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Abstract 

Following the official announcement of the first cases of the COVID-19 virus in 

China on late December 2019, it outbreak rapidly to most parts of the world and 

putting the world in a state of emergency. Different governments have reacted 

differently to this crisis. It is noteworthy that variables such as the type of 

political regime, the structure of government and the capacity of governments 

have not necessarily a direct and decisive relationship with countries' response to 

this crisis. For example, the number of mortality in developed and democratic 

countries such as the United States, Spain, Britain and Italy has been much 

higher than some developing countries. The key question of this paper is that 

"What is the reason for the different behavior of different countries in the face of 

the COVID-19 pandemic?" The hypothesis of this article is that "in times of 

crisis, the most important factor in determining the reaction of countries is 

political leadership and different ways of sense making." This article judges this 

hypothesis with using the CIP leadership model and dividing leadership and 

sense making into charismatic, ideological, and pragmatic, and case studies of 

India, the United States, and Germany, the authors, while proving and 

confirming the article hypothesis, have concluded that pragmatic leadership is 

more effective in recent crisis. 
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 مقدمه

در ووهدب    ۲۰1۹در اواخدر دسدبم ر    1۹-اولین موارد رسمی وجود ویروس کوید  
شد    هب مشبه ه مدی  هب و رمب  چین اعالم ش  و بب سرعتی که نمونه آ  فقط در فیلم

نبشدابختیی  به اقصی نقبط عبلم گسترش یبفت. ق رت شیوع ببالی این ویدروس و  
ایددن ویدد یت م ددبب  بددب . آ ، جهددب  را در ویدد یتی اسددتقابیی قددرار داده اسددت

بدر اسدبس ت رید ،    ش ه برای یک بحدرا  اسدت.     هبی بیب  ترین شبخص کالسیک
کا  کده یدی آ  اتقدبقی ندبگوار      بحرا  به وی یتی نبم لوب و غیرماتظره اشبره می

دهد . در اردر بحدرا      مدی   جهب  رخکلی  یور برای فرد، گروه، سبزمب ، جبم ه یب به
م ادب   ( تضد ی  و بدی  و سالمتی و امایت هبی اصلی و مشترک )رفبه، ع الت ارزش
گیرند     هبی حقظ حیبت یک جبم ه در م رض ته ی  قدرار مدی   شون  یب سیستم می

کبری انجبم شود که ایمیادب  حبصدگ گدردد ایدن ته ید  محقد          باببراین فوراً ببی
عادوا    آی . فشردگی زمب ، ابهبم و عد م ایمیادب  بده    رل درمیشود یب تحت کات نمی

گیدری و   شود که روال عدبدی تصدمیم   هبی مهم وی یت بحرانی موجب می ویژگی
م مدول در ایدن زمیاده ترریرگذارند ، نبکبرآمد        یور گذاری و عواملی که به سیبست
 .(Boin et al, 2005: 4-7)گردن  
کشورهب در مقببله بب این بحدرا   ، بوده ایاکه مشکگ برای همه یکسب  وجود بب

و  آمریکدب ان . در کشورهبیی مبناد    هبی متقبوتی از خود بروز داده رفتبرهب و واکاش
سبزی نشب  ن ادن  و  هبی مستقر روی خوش به اق امبتی مبنا  قرن یاه برزیگ دولت

 کدبر  سبزی و مقبومدت در برابدر ت  یلدی کشدور بده      تمبم تالش خود را برای عبدی
هبی  رغم ایاکه درنهبیت سیبست بستا . کشورهبیی مبنا  اسپبنیب و ایتبلیب و بریتبنیب به



 1399بهار  ♦ 1شماره  ♦ 12سال  ♦ روابط خارجی     80

تری اتخبذ کردن ، در مراحگ نخستین، اق امبت متابس ی از خود نشب   سخت و سقت
ی مبناد  آلمدب ،   یومیر در این کشورهب ببال رفت  امب در کشدورهب  ن ادن  و آمبر مرگ

هب بب اق امبت سریع و قبیع توانسدتا    ور و تبیوا ، دولتکره جاوبی، نیوزلا ، سایبپ
 از شیوع گسترده بیمبری در کشورهبیشب  جلوگیری کاا .

هبیی مبنا  نوع رژیم سیبسی، سبختبر حکومت و ظرفیدت   رغم اهمیت مؤلقه به
کد ام از ایدن    دهد  کده هدی     عملکرد کشورهبی مختل  نشب  مدی   ۀمشبه، دولت

 مقدبل،  راینوع واکاش کشورهب در ایدن زمیاده نیسدت. بد     ۀکاا  ینیمتغیرهب لزومبً ت 
هبی بب درآم  و ظرفیت پبیین یدب متوسدط مبناد  مغولسدتب ،      بررسی اق امبت دولت

هدبی به اشدتی بهتدری     ده  که ایدن کشدورهب واکداش    نیرو و ویتابم نشب  می مونته
ود  ظرفیدت دولتدی   ان   باببراین ببال ب نس ت به کشورهبی بب درآم  ببالتر نشب  داده
و  آمریکدب  ،یور که تجربه بریتبنیدب  همب  ،لزومبً به م ای استقبده مابسب از آ  نیست

. همچادین یدک نیدبه کلدی بده      (Greer, 2020: 3ئی  کاا ه ایدن قضدیه اسدت )   ر... ت
وی یت کشورهب گویبی این واق یت است که صرف دموکراتیک یب اقت ارگرا بود  

مستقیمی بب عملکرد موف  یب شکست کشدورهب در ایدن زمیاده    توان  ارت بط  نیز نمی
و برزیدگ از کشدورهبی دمدوکرات محسدوب      آمریکدب مقدبل   عادوا   هداشته ببش . بد 

اندد . از یددرف دییددر  شددون  ولددی در زمیادده مهددبر ایددن بیمددبری موفدد  ن ددوده مددی
 ، اند  هبی اقت ارگرایی مبنا  چین به هر شکگ به مقببله بب این بحرا  برآم ه حکومت

یور کبمگ ماکر وجدود ایدن    امب دییر اقت ارگراهبیی مبنا  بالروس و کره شمبلی به
بیمبری در کشورهبی خود هستا  تب چه رس  به ایاکده بخواهاد  بده مقببلده بدب آ       

 بپردازن .
گردد ایدن اسدت کده دلیدگ اصدلی ایدن        باببراین سؤالی که در ایاجب م رح می

دییر به چه دلیلدی    ع برت به .مشببه چیست رفتبرهبی متقبوت در مقببگ یک بحرا 
شد ه و   رو بده  روایدن وید یت    بهب از مویع خاقبی م یریت بحرا  ب برخی دولت

یب ایاکه چرا ب ضدی    ان  می ا  را در اختیبر متخصصب  مرت ط بب این حوزه قرار داده
سیبسدی بدب آ     ساجی  هب بر اسبس ت ری  خود از بحرا  و مصلحت دییر از دولت

رخورد کردن  و در برخی موارد س ی در انکبر شد ت ایدن بحدرا  داشدتا . ایدن      ب
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CIPگیری از م ل ره ری  پژوهش بب بهره
بب توجه بده  »درص د است نشب  ده  که  1

 2م اببخشدی  ۀمستولی ش   شرایط بحرانی، ندوع ره دری سیبسدی و درواقدع نحدو     
هب  واکاشی است که دولتنهبیی نوع برخورد و  ۀکاا   ره را ، متغیر اصلی و ت یین

 «.ان  ببره از خود نشب  داده  این در
اسدتقبده در ایدن    مقهومی مدورد  چهبرچوببرای این ماظور در ادامه، نخست 

آم ه از این   دست هبی به آ  بر اسبس شبخص از  پژوهش را بیب  خواهیم کرد. پس
و آلمدب    آمریکدب متحد ه   به بررسی تجربه کشورهبی ها وستب ، ایبالت چهبرچوب

شود تب بین نوع واکاش و اقد امبت ایدن کشدورهب در     خواهیم پرداخت و تالش می
مقبلده   ۀارت بیی که در فریی آنهبم اببخشی  ۀمقببگ این بحرا  و نوع ره ری و نحو

 به آ  اشبره ش ه است را نشب  دهیم. در پبیب  نیز نتیجه بیب  خواه  ش .

