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  1کشورهای شرق آسیا در مقابل پاندمی کروناعملکرد 

که از  یگرفت. قواعد شیرا در پ یکرونا قواعد سفت و سخت روسیو وعیکنترل ش یبرا نیچ مدیریتینظام چین: 

ها هفته یبرا تینفر جمع هاونیلیبا م نیدر چ یبزرگ یاجرا شد. ورود و خروج به شهرها زیکشور ن نیمردم ا یسو

 یهاتماس تالیجیو رصد کردن د عیکرونا در ابعاد وس شیشهرها، انجام آزما نیبر انزوا و انسداد ا افزون. منع شد

مقامات  یبر اساس آمار منتشر شده از سو موثر افتد. نیبود که توانست در مهار کرونا در چ یمردم از جمله موارد

 نیهم.کشور مشاهده نشده است نیاز ابتال به کرونا در ا یدیمورد جد چیه بایهاست که تقراکنون ماه ن،یدولت چ

تنها  نیبرقرار گردد. چ یزندگ یو روال عاد افتدیبه حرکت ب نیاقتصاد چ یهاموضوع باعث شده است که چرخ

 .ه استمثبت پشت سر گذاشت یرا با نرخ رشد اقتصاد ییجهان است که سال کرونا یقدرت بزرگ اقتصاد

                                                           
 (2020/11/05، «کرونا روسیدر مهار و یژاپن و کره جنوب تنام،یو ن،یچ تیراز موفق»)دویچه وله، 1

 

موفق عمل  اریدر مقابله با کرونا بس ایشرق آس یکشورها ،ی پر ادعاکایو آمر ییاروپاکشورهای برخالف 

گزارشها نشان می دهد  در کار نبوده است.19از شیوع کویید  و یا سومی موج دوم و در این کشورها اندکرده

تجربه  و اندموفق به مهار کرونا شده یو کره جنوب وانیتا تنام،یژاپن، و ن،یچ رینظ ییایآس یاز کشورها یشمار

اما چگونه موفق بوده است. اریبس کایو آمر ییاروپا یبا کشورها سهیدر مقا زین ایترالو اس وزلندین یکشورها

این کشورها موفق شده اند ویروسی که حوزه بهداشت و سالمت غرب را سرافکنده کند و اقتصاد اروپا و 

 حاصل درایتکشورها  نیا تیموفقبررسی ها نشان می دهد  آمریکا را به بحرانی عمیق فرو برد را مهار کنند.

انسداد  ر،یفراگ یهاتیاعمال محدود» همکاری مردم بوده است و اقداماتی همچون نیها و همچندولت

کردن هوشمندانه تماس افراد با و رصد یبهداشت و پروتکل پزشک تیها، رعااستان یکشور و حت یمرزها

 منجر به کنترل ویروس کرونا شده است.« گریکدی
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و نسبت به تبعات  وپنجه نرم کرده بودسارس دست یماریب وعیبا ش نیهمچون چ ۲۰۰۳در سال  این کشورتایوان: 

کشور به  نی، پاسخ نافرجام امقابله با کرونادر  وانیتا هیسرما نیتربزرگ شیوع این ویروس آگاهی الزم را داشت.

 شیموضوع باعث افزا نیهم آموخت. یرا به دولتمردان و مردم عاد یمهم فراوان یهاسارس بود که درس یپاندم

مورد مشاهده  نیپس از انتشار خبر نخست وانیدولت تا شد. 19پاندمی کویید مقابله با  یکشور برا نیا یآمادگ

 یرا در چند مرحله بر رو رهیجز یدست به کار شد. دولت مرزها عی، سر۲۰19در ماه دسامبر سال  نیکرونا در چ

 اریدر اخت یتنفس یهادستگاه نیماسک و همچن یکشور به اندازه کاف نیا گر،ید یرفت و آمد مسافران بست. از سو

 وانیدر تا .ابدین تیموضوع در این جزیره دیشد یهاتیمحدود ینیبشیبه پ ازیموضوع باعث شد که ن نیهم داشت.

 کرونا گزارش نشده است.  روسیمورد ابتال به و چیروز گذشته ه ۲۰۰ظرف 

 روسیمقابله با و قرار گرفت و توکیو اقدامی جدی براینخست مورد انتقاد  یهادولت ژاپن در هفتهعملکرد  ژاپن: 

با این حال جامعه ژاپن  .افتی شیکرونا افزا شیآزما تیبرقرار شد و نه ظرف یخاص تینه محدود انجام نداد.کرونا 

در رفتار و عملکرد مردم  دیژاپن را با تیقراز موفنسبت به خطرات شیوع این ویروس از آگاهی الزم برخوردار بود. 

