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کروناویروس و پذیرش اقدامات محدود کننده  کردنامنیتی
مطالعه موردی بریتانیا، ؛ ها در مواجهه با پاندمی کرونادولت

 آلمان و استرالیا 

 ( 18/10/1399: بیتصو خیتار -19/08/1399: افتیدر خیتار)

   1یی رضا  ماین

 2یرترابیم  دیسع  دیس

 چکیده 

را  دولت سنگینی  محدودکننده  اقدامات  جهان  سطح  در  مختلف    منظوربههای 
اقداماتی که در    ؛انددر دستور کار قرار داده  19-مقابله با شیوع ویروس کووید

رغم اعتراضات مردمی در  شرایط عادی برای مردم غیرقابل تحمل هستند. علی
از کشورها لحظه    ، برخی  بدین  تا  غیرعادی  تدابیر  و  محدودکننده  اقدامات  این 

گرفته قرار  عموم  پذیرش  به  .اندمورد  نظریه  یک    بررسی  منظور کاربست 
  باشد. اصلی این پژوهش میچگونگی پذیرش این اقدامات محدودکننده، هدف  

این    پرسش مقامات امنیتی:  که  استپژوهش  توسط  کروناویروس  کردن 
دولتذی پذیرش صالح  بر  چگونه  مختلف  آن    های  محدودکننده  اقدامات 

مردم  ها  دولت کروناویروستوسط  با  مواجهه  می  در  این  گذاردتأثیر  فرضیه  ؟ 
»است   کنش بهکه  از  »امنیتیآمیز  موفقیت  تاریگفواسطه  مردم  سالمت  کردن« 
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پاندمی دولت)همه  خطر  توسط  ویروسی  اجرایی  گیری(  نیروی  و  مختلف  های 
آن در  مخاطبنهفته  و  نموده  تغییر  فعلی  زمینه  این )  ،  کشورهای در  مردم  جا 

می مختلف متقاعد  که  (  تعطیلی  گردد  نظیر  غیرعادی  تمهیدات  و  تدابیر 
مذهبدانشگاه مقدس  اماکن  مساجد،  کلوبها،  و  دیسکوها  شبانهی،  که    های 

آندولت مختلف  میها  های  بکار  کروناویروس  با  مواجهه  در  را  را  گیرند 
 «.   نمایدتحمل 

اظهارات بررسی  بر  مبتنی  پژوهش  این  بیانیه  متدولوژی  مطبوعاتی و  های 
واسطه بررسی  باشد.  بهمی  و صدراعظم آلمان  و استرالیا ا  وزیران بریتانی  نخست

گفتاری    کننده کنششرایط تسهیل  و  اظهارات این سه مقام دولتی، عناصر اصلی 
کروناویروسامنیتی می   کردن  قرار  تدقیق  که  مورد  دلیل بهگیرد  توان  می  همین 

تارنماهای  ها استفاده از  روش پژوهش را کیفی ذکر نمود. روش گردآوری داده
می رسمی  و  گرفباشد.  معتبر  مفروض  نکته  این  میضمناً  تمامی  ته  در  شود 

کووید پاندمی  با  مقابله  در  محدودکننده  اقدامات  که  اعمال   19  -کشورهایی 
کردن کروناویروس و  گردد مشابه فرآیندی که این سه مقام دولتی در امنیتیمی

   گردد.  گیرند، تکرار میکار میهای شدید بهاعمال محدودیت
کلیدی: کپنهاگ  واژگان  بازیگران    ، گفتاری  نش ک  ،کروناویروس   ،مکتب 

 . های سنگینمحدودیت، ابزارهای غیرعادی ،کنندهامنیتی
  



 109  ...کروناویروس و پذیرش اقدامات  کردنامنیتي

 

 مقدمه 

تنها برای عامه مردم که کردن« تداعی کننده یک اصطالح منفی نهمفهوم »امنیتی
کردن«  باشد. زمانی که از »امنیتیحتی برای برخی از دانشگاهیان و محققان می

کارگیری قوه قهریه نیروی امنیتی یا پلیس بر  هشود بیک موضوع سخن رانده می 
می  متبادر  بهاذهان  زمانیگردد.  نمونه،  »امنیتیکعنوان  از  سخن  ه  اقتصاد  کردن« 

می میرانده  قرار  فرض  این  بر  خواص  و  عوام  تلقی  است  شود  قرار  که  گیرد 
امثالهم مستقر گردند. حال آنکه   بازار و  اماکن اقتصادی نظیر  نیروی پلیس در 

عنوان یک نمونه  باشد. بهکردن« کامالً اشتباه میچنینی از مفهوم »امنیتی لقی اینت
 راهنمای »  کتاب   در   «مالی  امنیت »  عنوان  با   ایمقاله  در  «دوگود  ماریکه»

می  «راتلج  نوین  امنیتی  مطالعات مطرح  را  نکته  اوباما« این  »باراک  که  سازد 
امنیتی به  اقدام  نسبت  اقتصاد  میکردن  عنوان  وی  خالل  نمود.  »در  دارد: 

خواهان تردیدهای  ، جمهوری2008کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری سال  
در  به  اساسی  اوباما  قابلیت  قریبخصوص  تهدیدهای  با  مواجهه  الوقوع  منظور 

امنیت  دستگاه  فرماندهی  و  [  تروریستی  متحده ]ایاالت  نمودند.   1ملی  مطرح 
به اوباما  دادن[  منظاستراتژی  قرار  ]و  ترسیم  این دست،  از  با حمالتی  مقابله  ور 

به بهاقتصاد،  اعتبارات  بحران  و  عام  امنیت طور  ]قلمرو[ حوزه  در   2طور خاص 
. بنابراین »اوباما« پس از تصدی کرسی ریاست  (Goede, 2010: 100)بود«   

امنیتی کرد، بدون آن را  ایاالت متحده  اقتصاد  بازارها و  جمهوری،  سازو  که در 
 نیروی امنیتی و پلیس مستقر نماید.     ، کارهای مالی

مشابهبه »امنیتی  ، نحو  مورد  در  سالمت زمانیکه  حوزه  می 3کردن«  د،  شوبحث 
بیمارستان در  پلیس  و  امنیتی  نیروهای  استقرار  درمانمنظور  مطب  گاهها،  و  ها 

 
1.Obama’s Capacity to Deal with Imminent Terrorist Threats and to Command the 
National Security Apparatus 
2.To draw the Economy in General, And the Credit Crisis in Particular, Into the 
Domain of Security 
3. Health 
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عفونت   که  دارند  وقوف  موضوع  این  به  امنیتی  متخصصان  نیست.  پزشکان 
در   1ها است امنیتی شده است. »رکسانا سیوستت« سال  AIDS/HIVویروسی  

امنیتیای  مقاله  و  سالمت  حوزه  »موضوعات  عنوان  ساخت    )بر(   ؛ کردنبا 
HIV/AIDS  متحده« به ایاالت  ملی  امنیت  متوجه  تهدید  یک  در   2عنوان  که 

مهم  کتا بسیار  امنیتیب  حل  »نظریه  و  پدیدار  چگونه  امنیتی  معضالت  کردن: 
میمی عنوان  گردیده،  منتشر  »درشوند؟«  سال  دارد:    دولت  ، 2000  آوریل 

تهدیدیبه  را  ایدز  رسماً  کلینتون   اعالم  متحده  ایاالت  ملی  امنیت  برای  عنوان 
امنیتی با موضوعاتی   پیامدهای  نظر  بیماری از یک   که بود  بار نخستین  این . نمود
  هادهه  نمودن  خنثی   و   قومی  هایجنگ  خارجی،  هایدولت  »براندازی   نظیر 

یکسان انگاشته    کشور«  از   در خارج  آزاد  بازار  هایدموکراسی  ایجاد  در  فعالیت
 عنوان به  را  3ملی   امنیت  شورای  کلینتون،  جمهور  رئیس  این،   بر  عالوه.  شدمی

  تعیین  این تهدید  با  مقابله  منظوربه  سیاسی  های حلراه  تهیه  برای  اصلی  سازمان
  سرانجام، .  کردمی  رسیدگی   اپیدمی  یک  به  سازمان  این   که   بود  بار  اولین   نمود.

  دو  گذشته   هایسال  با  مقایسه  در  ایدز   موضوع  برای  کنگره  از   درخواستی   بودجه
  ایدز اقدامات،  این  به توجه با. افزایش یافت  دالر  میلیون 254 رقم به و  شد  برابر

  مورد و 4شد  منتقل ملی  امنیت  ]حوزه[ دستورکارهای  به سالمت سیاست  حوزه  از
 .(Sjostedt, 2011: 150)گرفت«  قرار   بازیگران سایر  و هارسانه توجه

  یک  عنوانبه سالمت ظهور عامل،  سازد که دو اینس« خاطر نشان می»کالین مک
را  موضوع توسیع    روزافزون   پذیرش   مورد،   اولین  نمودند:  تسهیل   امنیتی 

بودیم    سرد   جنگ   در پایان .  بود  1990  دهه   در   امنیتی   دستورکارهای آن  شاهد 
  سمتبه  نظامی،  تهدیدهای  بویژه   تهدیدها  از   را   خود  تمرکز  امنیتی   که تحلیلگران 

 
1. Roxanna Sjostedt 
2. Health Issues and Securitization: The Construction of HIV/AIDS as a US 
National Security Threat 
3. National Security Council 
4. AIDS Was Transferred from the Sphere of Health Politics to the national Security 
Agenda 
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  تریگلچین شده  طیف  برای   را   راه   این موضوع 1. دادند   سوق   ترپراکنده  خطرات 
.  شوند  گرفته   نظر  در 2امنیتی   هاینگرانی  عنوان به  تا  نمود  باز  موضوعات  از
]تمرکز[  عالوه، به   انگاره   از   امنیت   تمرکز   تا  داد  اجازه  3خطر   به  تهدید   از   تغییر 

  4بالقوه   خطرات  از   ترگرایانهاحتمال  هایارزیابی  به  جایی«این  و  واضح  »خطر
کردند   را   فضایی   تحرکات،   این   دوی   هر.  یابد  تغییر   آن  موجب به  که  ایجاد 