 CIP ی: مدل رهبری. چهارچوب مفهوم1

گذشدته چاد ین    ۀم بل بت ره ری سیبسی در یول چا  دهد  «جوزف نبی»به گقته 
، 1۹5۰تدب   1۹4۰ ۀاز دهد  3«محور خصلت»موج را پشت سر گذاشته است. رویکرد 

و از  1۹8۰تدب دهده    5«اقتضدبیی »و رویکرد  6۰ ۀدر ده 4«س کی»آ  رویکرد  از  پس
ر م بل دبت ایدن حدوزه    ترین رویکدرد د  این دهه تبکاو  رویکرد کبریزمبتیک اصلی

کدبرگیری گسدترده رویکدرد نظدری      رغم بده  . به(Nye, 2008: 22شود ) محسوب می
ره ددری کبریزمبتیددک، انتقبدهددبیی جدد ی نیددز بددر آ  وارد اسددت  مبنادد  ایاکدده در 

هدبی   دهد ، در گدروه   ی غیر بوروکراتیک بیشتر از بوروکراتیک جواب مدی نهببسبزم
رسد  برخدی از    رر است و ایاکه بده نظدر مدی   ا مبنا  متخصصب  تحقی  و توس ه بی

کم یدب نبدید ه    گیری را دست ریزی و تصمیم عملکردهبی اصلی ره ری مبنا  برنبمه
ترین انتقبد نیز این است که این رویکرد  . مهم(Mumford et al, 2008: 145)گیرد  می

 ،کاد   عاوا  شرط موفقیت ره را  بیب  مدی  هب و اق امبت را به ای از ویژگی مجموعه
                                                                                                                                 

1. the charismatic, ideological, and pragmatic (CIP) model 

2. sense-making activities 
3. trait-centered 
4. style 
5. contingency 
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هب، ی ادی فرایاد  شدابختیه ره در،      دها ه به این خصلت امب به مکبنیسم اصلی شکگ
دهدد   اندد ازی نددبقص از روندد  ره ددری ارائدده مددی  پددردازد  باددببراین چشددم نمددی

(Knippenberg & Sitkin, 2013.) یور مشخص در شرای ی کده در اردر بحدرا  و     به
بیادی شد ه و    پدیش   قببدگ  عی غیدر اجتمب ۀهبی پیچی  تغییر و آشقتیی، رفتبر سیستم

هدب نیدز مد هم یدب      اق امبت الزم برای پبسخیویی مؤرر بده ایدن ته ید هب و فرصدت    
تواند  ببعدا ایجدبد     م اببخشی ره را  اسدت کده مدی     ف بلیتِ ،گردد نبمشخص می

کاد ، حدس ته ید  را     شود، چهبرچوبی برای اق ام جم دی فدراهم    احسبس کاترل 
روشن کاد  و احسدبس نبهاجدبری و پراکاد گی هدویتی      هب را  ده ، فرصت کبهش 

  (.Mumford, 2006رسبن  ) مرت ط بب تغییر را به ح اقگ 
م لوب در  ۀاز یری  فرایا  م اببخشی، ره ر، ت بریقی از ویع موجود و آیا 

1هبی توصیقی ده . برای م اببخشی نخست، م ل اختیبر پیروا  قرار می
بدر اسدبس    

آ  ره را  بدب   از  پس  گیرد ستم اجتمبعی موجود شکگ میهبی ره ر از سی برداشت
هبی ذهای توصیقی  شخصی، ببیست این م ل ۀاستقبده از تخصص و ترمگ در تجرب

ت  یگ نمبیا  که بیبنیر تصویری از سیستم اجتمبعی  2هبی ذهای تجویزی را به م ل
شود تدب   یهبی ذهای تجویزی بب پیروا  به اشتراک گذاشته م م لوب است. این م ل

کمک کا  تب بتوانا  به بحرا  یدک واکداش جم دی نشدب  دهاد   بادببراین        آنهببه 
هدبی مابسدب جهدت کمدک بده       ره را  ازنظر ظرفیتشب  برای سبخت و بیب  مد ل 

 :Hunter & Lovelace, 2020پیروانشب  برای درک شرایط پیچید ه متمدبیز هسدتا  )   

مهمی در موفقیت ره ر در هد ایت  دهی ره را  نقش بسیبر  (. م اببخشی و م اب50
  بادببراین  (Maitlis & Lawrence, 2014)پیدروا  و افدزایش کبرآمد ی ره درا  دارد     

هدبی   کااد  تدب کدوهی از داده    ره را  تالش می  م اببخشی فرایا ی است که یی آ 
هب، شبی بت و تصبویر( را به یک تصویر ماسجم از وید یت موجدود    خبم )گزارش

دار  هبی م هم و متابقض را م ادی  سییابل  گذارا  ببی را  و سیبستت  یگ کاا . ره 
درک کاا  و در یک گزارش دقی ، وایح و علمی به عموم مردم ارائه دهاد    و قببگ

                                                                                                                                 

1. descriptive mental models 
2. prescriptive mental models 
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تب بتوانا  بحرا  را درک کاا  و به یدک واکداش جم دی بپردازند . بدراین اسدبس       
و برداشتی از وید یت  هبی بحرا  به یک حس  ره را  بب ارزیببی از دالیگ و نشبنه

گدذاری اسدتراتژیک را انتخدبب کدرده و      هبی سیبسدت  رسی ه و بر اسبس آ  گزیاه
کاا  که پذیرش دییرا  برای ت ری  خدود از شدرایط را نیدز بده دسدت       تالش می

 آورن  و م ابی خود را به بحرا  تحمیگ کاا .
ا ر CIPو همکدبرانش مد ل ره دری     «مومقدورد »براسبس این مقهوم است که 

هدبی متقدبوت    است، بر اسبس شکگ «وبر»این م ل که متررر از کبر  .کاا  م رح می
را م درح   3و پراگمبتیدک  2، اید ئولوژیک 1م اببخشی، سه نوع ره ری کبریزمبتیدک 

بیادی خبصدی    هرک ام از این انواع ره ری از م ل ذهادی متقدبوت و جهدب     کا . می
گذارن  و درنهبیت  محی شب  ترریر میبرخوردارن  که بر تقسیر و واکاش ره را  از 

هبی م ابداری  کاا . بر اسبس این م ل تقبوت نوع رفتبر و عملکردشب  را ت یین می
بیادی   تواند  بدرای پدیش    هدبیی کده مدی    هبی ذهای افراد وجود دارد  تقبوت در م ل

 ,Hunter & Lovelace)اسدتقبده شدود    رویکرد م اببخشی و رفتبرهبی مرت ط بدب آ  

2020.) 

 رهبری کاریزماتيک. 1-1

ترین ویژگی رویکرد م اببخشی کبریزمبتیک تمرکز روی اه اف و احسبسدبت   مهم
پسدا  از آیاد ه را ارائده     ان ازی عبمه مق ت و آیا ه است. ره ری کبریزمبتیک، چشم

توانا  بر آ  اسبس هویت و هاجبرهبی گروهی خود  که عموم می  یوری ده  به می
ره را  کبریزمبتیدک درصد دن  کده     (.Lovelace et al., 2019)  را ایجبد و اجرا کاا

مشکالت را از یری  اه اف گسترده و چا گبنه بب تمرکز بر امی  و الهدبم بخشدی     
در پی وس ت بخشی   به پبییدبه پیدروا  خدود و تدالش      آنهببه دییرا  حگ کاا . 
جبی  ن اسبس بههبی بزرگ در جهت گسترش نقوذ هستا . بر ای برای ایجبد ائتالف

و ببزییرا  مختل  را بر اسبس میزا  کمکدی   نیرن  پرداختن به علگ، به اه اف می

                                                                                                                                 

1. charismatic 

2. Ideological 
3. pragmatic 
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کاا . این ندوع ره دری از یرید      توانا  به تحق  این اه اف کاا  ت ری  می که می
. برای ترغیدب مدردم بدرای حرکدت بده       کا اه اف، ترریر و کاترل خود را حقظ می

ی شخصی، الیوسبزی و ارت بط تایبتاگ بب مردم به ازخودگذشتی آنهبسمت ه ف، 
را از یری  اق امبتی که به دالیگ مشخص یدب   نهببگردن . این ره را ، انس متوسگ می

بیاا . عالوه بدر   عاوا  خبل  سرنوشت خود و ما ع علیت می به ،دها  م هم انجبم می
 ۀه و بدبلقو هدبی خالقبند   حدگ  رود کده از راه  این از ره را  کبریزمبتیدک انتظدبر مدی   

برانییز دفبع کاا  و نشب  دها  که تمبیگ دارن  از وی یت موجود دور شون .  بحا
بخدش   دارای شخصیتی امی وارن  و رویکرد تغییرمحورشب  بدرای پیروانشدب  الهدبم   

 است.  

