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 پساکرونا جهان

 مقدمه :

سیاری، شکست     کرد وارد جهان ساله  صد  چند نظم به سنگینی  شوک  کرونا  نظم و حکمرانی فعلی مدل و از نگاه ب

چون ستتااتار ردرب بیا المل  را در پی داشتتته استتت   فعلی مدیران و مدیریت ناکارآمدی نمایش و جهان در فعلی

 بر ایا اساس می توان گفت : نداشت.کنونی، توان کافی برای درمان ایا زام و جبران پیامدهای وسیع آن را 

المللی بوده و عمال گستره تاثیراب بیماری کرونا، فراتر از حیاب ارتصادی کشورها و مناسباب بازرگانی بیا -

 .شودشام  می همهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را حوزه

تردید مثبت است. پاسخ ایا پرسش که آیا جهان پساکرونایی جهانی متفاوب از جهان کنونی اواهد بود، بی -

 .داند که دامنه ایا تفاوب و دگرگونی چه اواهد بوددرستی نمیاما کسی به 

 ستتیستتتم مثال) ستتیستتتم یک در کوچک تغییری دارد امکان گویدای می پروانه اثر  : !ای پروانه اثر تایید ردرب -

 در طوفان وروع باعث دنیا، سوی ایا در پروانه زدنبال مثال. شود  شدید  تغییراب باعث بتواند( زمیا سیاره  جوی

سی  ظهور کرد،می فکر کسی  چه وارعا .شود  دیگر کشوری   در زندانیان برای شدن  آزاد باعث چیا، در ویرو

 در اینترنتی فروش افزایش آمریکا،  در استتتل ه  فروش افزایش فرانستتته، در کاغذی   دستتتتمال  آمدن  کم ایران،

 و کتاب هامیلیون به دستتتیابی شتتدن رایگان و تهران در هوا آلودگی کاهش ایتالیا، مرزهای شتتدن بستتته آلمان،

 شود؟ فیلم

صاحبنظران  - ست  جدید نظم نیازمند جهانمختلف ،  به اذعان  سریع در    می سااته  سرعت ه ب که ا شود لذا باید 

 د.مدااله کر انتقال به یک سیستم پس از کرونا جهتپروژه موازی  نظم جدید و راه اندازی یکساات و 

ها را به چالش کشیده بلکه بازنگری در باورهای مدیریت ب ران دولتنه تنها کارآمدی  ۱۹-ویروس کووید -

زمانی شیوع طاعون در اروپا ره به رنسانس همچنان که  .آور سااته استهای سیاسی را الزامبینیدینی و جهان

 .برده بود

و حدس و  اینکه جهان پس از غلبه بر کرونا چگونه جهانی اواهد بود، معمایی است که تنها با کمک تخی  -

 توان برای آن پاسخی یافت. گمان می

 :  آینده جهان در پساکروناااتالفاب نظری درباره الف(   

 که در ادامه بیان     ت لی  جهان پستتتاکرونا پردااته اند       و ران درباره علت بروز ایا ب  قه های فکری مختلفی   بط

شد لیکا  ست،    اواهد  سلم ا سی و مکتب های فکری و مدل های     آنچه م سیا تقویت یا افول برای نظریه های 
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شد حکومت ستا   ی م تم  می با شک    های مختلفی از طرف طیف های فکری گوناگون تالشو در ایا را برای 

ستمداران       ودهی افکار  سیا شمندان و  ست که البته در ایا      اعمال دیدگاه های مختلف مدنظر اندی شده ا شروع 

 توجه داشت که :اصوص باید 

 ی برای ایارطعیت همچنیا نمیتوانهرکس م کمتر وارد شتتتود میتواند نظم نویا را مطابق نظر اود تغییر دهد و     -

 دانست. پیش بینی ها

صالحاب نجاب دهند       جهاناود از ت لی  در  متفکرانبرای  - صد دارند نظام غربی را با یکسری ا ساکرونا ر و  پ

دانسته و دنبال برجسته سازی     عدالت  تنهایی او وهویت و راب ران اصلی بشریت   ، نیز برای صاحبنظران متقابال 

 ایا نگاه در جهان پساکرونا هستند.

