
 
 

نو يدن به جهانيشياند  
 

انسانگرا يساز يجهان  
 

*ينوشته برتران بد  

ين الملليو متخصص روالط ب سيپار ياسيمطالعات س يتوياستاد انست*  

يجمه باقر جهانبان  
 

به ندرت در . خواهد بود  فاكتشا يهمچنان تحت سلطه زمان اجتماع روسيبحران كرونا و

با گوشت وپوست  كه هر كس  است وجود داشته يمشترك ياهگن لحظه آيخ بشر چنيتار

 .را تجربه كرده باشد يريهمه گ يدهايخود  اثرات و تهد

  

قرار  زين ها يد نظرسنجيئكه مورد تأ خته انديدر هم آم يج كننده ايدو احساس ظاهرا متناقض، بشكل گ

ن يا. بحران بر طرف نخواهد شد يملللن ايب ينكه بدون همبستگيشدن و ا يمتهم كردن جهان: گرفته است

آشكار كمك   يكيزيبردار ف ، وخالق است يغن ينديفرا يساز يجهان :رود ين ميپارادوكس بسرعت از ب

 يزيم چيه اسال گذشته تجربه كرد يس يو آنچه كه ما در ط برد ين ميكه فاصله هارا از بمتقابل  يها

و مقررات  يباني، پشتكه با هر گونه نظارت يست، راه حل آسان كسانيپر وبال آن ن يو بجز تجربه خام 

تر  يابد وآنها هر چه قوياتور ها ادامه يگالد يكردند كه تا ابد باز يكه آرزو م يند، كسانه امخالف بو

  . بمانند يانه تر باقيووحش

  



 
 

د دارد كه فرا تر ازمرزها، يكامالً جد ياز به نرم افزارين ،يو انسان يجهان ،امروز يت خطرات واقعيريمد  

  .ه برانديكنار گذاشته و استفاده از زور قدرت را به حاشسلطه و اقتدار را 

  

بدست آورد كه  ،يتيو حما انهيانسان گرا »گريد يساز يجهان «ك يدر مورد  يتوافق كل كي توان يم

 يتصور م يمل يكه زمان يتيامن ، به گذار ازيگسست واقع .باشد يد جهانين بردن تهدياز بش يهدف اصل

اط يها و احت ينگرانقرنها  يط. از داردين يهانج يتيبا ماه سابقه  يگر، سرنوشت ساز و بيد يتيبه امن ،شد

، پناهگاه  ين مليبه سرزم خطر حملهمان را با يبود كه بقا ها متوجه خط مرزها ها ، ترس ها و وسواس

كسان ير است كه بطو يا حملهبت بزرگ يمص .وجود ندارد يميگر حريامروز د .داد يوند ميپ مانيضرور

كه قصد   يمنصرف كردن كسان  يبرا   از به رژه ارتشهايگرنيد .دهد يت را هدف قرار ميتمام بشر

چ وجه نسبت به رژه ارتشها يبه ه ي، قحط يگلخانه ا يروس ، گازهايو: ستين ، مان دارنديحمله به زندگ

كه  د دارديك نرم افزار كامالً جديازبه ينامروز  يخطرات واقع يو انسان يت جهانيريمد !ستنديحساس ن

  .ه برانديقدرت وزور را به حاشرد و يده بگيت ها را نادي، حاكم فراتر از مرزها ديبا

  

ك گروه يباخت : ندارد يگر برنده و بازنده مفهوميد، تثنا مورد نظر استبدون اس تيهمه بشرخواست  «

  »شود يل ميگران تبديبه باخت مشترك د

  

ش گذاشته يسال  به نما يش از سيب يط كه يبا توجه به خطرات ار،يربسيبا تاخ  هرچند، ن هدفيا كشف 

از قرار گرفتن  يناش ،ينا امن .شود يمشكالت آغاز م يشناسائبا  كه ن استينو يريمس مستلزم ،شده

 يرا مختل م يجمع يكه حق بقا ي، خطرات است يكيو نه استراتژ يكيدر معرض خطرات مكانت يبشر

، مسئول مرگ  يو سالمت يستيط زيمح اتخطر.  ييو خطرات غذا يسالمت، يستيز طيخطرات مح:  كند 



 
 

ك به ينزد ساالنه به مرگ ،رد يگ يرا دربر م ار انسانيليك ميكه  ييخطرات غذانفر در سال و  انهويليم

    .شود يون نفر منجر ميليم ١٠

  

 كه ميهست ياريبس عيفجا يودررو ما ، يستيها و حمالت ترور همه جنگ مجموع ش ازيت بينها يب

