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مقدمه

گروهــی از اندیشــمندان و صاحبنظــران جهانــی در خصــوص تغییــرات و
دگرگونیهــای احتمالــی در ســاختارهای اجتماعــی و دولتــی ،سیســتم آمــوزش،
مراقبتهای بهداشــتی ،بــازار کار ،عادات جامعه و غیره پــس از پایان بحران بیماری
کرونــا ،نظریههایی را مطرح نمودهاند که بهنظر میرســد جهان پســاکرونا آبســتن
تغییــر و تحوالت بنیــادی در تمامــی حوزههای روابــط بینالمللی اعم از سیاســی،
اقتصادی ،اجتماعی ،هنری ،علمی و فناوری و مانند آن خواهد بود.
اگر همه پیشبینیهایی که کارشناسان ارائه نمودهاند استخراج شود ،میتوان
چندین روند متقاطع را بهطور همزمان تشــخیص داد .دولتهــا تقویت خواهند
شــد تا بازار تخریبشــده توســط اپیدمی را تقویت نمایند؛ در عین حال توانمندی
نظارتــی آنهــا نیز بایــد افزایش یابــد .این امــر ،واقعیتــی را که تاکنــون بهعنوان
پادآرمــان شــهر یــا ویرانشــهر ( )dystopiaشــناخته میشدهاســت ،وارد زندگی
جوامع بشری خواهد کرد.
شــیوع (اپیدمــی) بیماری کرونــا انگیــزه خاصی به تمــام فناوریهــای دیجیتال
خواهد داد تا محکمتر وارد سیســتم مراقبتهای بهداشــتی ،دولــت ،امنیت و غیره
شده ،تحول چشمگیری در بازار کارپدید آورند .بازسازی اجتماعی نیز صورت خواهد
گرفــت .بخش اعظــم آنچه بــه دلیل اقدامــات قرنطینــه در زندگی ما بــهکار گرفته
شــده بود ،در دنیای پساکرونا به شــکلی دیگر ادامه خواهد یافت .ساختار جامعه و
تعامالت اجتماعی نیز تغییر خواهند یافت .در گزارش حاضر به اهم این آرا و نظرات
پرداخته میشود.
شــایان ذکر اســت بخش اول این نظرســنجی توســط مجله اینترنتــی Expert
(یکی از تأثیرگذارترین نشــریات تحلیلی هفتگی روســی در زمینه تجارت که در سال
 2008بهصورت رســمی تأســیس شــده) تحــت نظارت ســرویس فدرالــی نظارت بر
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حوزه ارتباطات جمعی و حفظ میراث فرهنگی و بخش دوم آن توســط آژانس خبری
 )Eurasia Daily (EADailyبــه نقــل از مجله آمریکایــی ( Foreign Policyیکی از
مجالت معتبر در زمینه سیاســت جهانی ،اقتصاد و نظریههای روابط بینالملل) در
آمریکا و جهان منعکس گردیدهاست.
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َ
اشکال جدید دولت و مدیریت
آندری تسلیا ()Andrey Teslya

دکتری علوم فلســفه ،پژوهشگر ارشد مؤسسه علوم انسانی دانشگاه فدرالی بالتیک به نام
«امانوئل کانت».

فردای پســاکرونا ما شــاهد بازگشــت دولت ســرزمینی
در سرتاســر جهان خواهیم بود .در معنای مدرن کالســیک،
این همان چیزی اســت که به آن «دولــت ملت» میگویند
و بــا بازگشــت آن ،همــه گفتهها در مــورد غلبه بر ســاختار
سرزمینی و انتقال به تعامل شبکهایفراموش خواهد شد.
تقویت دولت با اجرای شــیوههای جدیــد مرتبط با ِاعمال
محدودیــت ،کنتــرل ،نظم و انضبــاط و اقتدار زیســتی که تا قبل از ایــن فقط در یک
برنامه آیندهنگرانه مورد بحث قرار میگرفت ،همراه خواهد شد.
ما شــاهدیم کــه چگونه هماکنون ایــن شــیوههای جدید بهســرعت وارد زندگی
روزمره ما میشوند .بهعالوه ،نمایش بسیار فاتحانه آنها تا حد زیادی به دلیل تأثیر
رسانهای اســت که این ویروس خطرناک ،اما به دور از تخریب و ویرانگری را همراهی
میکند .معرفی این شــیوههای کنترل بهطور کلی تأیید جامعهای را دریافت میکند
کــه با ترس و هراس ،آمــاده پذیرش بدون تردیــد همه چیز فقط بــرای جلوگیری از
همهگیریهای مشابه در آینده میباشــد .به همین دلیل از هماکنون میتوان گفت
که برخی شیوههای کنترل معرفیشــده در مورد این بیماری همهگیر ازبین نخواهد
رفت ،آنها حفظ میشوند و بهتدریج ،عادت جاری میشوند.
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قرون وسطی به اقتصاد بازخواهد گشت
ایگور پاسپلوف ()Igor Paspelov

دکتری علــوم فیزیــک -ریاضی ،عضو وابســته آکادمی علوم روســیه ،متخصــص در زمینه
شبیهسازی ریاضی سیستمهای اقتصادی و تحقیقات عملیات.

درواقــع در همان ســاختار اقتصاد جهانــی ،همهگیری
بیمــاری کرونــا بعیــد اســت کــه چیــزی را تغییر دهــد؛ اما
میتواند برخــی روندها را کنــد نماید یا برخــی پدیدهها را
که بهنظر میرســید متعلق به گذشتهاند ،دوباره به دستور
روز بازگردانــد .در وهلــه نخســت ،گویــا رونــد جایگزینــی
ُ
داراییهای مادی با داراییهای اطالعاتی ،کند خواهد شد.
مشــکل اصلــی اقتصاد مدرن یــا بهعبارت بهتــر ،فرصت اصلی آن این اســت که
مســئله اصلــی یعنی توزیع عادالنــه داراییها یا بهعبارت ســادهتر ،تســهیم منابع،
بهتدریج از آن فاصله میگیرد .زیرا چیزهایی از قبیل فایل ،متن یا موسیقی ،نیازی به
تســهیم ندارند؛آنها میتوانند بهطور همزمان توسط همه مورد استفاده قرار گیرند.
اما در مورد بیماری همهگیر ،این روند ممکن است کند شود .چون داراییهای مادی
اهمیت بیشــتری پیــدا میکنند و همین گرایــش میتواند با نیــروی خاصی ،پدیده
«منازعه نظامی برای منابع» را به جهان بازگرداند .بهنظر میرســید که ســرزمینها
نیز نیازی به رشــد اقتصادی ندارند؛ اما بحران قریبالوقوع جهانی میتواند دوباره
منطق اساساقرون وسطایی منازعه بر سر منابع را تثبیت نماید.
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دانشمندان وارد سیستم مدیریت دولت خواهند شد
الکساندر لوتوف ()Alexander Lotov

دکتری علوم ریاضی -فیزیک ،اســتاد دانشگاه دولتی مسکو ،محقق اصلی مرکز محاسباتی
آکادمی علوم روسیه به نام «آ.آ .دورودنیتسین».

جامعــه علمی از مدتهــا قبل در مــورد احتمال وجود
چنیــن بیمــاری همهگیــری هشــدار داده بود .اما مشــکل
مهم آنجاســت که محافل حاکم بر بزرگترین کشورها ،این
هشــدارها را نادیده گرفته بودند .ضربهای که سیستمهای
بهداشــت و درمــان و اقتصاد کشــورهای پیشــرو جهان بر
خود احســاس کردند ،میتواند به این واقعیت منجر شود
که طی سالهای آینده ،مقامات دولتی مجبور خواهند شد تا با علوم بنیادی تعامل
نزدیکتری داشته باشــند .اما خود دانشمندان توجه بیشــتری به زندگی اجتماعی
میکنند ،از وســواس پرهیز میکنند و فعاالنهتر شروع به «ترجمه» تحقیقات علمی
خود به زبانی قابلفهم برای افراد غیرمتخصص خواهند نمود.
شــاید تجدید تجربه قرن گذشــته اتفــاق بیفتــد ،هنگامی که دانشــمندان وارد
کمیســیونهای دولت میشــدند .آن گاه این امر ،تعامل مؤثر بین مؤسسات علمی
و بدنــه دولتی را تضمین میکرد .درحقیقت میتــوان گفت بعد از همهگیری ،ممکن
است تجدیدنظر و بازگشــت متخصص اتفاق بیفتد که سرانجام قادر خواهد بود بر
جدیترین تصمیمات سیاسی تأثیر بگذارد.
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شیوههای جدید اجتماعی

پایان دوره طبقه متوسط

بوریس گرویس ()Boris Groys

اســتاد فلســفه و تئوری هنر ،اســتاد دانشــگاه عالی دولتی در کارلســروهه ،اســتاد مدعو
دانشگاه نیویورک.