 ب( ابعاد مختلف ت واب کرونا در جهان پساکرونا 

 : م تم  در جهان پساکرونا ابعاد ارتصادی .1

 کاهش رشد ارتصادی جهانی و منفی بودن آن تا یکی دوسال آینده در اکثریت کشورها  -

 تقویت چیا و افول آمریکا و غرب   -

 :دنیای پساکرونا حاکمیتی و بیا المللی ،ابعاد سیاسی  .2

شرق و غرب  - ضعیف    برای می گویند ( تغیییر موازنه ردرب  سو غرب یعنی اروپا و امریکا،  در آینده از یک

شود   ص نه اواهند بود      می  شته در  سیا و چیا روی تر از گذ سوی دیگر آ از  اعظمیدر نتیجه، بخش  و از 

  د(گوین را میآنعکس  همو برای  ردرب و برتری ارتصادی از غرب به شرق منتق  می شود

دولتها  شتتود.تر های جهانی، الزم استتت تعریف امنیت ملی جامعرستتد در ستتایه افزایش چالش به نظر می -

بر دو بعد نظامی و ارتصادی متمرکز شده و  و معموال مقابله با تهدیداب نظامی و امنیتی را ضروری می دانند

امنیت بهداشتتتتی را نیز از  دولتها بایدولی کرونا نشتتتان داد  های بعدی ررار دادنددیگر عوام  را در اولویت

 .حیث اولویت، در کنار امنیت نظامی جای دهند

کارشتتناس مستتام  امنیتی، مخاطراب فردی و جمعی، تهدیداب گذرا برای مرزها و ب رانهای  باری بوزان،   -

طبیعی را نیز جزمی از دیدگاه معاصر نسبت به امنیت ملی می داند اما روبرب کاپالن، ابعاد دیگری را به ایا   

مله تهدیداب جدی ای و عشتتتایری را از جهای ربیلهگراییتهدیداب افزوده و بیماریهای واگیر دار و حزب

 .داند که می تواند بافت اجتماعی کره زمیا را بر هم بزندبرای امنیت جهانی می

های بزرگ بر دو بعد نظامی و ارتصادی متمرکز   ویژه دولتها، بهبا وجود تمام ایا ت والب و افکار، دولت -

نا ظهور کرد و نشتتان داد تفکر های بعدی ررار دادند، تا اینکه ب ران کروشتتده و دیگر عوام  را در اولویت

 .امنیتی ردیمی نسبت به نقش دولت تا چه اندازه نادرست بوده است
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 :ا از بعد دینداریصابعاد اجتماعی و فرهنگی اصو  .3

هرچند بستتیاری معتقد به افول دیا و ارافه پرستتتی های عجیا شتتده با اعتقاداب مذهبی هستتتند لیکا هستتته اصتتلی  

به ادا و ردرب مطلق او در مدیریت جهان هستتتتی نه تنها کمرنخ نخواهد شتتتد بلکه به              اعتقاداب دینی یعنی باور   

ساکرونا را می توان در          صلی ت والب دینی جهان پ شااصه های ا شد. لذا  سیاری تقویت نیز اواهد   تقویت اذعان ب

ماورامی      ، ترویج عرفان گرایی  ، روانی  -معنوی های ظرفیت  یای  با ادا و دن باط  احتمال تقویت تمدن    ،  تعمیق ارت

 .دانست شرق برابر تمدن غرب

  : درباره جهان پساکروناو سیاستمداران صاحبنظران برای ت لیلهای ارامه شده توسط                

 کسینجر و چامسکی :

 هردو نفر پذیرفته اند که پیامدهای کرونا ، نظم جهان را تغییر اواهد داد؛ در مقام ارایه راهکار، کیستتتینجر از                -

 .تقویت اصول لیبرال و چامسکی از دنیای انسانی نام برده اند

رای کیستتینجر با وجود آنکه می گوید دولتهای غربی باید پروژه ای برای آینده داشتتته باشتتند، ولی به برای   آ -

می گوید ت والب سیاسی   و پیامدهای پساکرونا را بسیار وسیع می داند    صرفا  و توصیه های تکراری اکتفا کرده  

س  ها ادامه     صادی که به وجود آمده می تواند برای ن شته  و ارت شد  دا شت  را دو ایا نتوانیم ما اگر و با  هم سر  پ

 .بدتریا حالت روبه رو اواهیم بود با دهیم، انجام

انی از کیستتتینجر از دولت و جامعه امریکا می اواهد که روی ستتته زمینه اصتتتلی تمرکز کند: اول، مقاومت جه -

صاد      سبت به بیماری های عفونی تقویت کند. دوم، تالش کند تا زام های ارت سعه ت قیقاب علمی را ن طریق تو

سیب پذیرتریا افراد     شد و برنامه هایی به منظور جلوگیری از هرج و مرج و بهبود زندگی آ جهانی را بهبود ببخ

کیسینجر در پایان نتیجه می برال را جدی بگیرد. جمعیت جهان ارامه کند. سوم، پاسداری از اصول نظم جهانی لی

 .گیرد که چالش کنونی جهان، مدیریت ب ران و ساات آینده به طور همزمان است

یک جامعه انسانی در آینده سخا    شک  گیری  چامسکی با آنکه شجاعانه تر از کیسینجر وارد شده و از آرزوی     -