 رهبری ایدئولوژیک. 1-2

ان از  م اببخشی ای ئولوژیک اغلب بر ببزگشت به یک افتخبر متمرکز است و چشم
 ر برای آیا ه ریشه در نقبط مشترک ارجبعی و یک نیبه ای ئبلی به گذشدته دارد  ره
(Lovelace et al., 2019)یور خبص ره را  ای ئولوژیک مشدکالت را از یرید     . به

یک پیوستیی به سات و تجبرب ارزشما  مشترکی که بب پیروا  همقکر خود دارن  
  احسبسدبت ماقدی مبناد  خشدم،     دها . این رویکرد اغلب از یری شکگ و م اب می

کا . شدواه  زیدبدی وجدود دارد کده بدرای       ان از خود را برقرار و ه ایت می چشم
گردند  و   حقظ رویکرد م اببخشی خدود، ره درا  اید ئولوژیک دچدبر افدراط مدی      

 آنهدب کلی احتمبل خشدونت   یور اخالق را دارن  و به اصول پتبنسیگ زیر پب گذاشتن
. علدت، تحدت   (Griffith et al., 2015; 12 ئولوژیک اسدت ) بیشتر از ره را  غیر اید 

هدبی ف لدی    نیروهبی موق یتی که برای تضد ی  تدالش   بببلکه   کاترل مردم نیست
شدود. ایدن    کاا ، کاتدرل مدی   عمگ می« ش ه و ارزشما  اه اف شابخته»برای تحق  

اندع  با ی ماقیه علیت به این م ای است که این ره درا  درصد د برداشدتن مو    قبب
تحق  اه اف و شرایط م لوب هستا . راه غل ه بر این موانع نیز ایجبد یک ائدتالف  

امدب   ،ترن  ره ری کبریزمبتیک کوچک ای است که نس ت به افراد موردنظره ال بده فوق
اند  و هدی  مخدبلقتی را نیدز      اند ازهبی ره دری بسدیبر مشدتبق     برای عمگ به چشم

 تببا . برنمی
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 رهبری پراگماتيک. 1-3

ای است.  مسئله نظر م اببخشی دارای رویکردی ما قی و حگ ره ری پراگمبتیک از
هدب و   هبی عبیقی یب احسبسی متکی نیسدت و از اسدت الل   این نوع ره ری به تمبیگ

 ,Mumford & Van Doornگیدرد )  هبی ما قی برای تحریک پیروا  بهره می تبکتیک

ییر یک محیط و شرایط خبص بدب  محوری ماجر به تمبیگ به تغ . این عقالنیت(2001
اه اف براسبس ته ید ات عیادی و    آنهبگردد. برای  تمرکز بر روی چبلش ف لی می

گردن  و بب تغییر شدرایط و   هبیی که در وی یت ف لی وجود دارن  ت یین می فرصت
توان  تغییر کا . ما ع علیت نیز هم به عوامگ محی ی و هم به اراده مدردم   محیط می

هددبی کددوچکی از نخ یددب   ایددن ره ددرا  تمرکددز خددود را بددر گددروهگددردد.  برمددی
تری کده ره درا     هبی بزرگ دها  که نس ت به گروه کرده و ماسجم قرار می تحصیگ

کبریزمبتیک و ای ئولوژیک در پی آ  هستا ، کمک بیشدتری بده ره در بدرای حدگ      
تحقیقبت نشب  داده است که عملکدرد   .(Griffith et al., 2018; 155)کاا   مشکگ می

ره را  پراگمبتیک چا ا  به زمیاده و مدوق یتی کده در آ  هسدتا  بسدتیی ند ارد،       
بسدته بده موق یدت،     آنهدب برخالف ره را  کبریزمبتیک یب ای ئولوژیک که عملکدرد  

ده  کده ره درا  پراگمبتیدک بهتدرین عملکدرد       متقبوت است. این شواه  نشب  می
مد ت عملکدرد    در کوتدبه  آنهدب در شرایط پرمخبیره را دارند .  برای حگ مشکالت 

 & Hunter) ان از برای آیا ه دچبر مشکگ هسدتا   امب برای ایجبد چشم ،ن ربهتری دا

Lovelace, 2020). 
هدبی   هبی شابختی ره را  و شدیوه  بیب  تقبوت CIPدرواقع م ابی م ل ره ری 

عبت و م اببخشدی اسدت. ایدن    آوری ایالعبت، پردازش ایال در جمع آنهبمتقبوت 
م ل در پی این است که در قبلب این سه نوع ره ری، عوامگ مختلقی را که بیدبنیر  

هدب، ت یدین    گیدری  هبی ذهای ره را  برای تقسیرهبی متقبوت از جهب ، تصمیم م ل
 ،اه اف و ت بمگ و ترریرگذاری بر پیروا  اسدت را دریببد . براسدبس ایدن رویکدرد     

. اسدتقبده از  1نظر م اببخشی ع برتا  از:  ره را  از ۀکاا  و ت یینمهم    ویژگی چهبر
هبی ما قی در رسبن   ایالعبت بده پیدروا  اسدتقبده     احسبسبت )ایاکه آیب از شیوه

. گروهِ موردنظر به عادوا  ما دع علیدت )روی سدخاش بدب      ۲  گردد یب احسبسی( می



 1399بهار  ♦ 1شماره  ♦ 12سال  ♦ روابط خارجی     86

ر ترریرگدذاری و ایجدبد   کیست و ک ام بخش از جبم ه را مخبیب قرار داده و انتظدب 
  گیری زمدبنی )ایاکده ره درا  در بیدب  علدت      . جهت۳  را دارد( آنهبتغییر از یری  
. نتدبی  و  4 و هب ترکی شب  بر زمب  گذشته است یب حبل یدب آیاد ه(   حگ بحرا  و راه

 شود(. اه اف م نظر )نوع اه افی که دن بل می
 

 CIPگانه مدل  سه یها یرهبر یها یژگیو و یابعاد شناخت .1جدول 
 اهداف میئاه یائان یریگ جهم ئوردنظر گروه و میئهبع عل استفاده اا احساس

 میزئاتیکار جلو  روب  رییتغ هدهیز ئردم _ ئردم ئثبم

 میدئولوژیا علب روب  رییتغ گذشت  یاصل کادر _ میئوقع یئهف

 میپراگمات رو شیئشکالت پ حا  نخبگان -م ئرد و میئوقع یخهث

 

 اقدامات کشورها در مقابل کرونا و نقش معنابخشی رهبران. 2

و آلمدب    آمریکبمتح ه  این بخش بب بررسی موردی عملکرد کشورهبی ها ، ایبالت
گیری به ادعبی اصدلی ایدن نوشدته ی ادی نشدب  داد  ارت دبط        در مقببگ بحرا  همه

 آنهدب ی هدبی ره در   مستقیم بین رفتبر کشورهب در مقببله بدب بحدرا  کروندب و سد ک    
تدالش   ،1شد ه در جد ول     هدبی م درح   . بب این ه ف بر اسبس شبخصپردازد می

خواه  ش  تب ترریرات اشکبل مختل  م اببخشی ره را  سیبسدی در ایدن کشدورهب    
بین این ره درا  از ایدن    ۀمورد ارزیببی قرار گیرد. در پبیب  نیز در ج ولی به مقبیس

هدبی م اببخشدی کده     نظر شدبخص  ازرا حیا خواهیم پرداخت. مختصبت ره را  
هب و  هب، مصبح ه توا  در سخارانی می، گردد هبی متقبوت ره را  می ماجر به واکاش
 مشبه ه کرد. آنهببیبنبت رسمی 