امروزه بدیهی است که تغییر ساختار صنعتی و اقتصادی
جامعــه ،غیر قابلبرگشــت خواهد بود .همــگان این امر را
پیش از همهگیــری بیمــاری درک میکردنــد؛ اما هیچکس
تصمیم بــه انجام چنیــن اصالحــات رادیکالی نداشــت ،تا
وقتی که ویروس کرونا به کمک نیامده بود.
شــاید مهمترین نکته در ایــن تحــول اجتماعی جهانی
پیشرو ،آن اســت که ســرانجام طبقه متوســط را نابود خواهد کرد .ولی نباید از یاد
ِ

ببریــم که طبقه متوســط در دوره فعلی بهتدریج داشــت ناپدید میشــد و ویروس
کرونا این روند را بهسادگی و تا حد مجاز تسریع کرد.
اگر از هر اقتصاددان غربی بپرسید ،به شما خواهد گفت که ویژگی همه سالهای
اخیر با افزایش شدید نابرابری اقتصادی ،تمرکز سرمایه در دست چند نفر معدود و
فقر طبقه متوسط ،همراه بودهاست.
در آمریکا طبقه متوســط تریلیونها و تریلیونها بدهی دارد که هرگز نمیتواند
آن را بازپرداخــت نمایــد .وامهــای تحصیلــی بهتنهایــی مبالغ هنگفتی را تشــکیل
میدهند .درحقیقت سالهاســت که طبقه متوسط با اعتبار زندگی میکند و بهطور
مصنوعی پشــتیبانی میشــود .این واقعیت کــه او متحرک بود و در سراســر دنیا به
ّ
اینجا و آنجا میرفت و نوعی تجارت خلقانه را توسعه میداد ،به این دلیل بود که او
فقط پول داشــت؛ اما نه مال خودش ،بلکه با پول سیستمی که از او حمایت میکرد.
11

آرا و نظرات اندیشمندان و صاحبنظران جهانی در خصوص دنیای پساکرونا

اکنون این سیســتم فرو می ریزد یا آنقدر ضعیف میشــود که دیگــر نمیتواند از آن
پشتیبانی نماید.
اگر به فیلم «داســتان ازدواج» توجه کنیم ،درواقع این فیلم ،داســتانی سینمایی
درباره طالق یک زن و شــوهر متأهل بود .همه مردم به جنبه عاشقانه داستان فیلم
توجه میکردند ،ولی برای من جنبه اقتصادی داســتان فیلم اهمیت داشت .در این
ّ
فیلم ،هر دو قهرمان فقط نمایندگان این طبقه متوسط خلق هستند؛ اما زن بعد از
طالق قرار اســت توسط یک شرکت بزرگ هالیوودی استخدام شود و شوهر با گرفتن
کمک مالــی از این و آن بــرای راهاندازی تئاتر مســتقل خود ،هر روز بیشــتر به ورطه
نابودی و عقبگرد میافتد.
به نظر من این چشــمانداز طبقه متوســط اســت :یا بهســادگی به ورطه نابودی
میافتــد ،اگر بخواهد مســتقل بماند و یا در یک شــرکت آمریکایی ادغام میشــود.
اما با هر کدام از این دو فیلمنامه ،مشــخص اســت که تاریخ طبقه متوســط بهپایان
رسیدهاست.
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ّ
تغییر لفاظی سیاسی و «تحکیم اجتماعی»
ویکتور واخشتاین ()Victor Wachstein

نامزد علوم جامعهشناســی ،رئیس دانشــکده علــوم اجتماعی دانشــگاه «علوم اجتماعی
و اقتصادی عالی مســکو» ،رئیس دانشــکده فلسفه -جامعهشناسی انســتیتو علوم اجتماعی
«آکادمی اقتصاد ملی و مدیریت عمومی روسیه» ذیل نهاد ریاستجمهوری فدراسیون روسیه،
سردبیر مجله «جامعهشناسی قدرت».

ســه ُبعــد از زندگــی اجتماعــی وجــود دارد کــه در برابر

چشمان ما تغییر میکنند .اول :نمایندگی جمعی و انتصاب
اســت .طرفدار راست باشــید یا چپ ،شــما فکر میکنید که
همه مشــکالت از مهاجران یا از ســوی مقامات فاسد است؛
دوم :روابط اجتماعی است .شما چند دوست و آشنا دارید،
چقدر در برقراری ارتباطات شخصی زمان میگذرانید؛ سوم:
عادتهای روزمره اســت .چند بار در روز دســتهای خود را میشویید ،در خانه یا در
کافه ناهار میخورید ،چطور در شهر جابهجا میشوید.
تغییــر عادتهای روزمره ،تخیل متخصصان آیندهنگر را تحریک میکند« :جهان
هرگــز مثل قبــل نخواهد بــود ،مردم مزایــای برخط (آنالیــن) بــودن را میفهمند و
هیچکس نمیخواهد دوباره به ســر کار خود برود» .امــا عادتهای روزمره همزمان
بیثباتترین و محکمترین الیه زندگی اجتماعی هستند .این سادهلوحانه است که
فکر کنیم عادتهای روزمره تغییریافته ،پس از همهگیری همچنان باقی بماند.
انگارههــای جمعــی ،طوالنیتر تغییــر میکنند ،اما تمایل بیشــتری به ســکون و
ثبات (اینرســی) دارند .هماینک ما شاهد تغییر اساســی در لفاظی سیاسی هستیم.
خواهان (لیبرالهای)متقاعدشده خواستار ایجاد وضعیت اضطراری هستند،
آزادی
ِ
مخالفــان دولت از عــدم اقتدارگرایی انتقــاد میکنند .اصالحات در قانون اساســی
بهطــور موقــت فراموش میشــوند .تنها چیــزی که امروز شــما بدون ایجاد خشــم
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عمومــی میتوانیــد دولت را در آن مقصــر بدانید ،توالی نداشــتن و نبود هماهنگی
اقدامات صورتگرفته اســت .پیشبینیهای ناشی از تغییر انگارههای جمعی بسیار
چشــمگیرتر از عادتهای روزمره میباشــد« :مــردم به محدودیــت آزادیها عادت
خواهند کرد (بدون شــک برای دوره قرنطینه صدق میکند) و کنترل کامل جمعیت
برای مدت طوالنی ،هنجار خواهد شد».
سرانجام پیوندهای اجتماعی بســیار کندتر از عادتهای روزمره تغییر مییابند
تأثیــرات بهمراتــب ماندگارتــری از انگارههــای جمعی دارند .در اینجا ســه حالت
و
ِ
متصور است:
اول ،گسســت روابــط اجتماعــی؛ دوم ،ایجــاد دو قطــب یــا شــکاف در اردوگاه
جنگجویــان .بهطوریکــه در زمــان همهگیــری آبلــه در ســال  1885در مونتــرال،
«کاتولیکهــای فرانکوفــون» نه در برابــر همهگیری بلکه در برابر همســایگان خود
پروتســتانهای آنگلوفون صفآرایی کردند؛ سوم ،واکنش همبستگی و متحد کردن
مردم در مواجهه با یک تهدید مشترک.
در بهار ســال  2003ســاکنان هنگکنگ بهســرعت همبســته شــدند ،برای خرید
تجهیزات پزشکی پول جمع کردند« ،دادههای ناخوشایند» را منتشر کردند و سایتی
ایجاد کردند که در آن نقشــه شــیوع بیماری ،بهموقع بهروز شــود .چنین انسجامی
فقط به دلیل حجم زیاد سرمایه اجتماعی امکانپذیر شد.
گفتنی اســت اینتحکیم اجتماعی پس از برداشــته شــدن قرنطینه ،ازبین نرفت؛
بلکــه برعکس ،آن به یک هویت سیاســی جدید تبدیل شــد که تا مــاه جوالی همان
سال ،هنگکنگ به بزرگترین تظاهرات ضددولتی در تاریخ مدرن شهر رسیده بود.
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مبانی افقی همبستگی
الکسی فیرسوف ()Alexey Firsov

جامعهشناس ،بنیانگذار مرکز مهندسی اجتماعی «پلتفرم» ،رئیس کمیته «جامعهشناسی
انجمن روسی روابط عمومی».