به میان آورده، ولی به ب ران های اصلی نظام سرمایه داری اشاره نمی کند. ایشان ب ران های جهان پساکرونا را      

 .گرم شدن زمیا و جنخ هسته ای می داند

ه دولت ها وی ستتیاستتتهای نبولیبرالی را مانع پیشتتگیری از فاجعه کرونا دانستتته و معتقد استتت که با وجود اینک   -

 .آگاهی الزم را از ویروس کرونا داشته اند ارداماب پیشگیرانه کافی را به عم  نیاورده اند
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  کالیا نامومی نگاه از جهانی درمانی شوک و کرونا 

 تاثیرگذار مستتتند و کتاب و کالیا نامومی نام با ستتیاستتت جهان در «درمانی شتتوک» عبارب)که کالیا نامومی -

ست(  اورده پیوند ،«م ور فاجعه داری سرمایه  ظهور – شوک  دکتریا» وی،  ب بوحه در ردرتمند طبقه رفتار ا

 فرصتتتت از اواهد می طبقه ایا استتتت باور ایا بر وی .کند می ت لی  منظر همیا از را کرونا گیر همه بیماری

 .سازد نابود نیز را دموکراسی بقایای و برده بهره «جهانی درمانی شوک» اجرای برای کرونا

ست  کارآمدی  و کثیف روش «درمانی شوک » وی نگاه از -  بقایای از رهایی برای اودکامه های حکومت که ا

 .بندند می کار به را آن دموکراسی بند و رید

 : هابرماس یورگا 

 فرانستتتوی روزنامۀ   با  گفتگویی در امروز دنیای  حیاب  رید  در فیلستتتوفان  تریامهم از آلمانی  هابرماس   یورگا -

سان  "نادانی" بر چیز هر از رب  و شکافد می را ۱۹ کووید جهانی اپیدمی فکری و ااالری نتایج لوموند،  تأکید ان

 .کندمی

 و فلستتفی ااالری، نظر از جهانی بیماری ب ران ایا: پرستتدمی هابرماس از ستتلال نخستتتیا در لوموند روزنامۀ -

سی    سخ  هابرماس آموزد؟می ما به چه سیا سفی،  نظر از": دهدمی پا شیدن  جهانی، اپیدمی ایا که بینیممی فل  اندی

 هر: شده  بیشتر  عادی مردم نزد حاال بود، کارشناسان   به من صر  تاکنون که تفکری نوع. کرده تقویت همه نزد را

 ..."ندانستا از آگاهی با آنهم بزند، عم  به دست و بگیرد تصمیم باید کس

 ها دولت . دانند نمی کرونا  ویروس مورد در را چیز همه  کارشتتتناستتتان    یا  و ها دولت  که  کند می تأکید   هابرماس   -

صان    که آگاهند کامالً ص شاوره  آنها به که شناس ویروس متخ سته  دهندمی م  بنابرایا و دارند م دودی هایدان

. بینندمی اوبی به را وضتتعیت ایا نیز شتتهروندان. کنند گیریتصتتمیم م دود هایدانستتته همیا به اتکاء با باید

 انجام "ندانستتتا" و تردید و شتتک در ستتیاستتی  گیریتصتتمیم که بودند ندیده روشتتنی ایا به مردم هیچورت

 ."باشد داشته عمومی آگاهی بر تأثیری سابقهکم تجربۀ ایا شاید" هابرماس باور به. شودمی

 و کنند عم  گزینشی  که شوند می ناچار گاه پزشکان : گوید می اپیدمی ااالری هایچالش به اشاره  با هابرماس -

. بدهند الویت ترجوان بیمار به که شتتوندمی مجبور مثالً. بگذارند پا زیر را "بهداشتتتی و درمانی برابری" اصتت 

ید می ماس  هابر  مار  که  مواردی در حتی ولی": افزا نه   ستتتالخورده بی با  ایا که  – گذرد می اود حق از داوطل

 گذاریارزش را انسان یک زندگی تواندمی چگونه پزشک یک: پرسید باید هم باز – است آمیزت سیا رفتاری

 "کند؟
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سی آن       همچنیا وی - سیا صوص ابعاد  صمیم  ": گویدمیدر ا ضطراری  شرایط  از اروج به ت  اندااتا راهبه و ا

  "دارد پی در اطرهایی الزاماً ارتصاد، چرخ

صلی  پرسش  -  اجتماعی فجایع از اجتناب و مادّی رونق ااطر به که حاضریم  ما آیا: است  چنیا هابرماس نظر از ا

 وسوسۀ از باید سیاسی   مسبوالن  دارد، تاکید وی بپذیریم؟ را بیشتری  میر و مرگ شمار  ارتصادی،  ب ران از ناشی 