 . نمود  مطرح  امنیتی   هاینگرانی  عنوانبه  را   عمومی  سالمت  موضوعات  توانمی
  افراد   برخی.  بود 5انسانی   آفرینی[کارگزاری ]و نقش  کننده،تسهیل  عامل  دومین

  ریچارد  و  بهداشت جهانی  سازمان سابق رئیس  ، برونتلند  هارلم  گرو  برجسته نظیر 
از جایگاه6هالبروک  ملل  سازمان  در  متحده  ایاالت  سابق  سفیر  و    قدرت  های، 

  امنیتی و  خارجی سیاست  دستورکارهای در  سالمت دادن  منظور قرار نفوذ خود به
 .(McInnes, 2008: 276-277) نمودند استفاده

قهریه  ای مساوی با استفاده از قوه  کردن« هر حوزه بنابراین این تلقی که »امنیتی
اما در   باشد.باشد، برداشتی کامالً غلط میپلیس و نیروی امنیتی در آن حوزه می

عالم و  از شیوع  پس  باألخص  و  از  حوزه سالمت  اقداماتی  کرونا  بیماری  گیری 
با پذیرش  ها اتخاذ گردیده که در شرایط عادی نهسوی دولت اقدامات  تنها آن 

نمی مواجه  ممکن است شور مردم  بلکه  باشند.  شوند  داشته  ش عمومی را در پی 
و به جماعت  نماز  برگزاری  نمودن  ممنوع  و  مساجد  تعطیلی  نمونه،  عنوان 

بیتبسته نظیر  مقدس  اماکن  فرزندان  ا...شدن  و  بیت  اهل  مقدس  حرم  الحرام، 
سالن و  سینماها  تعطیلی  حج،  مراسم  تعطیلی  )ص(،  تعطیلی  پیامبر  تئاتر،  های 

های ورزشی، ممنوعیت مسافرت، تعطیلی  ، باشگاههای شبانه و دیسکوهاکلوب

 
1. Security Analysts Shift their Focus Away from Threats, Especially Military 
Threats, to More Diffuse Risks  
2. Security Concerns  
3. Shift from Threat to Risk  
4. Shift from the Idea of a ‘Clear and Present Danger’ to more Probabilistic 
Assessments of Potential Hazards  
5. Human Agency  
6. Gro Harlem Brundtland and Richard Holbrooke  
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رستوران نظیر  پرخطر  صنوف  از  هتلبرخی  و  دست،  ها  این  از  مواردی  و  ها 
را انجام  ها  اقدامات و تدابیری نیستند که یک دولت بتواند در شرایط عادی آن

 دهد و از دگرسو مورد پذیرش مردم واقع گردند.        
به  کاربست نظریه  اقدامات    بررسی  منظوریک  این  پذیرش  چگونگی 

می پژوهش  اصلی  هدف  این    باشد. محدودکننده،  به  پاسخ  درپی  پژوهش  این 
»امنیتی  پرسش  که  ذیاصلی  مقامات  توسط  کروناویروس  صالح کردن 
پذیرشدولت بر  چگونه  مختلف  دولت  های  آن  محدودکننده  در  اقدامات  ها 

کروناویروس با  می  مواجهه  تأثیر  مردم،  ارائه  گذاردتوسط  را  فرضیه  این  ؟« 
کردن« سالمت مردم از  »امنیتیآمیز  موفقیت  تاری ف گ  واسطه کنشبهدهد که »می

پاندمی دولت)همه  خطر  توسط  ویروسی  اجرایی  گیری(  نیروی  و  مختلف  های 
آن در  مخاطبنهفته  و  نموده  تغییر  فعلی  زمینه  این )  ،  کشورهای در  مردم  جا 

-تدابیر و تمهیدات غیرعادی نظیر تعطیلی دانشگاهگردد که  ( متقاعد میفمختل
)در کشورهای   های شبانهها، مساجد، اماکن مقدسه مذهبی، دیسکوها و کلوب

گیرند  کار میرا در مواجهه با کروناویروس بهها های مختلف آنغربی( که دولت
تحمل   »امنیتینمایدرا  نظریه  بنابراین  به«.  میکردن«  گرفته  در  کار  زیرا  شود، 

کپنهاگ(،    کردن«»امنیتی مکتب  از  امنیتی)متأثر  این  کنندهبازیگر  جا  )در 
امنیتیدولت موضوع  مختلف(،  این   های  کووید )در  »ویروس  را  19-جا   )»

مرجعتهد یک  بقای  برای  این   یدی  می)در  تعریف  ملت(  بقا  جا  حق  که  نماید 
نقطه بقا،  در  میدارد.  نشان  که  دارد  وجود  بازگشت  بدون  عمل ای  برای  دهد 

توان این موضوع را به سیاست عادی محول کردن خیلی دیر شده است، لذا نمی
ابزارهای غیرعادی منظور بقای مرجع، از  کننده بهکرد. به این دلیل بخش امنیتی

نماید؛  های سنگین( استفاده میجا اعمال محدودیت)در این  و نقض قواعد عادی
  شوندمشروع قلمداد نمیابزارهایی که در شرایط عادی غیرقابل توجیه هستند،  

 گردند.  و تحمل نمی
دقیقبه بهعبارت  آنان(  در صد  نه صد  )و  مردم  عامه  کنش تر،  گفتاری    واسطه 



 113  ...کروناویروس و پذیرش اقدامات  کردنامنیتي

 

واسطه یک  شوند که بقای آنان به، متقاعد میکنندهامنیتیردن« بازیگر  ک»امنیتی
این )در  است.  تهدید  گرفته  قرار  خطر  معرض  در  کرونا(  ویروس  بازیگر  جا 

کارها و تدابیر عادی نماید که با راهجا دولت( نیز اعالم میکننده )در این امنیتی
نمود. الزم است  نمی مقابله  با این تهدید  تمهیدات ویژهتوان   ای ازکه تدابیر و 

های سنگین و  جمله افزایش چند برابری بودجه بخش سالمت، اعمال محدودیت
بست.   بکار  مردم  بقای  حفظ  جهت  را  می غیره  متقاعد  نیز  به  مردم  که  گردند 

تدابیر و تمهیدات دولت که در شرایط عادی غیرقابل تحمل هستند، تن دهند و  
چآن نمایند،  تحمل  را  نمیها  عادی  تمهیدات  و  ابزارها  با  که  تهدید  را  با  توان 

جا بیماری کرونا( مقابله نمود و اگر با تهدید موجود مقابله نشود  موجود )در این
 بقای آنان به خطر خواهد افتاد. 

به  و  پژوهش  این  در  پاسخ بنابراین  سواالتی منظور  به  از    گویی  فوق  سواالت  نظیر 
»امنیتی  می نظریه  گرفته  بهره  کپنهاگ(  مکتب  نگرش  )مطابق  بدین  شود.  کردن« 

های  اجزا و مولفه کردن« و سپس  »امنیتی منظور الزم است که در ابتدا تعریف نظریه 
کردن« تهدید »کرونا  پس از آن به نحوه »امنیتی مورد بررسی قرار گیرد و    اصلی آن 

 چند کشور مورد بررسی پرداخته شود.  صالح  ات ذی ویروس« توسط مقام 

 کردن از منظر مکتب کپنهاگتعریف امنیتی 

 کلیات ـ  الف 

)اشاره    2ها« چنین »بخش و هم   1ای های امنیتی منطقه کردن« در کنار مجموعه »امنیتی 
محیطی دارد(، سه  به تمایز بین امنیت نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست 

 . Wæver, 2004): (8مکتب کپنهاگ را شکل داده است    3انگاره اصلی 

ویلیامز  سی.  »امنیتی   مایکل  می درباره  تصریح    به   که   است   »دشوار   : نماید کردن« 

 
1. Regional Security Complex (RSC) 
2. Sectors 
3. Three Main Ideas 
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  نظامی،   امور   تحلیل   و   تجزیه   تواند ب   که   کرد   فکر   امنیتی   مطالعات   در   دیگری   دیدگاه 
گیری نظری  تحت یک جهت   را   ارتباطات   نظریه   و   مهاجرت   جنسیت،   زیست،   محیط 

چنین دشوار است که به دیدگاه دیگری در مطالعات  واحد، در خود داشته باشد. هم 
چنین مباحث متنوع و    1امنیتی اندیشید که در ساختار نظری و کاربرد تجربی خود 

 .  (Williams, 2011: 212)حال متمرکزی را ایجاد کرده باشد« در عین  

از مفهوم امنیت ذکر گردد. وی    ویور پیش از ورود به بحث الزم است که تعریف    
با کمک گرفتن از نظریه زبان ما  متذکر می  گردد: »امنیت چه زمانی وجود دارد؟ 

نظر    در این معنا، در   نظر بگیریم.  در   2عنوان یک کنش گفتاریتوانیم امنیت را به می 
آن  »امنیت«  واقعی گرفتن  چیزهای  به  نشانه  یک  که  حاصلی  گونه  دارد،  اشاره  تر 

است که خودش یک کنش است. با گفتن آن، چیزی انجام    3گفتاری ندارد بلکه پاره 
)همان می  در شرط شود  که  نام گونه  و  دادن  وعده  چیزی  بندی،  گذاری یک کشتی 

نماینده دولت انجام می  امنیت،  با گفتن  ، تحولی ویژه در یک حوزه خاص  4شود(. 
رای مسدود  نماید و در نتیجه یک حق ویژه برای استفاده از هر ابزاری که ب ایجاد می 

 . (Wæver, 1995: 55)شود«  نمودن آن منطقه الزم است قائل می 
عنوان بخشی از رساله دکتری وی در  که به   5های تثبیت« ویور در مقاله »ایدئولوژی 

طور  نویسد: »امنیت، اساسًا یک کنش گفتاری یا به منتشر گردیده، می   1997سال  
غیربیانی« دقیق  »کنش  یک  ]...[  می   6تر  هنگامی باشد  که  است  صدایی  که  امنیت، 

 
1. Its theoretical Structure and Empirical Application  
2. Speech Act 

3.  Utterance  از  گردد که قبل و بعد از آن سکوت باشد.گرا، به بخشی از گفتار اطالق میشناسی ساختدر زبان
گفتارهیا تنهیا از ییک واژه ییا گفتار را نباید با جمله یکسان دانست. زیرا ممکن است بسییاری از پارهرو، پارهاین