با اینکــه روابط افقی در روســیه بهطور ســنتی توســعه
نیافتهاســت ،همهگیری فعلی و انزوای همــراه آن و بحران
اقتصــادی میتوانند آنهــا (روابط افقــی) را تقویت نمایند.
معمــوال در کالنشــهرها چنیــن روابــط غیررســمی بــد کار
میکننــد؛ برخالف مناطقی که در آنهــا فرهنگهای قومی
محلی توسعه یافتهاند ،جایی که اهمیت نهادهای سنتی با
نهادهای دولتی ،قابل مقایسه است.
درواقــع روابط افقــی صادقانه فقــط در صورتــی کار میکنند که بــه عملگرایی
اســتوارگونه تو بــرای منی ،و من برای تو تبدیل نشــده باشــند .در شــرایط بحرانی،
هنگامــی کــه الگوهــای عــادت تعامل شــروع به فروپاشــی میکننــد ،مــردم از روی
همبســتگی به یکدیگر کمک میکنند و ارزشهای نوعدوســتی را تحقق میبخشند.
البته هنوز هم قضاوت در مورد میزان تحقق این ســناریو در روســیه بســیار دشــوار
است؛ اما همه پیششرطهای الزم برای این امر وجود دارند.
همچنیــن شدتبخشــیدن به روابــط افقــی در زمینــه دورکاری به دلیــل برخی
پراکندگیهای کل گروه و نبود ســاختارهای ســازمانی همیشگی برای دفتر کار ،قابل
توجه است .در فاصله گذاریهای اجتماعی ،فعالسازی ارتباطات در امتداد خطوط
افقی به خاطر اینکه انتقال اطالعات و تعامل خارج از سلسله مراتب صورت میگیرد،
این امر بهسادگی نمیتواند در یک سایت دورکاری سازماندهی شود.
در شرایط خودمراقبتی ،کارفرمایان معقول اگر خواستار ادامه کار شرکت هستند،
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میبایست بخشــی از اختیارات خود را مستقیما به سطح روابط افقی واگذار نمایند.
امــروز در وهله نخســت دقیقا شــرکتهایی که در آنهــا این روابط افقــی بهخوبی
توسعه یافتهاست ،جایی که هیچ مرکزیت محکمی وجود ندارد ،جایی که مدیر فوق
شایسته وجود ندارد ،به حیات خود ادامه میدهند .این روند که بهوسیله همهگیری
بروز نموده ،ممکن اســت در پایان منجر به ایجاد تغییرات اساسی در منطق تنظیم
فرایندهای کاری شود .بدینترتیب آن دسته از شرکتهایی که میخواهند کارامدتر
و انعطافپذیرتر کار کنند ،باید این عوامل را درنظر بگیرند.
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رشد شبکههای دیجیتالی و احیای اهمیت مؤسسات سنتی
ویتالی کورنوی ()Vitally Kurennoy

نامزد علوم فلسفی ،استاد ،مدیر دانشکده «مطالعات فرهنگی» دانشگاه تحقیقات ملی-
مدرسه عالی اقتصاد.

تمدن بشــری در بیش از یک قــرن ،بزرگترین همهگیری
را تجربــه میکند .تأثیــر تکاندهنده آن در زمــان حاضر یک
واقعیــت فاجعهبار اســت .آنچه اتفاق میافتــد ،نهتنها موج
خروشــان مبارزه قدیمی بشــریت بــرای بقاســت؛ بلکه روند
ســریعا رو بهرشــدی اســت که مــن آن را «انتقاد ویروســی از
مؤسسات سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی» مینامم.
آنچــه که ما مشــاهده میکنیم ،شــکلگیری دو ُبــردار مختلف و حتــی ُبردارهای
مکمل در جریان اســت :بردار اول -احیای اهمیت مؤسسات ســنتی است .بهعنوان
ِ

مثال ،بازگشــت محل کار به فضای خانه شــخصی ،افزایش اهمیــت خانواده و رفاه
درونی آن ،بهروز کردن کارکردهای اقتصادی خانواده (آشــپزی ،مراقبتهای آرایشی
از خود در خانه و نه در ســالن زیبایی و غیره) .روسیه هم ویژگی تمدنی خود را دارد.
شــک ندارم که مانند دهه  1990دور جدیدی از فعالیتهــای ییالقی و باغچهداری در
انتظار ماســت؛ یعنی بســیج تواناییهای اقتصادی خانــواده در تأمین خودکفایی
مواد غذایی؛
بردار دوم -شــکلگیری پرانــرژی انگیزهها برای توســعه قابلیتهای فناوریهای
پیشــرفته شــبکه دیجیتالی اســت .تجارت ،آمــوزش ،فعالیتهای اوقــات فراغت و
محصــوالت فرهنگــی میتواند بر مبنــای پلتفرمهــای مختلف ،بهصورت گســترده
بازسازی شده و درخواست شدیدی را برای نوآوری در این زمینه شکل دهد.
هماکنــون این امــر باعث ایجــاد خســارتهای اقتصادی شــدید به شــکلهای
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سازمانی است که ما از جامعه انبوه صنعتی همچون ورزشگاهها ،سینماهای عمومی
و سالنهای کنسرت ،کتابفروشیها و مراکز تجاری دریافت میکردیم.
سیســتم آموزشــی پس از تجربه انتقال کامل به آموزش آنالیــن چگونه خواهد
شــد؟ فعال ما چیزی را مشــاهده نمیکنیم ،ولی آثار و نتایج آن قابلتوجه خواهند
بــود .ویــروس کرونا تغییــرات خیلی ســریع در تمامی ایــن حوزههای ســازمانی را
سرعت بخشید.

ّ
این دو فرایند مختلفالجهت در ســطح دیگری هم رخ میدهد :جهانی و ملی-

محلی .اشــکال اولیــه یکپارچگی جهانی -تجارت ،گردشــگری و مهاجرت بهشــدت
کاهش یافتهاســت؛ اما یکپارچگی شــبکهای جهانی ،درحالرشــد اســت .در بخش
کوچکی از علم و تحقیقات ،بســیار متمرکز میشــود :مجــات پایگاههای دادههای
خــود را باز میکنند ،ابــر رایانههای بزرگتریــن مراکز علمی ،امکانــات خود را برای
محاســبات و غیره ارائــه میکنند .اما مهمتریــن تغییرات ســاختاری (تکتونیکی) با
تشــدید فرایندهای بازگشــت دولــت ،مرتبط اســت .فعال در چهارچــوب وضعیت
اضطراری ویروســی که بهنظر میرســد حتی پس از آنکه تهدید فروکش کند ،بدون
آثار و نتایج بازگشتناپذیر باقی نماند.
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آموزش و بازار کار

دانشگاههای کالسیک« ،عملیتر» خواهند شد
ویکتور باالتوف ()Victor Bolotov

دکتــری علــوم تربیتــی ،اســتادتمام مدرســه عالــی اقتصــاد ،عضــو وابســته آکادمی
«آموزش روسیه».