از شهروندان  یاریبس قائل هستند. یادیز تیاهم و بهداشت نظافت یمردم ژاپن برا زیرا وجو کردکشور جست نیا

همه مردم ژاپن از همان آغاز  بایتقرو  کرونا اقدام کردند روسیاز ابتال به و یریگشیپ یژاپن بدون فشار دولت برا

 استفاده کردند. یریشگیپ یکرونا از ماسک برا وعیش

 یهاهیسروکار داشت که به توص یبرخوردار بود که با مردم ازیامت نیدر مقابله با کرونا از ا دولت سئول: یجنوبکره

به اعمال  یازین یرو نشد و حتبا موج دوم کرونا روبه یکه کره جنوب . اینگونه بودعمل کردند یبه طور جد یپزشک

بر رفت و آمد به  یدیکنترل شد یبر آن، کره جنوب افزون. افتین تیکشور موضوع نیدر ا دیشد یهاتیمحدود

که از  یبرود. قانون یخانگ نهیدو هفته به قرنط دیسفر کند، با یگرفت. هر کس که به کره جنوب شیکشور را در پ

 ید.گردیم زین یشهروندان کره جنوب یجمله شامل حال حت

سازمان  اشت وسارس را در کارنامه خود د یماریمقابله با ب موفقی در تجربه وانیهمچون تا زین این کشور: تنامیو

تجربه مقابله با سارس  کشور موفق در مهار سارس اعالم کرده بود. نیرا نخست تنامیو ۲۰۰۳در سال  یبهداشت جهان

در کشور  یاسه هفته یهاتیمحدود ،فروردین( 1۳)لیآوراز اول تنامیکرونا آمده است. و وعیاکنون به کار مهار ش

 گریتماس افراد از د ریرصد فراگ نیو همچن نهیقرنط دیمقررات شد نیگسترده کرونا و همچن شیآزما.اجرا کرد

 گرفت. شیمهار کرونا در پ یبرا تنامیبود که دولت و یاقدامات

 

س شورها یاریب س یاز ک سیو اق ایآ سترال لندیوزیسنگاپور، ن تنام،یو ،یجنوب کره چین، ژاپن، از جمله هیانو در برابر  ایو ا

ــیکوو مورد حمله سارس  ترشیپ نکته قابل توجه اینکه این کشورها با نسبت های متفاوت اند.داشته یعملکرد موفق 1۹دـ

 کسب کردند.  مطلوبی یهاتجربهمساله  نیاند و از ااز آن بوده یناش یاقتصاد یهابیشاهد آس ایقرار گرفته 
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 1درسهای کنترل پاندمی کرونا از سوی چین 

ست بدون تردید موفق شده ا ست.مهمترین دالیلی که منجر به این موفقیت  شته ا ترین مواجهه با ویروس کرونا را چین دا

 عبارتند از:

 

از جمله کرونا که مورد  ریفراگ یها یماریکشــور در مبارزه با ب نیا یروزیعامل پ نینخســت :واحد یفرمانده -1

قاطع، اتاق  یاست. در گام نخست و در اقدام "واحد یفرمانده"تحت عنوان  ی، عاملمی باشدکارشناسان  دیتاک

 لیکشور تشک نیا یتینهاد حاکم نیتر یبه عنوان عال نیچ ستیبحران کرونا در حزب کمون تیریمد یفرمانده

شخص  شد شور  نیو رهبر ا ینظام یجمهور، فرمانده قوا سیئحزب، ر رکلیبه عنوان دب «نگیپنیجیش»و  ک

 مجموعه را بر عهده گرفت. نیا یعال تیریمد

 تیاز ظرف یبه معادله مقابله با کرونا، عمال بخشــ نیچ ســتیبا ورود حزب کمون ی:تیریمد کپارچهیساختار  -2

ــاهراه ها یحزب یها ــانه ا ،ییاجرا یاعم از ش ــاد یو حت یانتظام ،یتیامن ،یرس  نهینظر حزب در زم ریز یاقتص

 جیبس یاساس یبا بحران ییارویرو یبرا یانعطاف حزب رقابلیعمدتا غ یو نهادها افتهی تیمسئول روسیمقابله با و

ـــدند. در ا ـــرها ها و اهداف کل نییچارچوب، پس از تع نیش از باال به  یانیحزب، در جر رکلیاز جانب دب یس