 .بپرهیزند( اوتیلیتاریستی) گرافایده و ابزاری تفکر

 بر تأکید   اروپا،  برای منطقی راه تنها  که  ورزدمی اصتتترار دیگر بار  لوموند  روزنامۀ   با  گفتگو پایان   در هابرماس   -

 "دبرهان پسادموکراسی بستبا ایا از را ما میتواند که است شهامتی چنیا" تنها و است ات اد و دموکراسی

 :کس مود پایان پوپولیسم و   

رابطه پوپولیسم و کرونا یکی از آن  ؟دهدآیا کرونا به حکمرانی اندیشه پوپولیستی در جهان پایان می -

های گذشته به طور وسیع در کانون توجه بسیاری از ت لیلگران و مفسران در هایی است که ظرف ماهعرصه

 .جهان ررار گرفته است

بست های آمریکا و بریتانیا در مقابله با بیماری کرونا از بابرای از ت لیلگران با اشاره به عملکرد ضعیف دولت -

های پوپولیستی در دوران ند و برای دیگر رهایی از اندیشهاارد کننده پوپولیسم در جهان سخا گفته

 اند. پساکرونایی را امری م تم  دانسته

ناکارآمدی دولت ترامپ و جانسون در مقابله با بیماری کرونا به حدی بوده است که بسیاری از ت لیلگران در  -

مارکوس بست پوپولیسم دانسته و های اجتماعی نتایج حاصله از اجرای چنیا سیاستی را باها و شبکهرسانه

سخا  ۱۹-ای که برای اشپیگ  نوشته است، از آمیزش مرگبار پوپولیسم و ویروس کوویدفلدنکیرشا در مقاله

 .گفته است

 توان تاثیر کرونا بر پوپولیسم را تاثیری ویرانگر و چه بسا مرگبار دانست؟راستی میاما آیا به -

  .به پدیده افراطگرایی و پوپولیسم در آمریکا و اروپا پردااته است کس مود یکی از اندیشمندانی است که -

های گوناگونی از اود نشان های مختلف واکنشدر ارتباط با کرونا، رهبران پوپولیست احزاب و دولت -

های آزاد کشورهای اند. در حالی که عملکرد ترامپ و جانسون در مقابله با کرونا همه روزه از سوی رسانهداده

 ،همچون هند، اسرامی ، اروپای شرری آمریکا و بریتانیا مورد نقد ررار گرفته است، در برای دیگر از کشورها

گستره کنترل سیاسی اود بر  و با افزایش های اود را دنبال کردهرهبران پوپولیست فارغ بال سیاستایران، 

پایان دادن به اعتراضاب سیاسی در و  داالیبرای آرام کردن فضای سیاسی ، هافعالیت احزاب و رسانه

 .بهره گرفته است کشورهای اود
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کس مود از ایا رو بر ایا باور است که با عزیمت از رویکرد متفاوب رهبران پوپولیست در ربال ب ران کرونا،  -

 .توان سرنوشت واحدی برای آنان در دوران پساکرونایی رام  شدنمی

ها به علت عملکرد ناموفق اود در مهار ب ران ناشی رای از پوپولیستنویسد که بت لیلگر روزنامه گاردیا می -

شان بینند، حال آنکه شاید برای دیگر در همیا رابطه حتی تقویت شوند و یا وضعیتاز کرونا رطعا آسیب می

 .تفاوب چندانی با دوره پیش از شیوع کرونا نکند

دوران پستتاکرونایی، منطقی و  در  پوپولیستتتی و شتتکستتت پوپولیستتم  های با عزیمت از ت لی  کس مود، پیش بینی پایان گرایش

 .به سخا دیگر، پایان دوره زمامداری ایا یا آن رهبر پوپولیست به معنای نابودی و پایان پوپولیسم نیستوارعی نیست. 

 رضایی:م سا  .

اود تومیتر واکنش به ت والب جهان پستتاکرونا در آمریکا در م ستتا رضتتایی دبیر مجمع تشتتخیت مصتتل ت نظام در  

 نوشت: در دنیای پساکرونا ممکا است آمریکا به کشورهای مشترک المنافع تبدی  شود.

 : گفته بود مشروح ت لیلی وی پیش از ایا نیز طی یادداشت

ب ران وارعی انسانها، تنهایی و فاصله گرفتا از اود حقیقی بشر است که بی عدالتی نهادینه شده در نظام سرمایه  -

انستتتانهای درمانده و زام اورده از ب ران کرونا، از همه دانشتتتمندان و     داری ایا تنهایی را تشتتتدید می کند.   

