانی، نخستین بسته  .های حمایتی شوندمول دریافت این بستهایرانی مش

گیرد که با کمک در اختیار افراد مشمول قرار می 1399 حمایتی تا پیش از پایان اسفندماه
دو بسته حمایتی دیگر نیز در ابتدای  .اندنام شدهبانک اطالعات ایرانیان شناسایی و یا ثبت

برای افرادی که مشاغل موقت » .مشموالن این طرح قرار خواهد گرفت سال آتی، در اختیار
داشتند و آن را از دست دادند مثل کارگران ساختمانی، فصلی، روزمزد، دست فروشان، 

مقرر شد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با ها رانندگان تاکسی و کارگران رستوران
گرفته شده آنها طرح خرید اعتباری در نظر همکاری اصناف آنها را شناسایی کند که برای 

بسته دیگر شامل کسانی است که شغل نداشتند و حدود یک میلیون و پانصد هزار است. 
اولین بسته قرار است ها آنها را شناسایی کرده و خانوار هستند که سازمان هدفمندسازی یارانه

با توجه به میزان باالی  (.24/5/1399گیرد)روزنامه تعادل،حمایتی در اختیارشان قرار 
حمایتی را در قبال این گروه در دستور کار قرار های درصد( دولت سیاست 32مستاجران)

وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد با تصویب ستاد ملی مبارزه با  1399داد. در اردیبهشت 
 قراردادهای به است ماه دو که حدودا امالک مشاور بنگاههای بودن بسته زمان مدتکرونا، 

 که یقراردادهای مصوبه براساس این .شودیم اضافه یمسکون واحدهای فروردین و اسفند

 افزایش بدون قبل با شرایط ماه دو است بوده 1399اردیبهشت  تا 1398اسفند  آنها اتمام

 تخلیه حکم نیز قضائیه و قوه نبوده مستأجر اخراج به مجاز مالکان و شوندمی تمدید اجاه بها

 الزام یک کرونا با مبارزه یمل ستاد مصوبات سایر همانند نیز مصوبه این .کرد نخواهد صادر

: 1399،یدیتول امور و ییربنایز یپژوهشها معاونتاست) شده اعالم الزماالجرا و یقانون
26.) 

 بهداشت حوزه کرونا با اپیدمی مقابله در ایران سالمت نظام واکنشهای حوزه از یکی

 چین، دستورالعمل کشور در کرونا ویروس شیوع پیرو نیز ایران در .باشدمی پیشگیری و

 مراکز تمام به و تهیه بهداشت بهداشتی وزارت معاونت توسط کرونا از پیشگیری کشوری

نوع  این از مورد اولین مشاهده با .شد ارسال تابعه درمان و بهداشتهای شبکه و بهداشت
 علومهای دانشگاه بهداشت و وزارت در تخصصی مختلفهای کمیته وها گروه بیماری

 .نمودند نکات این رعایت منظور به هایی و دستورالعملها پروتوکول تدوین به اقدام پزشکی

 مدیریت تغذیه، و بهداشت مدیریت موضوعات دربرگیرنده بهداشتیهای این دستورالعمل
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 و گندزدایی عفونت، کنترل درمانی، برای کادر فردی حفاظت تجهیزات از استفاده
وسایل  و اماکن بهداشت بر نظارت پسماندها، و اجساد محیط، مدیریت نمودن ضدعفونی

های مکان در غیردرمانی، خودمراقبتی و درمانی کادر از اعم کارکنان مراقبتی خود نقلیه،
  - نیز آموزش بخش در طرفی بود. ازها کننده محلول ضدعفونی تهیه راهنمای و مختلف
 مورد )معنوی سالمت محیطی و روانی، فردی، از اعم( آن مختلف ابعاد در بهداشت آموزش

 و کرونا به ابتال از ناشی اجتماعی و استرس فردی مدیریت زیرا است گرفته قرار تاکید
پیش  از بیش محیطی و فردی بهداشت کنار در معنوی و بهداشت روانی به توجه ضرورت

استفاده  و عمومیهای رسانه طریق از اجتماعی مشارکت جلب .است گرفته قرار توجه مورد
 ایرانیان سالمت وضعیت و رصد پیگیری به که  4030سامانه جمله من ارتباطیهای سامانه از