چه که فرد قبل یا بعد از صحبت شخص دیگیری ها یا از یک جمله ناقص تشکیل شده باشند. هر آنگروهی از واژه
ردی سوال گردید که »آیا کارت را انجام دادی؟« پاسخ »بلیی« ییا شود. مثالً اگر از فگفتار نامیده میگوید، پارهمی

 (.54  :1377دانل، گردد )مکگفتار محسوب می»خیر« آن فرد یک پاره

4. State Representative 
5. Ideologies of Stabilization 
6. Illocutionary Act 
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نمایند که نیاز به استفاده از یک حق ویژه برای جلوگیری از  ادعا می   1صاحبان قدرت 
گردد.  انداز می باشد، طنین بروز تحوالت خاص از طریق ارجاع به امنیت دولت می 

های  یک حق ویژه برای استفاده از ابزارهای غیرعادی که فراتر از فهرست سیاست 
باشد. یک حق ویژه که در تصویر اولیه از دولت مدرن که کارویژه اصلی    2مره روز 

 . (Floyd, 2010: 10)باشد، ریشه دارد«  آن تأمین امنیت و ثبات می 

به امنیت  مفهوم  از  ویور  که  تعریفی  میبنابر  یک  دست  امنیت  دهد، 
آن»کنش است.  میگفتاری«  نشان  خاطر  ویلیامز  سی.  مایکل  که    :سازدگونه 

زمان برای توسعه و طور هم دهد که به»این وضعیت به مکتب کپنهاگ اجازه می
و تجزیه و تحلیل آن استدالل نماید. تلقی   3محدود نمودن دستورکارهای امنیتی 

به کنش امنیت  یک  نامحدود    عنوان  تقریباً  گسترش  برای  اصل  در  گفتاری، 
می بکار  امنیتی  نهدستورکارهای  گسترده  تنها  رود.  احتمالی  تهدیدهای  قلمرو 

شوند )که با عنوان  شود، بلکه بازیگران یا موضوعاتی که مورد تهدید واقع میمی
امنیت«  می 4»مرجع  آنشناخته  برای  یا  شوند(  بازیگران  دربردارنده  که 

گردند   هستند،  سرزمینی  دولت  یک  نظامی  امنیت  از  فراتر  که  موضوعاتی 
 . (Williams, 2003: 513)توانند گسترده شوند« می

مفهوم   توضیحات،  این  ذکر  از  مورد  کردن امنیتی » پس  کپنهاگ  مکتب  منظر  از   »
می  قرار  می »امنیتی   گیرد: بررسی  را  به کردن  افراطی توان  نسخه  از  عنوان  تری 

تواند بر روی  می   6در نظر گرفت. از لحاظ نظری، هر موضوع عمومی   5کردن سیاسی 
)که دولت سر و کاری با آن    7گیر شود که از ]موضوع[ غیرسیاسی شده طیفی جای 

تصمیم  و  مباحث  حیطه  در  نیز  دیگری  طریق  هیچ  از  و  قرار  ندارد  عمومی  گیری 

 
1. Power-holders 
2. Everyday Politics 
3. Security Agenda 
4. Referent Objects of Security 
5. A more Extreme Version of Politicization 
6. Any Public Issue 
7. Nonpoliticized 
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است و    1گذاری عمومی گیرد( تا ]موضوع[ سیاسی شده )که بخشی از سیاست نمی 
تصمیم  ]اخذ[  من   نیازمند  تخصیص  به و  یا  حکومت  سوی  از  نادرتر،  گونه ابع  ای 

شده )که خود  است( تا ]موضوع[ امنیتی   2]نیازمند[ شکل دیگری از حکمرانی جمعی 
است و    3دهد که نیازمند تمهیدات اضطراری را نظیر یک تهدید وجودی نشان می 

می  توجیه  را  سیاسی  کردارهای  عادی  مرزهای  از  بیرون  در  اقداماتی  نماید(  انجام 
 . (Buzan, Wæver & de Wilde, 1998: 23)شیده شده است«  ک 

امرس  مقاله  رالف  »  ایدر  عنوان  امنیتی  کردن  امنیتیبا  »مطالعات  کتاب  در   »
به را  فوق  نکات  یک،  شماره  شکل  ارائه  با  بهمعاصر«،  میروشنی  کشد  تصویر 

(Emmers, 2013: 133) . 
(  5کننده )توسط یک بازیگر امنیتی   4توان گفت که »یک موضوع امنیتی بنابراین می 

عنوان تهدیدی برای بقای یک مرجع مشخص )نظیر دولت، ملت، نظم اقتصادی  به 
نماید حق بقا  شود که ادعا می های بارانی( درنظر گرفته می المللی، جنگل لیبرال بین 

است که در آن    6ای بدون بازگشت جا که موضوع بقا لزومًا شامل نقطه دارد. از آن 
، ]لذا[ قابل دفاع نیست که این موضوع را به  7رای عمل کردن خیلی دیر شده است ب 

این   8سیاست عادی  از  نمود.  امنیتی واگذار  بازیگر  ادعا می رو،  نماید که حق  کننده 
خاطر امنیت را دارد. با این  ، به 9استفاده از ابزارهای غیرعادی یا نقض قواعد عادی 

گردد، به این معنا که  انگارانه اتخاذ می صراحت سازه تعریف از امنیت، رویکردی به 
النفسه »تهدید« است ]یا خیر[، بلکه  پرسیم که آیا یک موضوع خاص فی ما دیگر نمی 

»چه  پرسش  چه بر  تحت  و  امنیتی  موقع  را  موضوعی  چه  کسی،  چه  شرایطی، 

 
1. Public Policy 
2. Communal Governance 
3. Emergency Measures 
4. Security Issue 
5. By a Securitizing Actor 
6. A Point of no Return 
7. Too Late to Act 
8. Normal Politics 
9. A Right to Use Extraordinary Means or Break Normal Rules 
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 . Buzan & Wæver, 2003): (71  شود« تمرکز می   1کند؟« می 

 کردنطیف امنیتی  .1شکل  

 
»امنیتی باب  در  را  توضیحات خود  اینبوزان و ویور  تکمیل میکردن«  -گونه 

  ساخته (بر)  اجتماعی  صورتبه  و  است  بیناذهنی[  امری]   کردن، امنیتی»نمایند:  
 آن  بقای  که  چیزی   عنوانبه  ،[«امنیت ]  مرجع»  آیا :  2[یابد می   تکوین   یا]   شودمی

  تا  شود   موجب  که   باشدمی  عمومی  مشروعیت[  از   حد   آن ]  دارای   شود   حفظ   باید
  از   و  دهند  نشان  تهدید  یک  عنوانبه  را  چیزی  آن،   به  استناد  با  بتوانند  بازیگران

  اینصورت  غیر  در  که  اقداماتی  تحمل  حداقل   یا   پیروی  به  را   دیگران   راه،   این
 3مجزا   اذهانی  در  و  ذهنی  صورتبه  کیفیت  این  نمایند؟  شوند، نمی  تلقی  مشروع
  گفتمانی،   قلمرو   از   بخشی   و   اجتماعی  کیفیتی   بلکه  شودنمی[  منعقد   یا ]  حاصل

 Buzan, Wæver)«  4باشد می  بیناذهنی  و  شده   ساخته  ( بر)  اجتماعی  صورتبه

 
1. When and under what Conditions who Securitizes what Issue 
2. Securitization is Intersubjective and Socially Constructed 
3. Subjective and Isolated Minds 
4. A part of a Discursive, Socially Constituted, Intersubjective Realm 
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& de Wilde, 1998: 31).  امنیتی در  تهدید    ؛کردنبنابراین  بحث   دیگر 
فایده و امثالهم مطرح نیست و تنها موضوع   ی   نبودن یک موضوع، هزینهی    بودن
 باشد. کردن مطرح میامنیتیگفتاری  بخش بودن یا نبودن کنشنتیجه

عنوان عنوان یک شرط عینی بلکه بهبهکردن، امنیت نه  رو در نظریه امنیتیاز این
می تلقی  خاص  اجتماعی  فرایند  یک  موضوعات نتیجه  اجتماعی  ساخت  گردد: 

چه)چهامنیتی   از  و  کسی  چه  یا  بماند چیزی  مصون  باید  بررسی  1چیزی  با  ؟( 
که از طریق آن »تهدیدها« بازنمایی یا شناخته   2کردن« های کالمی امنیتی»کنش

 .(Williams, 2003: 513)گیرند شوند، مورد تجزیه و تحلیل قرار میمی
امنیتی  ، در شکل شماره دو  کاولتیمریام دان کردن از منظر  اجزای اصلی نظریه 

به را  کپنهاگ  میمکتب  دانتصویر  در    کشد.  که  مواردی  است  معتقد  کاولتی 
سایه  خاکستری  رنگ  با  گردیدهتصویر  قسمتدار  )یعنی  چرایی  اند،  های 

امنیتیامنیتی بازیگر  نیات  و  فوق کردن  تمهیدات  پذیرش  کننده؛  و  العاده 
 مخاطب( نیازمند وضوح مفهومی یا نظری هستند. 

 کردن از منظر مکتب کپنهاگاجزای اصلی نظریه امنیتی  .2شکل  

 

(Dunn Cavelty, 2008, p. 28 ) 

 
1. Who or what is being Secured, wnd from what 
2. Securitizing Speech-acts 
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کردن  به امنیتی   توضیحات این بخش را با ذکر انتقاداتی که توسط سه محقق مختلف 
به  گردیده،  وارد  کپنهاگ  مکتب  منظر  می از  استریتزل بریم.  پایان  متذکر    1هولگر 

  النفسه گفتاری، فی   کنش   یک   عنوان   به   امنیت   نظر گرفتن   در اصلی    گردد: »ایده می 
دهد   است   محدود   حد   از   بیش  اجازه  واقعی   کردن امنیتی   محققان،   که  جهان  را    در 

  اظهارنظر   یک   کلمه،   واقعی   معنای به   گفتاری،   کنش   خود   حقیقت،   در .  مطالعه کنند 
فردی  بهترین    است   2زمان   در   خاص   نقطه   یک   در   امنیتی  در  به که    ندرت حالت، 

تمام می    در .  دهد   توضیح   کنند، می   پیروی   آن   از   که   را   اجتماعی   فرآیندهای   تواند 
  طور به   که   است   مواجه   اظهارنظر   فرایند   یک   بیشتر با   امنیتی،   محقق   یک   موارد،   اغلب 

شود«  می   تبدیل   کردن امنیتی   پس از آن به   که   کند می   ایجاد   3تهدید   متن   یک   متوالی 
(Stritzel, 2007: 377)  مایکل سی. ویلیامز نیز در خصوص انتقادات منتقدان .