اکنون فقط دانشــگاهها بهطور گســترده فهمیدهاند که
نیاز به تجدیدنظر جدی در تمامی روشهای آموزشی مبتنی
بر سیســتم سنتی سخنرانی -ســمینار ،دگرگونی دوره برخط
باز گروهی از شــکل نامتعارف به شــکل هر روزه وجود دارد.
بیماری کرونا بهعنوان یک محرک خاص و یک نشــانگر که بر
تمامی مدلهای قدیمی خط بطالن کشید ،عمل نمود.
اصلیتریــن چالش فردا ،تغییر شیوههاســت .درســت به خاطر آنها شــخصی
که امروز وارد شــرکتی میشــود ،همواره این جمله را میشــنود« :اکنــون هر آنچه را
آموختید ،فراموش کنید .در زندگی ،همه چیز جور دیگری است».
در شــرایط بحران اقتصادی کنونی شــاغالن به تحصیل بــه احتمال زیاد حداقل
یکســوم از زمــان آموزشــی را طــی میکننــد .دانشــجو بــرای اینکــه بتوانــد پس از
کار تجدید ســاختاریافته ادغام شــود ،باید کار
فارغالتحصیلــی بهســرعت در بــازار ِ
مستقل بیشتری انجام دهد.

رویکــرد دیگری نیز ممکن اســت :در غرب دانشــگاههایی از نــوع Liberal arts
(هنرهای آزاد) بیشتر و بیشتر گسترش می یابند .این دانشگاهها هستند که آموزش
عالی عمومی را بدون تمرکز افراطی بــر فعالیتهای تخصصی ویژه ارائه میدهند.
بــا فراهم کــردن یک بنیــاد فرهنگــی قدرتمند بــرای دانشــجو ،آنهــا در عین حال
فرصتهای کافی را برای ورود به یک تخصص ویژه فراهم میکنند.
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امــا برای این هنرهای آزاد ،تکمیل خدمات کوتاهمــدت با هدف آموزش حرفهای
و برای بهدســت آوردن مهارتهای تخصصی مشــخص اتفاق میافتــد .به نظر من
دانشــگاههای کالســیک مورد تقاضا باقــی میمانند ،امــا آنها نیز در مــورد فراهم
کار درحالتغییر ،ســریع
نمودن همــان تکمیل خدمــات کوتاهمدت برای یک بــازار ِ

فکــر خواهند کرد .تحت تأثیر بحران فعلی ،مؤسســات آموزشــی بــه دلیل افزایش
قابلیتهای دورههای مختلف آموزش از راه دور و معرفی تعامل شــبکهای ،از طریق
آموزش همگامانه فکر میکنند.
یک سیستم جدید
ِ
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چالشهای جدید آموزش از راه دور
تاتیانا کاساتکینا ()Tatyana Kasatkina

دکتــری علوم زبانشناســی ،رئیــس مرکز علمــی -تحقیقاتــی «داستایوفســکی و فرهنگ
جهانی» انستیتو ادبیات جهان به نام «آ.م .گورکی» آکادمی علوم روسیه.

قبل از ویروس کرونا ،وقتی افراد در مورد آموزش از راه
دور صحبت میکردند ،بیش از هر چیز ســخنرانی بهترین
اســتادان را درنظــر داشــتند که در آینــده بایــد جایگزین
بسیاری از مدرسان نهچندان باکیفیت میشد .همین ایده
بــود که باعــث اعتراضات جدی شــد که اغلــب هم مدعی
عــدم امکان انتقــال کیفی دانش با تأثیــر یکطرفه ،بدون
تعامــل با دانشــجویان ،بــدون درنظر گرفتن ویژگیهای شــخصی آنهــا و ویژگی
درخواســت آنها بودند .اما تجربه آموزش در دوره انتقال اجباری به یادگیری از راه
دور در مدارس و دانشــگاهها نشان دادهاســت که وظایف و مشکالت آموزش از راه
دور ،کامال متفاوت است.
اوال مشــخص شــد که آموزش از راه دور باعث خستگی بیشتری نسبت به آموزش
حضوری و تماموقت میشــود؛ ثانیا برای بازخوردگیری ســودمند و تعامل اســتاد با
دانشــجویان ،گروهها باید کمتر (و نه بیشتر) از آموزش حضوری و تماموقت باشند؛
ثالثا نقش مطالب کمکآموزشــی ،درحالرشد است ،زیرا اســتاد بهطور چشمگیری
امکانات جلب توجه دانشــجویان و انتقال اطالعات بــا روشهای غیرکالمی را که در
ارتباط حضوری در دسترس هســتند ،ازدست میدهد .خالصه اینکه آموزش نهادی
با گذار به آموزش از راه دور ،با مشکالت فراوانی روبهرو شدهاست.
از طرف دیگر ،اگر چنین روش یادگیری ،از راه دور از همان سیستم کالسی -درسی
بازتولید نشود ،آن گاه مزایای آن آشکار میشود .صرفهجویی در زمان رفتن به محل
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تحصیــل ،امــکان کار کردن در شــرایط راحت منــزل ،امکان برنامه درســی منعطف،
امکان ضبط و بازبینی درس ،امکان انتخاب و تحصیل با معلمی که در یک شهر دیگر
یا کشــور دیگر اســت ،اگر او برای شما مناسب باشد ،امکان گســترش دایره استادان
و گذرانــدن یــک درس بــا چند اســتاد و گرفتن نقاط قــوت آن درس از هر اســتاد ،با
نــگاه کردن به موضوع از زوایای مختلف میتــوان رویکردها و روشهای ممکن برای
توسعه و باز کردن آن را مشاهده نمود.
انتقال دانش همواره با تعامل مســتقیم همراه خواهد بود .امکان تدریس فقط
با گذر از مســیر درخواســت و پرســش دانشآموز خــاص امکانپذیر اســت؛ اما این
تعامل الزم نیســت با حضور مشــترک در یک مــکان خاص و در یک زمان مشــخص
محدود شود.
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تحول دیجیتالی بازار کار
ایوان کامنف ()Ivan Kamenev

نامزد علوم اقتصادی ،محقق گروه شبیهســازی سیســتم های اقتصادی «مرکز محاسباتی
انفورماتیک و مدیریت» آکادمی علوم روسیه.

فناوریهــای اشــتغال از راه دور ،آمــوزش از راه دور و
روشــهای متنــوع تعامــات از راه دور کــه بهســرعت در طی
ده ســال گذشــته درحــال پیشــرفت بودهاند ،پــس از این
همهگیری ،انگیزهای بســیار قدرتمند پیدا میکنند که البته
برای بســیاری از شــرکتها تکانه (ضربه ناگهانی) دردناکی
خواهــد بــود .عالوهبراین بــرای روســیه چنیــن تحولی در
بازار کار ،بعید اســت که با مشــکالتی همراه باشد :ما در زمره رهبران جهانی در زمینه
دیجیتالیشــدن و کیفیت شــبکه اینترنتی هســتیم و به همین علت است که االن در
روسیه تمامی ظرفیتهای الزم برای پاسخگویی به معضل ویروس کرونا وجود دارد.
نکته اصلی این است که دولت شروع به اقدامات مفرط خود و حتی کنترل در این
حوزه نکردهاســت .در عین حال در آمریکا یا در اروپا مجبور هستند سریعا اصالحات
شدید را در این بخش انجام دهند.
بهطور کلی روند تشدیدشــده دیجیتالیسازی توسط ویروس میتواند مشکالت
بســیاری را بهویژه برای افراد بازنشســته یا در ســن بازنشســتگی ایجــاد کند .از یک
طرف ،خود مفهوم «ســن بازنشستگی» ســر انجام بهکلی ازبین میرود .در اقتصاد
مدرن ،دورهای که شخص میتواند کار کند ،بسیار افزایش یافتهاست.
در چنیــن پیشزمینــهای ،بهرغــم پیشبینی متخصصــان منابع انســانی پیش
از ویــروس کرونــا ،ســطح باالیی از حقــوق و دســتمزد در صنعت فنــاوری اطالعات
باقیمانده اســت :سردشــدن بازارهای کار برنامهنویســان ،مدیران سیســتم و غیره
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ظاهــرا بهتعویــق افتادهاســت .در بازارهــای متخصصــان در زمینه امنیــت فناوری
اطالعات و مدیرانی که قادر به ســازماندهی کار گروهی توزیعشــده باشــند ،کمبود
شدیدی پیشبینی میگردد :شرکتهایی که دورکاری و تعامل از راه دور با مشتریان
را توســعه میدهند ،بسیاری از نقاط ضعف را بهسرعت کشف میکنند که نیاز به یک
بوکار دارند.
رویکرد حرفهای با درنظر گرفتن مشخصه کس 
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سیستم بهداشت و درمان

ناتوانی اصالحات نولیبرالی مراقبتهای بهداشتی
گریگوری یودین ()Gregory Yudin

نامــزد علــوم فلســفی ،جامعهشــناس ،اســتاد «دانشــکده عالــی علــوم اجتماعــی و
اقتصادی مسکو».