یک نهضت بیا المللی اجتماعی با هدف و  مصل یا و انقالبیون جهان می اواهند که دست به دست هم بدهند   

شود و یک      سازند و رب  از آنکه دوباره تاریخ تکرار  ستیابی به هویت رهایی بخش و عدالت تعالی بخش برپا  د

سازند.             سانی و بهتر را در جهان تولید کنند و حاکم  سباب ان شک  گیرد، منا سانی جدید در جهان  سلطه غیران

سااتار بیا المل  رو به تغییر    آزادیخواهان و عدالت طلبان  شورها می اواهند حال که  جهان از متفکران همه ک

نهاده و روندها به سمتی است که طی ده سال آینده سلطه امریکا و اروپا تضعیف می شود، دست به دست هم           

نستتانی و بدهند تا از شتتک  گیری یک نظام غیرانستتانی و ظالمانه دیگر جلوگیری کنند و به استتتقرار یک نظام ا

 .تعالی بخش کمک کنند

ضتتعف شتتدید پیشتترفته تریا کشتتورهای جهان، یعنی اروپا و امریکا در مقاب  ایا رویداد درمانی و بیولوژیکی   -

در دو  .ها و اشتتتکاالب ناپیدا اما جدی فرهنخ و تمدن غرب را به نمایش گذاشتتتتچالشاستتتت. همیا اتفاق 

شورها و ملت  شدند و جنخ جهانی همه ک شدند. جنخ جهانی  لی در هجوم کرونا همه ملتها وارد ن ها درگیر 

 .سوم جنخ سالمت است و به جای بمب اتم ویروس کرونا و مانند آن سرنوشت ردرتها را تعییا اواهد کرد

صنعتی بودن              - ست و ثروتمند بودن یا  شریت مربوط ا شر به تمامی ب شکالب ب ست. م سان، مالک کره زمیا نی ان

  .ب جاری در ک  زمیا، م فوظ نمی سازدیک کشور، آن را از اطرا
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سبک زندگی را در بر می گیرد.      - سان تا تغییر  آغاز یک نهضت علمی اجتماعی بیا المللی که از تغییر نگاه به ان

  .می تواند شعار ایا نهضت اجتماعی باشد "مردم یاری معنوی و مادی"در حقیقت، 

به انستتان استتت و آن انستتانیت ادام ور با عقالنیت نهضتتت علمی اجتماعی انستتانی، متکی به یک نگاه جدید  -

 کند. فطری و نه عقالنیت ابزاری که به عنوان جایگزیا اومانیسم، رادر است مشک  تنهایی انسان را مرتفع

شه      - ستی و فناوری دارای اندی ایا نهضت علمی اجتماعی باید در ابعاد مختلف نظیر الگوهای معرفتی، تمدنی، زی

 .و برااسته از مبانی اسالمی و انقالبی و ایرانی باشد ها و راهکارهای نو

 جهانگیری :

تریا مشتتک  کشتتور و دنیا ایا که تبعاب و آثار ایا ویروس غیر از ستتالمت مردم که مهمتریا مستتاله و اصتتلی  -

برای می گویند که دنیای بعد از کرونا گذارد. است، غیر از آن روی مسای  ارتصادی، اجتماعی، سیاسی اثر می

المللی و نظم جهانی تاثیراب   های بیا با دنیای رب  از کرونا دو جهان متفاوب اواهد بود و احتماال روی پدیده           

  .ای بگذاردتعییا کننده

حتی مقاماب اروپایی و آمریکایی گفتند که بعد از جنخ جهانی دوم ویروس کرونا مهمتریا چالشتتتی استتتت              -

  .است روبرو آن با امروز دنیا که 

 نژاد :احمدی  

صلی به  نژاداحمدی ضعیت  ت لی  نیز طی گفتگوی مف ست.  به   جهان فردای و امروز و ظام ن"احمدی نژاد، نظر پردااته ا

جنبش »ایا مهم بدون یک  بوده ودو ب ث اصتتلی پیش رو « به رستتمیت شتتنااتا ارزشتتهای جدید»و  "جدید بیا المل 

 :گویدمی در ادامه وی ممکا نیست.  «اجتماعی بیا المللی

 تاستتتیس هاملت ستتترکوب برای که امنیتی طوی  و عریض هایدستتتتگاه و افتاد کار از یکباره هازراداانه تمام -

 .کنند حفاظت اودشان از حتی نتوانستند اند،شده

 با ایا حال آیا غرب ظرفیت ایجاد و هدایت چنیا جنبش اجتماعی بیا المللی را دارد؟  -

سانها  ادا به عنوان ردرب برتر و آرامش به بازگشت » وجه دو در هاملت عموم همگرایی -  نفی» و «بخش روح ان

ضع  شکار  صورب  به «فعلی هایمدیریت و عالم در موجود و ست و   ت قق حال در آ ست  موجا  نظم ایجاد اوا