 و ارتباطات مدیریت در موجود موارد جمله از پردازدمی کرونا به مشکوک بیماران و
 سامانه از استفاده با غربالگری طرفی از .بود بهداشت وزارت توسط اطالعات

www.salamat.gov.ir حوزه در اهمیت حائز  اقدامات دیگر از اظهاری خود طور به 

 نظامهای ساخت زیر طریق از و مردمی بسیج مشارکت با سیستم این .بود اطالعات مدیریت

 دهی گزارش و غربالگری ها، داده ثبت به اقدام ایران درمان و بهداشت شبکه
  .(Heymann,2020:543نماید)می

 کرونا و اعتماد عمومی به دولت

در  یکی از پیامدهای کرونا برای حاکمیت ملی، مسئله اعتماد عمومی به این نهاد است.
مانند آلمان و  -کرده است  یتبه دولت را تقو یاعتماد عموم یکه واکنش مل ییکشورها

پاسخ نامناسب دولت به این  که ییخواهد شد. اما در جاها یتتقو یدولت مل - یوزیلندن
رویکرد دولت . یافتخواهد  یشتریب یشاحتماالً فرسا یدولت ملبحران ضعیف بوده است  

زاده حسن قاضی در ایران در مقابله با بحران کرونا از همان ابتدا منشا مناقشه بوده است.
ام را من از اوایل دی ماه امسال، نگرانی»ه هاشمی، وزیر سابق بهداشت ایران اعالم کرده ک

یعنی دو ماه پیش از اعالم رسمی، هشدار الزم به «. به سمع مسئولین ارشد کشور رساندم
مسئولین ایران داده شده، است. این تعلل، توسط احمد امیرآبادی نماینده قم در مجلس نیز 

عدم تمرکز در مدیریت بحران عامل عدم هماهنگی میان مسئولین ایران و  .تایید شده است
است. نمایندگان مجلس تاکید کردند که مدیریت ستاد مقابله با بحران کرونا باید برعهده 

سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل در عین حال قرارگاهی به رهبری  روحانی باشد،
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در  نیز تشکیل شد که نشان از موازی کاری در مبارزه با کرونا بوده است.نیروهای مسلح 
حالیکه در کشورهای اروپایی سیاست قرنطینه سراسری در پیش گرفته شد فقدان اتفاق نظر 
میان دستگاههای مربوطه منجر به عدم تعطیلی و گسترش شیوع کرونا شد. این عوامل و 

ملت منجر به گسترش بی -متعدد گوناگون همچون سابقه تاریخی تضاد دولتهای مولفه
کرونای »از دیگاه فردین فرمند، نماینده مجلس ولت شد. اعتمادی عمومی به نهاد د

به مدیریت محمدعلی « ابتکار»از دیدگاه روزنامه  .« اعتمادی بدتر از ویروس کروناستبی
. تعلل حاکمیت در انتقال صحیح اطالعات و 1»وکیلی، نماینده مردم تهران در مجلس ایران 

وجب شده کرونا در ایران شرایطی به غایت نظرات رسمی مسئوالن ماعتمادی مردم به . بی2
اهلل محمدعلی گرامی قمی نیز اذعان داشته آیت .«باشدتر از دیگر کشورها داشته پیچیده
 عتاها اطهای آنمتاسفانه مردم به برخی اولیای امور اعتماد ندارند و از گفته»است: 

ای اعالم کرده یز در مقالهن« ایران»ارگان رسمی دولت روحانی یعنی روزنامه «. کنندنمی
اعتمادی مردم به مسئوالن، دلیل دیگری برای ابتالی جامعه به سودجویی در مواقع بی»است: 

روزنامه ایران، «)تر، نبود اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی استبحران است. مساله مهم
و واکسن  یروسو توطئه مربوط به و اطالعات غلطهای یهگردش گسترده نظر(. 20/2/1399

در  یژه، به و(Woods et al,2020:12)ملت-باعث کاهش قدرت دولت ینهمچن کرونا
نمونه  شود.می که مقامات منتخب در مقابله با آنها موفق نشده اند، دولت هایی همچون ایران