نویسد: »نویسندگان در این موضوع  کردن از منظر مکتب کپنهاگ می نظریه امنیتی 
باشد، متحدالقول  کردن نیاز می تر به امنیتی شناختی تر و جامعه که به یک نگاه عملی 

کردن به پتانسیل کامل خود،  یدن نظریه امنیتی منظور رس ها معتقدند که به . آن هستند 
و در برخی از    -کردن[ نیازمند توسعه بیشتر  بندی مکتب کپنهاگ ]از امنیتی فرمول 
می   -موارد  اساسی  جهت  تغییر  به نیازمند    این   که   رسد می   نظر به   کلی،   طور باشد. 

  به   گرفتن امنیت در نظر    ایده   که این   -اول   : شود می   دنبال   مربوط   خط   دو   در   استدالل 
در کنش   یک   عنوان  به   اصلی   قالب   گفتاری    4اجتماعی   نظریه   از   شرحی   واسطه آن 

  های واقعی، پویایی  بتواند  که  است  رسمی   بسیار  و   5مایهکم  بسیار   که  شود می   محدود 
امنیتی کنش   که   اشکالی   و   ها استراتژی  انجام می   6کننده های  را   توانند  آشکار    دهند 

  فرایند   یک   کردن امنیتی   دارد می   بیان   کپنهاگ   مکتب   که   حالی   در   -دوم .  سازد 

 
1. Holger Stritzel  
2. A Single Security Articulation at a Particular Point in Time  
3. A Threat Text  
4. By a Version of Social Theory  
5. Thin  
6. Securitizing Acts  
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  است،  مهم  بسیار   2مخاطبان  کننده و بازیگر امنیتی  بین  رابطه   که در آن  است   1تعاملی 
  نیافته  توسعه   ای مالحظه  قابل   طور به  را   بعد  این   کردن ]از منظر منتقدان[نظریه امنیتی 

کنش   اشکال   دیدن   در   ناتوان   نتیجه،   در   و  امنیتی مختلف  و  های  دانسته  کننده 
زمینه امنیتی  به  وابسته  را  [  کردن  بافت می   و   3]یا  نظر  در  گیرد«  مخاطبان 

(Williams, 2011: 212) . 
این که  از  است  می  ترامبتارو  نشان  خاطر  گزنده  انتقادی  »مکتب  در  که  سازد 

است«    کرده   کمک 4امنیت   از   منفی   و   خاص  درک   به ایجاد یک   (CS)کپنهاگ  
(Trombetta, 2011: 140) . 

 گفتاری  تعریف کنشب ـ 

عنوان یک  امنیت را به  ،کردن   با عنایت به این مطلب که ویور در نظریه امنیتی 
  کنشگیرد، الزم است که توضیحاتی اجمالی در باب  گفتاری در نظر می  کنش 

     گفتاری ارائه گردد.
  که عملی  موقعیتی،  هر  در  است  معتقد  آستین   گفتاری، کنش  نظریه چارچوب   در
 :  است همبه مرتبط کنش  نوع سه دربردارنده  ،شودمی بیان گفتارپاره یک   تولید با

  زبان  معنادار  جمالت   و   عبارات   ها، واژه  صداها،  تولید   از   عبارت   :بیانی   کنش  *
  از  اعم  هاآن  صریح  معانی  همراهبه  واژگان  از  ایمجموعه   بیان  حاصل .  باشدمی

 . است مصداق و مفهوم

  تواندمی  که  گوینده  منظور  از  است  عبارت:  غیربیانی  یا  منظوری  کنش  *
  هااین  مانند  و   کمک   درخواست  یا  پیشنهاد  ارائه   تعهدی،   بیان  موضوعی،   اظهار
 .  گرددبرمی کنش  همین به گفتاری   کنش اصطالح معموالً. باشد

 
1. Interactive Process  
2. Relationship between Securitizing Actors and Audiences  
3. Context  
4. A Specific, Negative Understanding of Security 
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  که  تأثیری.  است  گفتارپاره  پیامد  حقیقت  در:  بیانیپس  یا  تأثیری  کنش  *
  ترغیب  ترس،   تنفر،   احساس  جمله  از   است،   مخاطب   در   آن   ایجاد  پی  در  گوینده

)10-11  :1394  اورکی،  و   ویسی )  باشد می  آن   نظایر   و   رضائی،   و   جعفری ( 
1393:   410 .) 

  این  بیان  در   گوینده  «ببند  را  پنجره»  گوید می  مخاطب  به  گوینده  که  هنگامی»
  گوینده  آستین،   تعبیر  مطابق   یا   نموده  اظهار   را  معناداری  هایواژه  ابتدا،  در   جمله
  امر  ببند،   را  پنجره  بیان  با  گوینده  آنکه  ضمن.  است  داده  انجام  را  بیانی  کنش 
  انجام  را   غیربیانی   یا   منظوری   کنش  گوینده   آستین،  منظر   از   درنتیجه،  و  نموده

  یعنی  باشد،  داشته  درپی   را   پنجره   شدن  بسته  یادشده،   عبارت   اگر .  است  داده
  سوم   کنش   گوینده   آستین،  تعبیر   مطابق   نماید،  اطاعت   گوینده  امر   از   مخاطب

 (. 33    :1385  سرل، )  «است داده انجام  نیز را  «بیانیپس یا  تأثیری کنش » یعنی 
امنیتی نظریه  ویور  خود  که  است  ذکر  به  نظریات  الزم  از  ملهم  را    چهارکردن 

»کنت   و  اشمیت«  »کارل  دریدا«،  »ژاک  آستین«،  ال.  »جان  بزرگ  اندیشمند 
می به  کنش  .(Floyd, 2010: 9)داند  والتز«  یا  دقیقگفتاری  کنش  طور  تر 

ویور از آستین    دهنده تأثیرپذیری عمیقویور نشاندیدن امنیت توسط    غیربیانی
 باشد. می

 کردن از منظر مکتب کپنهاگ اجزای اصلی نظریه امنیتی پ ـ

 کننده شرایط تسهیل 

دووایلد و  ویور  بوزان،  تعریف  هستند    ی طی شرا  1کننده لیتسه  طیشرا»  ؛مطابق 
امنو    کند یها عمل متحت آن  ی گفتارکه کنش     ا ی را کاهش    کردن یتی احتمال 

شرا دهند یم  شیافزا مقوله   یگفتار  کنش   کی بودن    زیآم تیموفق   طی .  دو  تابع 
 :  باشدیم

 
1. Facilitating Conditions 
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  ان یم   در  ؛ منظور متابعت از قواعد کنشبه 1ی دستور ی    ی زبان  ،ی]مقوله[ درون  ی1
امن   یرویپ ]موضوع[    نی ترمهم  ،یکنش گفتار  کی   یدرون   طیشرا قالب    ،یت یاز 

امن  زبان  طراح   تیدستور  تهد  یطرح   یو  دربردارنده  که  نقطه    ، یوجود  دیاست 
راه بدون   و  درونی    .باشد  2رفت برون  ی احتمال  بازگشت  شرایط  از  دیگر  ]یکی 

گفتار  ک ی   بودن  آمیز موفقیت رعایت[  یکنش  عموم،  زبان    تی امن  یدستور 
  حبتص نمونهعنوان  به  باشدمی  مختلف  یهابخش 3لهجه خاص   ای   شی گو  همراهبه

  یداری پا  ، ی اسیدر بخش س   ت یو حاکم  ییشناسا  ، محورمعهدر بخش جا  تیاز هو
 آن.  ر ی و نظا یطی محستی در بخش ز 

که    ی تیمنظور در دست گرفتن موقع به 4ی و اجتماع  یانهی زم  ، ی رونی]مقوله[ ب  ی2
پذ  ق ی ]از طر  انجام  بتواند  گفتار  یرونیب   جنبه  ؛ردی آن[ کنش  دو شرط    یکنش 

 عمده دارد:  
با  کننده یت یامن   گر ی باز  ای  5کننده   انیب  یاجتماع  ه ی سرما  یکی  موضع   دیکه  در 

به باشد، هرچند  اقتدار رسماقتدار  ب  گر ی د   و  نگردد   ف ی تعر  ی عنوان    یرون یشرط 
تهد به م  د ی واسطه  محتملکندیعمل  که  .  است  از طر  نفر   ک ی تر    ک ی   ق ی بتواند 

نما  یتی امن  دی تهد مشخص  د،ی جادو  موضوعات  به  بتواند  عموماً   یاگر  که 
اشاره    -آلوده  یهاآب  ای ها، احساسات خصمانه  تانک  رینظ  -هستند  ننده دک ی تهد
 (.Buzan, Wæver & de Wilde, 1998, pp. 32-33) «دی نما

 واحدهای تحلیل امنیت 

سه نوع از    ان یم  ز ی تما  ازمند ین   ت،ی در قبال امن  یبر کنش گفتار  ی مبتن  کرد ی رو
  لیکه در تحل 6ی کارکرد  گرانیو باز  کنندهیت ی امن  گرانیمرجع، باز  ی عنی واحدها  

 
1. Internal, Linguistic-grammatical 
2. Existential Threat, Point of no Return, and a Possible Way out 
3. Particular Dialect 
4. External, Contextual and Social 
5. The Social Capital of the Enunciator 
6. Referent Objects, Securitizing Actors and Functional Actors 
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 : باشدینقش دارند، م تی امن

 مراجع امنیت* 

 ی قرار دارد و ادعا  دیها در معرض تهدآن  تیموجود  رسدینظر مکه به  ییزهایچ
  در  .(Buzan, Wæver & de Wilde, 1998): 36دارند  1بقا یبرا یمشروع

  ک ی عنوان  را به  ی زیکه هرچ  ند یتالش نما  توانندیم  کننده یتیامن   گران یاصل، باز
امن  امن   ی تلق  ت یمرجع  مرجع  چ  ت یکنند.  م  ی زیآن  شما  که  بدان    د یتوانیاست 
نما بگو  دی ی اشاره  بنابراد ییو  دارد،  ماندن  زنده  »حق  ...   نی :  که  است   2الزم 

(Buzan & Wæver, 2009: 255). 