 ..گردید اواهد جهانی مدیریت رأس در جدیدی

 برابر در گرایی ملّی ایا. شتتودنمی جهان شتتدن تکه تکه به منجر اما شتتودمی تقویت گرایی ملّی کرونا از پس -

 . است جهان جویانبرتری و ردرتمداران طرفهیک سازی جهانی روند
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 : صادق زیباکالم 

 کند؟می سست را «دینی باورهای» کرونا آیا

  کنیسه  و کلیسا  مسجد،  حرم، دربهای شدن  ازبسته  حکومتی، های مهری بی بواسطه  شاید  که ایرانیانی نیستند  کم -

 مومنیا درنجاب شریعت وناتوانی برمذهب علم پیروزی را مراکزمذهبی تعطیلی.باشند آمده بوجد کرونا بواسطه

 است؟ درست آنان آیابرداشت.میکنند تصور ازآنان بسیاری دینی دراعتقاداب تردید آمدن بوجود باعث را

 نه. نخواهدآورد ازآنهابوجود بسیاری  کم دست  یا مومنیا درباورهای تغییری کرونا.ایر که آنست  کوتاه پاسخ  -

طه  که  بواستتت نا  ازمومنیا برای آن ند  تصتتتور "الهی عذاب " یک  را کرو طه  یا  میکن چه  بواستتت  نافرمانی   که  آن

 برسرزمینیان  طبیعی بالیای که نیست  باری نخستیا  ایا. دیگری دالی  بواسطه  بلکه! میپندارند بشردربرابراالقش 

 باعث کمتر اما ببارمیاورده ستتتنگینی تلفاب هادرگذشتتتته هولناک هایزلزله و وبا تیفوس، طاعون،. شتتتده نازل

 پیداکرده، رواج درایران آنچه براالف مذهب. اودبردارند ازباورهای دست  بالیا آن بواسطه  مومنیا تا میشدند 

 شتتفابخشتتی یاحتی و حکومتی نظام یا استتالمی ایرانی زندگی ستتبک بانکداری، درایجاد رستتالتش ازآنکه بیش

 (.ازآنها بسیاری یادرمیان)درانسانهاست پیچیده روانی نیازروحی یک برآوردن کروناباشد، گرفتاران

شیا    زمانیکه از - شرغارن سته  زندگی ب  باورهای نیازبه.بوجودآمد او برای هم مذهب به نیاز نمود، آغاز را جمعی د

 را شتتریعت چراغ وکرونا، یاطاعون وزلزله ستتی  علیرغم( بستتیاری برای)"نیاز" ایا. وآارب ادا ماوراءالطبیعه،

 او با نیاز و راز و ادا با ارتباط درب رابسته،ولی  ومسجدوکلیسا   حرم دربهای کرونا. میدارد نگه روشا  همچنان

 .است باز همچنان ها ررنطینه ازکنج

 بواستتطه هم را عزیزانی ازآنها برای. اند افتاده براه مقدستته اماکا بستتمت بستتیاری که میبینم دیگررا چندماه ما -

ست  ممکا دینی باورهای تصورشکاکیا،   براالف. اند داده ازدست  کرونا شود  ترهم بعدازکروناپررنخ ا  نه .ب

 بندرب .استتتت روحی نیاز آن مهم. ندارند دینی برباورهای تاثیری نگرفتا شتتتفا نه مصتتتیبت، نه علمی، ب ثهای

صیبت  که افتاده اتفاق ست  م ست    باعث عزیزان دادن ازد شد  شده  مومنیا اعتقاد شدن  س  میگوییم برعکس. با

 .بوده "الهی مشیت"

ست  وحید ورتی اواهرم - سان  که اش ساله  بی  حادثه دریک میگفت اهلل تبارک باالیش ردو و صورب  ازدیدن ان

 اواهران از پر دنیا ایا. شتد  اضتافه  برعباداتش هم نمازشتب . شتد  ترهمم کم اعتقادتش داد، ازدستت  دلخراش

 .فلسفه مسیر نه و میگذرد معبرعلم از نه برایشان شریعت به رسیدن راه غزالی، همچون که.است زیباکالم صادق
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 لشکربلوکی: مجتبی دکتر 

 . میشو رام  تفاوب ۳ اسالم و ۲اسالم ،۱اسالم بیا -

 دیگر هایدیا نام اسالم  جای به توانیدمی بخوانید را بقیه اینکه از رب . )داریم اسالم  سه  ما. نداریم اسالم  یک ما -

 ...(. و یهودیت مسی یت،: بگذارید هم را

 از موثق احادیث) گذارانبنیان مستقیم  گفتار و( ررآن) مقدس کتاب شام   که دیا اصلی  متون چیست؟  ۱اسالم  -