شود می و افراد مختلف ارائهها مختلفی که روزانه توسط بخشهای توان در واکنشمی آن را
درصد از شهروندان میزان رضایت خود از  42نشان داد که  نیزها نظرسنجیه کرد. مشاهد

 25و « متوسط»درصد  33، «کم»عملکرد دولت و سایر نهادهای عمومی در مقابله با کرونا را 
اند. میزان نارضایتی از دولت و نهادهای عمومی به کمترین حد اعالم کرده« زیاد»درصد 

 .(3/1399/ 6)همشهری، اکنون رسیده استخود از میانه اسفند ت
 کرونا و مسئله بی ثباتی

مختلف جامعه ایران های موضوع دیگر به تاثیر بحران کرونا بر ثبات یا  بی ثباتی در بخش
بی سابقه آمریکا و های همراه با افزایش تحریم 19-برمی گردد. شیوع و گسترش کووید

ینی خوشبینانه تحلیلگران از دست رفتن حداقل دولت ترامپ، پیش ب« فشار حداکثری»کمپین 
درصد است که حاکمیت را با بحران بزرگی  30درصد تولید ناخالص داخلی و حداکثر  15

تواند به می . همچنین از دید آنها از دست رفتن گسترده مشاغل متعددکندمی روبرو
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بازارکار ایران از نرخ توان گفت می اجتماعی و سیاسی منجر شود. در توضیحهای ناآرامی
برد. در بهترین سناریو با گسترش می باالی بیکاری بویژه در میان جوانان تحصیلکرده رنج

میلیون شغل در خطر قرار گرفته است  4تا  3پاندمی کرونا، همچون سایر کشورهای دیگر، 
کارهای  . همچون اروپا و آمریکا، کسب ودهدمی افزایش 35تا  20که میزان بیکاری را از 

که بیش از نیمی از ایرانیان در این -کوچک، صنعت حمل و نقل، هتلداری و بخش خدمات
(. این امر با Mohseni,2020در شرایط سختی قرار گرفته اند) -بخش مشغول هستند

گسترده آمریکا نیز همسو شده است که هر گونه احتمال انتقال دارو به ایران را های تحریم
تن از نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان و  75ست. تا جایی که نیز سخت تر کرده ا
ای به استیون منوچین، وزیر دارایی و مایک پمپئو، وزیر خارجه ایاالت سنای آمریکا در نامه

های اش ترتیبی دهد تا محدودیتاند تا دولت ترامپ در دو ماه باقیمانده کاریمتحده خواسته
های تنفسی و دیگر وسایل ضروری برای مایشگاهی، دستگاههای آزجهانی برای ارسال کیت

در این نامه که به ابتکار سناتور الیزابت  .گیری کرونا به ایران موقتا برداشته شوندمقابله با همه
بلوک کردن یا »گذاران تهیه شده آمده است: وارن و خسوس گارسیا، نماینده مجلس قانون

شود، تنها مانع یک اجماع جهانی در مقابله با پاندمی می محدود کردن ارسال اقالم دارویی نه
 «.کندمیبلکه کمکی هم به امنیت ملی ما ن

با اینحال و عالرغم فشارهای گسترده ناشی از شیوع کرونا بر اقتصاد ایران و همچنین  
فشارهای دولت ترامپ، تاکنون بی ثباتی نتوانسته به عرصه سیاسی و اجتماعی ایران وارد 

 شود.
 ی مرجعهاگروهکرونا و تحول 

مسئله دیگر در خصوص تاثیر بحران کرونا بر حاکمیت ملی در ایران، تغییر جایگاه 
ی مرجع از مفاهیم قدیمی و مهم در روانشناسی هاگروهی مرجع است. هاگروهپزشکان به 

ارزشها،  ،شناسی است و به ما میگوید که کنشگران یا اعضای جامعه اجتماعی و جامعه
ی خاصی )از همان جامعه یا هاگروههنجارها و سبک زندگی خود را با طبقات، قشرها یا 

 جوامع دیگر( مقایسه کرده و تحت تاثیر آنها انتخاب میکنند که به آنها گروه مرجع گفته
(. وقایع چند دهه اخیر ایران نشان دهنده نقش این گروه در تحوالت 19: 1374)ریتزر،شودمی