 هندوستان .2-1

صدورت   گیدری وحشدت جهدبنی از کروندب بده      ها  از ابتد ا و حتدی پدیش از همده    
کاترل این ویروس اق ام کدرد و  ای به اق امبتی جهت مقببله بب ورود و  گیرانه سخت

هبی ش ی ی را برای ورود به کشدور و مسدبفرا     زودتر از بقیه کشورهب مح ودیت
هدبی نسد تبً    )آزمبیش و قرن یاه افراد مشکوک( اعمدبل نمدود. زیرسدبخت    خبرجی

از جم یدت یدک میلیدبرد و     بسدیبری  بخدشه  ن اشدتن  ی ی  به اشتی و دسترسی
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حتدی آب تمیدز، دولدت ایدن       بنبت اولیه به اشدتی سیص میلیونی این کشور به امک
 ،کشور را واداشت تب در گبم نخست از ورود و انتشبر این ویروس جلوگیری نمبی 

ای کشور و حتدی توقد  ف بلیدت ق برهدب      هقته امب این اق امبت در کابر ت  یلی سه
ر گیری در ایدن کشدو   پس از شابسبیی نخستین م تالیب  نتوانست مبنع از وقوع همه

 گردد.
زودی ازنظر میزا  م تالیب  بر اسبس آمبر دانشیبه جب  هبپکیاز پس از  ها  به 
. ماتق ا ، اق امبت دولت این گرفتو برزیگ در رده سوم قرار  آمریکبمتح ه  ایبالت

ای کشدور کده هزیاده اقتصدبدی زیدبدی بده        هقته ویژه در مورد ت  یلی سه کشور، به
مخبلقدب  دولدت    (.Singh, 2020اند  )  نمبیشی دانسدته فبی ه و  کشور وارد کرد را بی

که از این بحرا  برای  زدن وزیر این کشور اتهبم  عالوه بر سوء م یریت، به نخست
تمرکز بیشتر ق رت و اعمبل تغییرات م نظر خود برای ایجبد هاد  ج ید  اسدتقبده    

 هددب بدده بددرای اج ددبر رسددبنه «مددودی»بدده تددالش  آنهددبیددور مقددبل  کددرده اسددت. بدده
خودسبنسوری و انتشبر اخ بر رسمی درببره این بیمبری از یری  دیوا  عبلی اشبره 

بر این ببورن  که تب ق گ از این بیمبری، ها  تحت ره دری مدودی بده     آنهبکاا .  می
گیری به او فرصت داده تب بدب جلدوگیری    همه رفت، این  سمت اقت ارگرایی پیش می

اصالحبت و تغییراتی که م نظر دارد )مبنا  از اعترایبت و تجم بت در مخبلقت بب 
پیش دموکراسی در ایدن کشدور را تضد ی  نمبید       از  تغییر قبنو  شهرون ی( بیش

(Michael, 2020)بررسدی   «نبرند ا مدودی  »هدبی ره دری سیبسدی     . در ادامه ویژگی
 .شود می

 نارندرا مودی .2-1-1

قدرار داده و   «بولسبنبرو»و  «ترامپ»بسیبری از نویسا گب  نبرن را مودی را در کابر 
امب واکاش او در مقببگ  ،(Löwy, 2019دانا  ) را راست افرایی می آنهبهبی  حکومت

در مراحگ اولیده، شد ت    آنهببوده است. مودی برخالف  آنهباین بحرا  متقبوت از 
این بحرا  را تشخیص داد و حتی از ت  یلی کشور حمبیت کدرد و از همدب  ابتد ا    

هدبی به اشدتی تشدوی  کدرده و      تبکاو ، همواره مردم را بده رعبیدت دسدتورال مگ   
 در م اببخشی برآم ه از س ک ره ری او جست.  کا . ریشه این تقبوت را ببی می
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توا  در ترکی  او بر ایجبد تغییر واق دی در   می یروشاره ری متقبوت او را به 
، توییت او پدس از  «آیا  روزهبی خوب می»اش و ش بر او ی ای  م برزات انتخبببتی

او خ بب به ملت یدک مدبه    ۀسرگشبد هو نبم (ها  پیروز ش )پیروزی در انتخبببت 
او  . در ایدن نبمده  (theguardian,2014) از به دست گرفتن ق رت مشبه ه کدرد پس 

عسدلی ن اشدته اسدت،      هبی ق لی مدبه  یمن اشبره به ایاکه دولتش برخالف دولت
کاد  و   ترکید  مدی   رو هبی پیش کشور در سبل ۀجبن  بر ت ه ش به ارتقبء همهمج داً 
و   نقس و موفقیت او و دولتش در م دبرزه بدب فسدبد    دارد که شرط اعتمبدبه بیب  می

سدت  آنهبهدبی   مردم و حمبیت ،اش نتخبببتیش ه در ش برهبی ا  ایجبد تغییرات بیب 
(Economictimes, 2014 .)واس ه بب  یور مستقیم و بی ده  تب به او همیشه ترجیح می

 61 کده ترین ره را  جهب  در فضدبی مجدبزی اسدت     از ف بل و مردم سخن بیوی 
یدور زند ه بدب     بده « گوگدگ هادگ اوت  »میلیو  فبلوور در تدوییتر دارد و از یرید    

 ارت بط دارد. شهرون ا 

هبی نیبه درازم ت و مق ت او به آیا ه، جذب و به حرکت  ترین نشبنه از مهم 
واداشددتن اکقریددت جم یددت ایددن کشددور بددرای ایجددبد تغییددرات مدد نظر از یریدد  

کاد .   از آ  یبد می« ها  ج ی »ای است که تحت عاوا   برانییختن احسبسبت، ای ه
هاد  در حدبل   » :گونده اسدت   ده  این میتوییحی که او از این ها  موردنظر خود 

کده بدب    ی. هاد  ردید گ یمد  یشدهرون ا  هاد    ۀهمد  از را خود یروین و است رییتغ
آ  صلح، اتحبد و  ۀکه مشخص یها   گردد یم تیو پشتکبر ه ا تیخالق ،ینوآور
 یریبدب همد    بیبیید   و فبسد .  بهیپول س سم،یب و  فسبد، ترور یها   است یبرادر

(. ال ته بده اعتقدبد ماتقد انش، او تدالش     Modi, 2020a ) «میرا بسبز مب یبهبیها  رؤ
دارد داستب  ها  را از یک دموکراسی سکوالر بدب یدک تادوع جم یتدی خدبص بده       

خصوص دویست میلیو  نقدر مسدلمب     هب به کشوری که در آ  ملت ها و بر اقلیت
 (.Filkins, 2019مسلط است، ت  یگ کا  )

هدب را تدب حد      توا  ایدن ویژگدی   را  کرونب نیز میدر واکاش کشور ها  به بح
عادوا    زیبدی مشبه ه کرد. برخی از یرف ارانش اق امبت مودی در این زمیاه را بده 

دانا . به عقی ه این افراد او بب آگبهی  هب می کراسیوالیویی از قبی یت برای سبیر دم
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 شدرهبی ق خصدوص بدرای   از مشکالت و فشبر اقتصبدی نبشی از این تصدمیم )بده  
 ۀهد ف جلدوگیری از یدک فبج د     فقیر( و بب کابر گذاشتن مالحظدبت سیبسدی بدب   

برای اخذ تصدمیمبت خ یدر و    راتر، نشب  داد که جسبرت و ف اکبری الزم  گسترده
 (.Mishrah, 2020داراست )ببش ،  میهبی یک ره ری برجسته  حیبتی که از ویژگی

خدواهیم دید  عدالوه بدر      هبی مودی را بررسی کادیم  گیری اگر مب رون  مویع
هدبی الزم،   ای و امی بخشی عمومی و تقبیبی رعبیدت دسدتورال مگ   اق امبت مقببله

آیا ه هاد  ترکید  دارد و    ۀان ازهبی او درببر هبی مودی بر چشم محتوای اصلی پیبم
دییدر، او در مقببلده بدب ایدن       ع دبرت  شبمگ اه افی فراتر از شکست کرونب است. به

ان ازی که برای ها  متصور اسدت سد ی دارد    دآوری آیا ه و چشمبیمبری نیز بب یب
در سخارانی مبه می خدود در   ،مقبل رایمردم را به رعبیت و مقبومت دعوت کا . ب