همهگیــری ویــروس کرونــا اثــرات مخــرب اصالحــات
نولیبرالــی مراقبتهــای بهداشــتی را که در تعــداد زیادی
از کشــورها انجام شــده بودند ،آشــکار ســاخت .مشخص
شــد کــه توانایــی چنیــن سیســتمهایی کــه برای شــرایط
کموبیش اســتاندارد تنظیم شــدهاند ،در مــوارد اضطراری
فرو میپاشــند .بهینهســازی منابع در حــوزه مراقبتهای
بهداشــتی و مسیر به ســمت آزاد کردن منابع اضافی و تبدیل آنها به منابع تجاری،
شوخی بیرحمانه توسط مدیرانی بودهاست که همه این موارد را انجام دادهاند.
البتــه چنین نتیجهای تا حــدی برگ برنده قــوی در آینده نزدیک برای کســانی
خواهد شــد که خواهان برگرداندن اصالحات نولیبرالی در مراقبتهای بهداشــتی
و احتماال اصالحات نولیبرالی در قاعده کلی میباشــند .ایــن واقعیت که بهعنوان
مثال «برنی ســندرز» تا کنــون از رقابت در انتخابات ریاســتجمهوری آمریکا خارج
نشدهاســت ،دقیقــا به این دلیل اســت کــه تقاضای وی بــا عنــوان «مراقبتهای
بهداشــتی برای همه» ،الزام به گسترش سیســتم مراقبتهای بهداشتی در سراسر
کشــور و رها کردن الگوی نولیبرالی آن اســت .در شــرایط فعلی ،اســتداللهای وی
برای همه آمریکا روشن شدهاست.
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داروخانه ،آنالین میشود
الکسی چاشکین ()Alexey Chashkin

کارشــناس مســتقل ،پزشــک مغز و اعصاب ،یکــی از نویســندگان کانــال تلگرامی Pharm
. marketing

ایــن همهگیــری ،تصویــب قانــون فــروش از راه دور
داروها را تســریع نمــود .چون حدود پنج ســال روی آن کار
میکردنــد ،ولی اخیرا بهســرعت بهتصویب رســید .این امر
منجر به افزایش فروش داروها از طریق اینترنت میشــود
که متناسب با روند کلی است که متأسفانه روسیه در تمامی
این سالها از آن عقب ماندهاست.
انتقــال بــه کانــال عمومــی ( )omni channelدر ترویج داروهــای تجویزی نیز
ُ
تســریع میشــود .تجارت دارویی بســیار کند و محافظهکار اســت ،اما شرایط جاری
باید این انتقال را تسریع نماید .نکته اصلی این است که اکنون ترویج اصلی با کمک
نمایندگان پزشــکی انجام میشــود که حضوری به پزشــکان مراجعــه میکنند .همه
آنها مدتهای طوالنی میگفتند که این شــیوه چندان مؤثر نیست و باید بخشی از
ویزیتهای حضوری را بــا ارائه برخط ،ارتباطات مکرر با کمک پیامرســانها و ایمیل
شــخصی جایگزین نمود .بدیهی است وقتی ویزیتهای حضوری به دلیل قرنطینه
در دســترس نبودند ،شرکتهای داروسازی باید با یک آهنگ شتابگرفته ،به ارتباط
از راه دور با پزشکان تغییر مسیر میدادند.
تأثیــر فروش احتمالی از راه دور داروها بر بســته شــدن قراردادهای شــبکههای
داروخانــهای بــا شــرکتهای داروســازی تأثیــر میگــذارد .شــرکتهای داروســازی
کانالهای توزیع جدید دارند و این بهمعنای داشــتن موضــع قویتر در مذاکرات با
شبکهها خواهد بود.
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باالخره بحران کوید  19نشــان داد که بیمارســتانها به دلیل ســازماندهی خرید
از طریق سیســتم مناقصات که بهخودیخود بسیار کند است ،نمیتوانند تجهیزات
خود ،وســایل محافظت شــخصی و داروها را بهطور مؤثــری در دورههای همهگیری
فراهم نمایند.
بدیهــی اســت در مــوارد اضطراری ،تأمیــن متمرکــز نیازمندیهــای مجموعهها
سازماندهی خواهد شد و شــیوههایی بیشبینی میشوند که ارتباط بین داروخانه
و پزشکان را تسریع مینمایند.
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َ
اشکال درمان از راه دور

سرگئی شیشکین ()Sergey Shishkin

دکتری علوم اقتصادی ،مدیر مرکز سیاستگذاری در حوزه مراقبتهای بهداشتی «مدرسه
عالی اقتصاد»

عالوهبر اصالحات آشــکار کــه بهطــور اجتنابناپذیر در
سیســتم مراقبتهای بهداشتی روســیه اجرا خواهند شد:
جبران کمبــود متخصصان احیا ،ایجاد برنامههای بســیج
بــرای جنگ بــا ویروسهــا ،ضــد انحصارگرایــی طراحی و
ســاخت آزمایشها و واکســنها .من معتقدم که نهتنها در
َ
جهشی اشکال از راه دور
روســیه ،بلکه در تمام دنیا توســعه
ِ
َ
نظارت بر سالمت و اشکال از راه دور تعامل بین بیماران و پزشکان اتفاق میافتد.
چنین نظارتی میتواند با کمک انواع مختلف سنسورها ،گجتها و دستگاههای
ویژهای انجام شود که اطالعاتی در مورد فشار خون و قند خون را میگیرند و وضعیت
عمومی بدن را ارزیابی و کنترل میکنند؛ سپس این دادهها را با استفاده از کانالهای
برخط ،به یک سازمان پزشکی منتقل میکنند.
در اینجا به کمک هوش مصنوعی این اطالعات پردازش میشــوند و اگر بهعنوان
مثال پارامترهای خاصی شــروع به انحراف از میزان نرم و طبیعی نمایند ،ســیگنالی
به کارکنان پزشــکی میرســد؛ مبنــی بر اینکه آنهــا باید به این شــهروند توجه کنند
و تمــام توصیههــای الزم را بــرای حفظ ســامت خود بــه او ارائه دهنــد .اکنون تمام
زیرســاختهای الزم برای این کار وجود دارد .بنابراین گمان میکنم این مسئله یکی
از موضوعات آینده نهچنداندور باشد.
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اصول اخالقی جدید و مراقبت از خود
اخالق جدید در پزشکی

آندری کولیکوف ()Andrey Kulikov

دکتری علوم اقتصادی ،استاد دانشکده سازماندهی تأمین دارو و اقتصاد دارویی مؤسسه
آموزشــی مســتقل فدرالی دولتی آموزش عالی ،اولین دانشــگاه پزشــکی دولتی مســکو به نام
«ایی.م .سچینوف» وزارت بهداشت روسیه (دانشگاه سچینوف).

