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 هاي پاندميکضرورت اتخاذ راهبرد ژئوپليتيکي براي حل بحران
 

 .، ت ران، ايراناسکاد جغرافياي سياسي دانشياه تربيت مدرح - نيامحمدرضا حافظدکتر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

هاي زهآمو تواندمي، 2020در جهان در اوايل سال   (COVID- 19)کرونا دارواگير بيماريانتشار 

اين بيماري از کانون شهر ووهان در کشور چين پذير داشته باشد. فراواني براي جهان آسيب

و ي جغرافياي و وارد ساير فضاهاي دينورد را در کشورهادر اندک زماني، مرزهاي پديدار شد و 

هاي و کنا ، اجتماعياقتصادي هديتندرهماز شبکه پيچيده و که متأثر تمامي کشورهاي جهان 

 بودند گرديد. فضايي 

، بلکه بخشي از روند باشدينماولين و آخرين اپيدمي پاندميک در زندگي بشر  19البته کوويد 

ي واگيردار و قابل گسترش جهاني در کره زمين است، که موارد ديگر هايماريبتاريخي پديده 

 نيا ازي اتجربهآن در گذشته رخ داده و در آينده نيز ظهور خواهند کرد. بنابراين بر پايه هر 

مدني و شهروندان هاي محلي، نهادهاي هاي ملي، دولت، سازمان بهداشت جهاني، حکومتدست

ها طراحي و با آمادگي قبلي بايد همواره الگوي واکنشي مناسب و سينرژيک را براي تقابل با آن

 اجرا نمايند. 

اگر چه برخي از کشورها اقدام به بستن مرزهاي جغرافياي سياسي خود، جهت ممانعت از ورود 

و  زدهشتابد. بستن و يا کنترل اين ويروس نمودند، ليکن توفيقي نيافتند و انتشار آن جهاني ش

ها بود، هاي مختلف ملي و محلي اولين اقدام حکومتغير سيستماتيک و ناقص مرزها در مقياس

که تنها بخشي از کشورهاي جهان تا حدودي موفقيت نسبي در اين زمينه کسب کردند. به نظر 

لولي و ايزوالسيون به رسد بستن و يا کنترل شديد مرزهاي ملي و محلي کشورها با نگرش سمي

ي هاتراکنالغو و يا تقليل  هدف باي انساني، هاسازهزيستگاه  عنوان بهمکان و فضاي جغرافيايي 
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ي اپيدميک هايماريبي است که امکان کنترل حلراه، ريناپذاجتنابي هاضرورتفضايي تا سر حد 

ي انساني ميکرو و ماکرو را فراهم هاسازهو  هاانسانو حفاظت از ايمني و تضمين سالمت 

 . کنديم

خاستگاه و منشا جغرافيايي اپيدمي  عنوان بههر دليلي حکومت و دولت چين ه ب متأسفانهولي 

هاي مرکزي کشورها، نسبت به آن حکومت به دنبالکرونا و سپس سازمان بهداشت جهاني، و 

خاذ استراتژي ژئوپليتيکي براي مهار آن يي کرده و از اتاعتنايباين مسئوليت سياسي/ جغرافيايي 

ناقص و نارسا عمل کرده و باعث انتشار اين ويروس  صورت بهو  ريتأخغفلت نمودند، و يا با 

ها بايد مسئوليت پاندميک شدند. آن صورت بهخطرناک واگيردار در مقياس جهاني و کروي و 

در اقدام مناسب براي مهار کرونا،  ريتأخي به استراتژي مزبور و يا توجهيبي يا توجهکمعواقب 

ي هاسازهزيستگاه  مثابه بهو توسعه تهديد بهداشتي عليه فضاهاي جغرافياي خرد و کالن که 

 را بپذيرند.  کنديمانساني و نيز کليت جامعه بشري عمل 

 متحده االتياتعدادي از کشورهاي اروپايي، ايران و  چونبرخي از کشورهاي جهان همدر 

سيستماتيک انجام دادند. اين امر و غير زيدآميتردي، ريتأخواکنا جغرافيايي  هاحکومتکا، آمري

ي جغرافيايي اوليه بيماري، به ساير فضاها و مکان سرعت از کانون به سبب شد که اپيدمي مزبور

 نمايد. يجادارا  يکنترل رقابليجغرافيايي غ و آلودگي ،دوش شرمنتدرون کشوري و برون کشوري 

تر با چين، نشان از اين دارد که کشورهاي توسعه يافته و سطح توسعه و نيز ارتباطات گسترده

، درگير افتهينتوسعهتر هستند بيشتر از کشورهاي هايي که در شبکه اقتصادي چين وابستهنيز آن

ين، با ي و نيز سطح وابستگي به اقتصاد چافتگيتوسعهرسد بين اين ويروس شدند. به نظر مي

سطح  کنندهمنعکسافزايا افراد مبتال و انتشار ويروس کرونا رابطه مستقيمي وجود دارد. اين امر 