 کنندهبازیگران امنیتی *

قرار دارد،   د ی در معرض تهد   ی که از لحاظ وجود   ی ز ی اعالم چ  ق ی که از طر  ی گران ی باز 
 & Buzan, Wæver) کنند ی م  ی ت ی [، موضوعات را امن ت ی مرجع ]امن  ک ی [ ی عن ی ] 

36) :de Wilde, 1998  . رایج عمل،  امنیتی در  بازیگران  رهبران    3کننده ترین 
 Buzan)) هستند    4های فشار گران و گروه ها، البی ها، حکومت سیاسی، بروکراسی 

& Hansen, 2009: 214 .   کننده شخص یا گروهی است که کنش بازیگر امنیتی  
 . Buzan, Wæver & de Wilde, 1998): 40)   5دهد گفتاری امنیتی را انجام می 

 بازیگران کارکردی * 

  گرانی باز  ن ی . ا دهند یقرار م  ریرا تحت تأث 6بخش   کی   یهاییای که پو   یگرانی باز
آن مربدون  ]امن که  باشند  ت یجع  به  یگری باز  ای [  که  طرف    یندگ ی نماباشند  از 

 
1. A Legitimate Claim to Survival 
2. It has to Survive, Therefore it is Necessary to ... 
3. Most Common Securitizing Actors 
4. Lobbyists, and Pressure Groups 
5. A Securitizing Actor is someone, or a Group, Who Performs the Security Speech 
Act 
6. Dynamics of a Sector 
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]امن  امن ت یمرجع  اعالم  امن  مات یبر تصم  کند، یم  ت ی[    ت ی ]اتخاذ شده[ در حوزه 
 (.Buzan, Wæver & de Wilde, 1998: 36) گذارندیم ریتأث

مطرح   اوله ویورکردن مکتب کپنهاگ که توسط  صورت خالصه، نظریه امنیتیبه
می ما  به  امنیتیگردیده  بازیگر  یک  که  اجتماعی  گوید  دارای سرمایه  که  کننده 
رئیس )مثالً  به  است  را  امنیتی  موضوع  یک  بقای جمهور(  برای  تهدیدی  عنوان 

می اعالم  ملت(  یک  )مثالً  امنیت  مرجع  و یک  مردم  )عامه  مردم  به  و  نماید 
در معرض خطر است و در حال    گوید چون بقای آن مرجع امنیتینخبگان( م

راه و  تمهیدات  با  و  هستیم  بازگشت  بدون  نقطه  به  عادی رسیدن  کارهای 
و  نمی تدابیر  از  که  هستیم  مجبور  بنابراین  نمود،  مقابله  تهدید  آن  با  توان 

فوق بهتمهیدات  بودجه  شدید  افزایش  )نظیر  تأمین  العاده  با منظور  مقابله  اعتبار 
ها( استفاده نموده و حتی قواعد موجود  نمودن بودجه سایر بخشآن تهدید و کم

نمی عادی  شرایط  در  اگرچه  نیز  مردم  نماییم.  نقض  راهرا  آن  و  توانند  کارها 
تدابیر را تحمل نمایند و در مقابل نقض قواعد عادی سکوت نخواهند نمود، لکن  

امنیت و برای آنکه تهدید نتواند کارساز شود، با   دلیل اهمیت حفظ بقای مرجعبه
فوق تمهیدات  و  هزینه تدابیر  )هرچند  آنان    العاده  بر  را  فراوانی  محدودیت  و 

 کنند.   نمایند و نقض قواعد عادی را تحمل میمترتب سازد(، موافقت می

کنش بررسی  امنیتی  روش   بازیگرگفتاری  توسط  ویروس  کرونا   کردن 
 کنندهامنیتی

الزم به ذکر است که ویور در چارچوب نظری خود، استفاده از تحلیل گفتمان را  
دهد،  کردن یک موضوع امنیتی پیشنهاد میگفتاری امنیتی منظور بررسی کنش به

نمی گفتمان، وی مشخص  تحلیل  متعدد و چندگانه  انواع  به  توجه  با  سازد  لکن 
کردن یک  گفتاری امنیتی   باید در بررسی کنشکه کدام نوع تحلیل گفتمان می

سان و با عنایت به این نقیصه  کننده مورد استفاده قرار گیرد. بدینبازیگر امنیتی
توان بدون بکارگیری روش تحلیل گفتمان و  شناختی در نظریه ویور، میروش
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تسهیل شرایط  بررسی  طریق  و  امنیتی  گفتاری  کنش  کنندهاز  اظهارات  کردن، 
امنیتیهای  کنش )دهقانی  بازیگر)ان(  داد  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  را  کننده 

 .(14:  1396فیروزآبادی و رضایی، 
امنیتی  در این پژوهش، کنش  امنیتی ویروس کوویدگفتاری    19-کردن تهدید 

 گیرد:به دو طریق مورد بررسی قرار می
اول کنش  ـ  روش  اصلی  عناصر  امنیتی  یافتن  نظیر  گفتاری  بر  تأککردن  ید 

بقای  ضرورت  به  اشاره  و  امنیت  مرجع  بقای  متوجه  )تهدید(  امنیتی  موضوع 
العاده و نقض قواعد عادی و ضرورت پذیرش  مرجع امنیت، اتخاذ تمهیدات فوق

   ؛کنندهدر اظهارات بازیگر امنیتی تدابیر غیرعادی توسط مردم
دوم تسهیل  ـ  روش  شرایط  دامنیتی  گفتاری  کنش  کننده بررسی  ر  کردن 

 کننده.   اظهارات بازیگر امنیتی
پیام مصاحبهسخنان،  ...ها،  و  امنیتی  ها  جانسون،   نظیر کننده  بازیگر  بوریس 

صدر  نخست مرکل  آنجال  بریتانیا؛  و    وزیر  آلمان  موریسون،  اعظم  اسکات 
 معتبر میسر گردید.   هایاز طریق تارنما  وزیر استرالیانخست

نکته بخش  آخرین  این  در  که  این  میای  به  پاسخ  گیرد،  قرار  توجه  مورد  باید 
دولت اقدامات  بررسی  مقاله  عنوان  که  است  احتمالی  با پرسش  مواجهه  در  ها 

-گفتاری امنیتی  باشد، پس چرا در این بخش تنها کنشمی  Covid-19پاندمی  
جانسون،   بوریس  و  کردن  مرکل  قرار  آنجال  بررسی  مورد  موریسون  اسکات 

پاسخمی در  میب  ،گیرد؟  اکتفا  نکته  این  که  ه  کشورهایی  تمامی  در  که  گردد 
فوق تدابیر  و  به العادهتمهیدات  کوویدای  ویروس  تهدید  با  مقابله    19-منظور 

وزیر،  جمهور، نخست  تواند رئیسکننده که میاتخاذ گردیده، یک بازیگر امنیتی
ذی مقامات  دیگر  و  بهداشت  باشدوزیر  امنیتی  ؛صالح  به  تهدید  نسبت  کردن 

طی   دولتی  مقام  سه  این  که  فرآیندی  مشابه  دقیقاً  است،  نموده  اقدام  ویروس 
های مختلف  توان ادعا نمود که بسیاری از مقامات دولترو، مینمودند. از این 
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اعمال  راستای  در  را  دولتی  مقام  سه  این  اظهارات  مشابه  جهان،  سطح  در 
 جهه با کروناویروس بر زبان راندند. اقدامات محدودکننده در موا

جانسون،   بوریس  اظهارات  بررسی  پژوهش،  این  در  و بنابراین  مرکل  آنجال 
ای از خروار« انتخاب گردید. چرا که  مصداق »مشت نمونهبه  ، اسکات موریسون

ذی مقامات  تمامی  اظهارات  به  بررسی  توجه  با  کشورها  های  محدودیتصالح 
این    رو،صالح. از اینمقدور است و نه بهنه  وهشی، پژ-معمول نشر مقاالت علمی

شود در تمامی کشورهایی که اقدامات محدودکننده در  نکته مفروض گرفته می
پاندمی کووید با  می  19  -مقابله  مقام اعمال  سه  این  که  فرآیندی  مشابه  گردد 

امنیتی در  محدودیتدولتی  اعمال  و  کروناویروس  بهکردن  شدید  کار  های 
 گردد.  د، تکرار میگیرن می

 بررسی اظهارات بوریس جانسون، آنجال مرکل و اسکات موریسون  ـ الف 

این بخش و جهت بررسی کنش  امنیتی  در    19-ویروس کوویدکردن  گفتاری 
مهم از  مورد  دو  جانسون،  بوریس  سخنرانیتوسط  در  ترین  یکی  وی،  های 

 گیرد.بررسی قرار میکنفرانس مطبوعاتی و دیگری در مجلس عوام مورد 
نخست جانسون،  با بوریس  خود  خبری  کنفرانس  نخستین  در  بریتانیا  وزیر 

راه تاریخ  موضوع  در  که  کرونا  ویروس  با  مقابله    2020مارس    16کارهای 
 برگزار گردید، اظهار داشت:  

As we said last week, our objective is to delay and flatten the 
peak of the epidemic by bringing forward the right measures 
at the right time, so that we minimize suffering and save 

lives. 
تأخیر انداختن و کاهش  گونه که در هفته گذشته اظهار گردید، هدف ما به»همان

پیش بردن تمهیدات صحیح در  گیری از طریق ]اتخاذ و[ بهشیب نقطه اوج همه
ها  حداقل برسانیم و زندگیها را بهکه بتوانیم رنجطوریباشد، بهب میزمان مناس