خواه  تدب مبسدک بزناد  و فبصدله اجتمدبعی را       تلویزیو ، یمن ایاکه از مردم می
لدذا      بدود که کروندب بدرای مد ت یدوالنی بدب مدب خواهد        کا  رعبیت کاا  بیب  می

. او (Gettleman & Kumar,2020)مدب  را متوقد  آ  کادیم     زند گی  ۀتوانیم هم نمی
 داشدته  وجدود  چدبلش  از یت  اد هر توان  یم»کا  که  درجبیی دییر خبیرنشب  می

و « بر آنهب غل ه کاد   شهیهم توان  یکه ها  م ده  یکشور مب نشب  م خیامب تبر ببش ،
 کااد ه  نیدی مق دت نقدش ت    راتیید تغ جبدیدر ا یمردمو  یجم  یهب تالش»بر ایاکه 

جدوالی خدود نیدز بدب      ۲6او در سدخارانی   .(Modi, 2020b نمبی  ) ترکی  می «دارن 
مق دت بده     ید اگدر ببد »گوید    هب و مخصوصبً جوانب  مدی  مخبیب قرار داد  ها ی

 میخدواه  رید خودمدب  متح  م،یکه در کشور در حبل اتقبق اسدت نیدبه کاد    یراتییتغ
مشدهور از   افدراد  شدتر یب هدب  بخدش  یرید بیوجود داشت که در ورزش  یش ...زمبن
نبم بودن . حبال  خوش یهب م روف و م ارس و کبل  یهب خبنواده بیبزرگ  یشهرهب

 یهب خبنواده و کوچک یشهرهب و روستبهب از مب جوانب . است رییکشور در حبل تغ
افدراد در   نید فتح شد   اسدت. ا   در حبل تیموفق یهب قله .هستا  ق م شیپ یم مول

 ,Modi «)هسدتا    ید ج  یبهبیببر آورد  رؤ رفتن و به شینهب، در حبل پاوسط بحر

2020b).    همچاین تالش او برای بلا  کرد  پرچم جهبنی م برزه علیه ایدن بیمدبری
هدب مواجده اسدت را     هب و زیرسدبخت  ش ت بب کم ود ظرفیت که در داخگ به درحبلی



 1399بهار  ♦ 1شماره  ♦ 12سال  ♦ روابط خارجی     90

ای کده او در   کااد ه  و بر اسبس نقش جهدبنی و ت یدین   چهبرچوبببیست در همین 
ذهن خود برای ها  ج ی  در نظدر دارد تحلیدگ کدرد. او اولدین ره دری بدود کده        

کشورهب در این زمیاه ش  و ابتکبر کاقرانس وید یویی ره درا     ۀخواستبر اتحبد هم
نیدز او   G20 را پیشاهبد داد. یراح انجبم کاقرانس وی یویی ره درا  گدروه   «سبرک»

 (.Kugelman, 2020بود )

 آمریكا. 2-2

گیری کرونب ببوجود برخورداری از  در مقببگ همه آمریکبمتح ه  نحوه واکاش ایبالت
برانییدز   نوبده خدود بسدیبر سدؤال     هبی چشمییر این کشور بده  ظرفیت و زیرسبخت

هب بدبالتر از همده کشدور    ۲۰۲۰است. شمبر م تالیب  و تلقبت این کشور در مبه می 
تدوا  صدرفبً بده سیسدتم      (. این وی یت نبمابسب را نمیWHO, 2020) قرار گرفت

به اشتی این کشور نس ت داد. دلیگ اصلی این امر را ببیست در نحدوه مد یریت و   
مقبل دولت ترامپ  رایمقببله دولت ف رال بب این وی یت و پیبم هبی آ  جست. ب

هدب هسدتا  و    له بب این بحرا  ایبلدت کا  که مسئول اصلی مقب آوریگ اعالم می مبه در
(. ایدن در حدبلی   Yen H, 2020) دولت ف رال صرفبً نقش حمدبیتی خواهد  داشدت   

در شرایط بحرا  این دولت فد رال اسدت    آمریکب تبریخیه ۀاست که بر اسبس تجرب
گیرد. این امدر ماجدر بده آشدقتیی و      عاوا  متولی اصلی امور را در اختیبر می که به

(. KFF, 2020) هب و حتی شهرهبی یک ایبلت ش  ی بسیبری بین ایبلتهب نبهمبهایی
یورم مددول  محددور اصددلی ایددن شددکبف نیددز تقببددگ حزبددی اسددت کدده در آ  بدده  

امدب   ،گیدری ایدن بیمدبری هسدتا      گیدری و سدهگ   خواهب  درص د نبدید ه  جمهوری
ب تر و ت  یلی بیشتر برای مقببلده بد   یرف ارا  حزب دموکرات قبئگ به برخورد قبیع

این شرایط ماجر به ع م پبسخی ماسجم و کبرآمد  بده    ۀاین بحرا  هستا . مجموع
هب در حبل پیشروی اسدت.   هب و شکبف توجهی به این مرزبا ی بی بب بحرانی ش  که

هدبی   حمبیت چا انی از اجرای دسدتورال مگ تاهب  نه آمریکبدلیگ اصلی ایاکه دولت 
آورد، در نهب  و آشکبر در پدی   عمگ نمیهبی اجتمبعی به  گذاری به اشتی و فبصله

توا  به نوع ره ری دولدت   عبدی ش   شرایط و ببزگشبیی کبمگ کشور است را می
 توسط ترامپ نس ت داد. در ادامه به توییح این امر خواهیم پرداخت.
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 دونالد ترامپ .2-2-1

کده روایدت   « هادر ببزگشدتن  »نویسد  بدب عادوا      کتدببی مدی   1۹۹۷ترامپ در سدبل  
تجدبرت اسدت.    ۀست شد   او و دوبدبره ببزگشدتن و موفقیدت او در حدوز     ورشک

نیز درواقع پیروزی این خواست او بدرای کشدورش    ۲۰16پیروزی او در انتخبببت 
و ترکید  بدر ایاکده بده افدول ایدن       « را دوببره ببعظمت کایم آمریکب»بود. او بب ش بر 

د، توانسدت پیدروز   کشور پبیب  خواه  داد و شکوه گذشته آ  را احیدب خواهد  کدر   
 .شودانتخبببت 

اعتادبیی او بده    م برزه برای تغییر را از همب  حزب خود شروع کرد. بیترامپ 
مسدتقگ بدود     ۀکاا  ار بت ،دها گب  برای اکقریت رأی آنهببزرگب  حزبش و نظرات 

او برای ایجبد تغییرات واق ی و عمی  بود. روی سدخن او بخدش    و درستی ادعبی
را  آمریکدب ی ای کسبنی است که وی یت نبم لوب خود و  آمریکب ۀخبصی از جبم 

المللددی و فسددبد و نبکبرآمدد ی   هددبی نبدرسددت داخلددی و بددین  نبشددی از سیبسددت
دسدت   هبی حبکم بر کشور، مهبجرا ، چین و مسدبئلی ازایدن   م ارا  و رویه سیبست

ه ت  یدر  دانا . آقبی ترامپ در ن   تحلی  خود قول داد که ص ای این افراد یب ب می
اند . او   را نبدی ه گرفته آنهبم ارا  واشایتن  ببش  که سیبست« ش ه مردم فراموش»او 

. مدن بدب هدر    شدون   یکشور مد  نیاست که مردم دوببره حبکم ا یروز»گقت امروز 
 وسیو هرگدز شدمب را مدر     یشمب خواهم جای یمبن ه برا  یکه در وجودم ببق ینقس

، میگدردان  یخواهد  بدود. مدب اشدتغبل را برمد     نخواهم کدرد. آمریکدب دوبدبره برند ه     
را پدس   مدب  یبهبیو رؤ میرید گ یرا پدس مد   مدب   هی، سرمبرمیگ یرا پس م مب یمرزهب

هبی خود را مسبئلی مبنا   او پس از پیروزی نیز اولویت .(Trump, 2017« )میریگ یم
هبی تجدبری م رفدی    نبمه انرژی، اشتغبل و رش ، سیبست خبرجی، ارتش و موافقت