 بهکشورها با کشور چين  نگونهياها و وابستگي متقابل فضايي بين ي تراکناچندوجهباال و 

ر ويروس است، که در وهله اول باعث اصابت انتشا 19کانون و خاستگاه جغرافيايي کوويد  عنوان

ها، و سپس قرار گرفتن چرخه پخا ويروس در الگوهاي کنا از چين بر فضاي جغرافيايي آن

يند باعث پخا مضاعف و آي و محلي کشورهاي ثاني و ثالث گرديد. اين فرامنطقهفضايي 

فراگيري جهاني آن  تاًينهاي ديگر و هاقارهدر فضاهاي جغرافيايي 19تر ويروس کوويد گسترده
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ي ويروس مزبور در کشورهاي عربستان، ايران، ايتاليا، ترکيه، خاورميانه، ريگهمهشار و شد. انت

مريکا و کانادا و غيره که عمدتاً جزو آفرانسه، انگليس، کشورهاي اروپاي غربي و شرقي، روسيه، 

باشند، در قالب مدل وابستگي متقابل کشورهاي توسعه يافته و يا مرتبط با اقتصاد چين مي

 يايي/ فضايي موصوف قابل تبيين است. جغراف

سرعت چند دهه اخير است که بهژئوپليتيکي هاي ترين بحرانسابقهبحران کرونا يکي از کم

ها و فضاهاي و امنيت زيستي، اقتصادي و اجتماعي مکان غيرقابل باوري در جهان منتشر شده

اي فرو العادهرده و نگراني فوقپذير کرده است و جهانيان را در شوک گستجغرافيايي را آسيب

چه و يا هر کجا باشد،  منشأ اين ويروس هر گير و مکان بست نموده است.برده و تا حدي زمين

نفر را مبتال کرده ها ميليونزماني گسترش يافته، گير است. در اندکاثرات و پيامدهاي آن جهان

به رشد اقتصاد جهاني را در کشورهاي  هزار نفر را به کام مرگ کشانده است. روند رو صد و چند

توسعه درگير حال مواجه ساخته و ممکن است کشورهاي در غيرقابل باوري يافته با کندي توسعه

افزاري با اين پديده را به سمت ورشکستگي اقتصادي سوق دهد. اين دشمن خطرناک، نه جنگ

فضايي، اقتصادي نيازها و تعامالت  بخاطر ليکن از طريق افراد و ؛ايدارد و نه تجهيزات پيچيده

و  شدهليمدت تبد ترين چالا جهان در کوتاهبه بزرگ و اجتماعي بشر گسترش يافته استو 

ي، ملي، اهيناحهاي محلي، در همه سطوح و مقياسرا  جانبه چندو  جانبه هاي فضايي دوکنا

 .به حداقل رسانده استي و جهاني امنطقه

مختص يک يا چند کشور نيست، بلکه  ميکروبي دهد که تهديدجهاني نشان مي تجربه اين بحران

تهديد و انتشار آن در يک کشور به معني تهديد و انتشار آن براي همه کشورهاي جهان، و تمام 

همچنين مقابله و کنترل اين تهديد  .(WTO,2020)بشريت و احتماالً حيات کروي در زمين است

اي مانند اتحاديه منطقه سيستم سياسيکشور قدرتمند مثل آمريکا و يا تر از توان يک بسيار گسترده

با  جانبه وهمه هايهيچ جايگزيني براي کنترل آن به جزء اتکا به همکاري رونيا ازاروپاست. 

راهبردي  تواند يک الگويوجود ندارد. اين بحران ميو ابناي بشر مشارکت تمام کشورهاي جهان 

شکل  ديهاي نوپدرا براي بحرانالمللي بين ژئوپليتيکي بر مبناي همکاري همه جانبه و صلح

 .دهد
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اند هاي پاندميک در جهان نظير بحران کرونا عبارتابعاد راهبرد ژئوپليتيکي مقابله و کنترل اپيدمي

 از:

نهاد  عنوانبهي اوليه و آني شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل متحد ريپذتيمسئول.1

المللي، تهديد امنيت بين عنوانبهي پاندميک هايدمياپمديريت سياسي فضاي کروي، در پذيرش 

ها براي مقابله و کنترل آن، با محوريت سازمان بهداشت و سپس بسيج فوري کشورها و حکومت

 جهاني؛

گرفتن مديريت پروژه عملياتي  به عهدهي ذاتي سازمان بهداشت جهاني براي ريپذتيمسئول.2

اخالقي  صرفاًمقابله و کنترل جدي اپيدمي در همان آغاز پيدايا؛ و اکتفا نکردن به ايفاي نقا 

 و ارشادي و مشاوره تخصصي و غيره؛ 

ملل متحد، هاي عضو سازمان ايجاد نگرش و تلقي مشترک از اپيدمي در بين همه حکومت.3

 ؛هاملتتهديد امنيت ملي و بين المللي براي همه کشورها و  عنوانبه

المللي و ايجاد سازوکار مقتدر براي شکل دادن هاي بينگرفتن ابتکار عمل همکاري به عهده.4