مشکل اخالقی که بسیاری از پزشکان در ایتالیا ،اسپانیا و
آمریکا با آن روبهرو هستند که به کدام بیماران در بخشهای
مراقبتهای ویژه کمک نمود و به کدام نه ،در شــرایط عدم
انطباق ظرفیتهای درمانگاه با تعداد بیماران ،ما را مجبور
میکنــد تــا دوبــاره رویکردهــای قدیمی برای دســتهبندی
بیماران را مورد بازبینی قرار داده ،قوانین جدید انســانی بر
پایه تجزیه و تحلیــل خطاهای روی داده در این همهگیری را تدوین نماییم .فعال ما
بهطور دقیق نمیدانیم که چه اتفاقی افتاده و چه اشــتباهاتی پیش آمدهاســت ،اما
فیلمهای غیرحرفهای (آماتور) را در سایت «یوتیوب» میبینیم ،جایی که پزشکان در
مورد این انتخاب با چشمان اشکبار صحبت میکنند.
تجدیدنظــر در مورد ارزش زندگی انســان و ارزش ســرمایه انســانی نیز صورت
خواهــد گرفت .این همهگیری نشــان داد که جامعه مدرن غربــی برای نجات جان
انســانها از توقــف اقتصاد دریغ نکردهاســت .در اینجا جالب اســت اشــاره نمود
کــه زندگی یک شــهروند آمریــکا حــدودا  14/5میلیــون دالر ارزش دارد؛ درحالیکه
پرداختهای پس از مرگ یک شــهروند روســیه به هنگام شــرایط اضطراری ،بیش
از دو میلیون روبل ( 30هزار دالر) نمیشــود .بدیهی اســت این اعداد ،قابلانطباق
نیســتند .درواقع سرمایه انســانی مدتهاســت که مبنای تعیینکننده شکلگیری
و توســعه اقتصــاد نوآورانه و اقتصاد دانشبنیان اســت؛ این پایه و اســاس رشــد
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اقتصادی مدرن اســت و دقیقــا به همین دلیل ما بایــد درک کنیم که یک فرد زنده
بیپول ،سودمندتر از پول بدون آدم است.
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واکسن مقابله با جنگ جهانی جدید
میخائیل اپشتین ()Michael Epstein

فیلسوف ،زبانشــناس ،فرهنگشــناس ،منتقد ادبی ،مقالهنویس ،استاد برجسته تئوری
فرهنگ و ادبیات روسی دانشگاه «اموری» (آتالنتا).

اکنون ما مشــتاقانه منتظر اختراع واکســن ضدویروس
کرونا هســتیم ،اما از دیدگاه فرایندهای تمدنی بزرگ ،خود
این بیماری همهگیر را میتوان نوعی واکسیناسیون در برابر
جنگ بزرگ قلمداد کرد .درواقع در ســالهای اخیر بهویژه
پس از ســال  ،2014در زمینــه انواع الفزنیهای هســتهای و
باجخواهــی ،هراس درونــی از نوعی فاجعه بــزرگ افزایش
یافتهاســت .واقعیت این اســت که اظهارنظرهایی درباره آمادگی برای شــروع جنگ
جهانــی جدید نهتنها حــاوی اطالعات مفید نیســت؛ بلکه جنبه نمایشــی دارد .اگر
ّ
آنها مسجل شوند ،بهمعنای برخی اقدامات مانند کشیدن ماشه خواهند بود.
نهتنهــا در صدر ،بلکه در بین مردم نیز نوعی از خســتگی از ســالهای صلحآمیز
و آمادگی برای خونریزی جدید احســاس میشــد .اما اکنون با دیدن یکهزارم آنچه
که یک جنگ واقعی میتوانســت ایجاد نماید ،مردم واکسیناســیون خاصی دریافت
کردهاند .آنها قبال شــوک عاطفی را تاحدی تجربه کردهاند .با وجود این ،بهتر است
که در زمان این جنگ ضدویروســی ،در آســایش خانه ســپری نمود تا در ســنگرها یا
پناهگاههای ُبمبی .این اولین احســاس من است :تشنجزدایی عاطفی -تاریخی که
در مواجهه با حوادث غمانگیز رخ داد.
آنچه که به حرکت آتی تمدنســازی مرتبط اســت ،میتوان افزایش مؤلفه
بشردوســتانه آن را انتظار داشــت .جهانیســازی به جایی نخواهد رســید ،فقط از
مرحلــه برونگرایی به مرحله درونگرایی منتقل میشــود که فنــاوری رایانهای ،ما
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را برای آن آماده کردهاســت .ما در خانه مینشــینیم ،اما با تمــام دنیا ارتباط برقرار
میکنیــم .خــود تاریــخ ،ما را بــا مردمکهای چشــم به اعمــاق روح خــود متمایل
َ
کردهاســت .اشــکال کامــا جدیــدی از معنویــت ،مراقبــه فــردی و جمعــی و البته
گونههــای هنــری میتوانند بــروز نمایند که مــردم را بر مبنای جدیــدی -بهصورت
درونگرا ،از طریق خودشان نزدیک کنند.
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جهان کمتر باز ،مرفه و آزاد خواهد شد
استفن والت ()Stephen Walt

استاد روابط بینالملل در دانشگاه «هاروارد»

همهگیری باعث تقویت کشــورها و تقویت احساســات
ملیگرایانه (ناسیونالیســتی) خواهد شــد .همه دولتها
تدابیــر فوری بــرای مقابله بــا بحران اتخــاذ خواهند کرد و
بســیاری از آنها نمیخواهند برای پایان دادن به بحران ،با
قدرتهای جدید مشارکت نمایند.
کوید  19انتقال قدرت و نفوذ از غرب به شــرق را تســریع
خواهد کرد .کرهجنوبی و ســنگاپور بهطــور مثالزدنی در برابر ویروس کرونا واکنش
نشــان دادند؛ درحالیکه چین در مراحل اولیه مرتکب اشــتباهاتی شــد .پاســخ به
همهگیری در اروپا و آمریکا در مقایســه با آنها کند و برنامهریزینشده بود و همین
امر موجب لکهدارتر شدن هاله درخشان «برند» غربی شد.
آنچــه تغییــر نخواهد کرد ،جوهر تضاد سیاســت جهانی اســت .آفتهای قبلی
هــم پیشدرآمــد دوره جدید همکاریهــای جهانی نشــدند .ویــروس کرونا هم از
ایــن قاعده مســتثنی نیســت .به گفته این اســتاد ،ما شــاهد انحراف آتــی بیش از
جهانیشدن خواهیم بود .زیرا شهروندان در درجه اول از دولتهای ملی بهدنبال
حمایت هستند.
بــه گفته وی« :بهطور خالصه اینکه کوید  19به ایجــاد جهانی کمتر باز ،کمتر مرفه
و کمتــر آزاد منجر میگردد .چنین نتیجه و ســرانجامی درنظر گرفته نشــده بود؛ اما
ترکیب ویــروس کشــنده ،برنامهریزی ناکافی و مدیریت ناســازگار بشــر ،بشــر را به
مسیری جدید و نگرانکننده رهنمون ساخت».
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پایان جهانیشدن بدانگونه که ما آن را میدانیم
رابین نیبلت ()Robin Niblett

مدیر مؤسسه سلطنتی روابط بینالملل.

به گمــان وی« :همهگیری ویروس کرونــا میتواند آن
ِنی یا ضربه آخر باشــد که کمر شتر جهانیشدن اقتصادی
را میشــکند» .قدرت رو بهرشد چین قبال نخبگان سیاسی
آمریکا را متقاعد کرده بود که آنها باید جلوی دسترســی
پکن بــه فناوریهای پیشــرفته را بگیرند .اکنــون کوید 19
دولتها ،شــرکتها و جامعه را تحت فشــار قرار میدهد
تا در شــرایط انزوای طوالنیمدت اقتصادی برای کار آماده شوند.
بــا چنیــن پیشزمینــهای ،بســیار بعیــد بهنظــر میرســد کــه دنیــا بــه ایــده
شــدن متقابالســودمند بازگردد که چهره آغاز قرن بیســتویکم را ترســیم
جهانی
ِ
کرده بود .بدون هیچ انگیزهای برای دفاع کردن از دســتاوردهای ادغام اقتصادی

جهانی ،معماری مقررات اقتصادی جهانی ایجادشــده در قرن بیســتم ،بهسرعت
درحالتخریب اســت .برای حفــظ همکاریهایبینالمللــی و رد رقابت در عرصه
سیاســت جغرافیایی (ژئوپلتیکی) آزاد از سوی رهبران سیاسی ،یک خودانضباطی
فوقالعاده مورد نیاز میباشد.
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جهانیسازی چینمحور
کیشور محبوبانی ()Kishore Mahbubani

محقق برجسته دانشگاه ملی سنگاپور.