هدب،   گراهدب و تراجاسدیتی   جداس  کا  و به مسبئلی مبنا  حقوق م نی، حقوق هدم  می
یا  صدرفبً  ده . ایاهب خوشب وهوایی اهمیتی نمی هبی به اشتی و تغییرات آب مراق ت

تددری از یرفدد ارا  حددزب   و حتددی بخددش کوچددک  آمریکددببخشددی از جبم دده 
 خواه است. جمهوری

 ۲۰16ویوح در کبرزار انتخببدبتی   توا  به اعتمبد به غریزه و احسبس را نیز می
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ترامدپ  »نویس   یور که یکی از نویسا گب  در این زمیاه می مشبه ه کرد. همب  وی
 یانتخببدبت  یهدب  که کبرکشته رفت یم ییهب بلتی. به اگرفت یه م یرا نبد هب ینظرساج

هدب   دونبل  ترامپ کگ دانش برآم ه از سبل کالم کیو ... در  برد یهرگز نم گقتا  یم
 «عکدس آ  عمدگ کدرد    قدبً یگرفدت و گدبه دق    هید متخصصدب  را نبد  یکبر انتخبببت

(Zurcher, 2016)  هددب و  ویددوح در برنبمدده  نیددز بدده  او. لحددن ماقددی و عصدد بنی
در موارد گونبگو  مبناد  مهدبجرا ، کشدی   دیدوار مدرزی، مدذاکره       ش هبی سیبست

مشبه ه است. یکی دییدر از   المللی قببگ مج د و خروج از قراردادهبی مختل  بین
هدبی   ایرافیدب  از برنبمده   ۀهبی ره ری ترامپ انتظبر سرسپردگی کبمگ همد  مشخصه

گونه مخبلقتی در ایدن زمیاده اسدت. ت د اد زیدبد وزرا و          هی م نظر او و برنتببی
 خوبی نشبنیر این مویوع است. ان  به ش ه از دولت او خبرج کاو مشبورانی که تب

یور مشخص در واکاش او نسد ت   به ویهبی م اببخشی خبص ره ری  نشبنه
د  هدب اهمیدت و خ رندبک بدو     مشبه ه اسدت. او تدب مد ت    به بحرا  کرونب نیز قببگ

گیری نبشی از بیمبری کرونب را بب این ادعب که ایدن، فریدب ج ید ی از جبندب      همه
 ,Lauhtمخبلقب  برای تخریب سیبسی و دستبوردهبی اقتصبدی اوست انکدبر کدرد )  

ت ری  بب اعالم رسمی موارد مق دت در ایدن کشدور و اعدالم تلقدبت آ ،       . به(2020
تلقبت نبشی از آ  س ی در عدبدی جلدوه   آ  بب بیمبری آنقوالنزا و  ۀترامپ بب مقبیس

بب چیای خوان   این ویروس بده سدرزنش ایدن    ، یب (Lahit, 2020داد  اویبع کرد )
پرداخت و خواستبر گرفتن غرامدت از ایدن    انیبری در مهبر آ  می کشور بببت سهگ
هبی علمی متخصصب  و درگیری و اتهبمبت  توجهی ترامپ به توصیه کشور ش . بی

هدب شد     که ت  یگ به سدوژه رسدبنه   «آنتونی فبئوچی»ب متخصصبنی مبنا  متقببگ او ب
(Dowd, 2020) برخی از داروهب برای م تالیب  به کرونب، ادعبی  ۀیب م رفی خودسران

اعدالم تدبریخ نزدیدک و     ،درص  موارد ابتال به کرونب خ رنبک نیسدت  ۹۹ایاکه در 
هدبیی از   نشدبنه   (،King, 2020)دقی  برای سبختن واکسن و برگدزاری مراسدم دعدب    

رویکردی در مقببگ بب این بیمبری است که اعتقبد چا انی بده عقالنیدت م مدول و    
 شود. مورد انتظبر برای ره ری بحرا  در آ  مشبه ه نمی

ندوعی دییدر    هدب نیدز بده    هب و مخبلقت بب ت  یلدی  بر ببزگشبیی ترامپدر ترکی  
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  یتوان یبب بستن کشور شمب م»ق  بود که م ت توا  یبفت هبی ره ری او را می ویژگی
بده    یو اال  بب میداشت شیاقتصبد کشور را تب سه هقته پ نی. مب بهتر یآ  را نببود کا
 بده  که است مهم یلیکشور خ یبرا…رون  یسر کبر نم که یدرحبل میمردم پول ب ه

 دسدت  از( یاقتصدبد  اده ی)در زم را خدود  یهدب  تید مز میتدوان  ینمد  مب. میبرگرد کبر
(. او همچادین  Rucker,2020 ) «ببشد   یمبریتر از خود ب مهلک  یدرمب  ن ب …میب ه

شد   ویرجیایدب، میشدییب  و میاده     « آزاد»رشته توییت که یی آ  خواستبر  یی یک
، ش ه بود، ببعا گشدت  (سه ایبلت این کشور که فرمبن ارا  دموکرات دارن )سوتب 

 ,Maqboolایبلت دییر به خیببب  بیبیاد  ) هب و ت  ادی  تب یرف ارا  او در این ایبلت

 ۀویدوح در پبسدخ او بده انتقدبدات دربدبر      . لحن ماقی او در این زمیاه نیز به(2020
. رند  یم یآنهدب دارند  مد   »...گوی   میزا  ببالی تلقبت در آمریکب مشخص است که می

 .(Cole, 2020)« هست که است یایدرست است. هم
ترامدپ اند کی از مویدع ق لدی خدود در       نهبیت تاهب چیزی که ببعا ش  در

مقببددگ کرونددب فبصددله بییددرد و در ظددبهر از مددردم بخواهدد  مبسددک بزنادد  و      
هبی به اشتی را رعبیت بکاا ، نیرانی و تدرس او از عقدب افتدبد  از     دستورال مگ

مقببله بدب ایدن    ۀهب در ارر افزایش انتقبدات از عملکرد او در زمیا ببی   در نظرساجی
 .بودرو  ش برای پیروزی مج د در انتخبببت ریبست جمهوری پیشبحرا  و تال

 آلمان. 2-3

یکی از بهترین عملکردهب در مهبر این ویروس و پیبم هبی  در مجموع دولت آلمب 
آ  در بین کشورهبی مختلد  را از خدود نشدب  داده اسدت. عدالوه بدر موق یدت        

پیبم هبی مخرب آ  نیدز تدب   استقابیی این کشور از نظر کاترل رون  بیمبری از دییر 
درصد ی   1۰.1بدبوجود کوچدک شد       ،مقبل رایح  زیبدی مصو  مبن ه است. ب

مبهه گذشته از وقوع بیکبری چشمییر، جلدوگیری شد ه    اقتصبد این کشور در شش
شد ه اسدت و حتدی توانسدته روند        درصد  حقدظ   6.4و نرخ بیکبری کشور روی 

شد ه   هبی انجبم رو بر اسبس نظرساجی ینازا .(Laurenz, 2020به ودی را آغبز کا  )
یور خبص شدخص صد راعظم    از عملکرد دولت این کشور و به هب اکقریت آلمبنی

شد ه   . این عملکرد مابسدب، ما قدی و حسدبب   (DW, 2020bریبیت کبمگ دارن  )
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در اواخدر صد ارتش    «آنیال مرکدگ »موجب ش ه در بین مردم س ح اعتمبد و تبئی  
افزایش یبب  و ستبیش بسیبری از کبرشابسب  در س ح جهب  را نیز برانییزد. برخدی  

هبی ره ری سیبسی او که ماجر به این اتقبق ش ه است در ادامده تشدریح    از ویژگی
 خواه  ش .