بين حکومتي و بين کشوري، براي مقابله با اپيدمي در سطوح  مؤثرهاي سريع و به همکاري

 توسط سازمان بهداشت جهاني؛  اي و جهاني،منطقه

المللي به کشور ي بينامشاورههاي عملياتي کمک و پشتيباني تخصصي، فني و ي تيمدهسازمان.5

 کشورهاي درگير با اپيدمي؛ /

ي همگاني کشورها در مبارزه با اپيدمي، و نيز بسيج ريپذتيمسئولو تعهدات ناشي از  کارميتقس.6

کشورهاي غير درگير براي پشتيباني از کشورهاي درگير، توسط سازمان المللي و امکانات بين

 بهداشت جهاني؛

ي، اهيناحاي، ملي، المللي، منطقهايجاد سيستم يکپارچه مديريت سياسي فضا بين سطوح بين.7

با اپيدمي؛ در تعامل بين سازمان  مؤثر، هدفمند و افتهيسازمانمحلي و سکونتگاهي، براي تقابل 

 هاي ملي؛  جهاني و حکومتبهداشت 

به درون فضاي جغرافيايي کشور و زيستگاه ملت  هايدمياپتلقي تهديد امنيت ملي از انتشار .8

 هاي ملي؛توسط حکومت
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که  هاانسانها و فضاهاي زيست داشتن نگرش سلولي و ايزوالسيون در مقياي ميکرو، به مکان.9

 مقياس خانوادگي سکونت(؛ حاًيترج)معرض آلودگي و ابتال قرار دارند در

تعبيه سيستمهاي پايدار فني، نهادي و تخصصي براي پايا مستمر و هشدار ملي در رابطه با .10

 هاي نوپديد و حتي متعارف در کشور؛اپيدمي

هاي مرکزي و ملي، براي مقابله و کنترل تهديدات پذيري سريع و مؤثر حکومتمسئوليت.11

ها در برابر اپيدميها؛ و تقال براي دستيابي شهروندان و سکونتگاهميکروبي و تضمين امنيت زيستي 

 ها و داروهاي اثربخا ايمن ساز و مداوا کننده شهروندان؛ها، ابزارها، واکسنبه روش

هاي زميني، هوايي و انسدادي مرزها و گذرگاه اناًياحفعال کردن سريع کارکرد کنترلي و .12

هاي جغرافيايي/ فضايي در ابعاد مختلف اجتماعي، دريايي کشور و کاها يا توقف تراکنا

 اقتصادي و فرهنگي برون کشوري بويژه با کشورها و فضاهاي جغرافيايي آلوده و مبتال؛

ار به سيستم عامل سطح ملي و ي ساختاري و کارکردي و دادن اقتدبخش انسجامساماندهي و .13

 محلي مقابله با اپيدمي؛

هاي فضايي درون ايزوالسيون فوري مکانها و افراد مبتال، و کنترل جدي و تقليل تراکنا.14

 کشوري مکانها و فضاهاي جغرافيايي مبتال به اپيدمي؛

ها از مکاني آنهاي بهداشتي بر افراد آلوده، و تفکيک و ايزوالسيون شناسايي و اعمال کنترل.15

 بقيه شهروندان؛

پذيري اخالقي و حقوقي در قبال سالمت توجيه شهروندان و نهادهاي مدني بر مسئوليت.16

ي هابرنامهها با ديگر شهروندان و انسانها، و نيز الزام به تعهد و جلب همکاري و همراهي آن

 مقابله و کنترل اپيدمي؛

 باي پايدار در برابر تهديدات زيستي آينده کشور، سيس و يا ساماندهي نهاد ارتا زيستأت.17

ها و فضاهاي تأمين و تضمين امنيت بهداشتي، غذايي، جسمي و رواني شهروندان و مکان هدف

 جغرافيايي درون کشوري؛

دقيق، بين سطوح  کارميتقسي با بعد چندبرقراري سيستم مديريت منسجم چند سطحي و .18

 ي در شرايط فراگيري و پخا اپيدمي در پهنه کشور؛ملي، استاني، محلي و سکونتگاه
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هاي محلي براي و انجام اقدامات جبراني توسط حکومت مرکزي و دولت هااستيساتخاذ .19

ي شغلي، هابيآستأمين خدمات اجتماعي و رفاهي، ايمني زيستي، خدمات بهداشتي و درماني، 

 بيآسي اقتصادي و مالي و غيره در دوره انتشار اپيدمي براي شهروندان و بنگاههاي هاتيحما

 ها از منابع و بودجه عمومي و ملي؛ي آنهانهيهزپذير، و تامين ديده و يا آسيب

با آغاز روند کاهشي و انقباض فضايي/ اجتماعي  زمانهمپايا مستمر وضعيت اپيدمي، و .20

ي جغرافيايي/ اجتماعي در هاتيمحدوديند تدريجي کاها آشتن فرآن در کشور، به اجرا گذا

ي شرايط زندگي شهروندان در کشور، سازيعادسطوح محلي و ملي توسط حکومت مرکزي؛ و 

 آمدن به مرحله پاياني بحران.  نائلو 
  

 