کشور به مراکز استان ها،  تختیواحد از پا یانجام گرفته و فرمانده فیوظا میستق ندیو از کل به جزء، فرآ نییپا

 شد. ادهد یتسر یمسکون یشهرک ها یشهرها، مناطق، محالت و حت

                                                           
 (1/۹/13۹۹،«چگونه کرونا را مهار کرد؟ نیچ»)سایت الف، 1

 

فرماندهی واحد-1
ساختار یکپارچه -2
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اعتماد به خرد -5

جمعی
اطالع رسانی سریع و -6

دقیق

اقدام سریع در -7
هابزنگاه



 

5 

 

 ،یتیآ یهابلندمدت در حوزه یهایگذارهیگزاف و سرما یهانهیها با صرف هز ینیچ های پیشرفته:آوریفن -3

 به این موفقیت دست یافتند. ییربنایز یهاحوزه گریو د و روز پزشکی شرفتهیپ یهایارتباطات، فناور

 یشتیو مع یاقتصاد یها و دغدغه هاآن یو جمع یفرد اتیاهالق ،هاینیچ یاجتماع اتیروح فرمانبری متحد: -4

 یآن بوده اســت. همراه یاســیســ خیکشــور در طوت تار نیاز برگ برنده حاکمان بر ا یکیشــان همواره تیاکثر

ـــده با م ادیمجموع عوامل  ـــور که م نیبه حاکمان ا نیچ یاعتماد افکار عموم زانیش مقدار آن را با  نتوا یکش

که  نیو نظم حکومت چ نیپلیسیو اصطالحا د یتیریمد تینمود، با قاطع فیمتوسا به باال توص ،یحداقل ینگاه

سوب م یامر شده در جهان امروز مح در  نیچ ستیبحران حزب کمون یاتاق فرمانده قیشود، توفیشناهته 

 آورد. یکرونا را در پ یریکنترت فراگ

و دشـــوار اســـت اما مطالعات و  یچند وجه ده،یچیپ یکار انینیچ یجامعه شـــناســـ ی:اعتماد به خرد جمع -5

شاهدات  شان می دهدم ستگیپ"از نیکه مردم چ ن . برندسود می "در مواقع بحران یدر اعتماد به هرد جمع یو

ست که ضح ا شور جهان  نیتر تیدر پرجمع یا هیروح نیفقدان چن پروا ستمیک بحران در  تیریعمال مد توان

 .کندمواجه  یجد ییرا با چالش ها چین

و  قیدق ع،یسر یکرونا، اطالع رسان یریکنترت فراگ و نیچ قیتوف گرید از عوامل :قیو دق عیسر یاطالع رسان -6

س سا صوص موقع زیبرانگ تیح شرا تیدر ه ست. اتیبا جزئ یماریبا ب ریمناطق مختلف درگ ایو   نیدر ا بوده ا

در شبکه  یبه روز اطالع رسان یهاوهیها آمد و عالوه بر شبه کمک آن هاینیچ شرفتهیپ یها یفناور زیعرصه ن

ــد آنال ،یاجتماع یها ــورت بریهطر و بهطر، کمو اماکن پر انیقربان ان،یآمار مبتال نیامکان رص ها هطر به ص

 گشت. ییشهروندان اجرا یتمام یبرا

است که  "در بزنگاه ع،یعمل سر"بحران، تیریدر مد نیچ یاساس یاز راهبردها یکی :هادر بزنگاه عیاقدام سر -7

ــهر ووهان، اگر چن ــر در ها مقدم مبارزه با کرونا در ش ــکان حاض ــتور کار اتاق  یکردیرو نیبه باور پزش در دس

 شد.یهتم م یلفاجعه م کیبه  نیچون چ یقطعا ابعاد بحران در گستره کشورگرفت، یبحران قرار نم تیریمد

سا» کردیروهمچنین باید تاکید کرد  شخ نهیزودهنگام، قرنط ییشنا درمان  تایزودهنگام و نها صیزودهنگام، ت

 .دادیم لیرا تشک در این کشور کروناشیوع  هیعل نینبرد چ یاساس هیچهار پا «زودهنگام

  در مقابله پاندمی کروناناتوانی غرب 

هود این کشورها عمدتا کشورهایی بودند که  اند.کرونا داشته وعیبا ش یکه مواجهه بد یی بودندکشورها سوی دیگراز اما 