 نگال مرکلآ .1 -2-3

نشدب   خدوبی   هبی دییری را به هبی خود در م یریت چبلش شبیستیی از ق گمرکگ 
ان ازه این بحرا  اخیر نتوانسته ارزش واق ی ره دری او را   ک ام به امب هی  ،داده بود

او در حدگ مسدبئگ،     خوبی نشب  ده . شیوه تجربی و رویکرد محتبیبنده  گونه به این
هدبی کوچدک م تادی بدوده و مخدبل        هبی ت ریجی و قببگ دفبع و ق م بر پیشرفت

رفتددبر و رویدده و  (.Scalley, 2015)ت تغییددرات بددزرگ و بددبلقوه خ رنددبک اسدد  
زمبنی هم  ،یورکلی بر رویکرد عقالنی ما    است ورزی او یمن ایاکه به سیبست

رود.  بیای محتبیبنده فراتدر نمدی    گیرد صرفبً از یک خوش کبر می که احسبسبت را به
دهد    هب ایمیادب  مدی   به آلمبنی ۲۰16هب در سبل  در مورد بحرا  پابها ه رای نمونهب
، ی ادی یدمن در   (Scalley, 2018) «میکاد  تیری)مشکگ( را م  نیا میتوان یمب م»ه ک

گدویی و بدبال بدرد      کوشد  تدب از گزافده    ان ازی بشردوستبنه، مدی  پیش گرفتن چشم
 انتظبرات بپرهیزد.

اش،  واکاش او نس ت به این بیمبری نیز، همبناد  دییدر مدوارد دورا  ره دری    
گیری از عقالنیت و شواه  علمی اسدت. او   بهره ما    بب م اببخشی همیشیی او و

موقع بب شابخت دقی  بحرا ، ج یت مویوع را بب توجه به پشتوانه علمی خود و  به
هبی خود بب مردم کشور  مشورت بب متخصصب  این حوزه درک کرده و در سخارانی

 قدگ  تد بیر و ت  خواه  کده بدب   می آنهبدر جریب  گذاشته و از  آنهباین مویوع را بب 
عمگ کاا  تب سرعت شیوع بیمبری کُا  شود. او در اولین سخارانی خود خبیرنشب  

شد ه اسدت     عاوا  کسی که در آلمب  شرقی کمونیسدتی سدبب  بدزرگ    کرد که او به
عادوا  یدک    هب چه ان ازه سخت است، امدب بده   کا  که مح ود ش   آزادی درک می

 . او یدمن تحسدین همراهدی و    گویا هب دروغ نمی دانشما  توصیه کرد که واق یت
در دوره صد ارتم  »کاد  کده    مشبرکت مردم برای ع ور از این بحرا  خبیرنشب  می
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« ن دوده اسدت   یفدرد  یهدب  یآزاد یمن دشوارتر از مح ودسبز یبرا یمیتصم  یه
(DW, 2020a.) نیتدر  مرکگ بدزرگ »نوشت: « زود دویچه سبیتونگ»روزنبمه مشهور 

 .«نکدرد  صدح ت  جادگ  از امدب   ،یکش ریتصو به را دوم یجهبن جاگ از ب   چبلش
 ،یرزمد  یهدب  ژست بیاو نه به کلمبت »این روزنبمه در توصی  مرکگ افزوده است: 

 (.Rising, 2020) «کرد اتکب مردم ما   و خرد به بلکه
 بدرای بدبره خدودداری کاد .     او س ی کرده از اظهبرات ببلقوه احسبسی دراین 

دهد    مقبل در نشست خ ری در مورد کبهش میزا  م تالیب  این بیمبری توییح می
زود اسدت   بری. بسد دهد   یرا به مب م یا محتبیبنه بریبس ی واریام کیامر  نیا»... که 

زود اسدت تدب شدروع بده      بریو بس میبشابس تیرا به رسم ببره نیدرا یکه رون  ق  
 ,DW) «مید ا کدرده  گید مب به خودمدب  تحم  که میبکا یا رانهیگ سخت نیبرداشتن قوان

2020a) بده خدبیر    تر  ییور دق امب به»کا  که  آوریگ خبیرنشب  می ۲۳. همچاین در
، من خودم را ملزم گردد یم ییهب ی واریام جبدیا ببعا( ب یم تال نییت  اد )پب اکهیا
ندبزک   خید  یآم ه شکاا ه است. مدب بدر رو   دست   بهکه اال یا جهینت میبیو دانم یم

. این گره زد  (Merkel, 2020) «هب خی نیتر نبزک  ییبیو  یتوان یشمب م م،یزن یق م م
یور  امی  به لزوم حقظ هشیبری و احتیبطِ م اوم، بیبنیر پراگمبتیک بود  اوست. به

که او این بیمدبری و چدبلش نبشدی از آ  را بدب جادگ دوم جهدبنی        خبص هایبمی
 News) آنهدب گ مردم آلمب  بوده است تب احسبس بیشتر عق کا  مخبی ش مقبیسه می

Wires, 2020.) 
ش ت بر زمب  حبل متمرکز اسدت و از حد س و    عالوه بر این، او همچاب  به 

کاد .   هدبی آیاد ه خدودداری مدی     گمب  در مورد ببزگشت به حبلت عبدی یدب جا ده  
خدودداری  هب انجبم خواه  شد    مقبل، مرکگ از ت یین تبریخی که ببزگشبیی  عاوا  به

 یاقتصبد ،یازنظر پزشک»زیرا   کرد و خبیرنشب  کرد که این امر غیرمسئوالنه است
هبی بدبرز   یکی از مشخصه (.DW, 2020c) «افتبد میخواه چبه به چبله از یاجتمبع و

او در پبسخ به این بحرا  توانبیی و تمبیدگ او در حمبیدت از تصدمیمبت از یرید      
مقبل او در کاقرانس خ دری آوریدگ کده در سد ح      عاوا  م ارک و شواه  است. به

ایدن کشدور را    ۀتوجه قرار گرفت، ما   پشت اق امبت پیشییران جهب  بسیبر مورد
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 ,Oltermann)ده   صورت مختصر و بب استقبده از اص الحبت علمی توییح می  به

دییر ویژگی رویکدرد م اببخشدی مرکدگ حمبیدت وی از درس گدرفتن از       (.2020
هدبی آیاد ه ایدن     و نبموف  دییر کشورهب بدرای گاجبند   در برنبمده    تجبرب موف 
سبزی که جهت  بب توجه به اق امبت سریع و سرنوشت(. Rising, 2020) کشور است

هبی گسدترده و زودهایدبم و بودجده     دستیببی به اه اف مشخص در زمیاه آزمبیش
گیدری   همده   ش ه است، رویکدرد مرکدگ در مقببدگ ایدن     برای کمک به اقتصبد انجبم

   .گرفته است توجه قرار یور گسترده مورد موف ، بهنمونۀ عاوا  یک  به
و بب استابد به برخدی از اظهبرنظرهدب و    1در پبیب  این بخش، براسبس ج ول  

هدب پرداختده ایدم.    نس ک ره دری آ  ۀبه مقبیس ۲عملکردهبی این ره را ، در ج ول 
ره دری مدودی، ترامدپ و    همبن ور که در ج ول نیز مشخص شد ه اسدت سد ک    

 مرکگ به ترتیب به کبریزمبتیک، ای ئولوژیک و پراگمبتیک نزدیک تر است.
 

 CIP لمد بر اساسهای معنابخشی  نظر شاخص رهبری مودی، ترامپ و مرکل از ۀمقایس .2جدول 
 ئاهیم اهداف گیری ائانی جهم ئهبع علیم و گروه ئوردنظر استفاده اا احساس

تعدادی اا تواند هر  ئی»
 ،چالش وجود داشت  باشد

دهد  ائا تاریخ نشان ئی
تواند همیش   ک  ههد ئی

 ئثبم(«)زنها غلب  کهدبر 

 یجمع یها تالش یئود دیاا د
 راتییتغ  ادیدر ا یو ئردئ

 کههده نییئثبم نلش تع
 ئردم( _ دارند.)ئردم

افراد در وسب »
)کرونا(، در  بتران
رفتن و  شیحا  پ

 یهاایبار زوردن رؤ ب 
 (هدهیز«) هستهد دیجد

 در ک  یراتییاگر ب  تغ»
 اسم اتفاق حا  در کشور
 میخواه ریئتت م،یکه نگاه

 (.جلو روب  ریی)تغ«شد

: یا ئودرنارند
 یرهبر

 میزئاتیکار

. رندیئ یزنها دارند ئ»
 اسم یهیدرسم اسم. هم

 (ی. )ئهف«هسم ک 

 یهیاشاره ئکرر ترائپ ب  چ
 نمایی و بزرگ روسیو نیبودن ا

ها و  این بیماری توسب دئوکرات
خواستن اا طرفدارانش برای تن 

های اعمالی  ندادن ب  ئتدودیم
 کادر( -م ی)ئوقع در این ائیه .