ی مرجع هاگروه. در دوران پهلوی روحانیون و روشنفکران به عنوان اشدبمی مهم ایران
موجب گرایش مردم به برپایی نظام اسالمی و تغییر رژیم پهلوی شدند. در طول این چند دهه 
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روحانیون، سیاسیون، هنرمندان، روشنفکران و هنرمندان مردم را تشویق به شرکت یا عدم 
ی هاگروهبشردوستانه کردند. تغییر های ابات تا کمکمختلف از انتخهای شرکت در کمپین

با اینحال سرعت تحوالت  .دهد رخ است ممکن جوامع همه در که است فرآیندی مرجع،
(. بدین معنی که 10/2/1398شده است)ایرنا،« ی مرجعهاگروهبحران »در ایران امروز باعث 

به امری سیاسی یا اجتماعی و ...  مردم راهای هیچ گروهی توان ان را ندارد که بتواند توده
رسد گروه مرجع جدیدی را به جامعه می تشویق یا ترغیب کند. اما وقوع بحران کرونا به نظر

جانی که این گروه تاکنون برای مقابله با ویروس داده اند در کنار های هزینه .معرفی کرد
در پیش  19-کووید سیاست حماسی و عاطفی که در میان مردم و مسئوالن از زمان شیوع

مرجع قرار داده است. به تبع این ی هاگروهرسد پزشکان را در جایگاه می گرفته شد  بنظر
تجربی و پزشکی نیز همراه با کرونا اوج گرفته است. بطوری که های امر، گرایش به رشته

های تهدرصد کنکورهای جدید را تجربی و  از این میان نیز بیشتر متمایل به رش 63نزدیک به 
توان گفت کرونا از می (. بنابراین در مجموع1399خرداد  24پزشکی تشکیل داده اند)ایرنا،

یک طرف به واسطه ناتوانی دولت در کاهش پیامدهای کرونا منجر به از دست رفتن هرچه 
ملت شده است و از سوی دیگر بر برخی -بیشتر اعتماد عمومی و افزایش شکاف دولت

ون تغییر جایگاه پزشکان)احتماال به عنوان گروه مرجع جدید( و دیگر همچهای مولفه
 . باشدمی قومی در درون کشور تاثیرگذارهای همچنین افزایش شکاف

 نتیجه گیری

در حقوق بین الملل فعلی، مبنای قانونی و سیاسی شخصیت بین المللی دولت، حاکمیت 
گرفتن اندازه، قدرت و درجه آن است. این عنصر متعلق به همه دولتهاست بدون درنظر 

توسعه یافتگی اش. مهمترین ویژگی قدرت دولت، حاکمیت است که نیازمند تفوق در داخل 
های مختلف تحت تاثیر بحرانهای و استقالل در بعد خارجی است. این مفهوم در دوره

تاریخی همچون های مختلف قرار گرفته است و بتدریج به واسطه نقش حوادث و پدیده
بین المللی محدود شده است. در های زیست محیطی، تروریسم و نیاز به همکاریهای انبحر

حقیقت حاکمیت مطلق یعنی آنچه مدنظر اندیشمندانی همچون ژان بدن بوده بتدریج به 
به عنوان یک بحران جهانی نیز از جمله وقایعی  19-حاکمیت نسبی تغییر یافته است. کووید

طبیعتا حاکمیت دولتی ایران تاثیرگذار بوده است. در رویارویی است که بر حاکمیت ملی و 
با این بحران جهانی اما تجربه یک ساله اخیر نشان داد که دولتها به جای تالش برای 
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خودکفا و ملی حرکت کردند. سیاست هایی های یکپارچگی بین المللی، به سمت سیاست
حمایتی های گذاری اجتماعی، بسته همچون جلوگیری از تحرک جمعیتی میان دولتی، فاصله

اقتصادی به شهروندان از یک طرف و تالش فردی برای ساخت واکسن کرونا، رقابت برای 
بین های که سازمان دهدمی ارائه خدمات بهداشتی میان دولتها بویژه چین و آمریکا نشان

نالیستی قرار المللی و تجمیع همکاری جهانی تحت تاثیر رویکردهای ملی گرایانه و ناسیو
داشته است. ایران نیز به عنوان یک حاکمیت دولتی از این قاعده مستثنی نبوده و در برخی 