 . نیست ۱اسالم دیگری چیز هر و است( امامان و پیامبر

 اسالم  از  استفاده  با اند کرده سعی  مختلف افراد که است  هاییکاربست  و هاشرح  تفاسیر،  ها،.برداشت  ؛۲اسالم  -

 .کنند تولید یک

 و ما چه طبیب چه عارف چه حاکم چه مورعیتی و مقام هر در) مسلمانان  یعنی. است  مسلمیا  عملکرد ؛۳اسالم  -

 چگونه و کنند می حکمرانی چگونه و کنند می زیستتتت چگونه و دارند گفتاری  و کردار و اندیشتتته چه( شتتتما 

 ...  و کنندمی کار چگونه و کنندمی رانندگی

 نام به نما مسلمان  یا مسلمان  حاکمی اگر. کرد جدا هم از باید را سه  ایا حساب  ملکیان، مصطفی  استاد  تعبیر به -

 هاایا کنید بنفشتته روغا به آغشتتته را پنبه که کرد تجویز استتالم نام به مستتلمان عالمی اگر یا کرد کاری استتالم

 را اود که دهند انجام را اود تالش تمام عالمان و حکمرانان که استتت بدیهی البته. نیستتت ۱استتالم هیچکدام

سالم  شان  ۱ا سالم  نام به کسی  هر بعد به ایا از. دهند ن شد  عرفان حوزه در چه زد حرفی هر ا سی    نظریه یا با  سیا

 آن با چگونه بدانم تا. سه  یا دو یا است  یک اسالم  وارعا که شوم  متوجه سوال  چند با باشد  اسالمی  طب یا باشد 

 . هستند غیرمقدس بشدب ۳و۲ اسالم. کنم براورد

 : راهبردی تجویز 

 عمیق؛ هاییادگیری برای هستتتند فرصتتت پنجره یک ها،ب ران چگونه؟! کند کمک توستتعه به تواندمی کرونا -

 هایستتال طاعون در: مثال. جدید کامال باورهای کردن جایگزیا و نادرستتت دارریشتته باورهای گذاشتتتا کنار

شکان  هم میالدی ۱۳۵۰ سا،  هم و پز سیده  شان  ذها به که راهکاری. بودند مانده جواببی مردم برابر در کلی  ر

 م ستتوب بالها ایا مقصتتر نوعی به که بود جادوگران و بیگانگان ها،کولی یهودیان، زدن دار یا ستتوزاندن: بود

 بگیریم؛ یاد. است مزارف هاایا که فهمیدند مردم بعدها!!! شدندمی

 .  است اوب زندگی الزمه روانی و معنوی هایرابلیت و کند ح  را چیز همه تواندنمی فناوری و علم -

 .اندغیرمقدس و نقدپذیر بشدب ۳ دیا و ۲ دیا. ندانیم( ۱دیا) اصی  دیا را چیزی هر و را کسی هر -
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 : (مدیرک  سابق ااورمیانه وزارب امور اارجه )راسم م بعلی 

غالب    .مورد ارزیابی ررار داد  گستتتترش فقر در ستتتطا ارتصتتتادی توان اولیا نمود ااورمیانه پستتتاکرونا را می     -

برند و از نظر ارتصتتادی توانایی چندانی برای مدیریت کشتتورهای منطقه ااورمیانه در فقر و فالکت به ستتر می 

شته و ندارند    ضعیت ب ران کرونا را ندا شگری     ایا ویروس بر  همچنیا و سم و گرد  اغلب که برایصنعت توری

 ، تاثیر منفی زیادی اواهد گذاشت.العاده براوردار استااورمیانه از اهمیت فوق کشورهای

صادی، فقر و فالکت  کرونا  - شت که  را در منطقه افزایش داده، میب ران ارت سنگان و فقرا  توان انتظار دا موج گر

صه     ضددولتی    بیش از گذشته در عر ضاب  شوند. بنابرایا، از هم اکنون می   اعترا ضر  توان زنخ اطر برپایی حا

 .را به صدا در آورداعتراضاب مردمی در ااورمیانه پسا کرونا 

گذار از جامعه ستتنتی به جامعه عقالنی و گستتترش عقالنیت بورکراتیک را در  ستتاز نوعی تواند زمینهکرونا می -

پرستتتتی چگونه در برابر ردم دیدند که افکار تندروها و ارافه  ررم بزند. در نتیجه کرونا بستتتیاری از م   اارومیانه 

پرستی به همراه داشت؛   اعتباری را برای مبلغان ارافهتوان پزشکان و علم پزشکی ناکام ماند. همیا امر نوعی بی  

 .دوران پساکرونا را همچون رنسانسی فکری مورد ارزیابی ررار دادشاید بتوان 

در مقابله با وضتتعیت پیش ها آفرینی مستتتق  دولتنقشتضتتعیف موجب جهانی،  ب ران کرونا در رامت ب رانی -