      (.Johnson, March 16, 2020)را نجات دهیم« 
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راه و  تمهیدات  اظهارات خود،  ادامه  کرونا را  وی در  با ویروس  مقابله  کارهای 
 شمارد: چنین برمیاین

And without drastic action, cases could double every 5 or 6 
days.  
So, first, we need to ask you to ensure that if you or anyone 
in your household has one of those two symptoms, then you 
should stay at home for fourteen days. That means that if 
possible you should not go out even to buy food or essentials, 
other than for exercise, and in that case at a safe distance 
from others. If necessary, you should ask for help from others 
for your daily necessities. And if that is not possible, then 
you should do what you can to limit your social contact when 
you leave the house to get supplies.  
So, second, now is the time for everyone to stop non-
essential contact with others and to stop all unnecessary 
travel. We need people to start working from home where 
they possibly can. And you should avoid pubs, clubs, theatres 
and other such social venues…  

  روز  6  یا  5  هر  توانند می  موارد ]ابتال[  موثر ]و جدی[،   اقدامات  بدون ]اتخاذ[  »و
  اگر   که  کنید   حاصل   اطمینان  بخواهم   شما  از  باید   ابتدا   بنابراین،.  شوند   برابر  دو

  دارد،   را  کرونا[نشانه ]ابتال به بیماری    دو   این  از   یکی   شما،  خانه  در   کسی   یا   شما
المقدور حتی  حتی  که   معنا است  بدان  این .  بماند  خانه  در   روز   چهارده   باید   پس

بروید، مگر برای انجام    ]از خانه[ بیرون   ضروری نباید   وسایل   یا   غذا   برای خرید 
  صورت   در .  دیگران ]را حفظ کنید[  با  ایمن  فاصله  صورت ]نیز[این   در  و  ورزش
  و.  بگیرید  کمک   دیگران   از   باید   خود  روزمره  نیازهای  ]تأمین[منظور  به  لزوم، 

  باید  منظور تأمین مایحتاج، پس هنگام ترک خانه به  ندارد،   وجود  امکان  این  اگر
  توانیدمی  که  را  چهدر راستای محدود نمودن ارتباط اجتماعی ]با دیگران[ هر آن

]آن  دهید.  انجام دوم   همگان   که  است   رسیده  فرا  آن  زمان  اکنون  که[، ]مورد[ 
نموده  دیگران   با  غیرضروری  تماس متوقف    غیرضروری  سفرهای  از  و  را 

  شروع  خانه  مردم تا جایی که امکان دارد، کار را از   که  ضرورت دارد .  بپرهیزند 
تئاتر]سالن  ها]ی شبانه[،کلوب  ها،میخانه  از   باید   و .  کنند   اماکن  دیگر  و   های[ 
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     (.Johnson, March 16, 2020)« ...ند نمای  خودداری  چنینی این اجتماعی
به بریتانیا  عوام  مجلس  در  مشابه  اظهاراتی  در  جانسون  می    11تاریخ  همچنین 

 عنوان داشت:  2020
For the last two months, the British people have faced a 
grave threat … We have together observed the toughest 
restrictions on our freedoms in memory, changing our way of 
life on a scale unimaginable only months ago. 

-سخت   هم   با   ما ...    اند شده   مواجه   جدی   ی تهدید   با   گذشته   ماه   دو   »مردم بریتانیا طی 
هایمان را که به خاطر داریم،  ]ی تحمیلی[ اعمال شده بر آزادی   ها محدودیت   ترین 

  که   ایم داده   تغییر   تصور   غیرقابل   مقیاسی   در   را   خود   زندگی   شیوه   و   ایم کرده   مشاهده 
   . (Johnson, May 11, 2020)شد«  نمی   تصور   پیش اصالً   ماه   چند 

There could be no greater mistake than to jeopardise 
everything we have striven to achieve by proceeding too far 
and too fast. We will be driven not by hope or economic 
revival as an end in itself, but by data, and science and public 
health. And so the Government is submitting to the House 
today a plan which is conditional and dependent as always on 
the common sense and observance of the British people, and 
on continual re-assessment of the data. That picture varies 
across the regions and Home Nations of the United Kingdom, 
requiring a flexible response. Different parts of the UK may 
need to stay in full lockdown longer… as Prime Minister of 
the UK, I am in no doubt that we must defeat this threat and 
face the challenge of recovery together.  

سریع ]در    خیلی  و   حد  از  بیش  اقدام  با  که  وجود ندارد  ین ا  تر از »اشتباهی بزرگ
  برای  که  را   چهآن  هر   های اعمالی[،آزادسازی گسترده و خیلی سریع محدودیت

مبنای ]حفظ[  نه  ما.  اندازیم   خطر  به  ایمکرده   تالش  آن  به  یابیدست   یا  امید  بر 
اساس  بلکه  اقتصادی،  احیای پیش خواهیم  به  عمومی  بهداشت   و  علم   ها، داده  بر 
این.  رفت  ]عوام[  به  را   طرحی  امروز   دولت  رواز    مثل   که  کندمی  ارائه  مجلس 

]طرح[  و   سلیم  عقل  به  همیشه رعایت  مردم  ]میزان[    ارزیابی  و   بریتانیا  توسط 
مستمر  مجدد مشروط داده  ]و[  می  و  ها    مناطق  در  تصویر   این.  باشدوابسته 

بریتانیا  ملل  و  مختلف شمالی[  ]نظیر    داخلی  ایرلند  و  ولز  اسکاتلند،  انگلستان، 
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]ارائه[  و   است  متفاوت  هایبخش.  باشدمی  پذیر انعطاف   پاسخ   یک  مستلزم 
  قرنطینه   در   تریطوالنی  مدت   که   باشند  داشته  نیاز   است   ممکن  بریتانیا  مختلف

  تهدید   این  باید   که  ندارم  شک   بریتانیا   وزیر  نخست  عنوان به  بمانند... من  کامل
چالش  هم  با  و   دهیم  شکست   را شویم«    با  مواجه  اوضاع  به  بخشیدن  بهبود 

(Johnson, May 11, 2020). 
 های مشابهی را اعمال نمود.آنجال مرکل، صدراعظم آلمان نیز محدودیت

Germany on Sunday barred groups of more than two people 
from gathering, except for families, and Chancellor Angela 
Merkel later said she herself was going into isolation because 
her doctor had tested positive for the coronavirus… “Our 
own behavior,” she said, “is currently the most effective 
antidote we have: to reduce public life as much as is possible, 
to reduce contact with people through whom the virus could 
be transmitted.”  “In short,” she said, “that’s how we save 

lives.”...  
یک  روز  ] »آلمان  هم 2020مارس    22شنبه  گروه ،  بیش نشینی[    نفر،   دو   از   های 

پس   اعظم ]آلمان نیز[ صدر   مرکل،  آنگال   و  اعالم نمود   را ممنوع   ها خانواده   استثنای به 
محددیت  این  ]اعالم  نمود   ها[از  نیز   که   اعالم  او    زیرا   دارد   قرار   قرنطینه   در   خود 
او گفت »رفتار ما در حال حاضر    . بوده است  مثبت  دکتر وی  آزمایش کروناویروس 

عبارت   ]که  داریم  اختیار  در  ما  که  است  پادزهری  کاهش  موثرترین  از[:  است 
عمومی  اختالط[  ]و  ویروس    زندگی  که  افرادی  با  تماس  کاهش  و  ممکن  حد  تا 

آن به  می واسطه  انتقال  به ها  گفت یابد«.  او  می   : صورت خالصه،  این ما  گونه  خواهیم 
 . (Bennhold & Eddy, March 22, 2020)«  ها را نجات دهیم زندگی 

What has Germany announced ? 
People will not be allowed to form groups of three or more in 
public unless they live together in the same household, or the 
gathering is work-related. Police will monitor and punish 
anyone infringing the new rules. 
Restaurants will now only be allowed to open for takeaway 
service. All restrictions apply to every German state, and will 
be in place for at least the next two weeks. 
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“The great aim is to gain time in the fight against the virus”, 
said Mrs Merkel, urging citizens to keep contact outside their 
own household to an absolute minimum and to ensure a 
distance of at least 1.5m (5ft) from another person when in 

public. 
نموده   هایی[]محدودیت چه   »آلمان  اعالم    های گروه   تشکیل   به   مجاز   افراد   است؟   را 

]اعضای یک خانوار    که آن   مگر   بود،   نخواهند   عمومی   عرصه   در   تر بیش   یا   نفره   سه 
با  [  ها ]آن   کار   به   مربوط   گردهمایی   این   یا   کنند،   خانه زندگی   یک   در   هم   بوده و[ 

]شخص خاطی را[    و   نظارت   شخصی   بر نقض قواعد جدید توسط هر   پلیس .  باشد 
]به    تحویل   خدمات   منظور به   تنها   ها رستوران   اکنون .  نمود   خواهد   مجازات  غذا 

  آلمان   ایاالت   هریک از   بر   ها محدودیت   تمامی .  هستند   بازگشایی   به   مشتری[ مجاز 
  »هدف :  گفت   مرکل   خانم .  د باش می   برقرار   آینده   هفته   دو   برای   حداقل   و   شده   اعمال 
]کافی[  حصول   اصلی  شهروندان  باشد می   ویروس   با   مبارزه   در   زمان  از  ]وی[   ،»

های خارج از منزل را به حداقل ممکن برسانند و مراقب  ]آلمان[ خواست تا تماس 
]به  نیم متر ) باشند که در عرصه عمومی حداقل  از دیگران    5میزان[ یک و  فوت( 

   (BBC News, March 22, 2020).  « فاصله بگیرند 
نخست موریسون،  محدودیت  اسکات  نیز  استرالیا  نظیر  وزیر  مشابهی  های 

که    ویوزیر بریتانیا و صدراعظم آلمان اعمال نمود. در بیانیه مطبوعاتی    نخست
 منتشر گردید، آمده است:  2020مارس  22در 

Australian governments are focused on working together to 
slow the spread of coronavirus (COVID-19) to save lives. 
Every extra bit of time allows us to better prepare our health 
system and put measures in place to protect Australian lives. 
We will be living with this virus for at least six months, so 
social distancing measures to slow this virus down must be 
sustainable for at least that long to protect Australian lives, 
allow Australia to keep functioning and keep Australians in 
jobs...  