انفرادی را در پیش گرفت. این بحران عالوه های جهانی، سیاستهای موراد ضمن رد کمک
 بر ضعف حمایت بین المللی، پیامدهای اجتماعی نیز برای ایران در پی داشته است و به نظر

های شود. در حالی که جامعه ایران در دورهمی ی مرجع نیز منجرهاگروهرسد به تغییر یم
-بوده، بحران کوویدها یی همچون دانشگاهیان و سلبریتیهاگروهمختلف شاهد مرجع بودن 

جانی باال، عمال این گروه را به مثابه های و رویارویی مستقیم جامعه درمانی و دادن هزینه 19
ع جدید معرفی کرده است بطوری که حتی در باالترین سطوح حکومتی نیز کار گروه مرج

  ساله ذکر کرده اند و آنها را قهرمانان ملی نام نهادند. 8این طیف را باالتر از جنگ تحمیلی 
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 :مآخذ و منابع
حد - مد ) ،ییطوال ث،یحد ،یا کاوه، مح چالش1398هومن،  ها ( 

ـــت ـــدن،جهانی ندیدر فرآ یآموزش عال یهاوفرص  نینخسففت ش
  و توسعه یعلوم انسان یکنفرانس مل

ست: (، 1383اســمیت، اســتیو، بیلیس، جان) - سیا شدن  جهانی 
روابط بین الملل در عصففر نوین: زمینه تاریخی و نظریه 

ــم راه چمنی، تهران: ها، سففاختارها و فرآیندها ، ترجمه ابوالقاس
 موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.

ـــغر، تهرانیــان، مجیــد) - هانی شفففدن: (، 1381افتخــاری، اص ج
 ، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردیو ناامنی هاها چالش

مفهوم  یگاهجا"(، 1393)یونس ینی،زاده، الهام، عالقه بند حســ ینام -
ــــا یندر حقوق ب «یـتحـاکم» له حقوق، "الملـل فض  ینب یمج

 .37-54، صفحات 50شماره  ،یالملل

ــح ،مرجان ،یعیبد - ــادات ) ،ینیس ــدن و ی( جهان1391نرجس الس ش
علوم  یقات کاربردیه تحقیشففر، نیت ملیتحول مفهوم حاکم

  25سال دوازدهم، شماره  ییایجغراف
شهر جهاندغدغه ،(1382تقوی، ســید ناصــر. ) - ، تهران : های 

 .انتشارات سیاست تهران

سی در دوران های نظریه(، 1374ریتزر، جورج) - شنا جامعه 
 ترجمه محسن ثالثی، تهران: انتشارات علمی، معاصر

سید محمد ) - شدن و پیامدهای ان 1382سجادی،  (. جهانی 
سیمجلهبر تعلیم و تربیت.  شنا ، ی علوم تربیتی و روان

 113-128، ص 4و  3ی ی سوم، شمارهدوره

 یبررســ »(، 1399مظفری، مصــطفی و میرزایی مقدم، مرتضــی) -
 یناش خسارات جبران در دولت تیمسئول و عملکرد نحوۀ یحقوق
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 یو توسعه اقتصاد
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- Miga-Beșteliu, R. (1998). Drept 
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حران  - ب ــا، یران مروز، هــاگروها یران ا جع در ا مر  10/2/1398ی 
/https://www.irna.ir/news/83297333 

 24/5/1399«  شد اعالم کرونا یارانه جزییات »تعادل،روزنامه  -

http://www.taadolnewspaper.ir 
عاونت - ها م نایز یپژوهشفف  :دفتر یدیتول امور و ییرب

( 48) کرونا ویروس شــیوع با مقابله درباره ، ییربنایز مطالعات
ـــیوع اثرات ــا ویروس ش ـــتهــا کرون ــاس ـــی  از یحمــایت یبر س

ــأجران ـــت ماره مسففلسفففل مس  1399، خرداد 17098،شفف
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1558272 

دیبهشت ، بیستم ار7342روزنامه ایران، سال بیست و ششم، شماره  -
1399 

ـــیوع ویروس کرونا، - ـــته تجربی از ش  /24ایرنا، تب داغ انتخاب رش
 1399خرداد/

- https://www.irna.ir/news/83816645 
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