  .هستیمها ایی شدن دولتذره و به نوعی شاهد می شودآمده 

ها مردان و دولتهای مدنی مردم بر دوش دولتافزایش فشارها و اواستهدر وضعیت ااورمیانه پساکرونا شاهد   -

 .اواهیم بودبرای تقویت حکمرانی اوب 

 :و تاکید بر پرهیز از شتاب زدگی در پیش بینی ها کس مود 

ای که اایرا برای روزنامه گاردیا نوشته، ب ران مالی برااسته از بیماری کرونا را با ب ران در مقاله کس مود -

مقایسه کرده و اعالم کرده است که در آن هنگام نیز بسیاری از ت لیلگران از ت والب عمیق  ۲۰۰۸مالی سال 

 .بودند گفته سخا مالی ب ران آن از پس جهان  ارتصادی و اجتماعی

مریکا پس از پایان آن ب ران مجددا      آ های بانک   مود، کس باور  به . نشتتتدند   مت قق عمال  هایی که  بینیپیش -

 آمریکا مالی ب ران مسبول  هایدرشت  تر شدند، ردرردرتی وال استریت ادامه یافت و حتی دانه  بزرگ و بزرگ

ندان  یک  هیچ به  درون از را ز ند.  تجر تا   نکرد تار اویشتتتتا   در ایا راستتت مه  او اواستتت داری ت لیلگران در ارا

شده        پیرامون با مختلف از جمله هایبینیپیش شیوع بیماری کرونا  سم در اثر  سم و یا مرگ پوپولی ست پوپولی  ب

 .است
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 : نویسنده شخصی پیش بینیو نهایی چکیده 

 برای پیش بینی رطعی هنوز زود است. .1

صادی    .2 شد  تاثیراب منفی ارت صادی از جمله کاهش ر شورهای بزرگ و تغییر حوزه های       ارت صا ک صو جهان ا

 .رطعی است ولی تاثیراب سیاسی و فرهنگی م   چالش است سرمایه گذاری به صنایعی چون دارو و دیجیتال

سااتا نظم جدید و  برایو تالش گلوبال و نبولیبرالیسم نظم نویا جهانی اصوصا نظریه  به چالش کشیده شدن    .3

 یانظریاب جایگز

صتتتدایش بلندتر و  هر طیفینظم جدید الزاما بر مبنای اواستتتت عمومی غالب و اجماع نظری نخواهد بود بلکه  .4

 .دکنغالب و حاکم  را نظرشمی تواند تالش بیشتری داشته باشد، 

 تقویت ملی گرایی دولتها   .5

 تغییر تعریف امنیت ملی  .6

 احتمال پیشی گرفتا شرق بر غرب تضعیف ردرب ارتصادی اروپا و، افول جایگاه ابرردرتی آمریکا  .7

تضعیف دموکراسی و نبولیبرالیسم )بدلی  عملکرد ضعیف کشورهایی چون امریکا و انگلیس( و تقویت سیاست  .8

 های کنترلی بیشتر در دولتها)بدلی  عملکرد موفق تر چیا و تایوان و هنخ کنخ و هند و ایران(

 مذهبیشعامر و آییا های برای تقویت اداگرایی و تضعیف  .9

 از طاعون تا کرونا؛ کنند ها دنیا را بهتر میورتی پاندمی   .10

ها انسان را به کام مرگ کشیده ضرباب سهمگیا به پیکر ارتصاد      گیر در طول تاریخ میلیونهای همهبیماری -

ند. وارد کرده یایی       ا پان در عیا حال موتور م رک   ،رغم مرگ گستتتترده به طاعون، وبا و آنفلوانزای استتت

)مدرن ستتازی در پس طاعون مانند چرخ های آبی، های علمی و فناوریو پیشتترفت ای از نوآوریمجموعه

ه کشی آب در پس وبا، گسترش تمهیداب بهداشتی و     آسیاب و دستگاه چاپ، کان  کشی فاضالب و لول     

 ید.نجامیبودند که در نهایت به رفاه بیشتر بشر ا ترری ویروس شناسی در پس آنفوالنزای اسپانیایی(

سان چه اواهد بود؟  پیش بینی کرد کهلذا می توان  - سیاری از     میراث ویروس جدید کرونا برای ان سپردن ب

مدیریت و پزشکی و موتور توبوی دیجیتال شدن از جمله توسعه     امور به دنیای مجازی همچون دورکاری،

صاد دیجیتال و نیز کاهش آلودگی هوا و افزایش می  به دانایی و بهد  ستاوردهای    ارت شت فردی از جمله د ا

 پس از کرونا اواهد بود.
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