همهگیری کوید  19منجر به تغییرات اساســی در توسعه
اقتصاد جهانی نخواهد شــد .ویروس کرونا فقط یک روند
درحالظهور را تسریع خواهد کرد :دورشدن از جهانیسازی
آمریکامحور به سمت جهانیسازی چینمحور.
محبوبانی تأکیــد میکند که جمعیت آمریــکا اعتقاد به
جهانیســازی و تجارت بینالمللی را ازدست دادهاست که
این مطلب را در مورد چین نمیتوان گفت .دلیل این امر این اســت که رهبران چینی
یک قرن تحقیر را فراموش نکردهاند که نتیجه آن دلسردی پکن و تالشهای بیهوده
جهان خــارج شــد .عالوهبراین ،چند دهه اخیر توســعه
آن برای جداســازی خــود از
ِ

اقتصادی ،نتیجه جهانیشدن بودهاند.

آمریکا در وسط چهارراه ایستاده است .اگر هدف اصلی آنها حفظ رهبری جهانی
باشد ،پس واشــنگتن باید در همه جبههها در مقابله نامتوازن سیاست جغرافیایی
با چین قــرار گیرد .اما اگر آمریــکا بهدنبال بهبود رفاه آمریکاییهاســت (با توجه به
اینکه وضعیت اجتماعی آنها بدتر شدهاســت) میبایســت با پکن همکاری نماید.
انتخاب عاقالنهتر ،همکاری خواهد بود؛ اما با توجه به عدم تمایل سیاسی آمریکا به
چین ،این گزینه ممکن است غالب نباشد.
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دموکراسیها از پوستههای خود بیرون میخزند
جان ایکنبری ()John Ikenberry

استاد علوم سیاسی و روابط بینالملل در دانشگاه «پرینستون».

در چشــمانداز کوتاهمــدت ،ایــن بحــران باعــث
خواهــد شــد تمــام اردوگاههــا در غــرب بــه بحــث و
گفتوگــو در مــورد اســتراتژی بپردازنــد .ملیگراهــا و ضد
جهانگراهــا« ،شــاهینهای» چینی و حتــی بینالمللگرا
(انترناسیونالیســت)های آزادیخــواه ،همــه آنها شــاهد
مدارک جدیدی در مورد صحت نظراتشان خواهند بود .با
توجه به خسارت اقتصادی و فروپاشی اجتماعی ،بعید نیست که چیزی غیر از حرکت
به سمت ملیگرایی و رقابت قدرت بزرگ اتفاق بیفتد.
امــا ماننــد دهــه هــای  30و  40قــرن گذشــته ،ممکــن اســت جریــان مخالــف
بینالمللیگرایی ســخت شــبیه به آنچه که «فرانکلین دالنو روزولت» آن را توصیف
میکــرد ،ظهــور نمایــد .فرانکلین دالنــو روزولت و ســایر بینالمللگراها شــیوهها
َ
و رویدادهــای پس از جنــگ جهانــی را ایجاد کردند که سیســتم باز با کمک اشــکال
جدید حمایت و وابســتگی متقابل را بازســازی کرد .آمریکا دیگر نمیتواند خود را در
مرزهایــش محصور نماید ،آنها باید در چهارچوب نظــم جهانی باز عمل نمایندکه
نیاز به ایجاد زیرساخت جهانی برای همکاریهای چندجانبه داشت.
بنابراین آمریکا و ســایر دموکراســیهای غربی ممکن اســت از میــان همان زنجیره
واکنشهــا عبور نمایند که نتیجه آن ،احســاس آســیبپذیری خواهد بــود .به اعتقاد
این اســتاد« :این واکنش ممکن اســت در ابتدا مشخصه ملیگرایانه بهخود بگیرد ،اما
در چشــمانداز بلندمدت ،حکومتهای مردمی (دموکراســیها) از پوســته خود بیرون
خواهندآمدتاشکلجدیدیاز بینالمللگراییبنیادعملگرایانهوتدافعیپیداکنند».
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سود کمتر ،ثبات بیشتر
شنون اونیل ()Shannon O’Neil

محقق ارشد شورای روابط بینالملل آمریکا.

کوید  19پایههای اساسی تولید جهانی را تحلیل می َب َرد.

شرکتها مجبورند در زنجیرههای تأمین یکپارچه که شامل
چندیــن کشــور اســت ،تجدیدنظــر نماینــد .زنجیرههای
اقتصادی ناشــی از افزایش
عرضه جهانی قبال تحت فشــار
ِ
هزینههــای نیــروی کار چیــن ،جنگهــای تجــاری دونالد
ترامپ و پیشــرفت در زمینه فناوری روباتیک و اتوماســیون
بودهاند .ویروس کرونا بسیاری از روابط اقتصادی را مختل کرد :تعطیلی کارخانهها
در منطقه تحت تأثیر بیماری کرونا قرار گرفته ،تولیدکنندگان و تأمینکنندگان آنها
را بدون کاال و تدارکات برجا گذاشت.
از طــرف دیگــر ،ایــن همهگیــری شــرکتها را وادار میکنــد تا بیشــتر به منشــأ
محصــوالت خود اهمیت دهنــد و این امر تغییــر اقتصاد کارامد بــه اقتصاد مفرط
را درپی خواهد داشــت .ما نیز شــاهد مداخله دولت و انباشــت ذخایر استراتژیک
خواهیــم بــود .اونیل متعقد اســت« :ســودآوری کاهش پیــدا میکنــد ،ولی ثبات
تدارکاتی باید افزایش یابد».
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همهگیری میتواند خدمت کند
شیوشانکار منون ()Shivshankar Menon
مشاور اسبق امنیت ملی نخستوزیر هند.

اگرچــه اوضاع هنوز در مرحله اولیه قرار دارد ،باید گفت
که از هماینک سه نکته آشــکار است :اوال همهگیری ویروس
کرونا سیاســت ما را تغییــر میدهد .در زمــان بحران ،تمام
جامعــه -حتــی آزادیخواهــان -بــه دولتهــا رویآوردند.
بــا وجود ایــن ،تجربه حاکی از آن اســت کــه اقتدارگرایان و
عوامگــرا (پوپولیســت)ها بهتر از حکومتهای مردمســاالر
(دموکراتها) نمیتوانند از عهده همهگیری برآیند؛
«خود
جهان بههم پیوسته نیســت .این کارشناس تأکید میکند:
پایان
ثانیا این
ِ
ِ
ِ

همهگیری ،اثباتکننده وابستگی متقابل ماست».

در عین حال ،اکنون همه شروع به جمعشدن در خود ،پیدا کردن استقالل و تالش
برای کنترل سرنوشــت خود میکنند .ما به ســوی جهانی فقیرتر ،شرورتر و کوچکتر
حرکــت میکنیم .اما نشــانههای دلگرمکنندهای نیز وجــود دارد .بهطور مثال ،هند
در یک حرکت ابتکاری با حضور همه رهبران آســیای جنوبی ،همایشی را برگزار نمود
تا بتواند پاسخی مشترک به همهگیری داشــته باشد .چنانچه همهگیری بتواند ما را
وادار کند تا بفهمیم که همکاریهای چندجانبه به نفع ماســت ،پس آن همهگیری به
ما خدمت میکند.
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ایاالت متحده آمریکا به یک راهبرد جدید نیاز دارد
جوزف نای ()Joseph Nye
استاد دانشگاه هاروارد.