  سرعت شیوع   منظورکاهش به   دیگر یک   با   همکاری   استرالیا بر های ]فدرال[  »دولت 
نجات (  COVID-19)   کرونا   ویروس  هدف    هر .  هستند   متمرکز   ها انسان   جان   با 



 131  ...کروناویروس و پذیرش اقدامات  کردنامنیتي

 

را   ما   به   اضافی   میزان زمان  امکان    آماده   بهتر   را   خود   بهداشتی   نظام   تا   دهد می   این 
  ما .  بگیریم   نظر   در   استرالیا ]مردم[    جان   از   حفاظت   منظور به   را   تمهیداتی   و   کنیم 

حداقل ]به  تمهیدات    بنابراین   کرد،   خواهیم   زندگی   ویروس   این   با   ماه   شش   مدت[ 
  این   سرعت انتشار   کاهش   منظور به   گذاری اجتماعی فاصله   ]اتخاذ شده در راستای[

زندگی   برای   حداقل   باید می   ویروس  از  بتواند  که  استرالیا   مدتی    محافظت   ]مردم[ 
  را   ها اجازه دهد کارکرد ]و عملکرد[ کشور برقرار بماند و  مشاغل استرالیایی نماید،  

 (Morrison, March 22, 2029)]توسط مردم[ تحمل گردد«.    حفظ نماید، 

مطبوعاتی  محدودیت بیانیه  در  که  اعمالی  موریسون  های  تأکید  اسکات  مورد 
 شرح ذیل بود: قرار گرفت، به

National Cabinet agreed to move to more widespread 

restrictions on social gatherings . 
Australians should expect these measures to be in place for at 

least 6 months . 
The following facilities will be restricted from opening from 

midday local time 23 March 2020 : 
- Pubs, registered and licenced clubs (excluding bottle 

shops attached to these venues), hotels (excluding 
accommodation) 

- Gyms and indoor sporting venues   
- Cinemas, entertainment venues, casinos, and night clubs 
- Restaurants and cafes will be restricted to takeaway 

and/or home delivery 
- Religious gatherings, places of worship or funerals (in 

enclosed spaces and other than very small groups and 
where the 1 person per 4 square metre rule applies). 

محدودیت  به   که  نمود   موافقت  ملی  »کابینه مورد  گسترده   هایاعمال    در 
 . آورد روی اجتماعی جتماعاتا

  برقرار  ماه  6  برای  حداقل  اقدامات  این  که  باشند  داشته  انتظار  باید  هااسترالیایی
 . باشد

محلی با محدودیت    وقت  به  2020  مارس   23روز  نیم  از   زیر   بازگشایی اماکن
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 : خواهد بود مواجه

  مشروب  استثنای  به)  مجوز  دارای  و   شده ثبت  هایباشگاه  ها، میخانه -
فروش  صورت بطری بهها ]که مشروب را بهمکان  این  به  وابسته  هایفروشی

اقامت ]مورد   محل  عنوان[]یی که به  هااستثنای هتل  به)  هاهتل  ، ( رسانند[می
 ؛ (گیرند[استفاده قرار می

 ؛سرپوشیده  ورزشی اماکن و ورزشی  هایسالن -

 ؛شبانه هایکلوپ و  کازینوها تفریحی،  اماکن سینماها،  -

  تحویل  یا /و  غذا ]ی آماده به مشتری[  تحویل  به  ملزم   هاکافه  و   ها رستوران -
 ؛ بود خواهند  خانه ]به مشتری[  ]غذا[ در

بسته،    فضاهای  در )  جنازه   تشییع   مراسم   یا  هاگاهعبادت  مذهبی،  اجتماعات -
  هر  در  ها قانوندر آن  که  هاییمکان  و  کوچک  بسیار  هایاستثنای[ گروه]به
 .(,Morrison, 2029, March 22)« (شودمی اعمال  نفر 1مربع   متر 4

کردن کروناویروس توسط این سه  گفتاری امنیتی  روش اول بررسی کنش  ی ب
کنش  اصلی  عناصر  یافتن  امنیتی  مقام:  بازیگر  گفتاری  اظهارات  در  کردن 

   کنندهامنیتی
-گفتاری امنیتی  پارامترهای کنشوضوح تمامی  اظهارات این سه مقام دولتی به

مرجع   بقای  ضرورت  تهدید،  بر  تأکید  دارند.  خود  در  را  کروناویروس  کردن 
العاده و نقض قواعد عادی و ضرورت پذیرش تدابیر  امنیت، اتخاذ تمهیدات فوق

مردم توسط  پارامترهایی هستند که کنش   ،غیرعادی  امنیتی  همه  کردن  گفتاری 
را   امنیتیمی  بخشنتیجهکروناویروس  بازیگر  بنابراین  این نمایند.  )در  جا  کننده 

نخستنخست و  آلمان  بریتانیا، صدراعظم  امنیتیوزیر  موضوع  استرالیا(،    وزیر 
جا  «( را تهدیدی برای بقای یک مرجع )در این 19-جا »ویروس کووید)در این 

ای  بقا، نقطهنماید که حق بقا دارد. در  ملت بریتانیا، آلمان و استرالیا( تعریف می
می نشان  که  دارد  وجود  بازگشت  شده  بدون  دیر  خیلی  کردن  عمل  برای  دهد 

نمی لذا  )آناست،  کرد  محول  عادی  سیاست  به  را  موضوع  این  که  توان  جا 



 133  ...کروناویروس و پذیرش اقدامات  کردنامنیتي

 

می اعالم  جانسون  ]اتخاذ[نماید  بوریس  ]وجدی[،   اقدامات  بدون  موارد    موثر 
...   برابر  دو  روز  6  یا  5  هر  توانند می  ]ابتال[ و  بخش  شوند  دلیل  این  به   .)
بهامنیتی عادی کننده  قواعد  نقض  و  غیرعادی  ابزارهای  از  مرجع،  بقای  منظور 

ها ازجمله عدم خروج  محدودیت  ترین جا اعمال سخت)در این  نماید استفاده می
خانه،   تماساز  نمودن  از   و  دیگران  با  غیرضروری  متوقف   سفرهای   پرهیز 

ح عدم  دورکاری،  میخانهغیرضروری،  در  کلوبضور  ...ها،  و  شبانه  (.  های 
شوند  هستند، مشروع قلمداد نمیابزارهایی که در شرایط عادی غیرقابل توجیه  

 گردند.   و تحمل نمی
کردن کرونا ویروس توسط این سه  گفتاری امنیتی  روش دوم بررسی کنش  ی  پ

در اظهارات کردن  امنیتی  گفتاریکنش  کنندهمقام دولتی: بررسی شرایط تسهیل
 کننده  بازیگر امنیتی

که   مطلب  این  به  اصلی  «  عمومی  پذیرش»و  «  تهدید  تجلی»باتوجه  رکن  دو 
میامنیتی شکل  را  میکردن  امنیتی  زمانی  تنها  موضوع  یک  و  که  دهند  شود 

ها اشاره  کننده که مکتب کپنهاگ بدانرا بپذیرند و شرایط تسهیل  مخاطبان آن
موجب  می امنیتینماید  پذیرش  توسط  تسهیل  امنیتی  موضوع  یک  کردن 

کردن کروناویروس  مخاطبان گردد، این شرایط تسهیل کننده در رابطه با امنیتی
 گیرد.  توسط بوریس جانسون مورد بررسی قرار می

گفتاری بوریس جانسون، آنجال مرکل و اسکات موریسون   کنش   برای بررسی
امنیتیرا   کووی درباره  ویروس  تسهیل  بر  19-دکردن  شرایط  که  حسب  کننده 

نتیجه  کنش را  میگفتاری  آنبخش  از  باید گفت،  دیدگاه  سازند،  مطابق  که  جا 
کپنهاگ و    ، مکتب  درونی«  »شرایط  دسته  دو  به  گفتاری  کنش  هر  موفقیت 

گفتاری از همه   کنش  »شرایط بیرونی« بستگی دارد و در میان شرایط درونی هر
امنیتی، دستور زبان امنیت و درانداختن طرحی است که    پیروی از قالب   ،ترمهم

سه  رفت باشد،  احتمالی برون  بازگشت و راه متضمن تهدید وجودی، نقطه بدون  
در این زمینه موفق عمل نمودند. یعنی هم کروناویروس را    مقام دولتی مذکور



 يپژوهفصلنامه دولت   134

 

معرفی    عنوان یک تهدید وجودی )تهدید علیه ملت بریتانیا، آلمان و استرالیا(به
بدون   نقطه  به  استرالیا  و  آلمان  بریتانیا،  که  دادند  نشان  هم  و  بازگشت  کردند 

بر راه   ندارسیده تلویحاً  ویروس کرونا( و هم  توسط  باال  میر  و  احتمالی    )مرگ 
حتی  برون نهادند.  انگشت  محدودکننده(  تمهیدات  و  تدابیر  اتخاذ  )یعنی  رفت 

در یعنی  خاص  لهجه  یا  ج  گویش  بودن  و  خطر  آلمان  بریتانیا،  شهروندان  ان 
کنش   بیرونی  شرایط  در  نمودند.  رعایت  را  کرونا  ویروس  توسط  استرالیا 
را   بعد  دو  هر  موریسون  اسکات  و  مرکل  آنجال  جانسون،  بوریس  گفتاری، 

کننده، در  کننده یا بازیگر امنیتیسرمایه اجتماعی بیان  :رعایت نمودند. یعنی اوالً
آن جانسون،  بوریس  قرار  اینجا  جایگاهی  در  موریسون  اسکات  و  مرکل  جال 

کنش بتواند  که  موفقیت  داشت  باشندگفتاری  داشته  این    :ثانیاً  ؛آمیز  به  باتوجه 
می اشاره  تهدید  به  بیرونی  شرط  دومین  که  امور مطلب  به  بتوان  یعنی  نماید، 

  سه مقام دولتی مذکورشوند اشاره کرد،  مشخصی که عموماً تهدیدکننده تلقی می
 را مجسم سازند.   19-ویروس کوویدکه تهدید امنیتی  شدند وفق م