 یلیکشور خ یبرا»
 کار ب  ک  اسم ئهم

 ئا. میبرگرد
 یها میئز میتوان ینم

ائیه   )در را خود
اقتصادی( اا دسم 

 )گذشت («. بدهیم

با بستن کشور شما »
. دیزن را نابود که دیتوان یئ

اقتصاد کشور را  نیئا بهتر
و  میداشت شیتا س  هفت  پ

ب  ئردم پو   دیاالن با
 کار سر ک  یدرحال میبده
 روب  ریی. )تغ«روند ینم

 (علب

 :دونالد ترائپ
 یرهبر

 میدئولوژیا

این ائر یم ائیدواری »
 ئا ب  را یا ئتتاطان  اریبس
 اسم اود اریبس. دهد یئ
 باره نیدرا یقطع روند ک 
 و میبشهاس میرسم ب  را
 شروع تا اسم اود اریبس

 نیقوان برداشتن ب 
 ک  میبکه یا ران یگ سخم
  یتتم خودئان ب  ئا

 (ی)خهث«میا کرده

  یئرک  اا ئردم ب  دل یقدردان
 ئهار جهم داوطلبان  یهمراه
 بر دیتأک هم و ئوجود میوضع

 یها میئتدود اعما  لزوم
 و ئتخصصان ئشورت با ئختلف

 ئختلف یها حواه نخبگان
 نلش ب  او اعتلاد دههده نشان
 ئهبع عهوان ب  میئوقع و ئردم

 یروین عهوان ب  نخبگان و میعل
 .اسم عرص  نیا در کههده نییتع

ئن خودم را ئلزم »
 ک  میبگو دانم یئ
ن کهوا ک  یا   ینت
زئده شکههده   دسم ب 

اسم. ئا بر روی یخ 
انیم،  نااک قدم ئی

توانید بگویید  شما ئی
« ها ترین یخ نااک

 )حا (

 یخیتار نییتع»
 رئس والن یغ ها ییبااگشا
ایرا اانظر پزشکی،  ؛اسم

اقتصادی و اجتماعی اا 
 «افتاد میچال  ب  چاه خواه
 رو( شیپ)ئشکالت 

 :انگال ئرک 
 یرهبر
 میپراگمات
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 گيری نتيجه

حکومدت، فرهادگ و ظرفیدت    ببوجود اهمیت عوامگ دییر مبنا  شکگ و سدبختبر  
کاا ه و دلیدگ تقدبوت در واکداش و نحدوه      در شرایط بحرانی عبمگ ت یین  هب دولت

م اببخشی آ  اسدت. در ایدن شدرایط عبمده      ۀاق ام کشورهب، ره ری سیبسی و شیو
موقدع و خردما انده، یدمن     هدبی بده   مردم انتظبر دارن  که ره ری کشور بب واکاش

دم را نیز در جریب  دقی  اتقبقبت قرار ده  تب کمترین شابخت بحرا  و اب بد آ ، مر
آسیب را از این شرایط متحمگ گردن . درمجموع اهمیت عملکرد ره را  در مقببله 

تدوا  آ  را تقدبوت بدین مدرگ و زند گی دانسدت.        بب بحرا  به ح ی است که می
 ام بده  هبی مختلد  اقد   ره را  م موالً به دلیگ فرایا هبی شابختی متقبوت به شیوه

ره را  از ایدن حیدا م مدوالً در یکدی از      ،CIPکاا . بر اسبس م ل  م اببخشی می
 گیرن . هبی کبریزمبتیک، ای ئولوژیک و پراگمبتیک قرار می س ک

یور که در این پژوهش و در بررسی سه کشور مشبه ه ش  از بین ایدن   همب 
مبتیک است. مرکگ ترین شیوه م اببخشی در این زمیاه ره ری پراگ سه س ک، موف 

موقع و علمی و بب آگبه سبختن مدردم کشدورش از جد ی بدود  ایدن       بب پبسخی به
هدب تدبکاو     حدوزه  ۀبیمبری به استق بل این بحرا  رفت. نتدبی  اقد امبت او در همد   

بخددش بددوده اسددت. مرکددگ هددم تددرس از گذشددته )اشددبره او بدده خددبیره  ریددبیت
تصد ی  درک نبخوشدبیا  بدود      هبی آزادی در دوره آلمب  شرقی برای مح ودیت
هبیی که دولت ایجبد کرده و مردم آلمب  بب آ  درگیرن ( دارد و هم آیا ه  مح ودیت
هبیی در کاترل بیمدبری هدی  وعد ه مشخصدی بده       رغم موفقیت بیا  )به را م هم می

هب تب رسی   بده   ده ( و کمبکب  بر رعبیت دقی  و کبمگ دستورال مگ ببزگشبیی نمی
شبنس بدوده   کا   باببراین ببیست گقت که آلمب  بسیبر خوش ترکی  می نق ه م مئن

ترین چبلش جهب  ب   از جاگ جهبنی دوم را پس از نزدیک به  است که این بزرگ
 کا . سبل حکمرانی او و در دوره ص ارت او تجربه می پبنزده

دو نوع دییر از ره ری سیبسی، ی ای ره ری کبریزمبتیک و اید ئولوژیک، بده   
لیگ نوع م اببخشی خبص خود و به دلیگ نوع نیبه و زمب  و اه افی کده برایشدب    د

مهم است، از توا  و تمرکز الزم بدرای پرداخدت دقید  بده ایدن بحدرا  و تد وین        
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راهکبرهبی الزم برای مقببله بب آ  نبتوا  هستا  و در بهتدرین حبلدت بحدرا  را در    
کاا  بدب توسدگ    اا  و س ی میک می  هبی کال  خود ت ری دییر دغ غه چهبرچوب

به دییر اه اف، بحرا  را م ای کااد  و یدب م ادبی خدود را بده بحدرا  بدبر کااد .         
مبناد   بادببراین از انجدبم اقد ام مدؤرر       دییر از درک واق یت بحرا  ببزمی  ع برت به

گرایبنه  جبی برخورد واقع مقبل، مودی در ها  به ایبرای مقببله بب آ  نیز عبجزن . بر
هبی کشورش، تالش دارد تب بب ت لیدِه اهمیدتِ تغییدری     ما قی و م تای بر ظرفیتو 

هاد    ۀوسیله و همراهی مردم در حبل وقوع است و بب ترکی  بر وع  که در کشور به
کبرگیری احسبسبت مق ت، مردم را تشوی  به مقببله بب این بحرا  بکاد .   ج ی  و به

در حبل موعظه کدرد  مدردم اسدت. او در     جبی اق ام عملی صرفبً دییر به  ع برت به
سدر   هبی به اشدتی در وید یت مابسد ی بده     شرای ی که کشورش ازنظر زیرسبخت

است، در اق امی نمبیشدی   رو به روگیری بیمبری نیز  برد و بب رون  افزایشیه همه نمی
کا  عَلَم م برزه جهبنی بب این بیمبری را نیز بر دوش بییرد. ترامپ نیدز تدب    س ی می

توانست از پذیرش ج یّت و اب بد این بیمبری خودداری کرد. او به هدر   آنجب که می
اق ام دییری از نبچیزشمبری و ش یه دانستن آ  بده آنقدوالنزا گرفتده تدب برگدزاری      

هدبی   امدب از واکداش   ،مراسم دعب و فریب سیبسی خوان   این بیمبری متوسدگ شد   
شدبره بده ماشدر چیادی ایدن ویدروس و       موقع به آ  خودداری کرد. او بب ا قبیع و به

گیری،  جبی مقببله بب این همه هب، درواقع به نمبیی این بیمبری توسط دموکرات بزرگ
)خبرجی و داخلی( تغییدر و کسدبنی اسدت کده مخدبل        در حبل م برزه بب مخبلقب ه

ببزگشت به وی یت یالیی ق گ هستا  و سد ی دارد احسبسدبت ماقدی یرفد ارا      
 .زدیبرانی دشماب  خود را علیه این
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