 يبر م جه خشونت راير و در نتي، ترس ، تحق ب كردهيرا تخر يروابط اجتماع كنند، يه ميگر را تغذيكدي

بوجود آمدن  يابتدادر   انگذاران سازمان ملليست كه بنين يگاهيگر در آن جايت امروز ديامن. دنزيانگ

  !آن را قرار داده بودند ن نهاد،يا

  

 تيحاكم ك دفاع ازيمنجر به تفك نه تنها يت جهانيامن تفكر در مورد: است يريدوم ، جهت گ مرحله

ت يد بشريهدف جدبا .شود يم زين رقابت از ين المللياز بازار ومسائل ب يساز يجهان كيتقك بلكه ،يمل

؛ انجامد يگران ميباخت هر فرد به باخت مشترك د: ندارد يگر مفهوميبرد وباخت د يز ، بازيبدون تما

گر يدفاع د ...خود را از دست خواهم داد زيچهمه  اعيروز شوم ، سريپ ييبه تنها تالش كنم كهمن اگر 

امور از اقتصاد ، علم ،  يبي، تركيتواند چند وجه يست ، بلكه تنها مين ينظام يهارويج نيمترادف با بس

هنجار ضابطه وت ، يحاكم يبجا يهمبستگ ينيگزيجا ين به معنايا.  باشد استيت و سيري، مد ياجتماع

  .است ين الملليدر سطح ب ن بازاريقوان يبجا ياجتماع يرقابت ، ضرورت ها يبجا

 
 

ن سد يل آن به عنوان اوليت مهارت ها و تبديداشت به منظور تقوبه يق سازمان جهانياصالحات عم«    

  »است يرور، ض يجهان يها يدر مواجهه با ناامن يصلاو مانع 

  
 



 
 

 ،هيتغذ در مورد اتاز نظر خطر يحت م كهيبپرداز  يهائ يب شناسيآسبه  .شنهاداتيمرحله سوم ، پ

 يبهداشت يمنيا ين برايپر خطرترروس يكرونا و يحت م كهين توجه داشته باشيهمچن. ندستين نيكشنده تر

از آن در هر سال را در نظر  يشر نايهزار مرگ و م ٤٥٠ا و يماالر يانسان يون قربانيليم ٢٢٠ست  اگر ين

ت يتقو يبرا  يق سازمان بهداشت جهانيم كه اصالحات عميشو يه مجمتون منظر گسترده ياز ا!  ميريبگ

 يبهداشت جهان يها يش ناامنين مرجع مستحكم در برابر افزايل شدن آن به اوليمهارت ها و تبد

فلج  ت دولتهايمبخاطر افراط حاك ينداشته است، ول يرخطائياخ يها ن سازمان در دههيا. است يضرور

د در اسرع وقت مورد يپنج حوزه  اصالحات با. تواند مؤثر باشد يمانع م نيبا غلبه بر ا تنها. شده است

كنواخت ي يريو اندازه گ ييواحد با امكان شناسا يستم آماريك سيجاد يا: رديقرار گ يبحث و بررس

 يجاد شوراي؛ ايرينه همه گيدر زم يبهداشت مل ياستهايك سينزد يهماهنگدر هر كشور؛  يب شناسيآس

در مواقع حساس  و كار كنند ن مسائليا يبر رو روزكه هر  دولتهاندگان يمتشكل از نما ت بهداشت ،يامن

، فراتر از يبهداشت عموم ين استانداردهايتدو .رهنمود دهند يبا ضمانت اجرائ را اقدامات الزم عايسر

كه  ييبمنظور احتمال مداخله گسترده در كشورها يجاد ساختاريا ؛يبهداشت فعل ين الملليمقررات ب

     .را دارند ين امكانات بهداشتيف تريضع

  

ن يتنها فصل مشترك ممكن ب يكه محافظه كار ياصالحات است ، در جهان ينيع ين مرحله  اجرايآخر

 يم يعاجتما يرويفشار ن: زين اعتقاد به سودمند بودن احتماال و جاد كنديتواند تزلزل ايترس م. دولتهاست

 يريمس م،يموفق شو ياجتماع يرويفشار ن يعنين تنها مورد ياگر در ا. ديست از پس مشكالت بر آيبا



 
 

كه  دا خواهد شديپ»  عمل دوم« يبرا يراه: ابل استفاده خواهد بودقر مسائل  يسا يشود كه برايجاد ميا

  .دهد يت قرار ميرا در خدمت بشر يساز يجهان

  
. 