در ســال  2017رئیسجمهــوری آمریــکا ،دونالــد ترامپ
راهبــرد جدید امنیــت ملی را بــا تأکید بر رقابــت ابرقدرتی
اعــام کرد؛ اما کویــد  19نشــان داد که آن راهبــرد ،واقعیت
را بــراورده نمیکنــد .نای تأکیــد میکند« :حتی اگــر آمریکا
بهعنوان یک ابرقدرت پیروز شــود ،او بهتنهایی نمیتواند از
خود دفاع کند».

ّ
وقتی تهدیــدات فراملی همچــون ویروس کرونا یا گرمشــدن کــره زمین مطرح

میشود ،قدرت آمریکا نمیتواند باالتر از سایر کشورها قرار بگیرد .در چنین شرایطی،
موفقیت در درک اهمیت تقسیم قدرت با شریکان است .هر کشوری منافع ملی خود
را باالتــر از هر چیز دیگری قرار میدهد :تنها ســئوال این اســت که ایــن منافع تا چه
حدی وسیع یا محدود تعریف میشوند.
این اســتاد معتقد است« :کوید  19نشــان داد که ما قادر نیستیم راهبرد خود را با
این جهان جدید ،متناسب کنیم».
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برندگان ،تاریخ کوید  19را مینویسند
جان آلن ()John Allen

رئیس مؤسسه «بروکینگز» و ژنرال بازنشسته نیروی دریایی آمریکا.

همیشه تاریخ را برندگان ویروس کرونا خواهند نوشت.
هر کشور و هر عضوی از جامعه با عواقب این بحران روبهرو
هســتند .به همین دلیل ،کشــورهایی که از همهگیری جان
ســالم بهدر میبرند ،پیروزی را بر کشورهایی اعالم خواهند
کرد که عواقب و نتایــج ویرانگرتری را تحمل کردهاند .برای
برخی ،این یک پیروزی بزرگ و بدون قید و شرط دموکراسی،
چندجانبهگرایی و ســامت عمومی خواهد بود .برای دیگران هم نمایشی از فضائل
حاکمیت استبدادی خواهد بود.
به هر صورت ممکن اســت این بحران ،ســاختار بینالمللی قدرت را تغییر دهد.
کوید  19به تضعیف فعالیتهای اقتصادی و تقویت تنش بین کشورها ادامه خواهد
داد .در چشــمانداز بلندمــدت ،همهگیری احتمــاال باعث کاهــش ظرفیت تولیدی
اقتصاد جهانی خواهد شــد .این خطرات بهویژه برای کشــورهای درحالتوســعه و
کشــورهایی که تعداد زیادی نیروی کار آســیبپذیر دارند ،بسیار زیاد است .سیستم
بینالمللی نیز به نوبه خود تحت فشــار بســیار زیادی قرار خواهد گرفت که این امر
بیثباتی و درگیری در داخل و بین کشورها را درپی خواهد داشت.
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مرحله جدیدی از سرمایهداری جهانی
لوری گرت ()Laurie Garrett

برنده جایزه «پولیتزر».

شــوک اساسی سیســتم مالی و اقتصادی جهانی بیانگر
این واقعیت اســت کــه زنجیرههای جهانی عرضــه و توزیع
کاالها بسیار آسیبپذیر هســتند و میتوانند مختل شوند.
در نتیجــه ،همهگیری ویــروس کرونا نهتنها بــه پیامدهای
اقتصــادی طوالنیمدت ،بلکه به تغییرات اساســیتری نیز
منجر خواهد شد.
جهانیســازی به شــرکتها اجازه میداد تولید را به پیمانکاران فرعی در سراســر
جهان واگذار کنند و محصوالت را بر اساس یک طرح «گرم تا گرم» به بازار عرضه کنند
محصوالت با ماندگاری بیش از چند
و در هزینههــای انبارداری صرفهجویی نمایند.
ِ
روز در قفســهها ،نشــانگر ناکارامدی بازار بود .با این حال ،چنانکه در مثال کوید 19
مشاهده میشود ،عوامل بیماریزا نهتنها انسان بلکه ّ
سیستم عرضه بدون
کل این
ِ
وقفه را آلوده میکنند.
با توجه به مقیاس خسارتهای مالی ،شــرکتها با احساس بیاعتمادی عمیق
نسبت به چنین مدلی ،از همهگیری خارج میشوند .نتیجه ،انتقال به مرحله جدیدی
از ســرمایهداری جهانی خواهد بود کــه در آن زنجیرههای عرضه بــه خانه ،نزدیکتر
بــوده و از اختالالت آتی محافظت خواهند شــد .چنین مدلی از اســتراتژی میتواند
سود شرکتها را در کوتاهمدت کاهش دهد ،اما کل سیستم را با ثباتتر میکند.
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استحکام بیشتر کشورها
ریچارد هاوس ()Richard Haass

رئیس شورای روابط بینالمللی.

حداقل در طی چند سال بسیاری از دولتها با تمرکز بر
مشکالت داخلی و نه برونمرزی و با تالش برای دستیابی به
خودکفایی ،به خود مشــغول میشوند .بسیاری از کشورها
بــا بهبود وضعیت اقتصــادی ،مشــکالتی را تجربه خواهند
کرد و کشــورهایی که در آســتانه فروپاشــی قــرار میگیرند،
بیشتر میشوند.
عالوهبرایــن ،بحران بــه احتمال زیــاد به وخیمتر شــدن روابط آمریــکا و چین و
تضعیــف یکپارچگی اروپا کمــک میکند .در مورد پیامدهای مثبــت هم باید گفت که
احتمال تقویت سیستم بهداشت جهانی وجود دارد.
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ایاالت متحده در آزمون رهبری جهان شکست خورد
کوری شیک ()Kori Schake

معاون مدیر مؤسسه «بینالمللی مطالعات استراتژیک».

بــه عقیده او« :ایــاالت متحــده دیگر رهبــر بینالمللی
بهحســاب نمیآیــد؛ زیــرا دولــت آن ،خودخواهیهــا و
سردرگمیهای خود را نشان دادهاست».
اگر ســازمانهای بینالمللی در یک بازه زمانی کوتاهتر،
اطالعات بیشــتری را ارائه نمایند ،ایــن امر میتواند عواقب
ایــن بحران را تا حــد زیادی کاهش دهــد و دولتها را قادر
میسازد برای طوفان آماده شوند .این دقیقا همان کاری است که آمریکا میتوانست
انجام دهد تا به همه جهانیان نشــان دهد که اگرچــه خودخواهی ،آنها را بهحرکت
در میآورد ،آنها تنها برای آن زندگی نمیکنند.
شــیک تأکید می کند« :واشــنگتن در آزمون رهبری جهان شکســت خوردهاست و
جهان از آن سود نخواهد برد».
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قدرت روح انسان در همه جا هست
نیکالس برنز ()Nicholas Burns

معاون اسبق وزیر امور خارجه آمریکا در امور سیاسی.

همهگیــری کویــد  19بزرگترین بحــران جهانی این قرن
است و دامنه و اهمیت آن بســیار زیاد است .بحران مالی و
اقتصادی ممکن اســت رکود بزرگ ســالهای  2009 -2008را
تحتالشعاع قرار دهد.
هماکنون همکاریهای بینالمللی متأســفانه از ایدهآل
فاصلــه دارد .اگــر آمریــکا و چیــن نتواننــد از عیبجویی و
مقصــر قلمداد کــردن اینکه چه کســی مقصر واقعی بحران اســت خــودداری کنند،
سطح اعتماد به آنها میتواند بهطور جدی کاهش یابد.
بــا وجود ایــن ،در هر کشــوری نمونههای زیــادی از قدرت روح انســان وجود
دارد :پزشــکان ،پرســتاران ،رهبــران سیاســی و شــهروندان عــادی کــه پشــتکار،
اثربخشــی و توانایی رهبری را نشــان میدهند .برنز تأکیــد میکند« :این موضوع
باعث میشــود امیدوار باشــیم که مردم در سراســر جهان بتوانند بــا این چالش
باورنکردنی کنار بیایند».
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