در    کردن کروناویروسامنیتیای در  گردد که اگرچه چنین رویهمجدداً تأکید می
جهان کشورهای  از  به  بسیاری  و  مقاله  این  در  لکن  گردید،  دلیل  تکرار 

گردد  استرالیا اکتفا میهای معمول نشر به ذکر نمونه بریتانیا، آلمان و  محدودیت
محتوایی   مباحث  بر  اصلی  تمرکز  امنیتی  کنشو  کروناویروس  گفتاری  کردن 

 پذیرد. صورت می 
اصلی:  شکل  ی  ت فرضیه  محدودکننده  گیری  اقدامات  پذیرش  چگونگی 

  توسط عامه مردم های مختلف در مواجهه با کروناویروسدولت
-و به   1اری یک نیروی اجرایی دارد گفت   بوزان، ویور و دو وایلد معتقدند که کنش 

کنش  یک  اجرایی  موفقیت  زمینه    واسطه  یا  نموده  تغییر  ]فعلی[  زمینه  ]گفتاری[، 

 
1. There is a Performative Force to the Speech Act 
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   . Buzan, Wæver & de Wilde, 1998): (46  1گردد ]جدیدی[ ایجاد می 
کنش  موفقیت  پیرو  دولتگفتاری  مذکور  هاآمیز  امنیتیی  کردن  پیرامون 

کردن کرونا ویروس توسط  گردد. با امنیتیای ایجاد میتازهکروناویروس، بستر  
امنیتی کووید بازیگران  ویروس  که  مطلب  این  دادن  نشان  و  یک    19-کننده 

اقدامات    که   گردند باشد، مردم متقاعد میتهدید وجودی متوجه مرجع امنیت می
دولت نظیر  محدودکننده  دانشگاهها  سالنها،  تعطیلی  و  تئاترسینماها  ،  های 

های ورزشی، ممنوعیت مسافرت،  های شبانه و دیسکوها، باشگاهتعطیلی کلوب
رستوران نظیر  پرخطر  صنوف  از  برخی  هتلتعطیلی  و  این  ها  از  مواردی  و  ها 

و   هستند  توجیه  تمهیداتی که در شرایط عادی غیرقابل  نمایند.  تحمل  دست را 
از کشورهای جهان  سان است که مردم بسیاری  شوند و بدینمشروع قلمداد نمی

نماید، شکیبا  های ضدکرونایی بر آنان تحمیل میهایی که سیاستدر قبال هزینه
آن و  علی هستند  را  کشورها  ها  از  برخی  در  گریخته  و  جسته  اعتراضات  رغم 

 نمایند. چون بحث بقای آنان در میان است. تحمل می

 گیرینتیجه

امنیتی موضوع  پژوهش  این  تهدید  در  مقامات کردن  توسط  کروناویروس 
بریتانیا، آلمان و استرالیا مورد تدقیق قرار گرفت. البته این    سه دولتصالح  ذی

در تمامی کشورهایی که اقدامات محدودکننده  نکته نیز مفروض گرفته شد که  
گردد مشابه فرآیندی که این سه مقام اعمال می  19  -در مقابله با پاندمی کووید

امنیتی در  محدودیتکدولتی  اعمال  و  کروناویروس  بهردن  شدید  کار  های 
های مختلف در سطح جهان،  گردد. بسیاری از مقامات دولتگیرند، تکرار میمی

اقدامات محدودکننده   اعمال  راستای  دولتی را در  مقام  این سه  اظهارات  مشابه 
 اند.  در مواجهه با کروناویروس بر زبان رانده 

 
1. It Reworks or Produces a Context by the Performative Success of the Act. 
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کننده، یعنی مقامات سه دهد که بازیگران امنیتیمیهای این پژوهش نشان  یافته
هر کشوری صالح  شود مقامات ذیبریتانیا، آلمان و استرالیا )و فرض می  دولت

امنیتی به  نسبت  استکه  نموده  اقدام  کروناویروس  بهکردن  واسطه (، 
موفقیت  کنش  کروناویروسامنیتی آمیز  گفتاری  می  ،کردن  )و  (  توانندتوانستند 

محدودیت اعمال  خانه،  موضوع  از  خروج  عدم  نظیر  شدید  نمودن های  متوقف 
از   و   دیگران  با   غیرضروری  تماس دورکاری،    سفرهای  پرهیز  غیرضروری، 

میخانه در  حضور  کلوبممنوعیت  اجتماعات ها،  ورزشی،  اماکن  شبانه،  های 
می بنابراین  نمایند.  توجیه  را   ... و  اینتمذهبی  که  وان  گفت  کنشگونه    پیرو 

ای  کردن کروناویروس، بستر تازهها پیرامون امنیتیآمیز دولتگفتاری موفقیت
می  امنیتیایجاد  با  امنیتیگردد.  بازیگران  توسط  کروناویروس  و  کردن  کننده 

یک تهدید وجودی متوجه مرجع    19-نشان دادن این مطلب که ویروس کووید
مامنیت می مردم  نظیر  اقدامات محدودکننده دولت  که   گردندتقاعد میباشد،  ها 

دانشگاه سالنها،  تعطیلی  و  کلوبسینماها  تعطیلی  تئاتر،  و های  شبانه  های 
باشگاه صنوف  دیسکوها،  از  برخی  تعطیلی  مسافرت،  ممنوعیت  ورزشی،  های 

رستوران نظیر  هتلپرخطر  و  نمایند.  ها  تحمل  را  دست  این  از  مواردی  و  ها 
شوند  تمهیداتی که در شرایط عادی غیرقابل توجیه هستند و مشروع قلمداد نمی

هایی که  سان است که مردم بسیاری از کشورهای جهان در قبال هزینهو بدین
میسیاست تحمیل  آنان  بر  ضدکرونایی  آنهای  و  هستند  شکیبا  را  نماید،  ها 

نمایند. چون  مل میرغم اعتراضات جسته و گریخته در برخی از کشورها تحعلی
 بحث بقای آنان در میان است. 

به  موفقیتیعنی  )یا  واسطه  کنش نتیجهآمیز  بودن  امنیتی  بخش(  کردن  گفتاری 
امنیتیکروناویروس،   اینبخش  )در  دولتکننده  بهجا  که  نمود  اعالم  منظور  ها( 

اعمال جا  )در این  بقای مرجع )ملت(، از ابزارهای غیرعادی و نقض قواعد عادی
تحمل  ابزارهایی که در شرایط عادی    ،نمایدهای سنگین( استفاده میمحدودیت

به.  شوندنمی نتیجهبنابراین  کنش واسطه  بودن  امنیتی  بخش  کردن  گفتاری 
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گفتاری، زمینه    واسطه موفقیت اجرایی یک کنش بهجا که  کروناویروس و از آن
  عنوان مخاطبان کنش د، مردم بهگردفعلی تغییر نموده یا زمینه جدیدی ایجاد می 

شدت  کردن متقاعد شدند این اقدامات که آزادی عمل آنان را بهگفتاری امنیتی
 نماید، تحمل نمایند.  های فراوانی را بر آنان تحمیل مینماید و هزینهمحدود می

  و  ذهنی  صورتبه  کیفیتی نیست کهکردن،  جا که امنیتیاز آنتر،  عبارت دقیقبه
  گفتمانی،   قلمرو  از  بخشی  و  اجتماعی  کیفیتی  بلکه  شود  حاصل  مجزا  اذهانی  در
کردن  امنیتیبنابراین با    باشد،می  بیناذهنی   و  شده   ساخته   ( بر)  اجتماعی  صورتبه

امنیتی بازیگر  توسط  ویروس  کروناویروس  که  مطلب  این  دادن  نشان  و  کننده 
پذیرش این تهدید    باشد ویک تهدید وجودی برای مرجع امنیت می  19-کووید

وجودی توسط مخاطبان، تمهیداتی که در شرایط عادی غیرقابل توجیه هستند و  
نمی قلمداد  این مشروع  )در  محدودیتشوند  اعمال  اختیار  جا  در  سنگین(  های 

دولت بدینروسای  و  گرفت  قرار  هزینهها  شد. سان  تحمل  مخاطبان  توسط    ها 
اماکن  هایی که در شرایط عادی  هزینه غیرقابل تحمل هستند. تعطیلی مساجد، 

کلوب تفریحی،  اماکن  فرهنگی،  اماکن  میخانهمذهبی،  شبانه،    در...    و  هاهای 
امنیتیکنش  یک  انجام  بدون  و  عادی  شرایط موفقیتگفتاری  قطعاً  کردن  آمیز، 

 های عظیم اجتماعی منجر خواهد شد.  به شورش
می اینبنابراین  کتوان  نمود  فرض  دولتگونه  میه  مختلف  با  های  توانند 

کردن برخی از موضوعات مهم و اقناع مردم در مورد این موضوع که بقا امنیتی
می خطر  در  آنان  حیات  فوقو  تمهیدات  و  تدابیر  و  العادهباشد،  وضع  را  ای 

اجرایی نمایند. تدابیر و تمهیداتی که محال است در شرایط عادی مورد پذیرش  
ق و  گیرد  قرار  آنمردم  مردمبوالندن  به  هزینه  ، ها  بیقطعاً  بر  های  را  شماری 

 حاکمیت مترتب خواهد نمود.  
امنیتی که  است  آن  پژوهش  اصلی  برخورد  سخن  معنای  به  موضوع  یک  کردن 

کردن یک موضوع خاص،  واسطه امنیتیپلیسی و امنیتی با آن موضوع نیست. به
قرار  یک دولت می افکارعمومی  تمرکز  و  توجه  در کانون  تواند آن موضوع را 
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تدابیر و تمهیداتی را اجرایی نماید که در شرایط عادی اجرا   ، داده و از این طریق 
پیاده آنو  نیز  سازی  مردم  بود.  خواهد  پرهزینه  بسیار  حداقل  و  غیرممکن  ها 

موفقیتبه بودن  واسطه  امنیتی  کنشآمیز  توسط  گفتاری  بازیگران  کردن 
هزینه  ، کنندهامنیتی از  بسیاری  که  شد  خواهند  راضی  و  متحمل  متقاعد  را  ها 

 باشد.      کننده، بقای آنان در معرض خطر میزعم بازیگران امنیتی گردند، زیرا به
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