ـــتند.میها جوامع و ملت گریو برتر از د زیرا متما ـــودیحس هاص بودن باعث م نیا دانس  آمریکا در کنار اروپائیهاکه  ش

ــتاندارد و را چالش کروناهنگام مواجهه با  و حتی آنرا به تمســخر بگیرند. به طور مثات  دنرا اتخاذ نکن جهانی جینگرش اس

ضد شور جهان قرار دارد مردم را به هوردن مواد  کننده دعوت کرد و در اروپا نیز عفونیترامپ که در راس قدرتمندترین ک

ــیعی از مردم که تمایالت افرا توده ــهرها های وس ــدن ش گرایانه دارند علیه مقررات محدودیت عبور و مرور و قرنطینه ش

دست به تظاهرات زدند.شیوع ویروس کرونا در اروپا به واقع تجربه ای تلخ و ناگوار برای دولت های ناکارآمد اروپا در حوزه 

ــت و درمان بود. هم اکنون  ــورها یپاندمبهداش ــع ییاروپا یکرونا در کش  نیمقابله با ا یکرده و  برا جادیا یبحران یتیوض

 اند.را وضع کرده یمقررات سخت اندمجبور شده کشورها نیاز ا یاریبس روسیو
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ــفته بازار یروزها نیاحوات ا ــرار دولت یاروپا، آش ــ یهابرنامه یها به راه اندازاز اص ــیواکس ــهروندان از  ون،یناس انتقاد ش

ـــ ـــتهایس تجمعات پراکنده همچنین ها و واکســـن یمنیاز ا یافکار عموم دیترد ،پاندمی کروناها در مقابله با دولت یاس

شهروندان  یتمندیرضا یبا هدف بررس یبا انجام نظرسنج یبه تازگ "ولت ید" یآلمان هینشر است. هشمگینمعترضان 

ــور اروپا ۹ ــ ییکش ــتیاز س ــت روسیها در مقابله با ودولت یهااس ــتکرونا نوش ــنج نیا هیپا: بره اس ــد  14 ینظرس درص

سختگپرسش شان را اغراق یهایریشوندگان  شور شده در ک صد  1۹و تنها  کنندیم یابیاز حد ارز شیو ب زیآماعمات  در

 یادیز ایمقابله با کرونا را  یهاکشورها اقدام نیدرصد مردم در ا 66 نی. همچندانندیدولت را کامال درست م یهااستیس

 1ندارند. تیو از آن رضا دانندیم یناکاف ایو 

ــیختهییکرونا ریتداب ناکارامدی ــر هاییلیتعط ،یماریب نیو جانباهتگان ا انیآمار مبتال ، افزایش لجام گس ــراس و از  یس

ــرگ ــب و کارها تیفعال یریس ــتباه کس ــتعطیلی ، در زمان اش ــهروندان در اعتراب به  یمراکز آموزش و مدارس، تجمع ش

وضع شده برای نادیده گرفتن محدودیتها  نیسنگ یهامهیجر نییشدن ماسک و تع یها، اجباردولت رانهیاقدامات سختگ

شورهای اروپایی را بهبود بخشند و  شرایا ک سته  ساندر اروپا هنوز نتوان شنا ش معتقدند کار کرونا در  روسیو وعینه تنها 

  اند.به صدا در آمده زمستان در ابتالبرای آغاز موج جدید  های هطرزنگ شیتوقف ندارد بلکه از ماه ها پ اتیقاره ه نیا

گذشته از  آمارها نشان می دهد آمریکا بدترین عملکرد را در مواجهه با پاندمی کرونا داشته است.طرف آتالنتیک در آناما 

 یها، کادر درمان و بخش هدمات اجتماعکه بر هانواده ییو فشـارها یماریب نیا یو انسـان یاجتماع ،یاسـیسـ یامدهایپ

س برای آمریکا روسیو نیا یاقتصاد ریوارد شد، تاث کایآمر ست. مرگبار اریب س یلیتعط بوده ا  ع،یها و صنااز کارهانه یاریب

ــگر دیکاهش شــد ها از جمله بنگاه یورشــکســتگ ای یلیو مصــرف کاال و تعط دیو همزمان تول دیافت شــد ،ینرخ گردش

را  کایآمر یاقتصــاد  ایشــرا یدر گزارشــ «مزیتا ورکیوین»وزنامه ربودند. ی دولت ترامپ در مقابل پاندمی کروناهاچالش

 ایشــرا نیاکنون بدتر کایاز مردم آمر یاریکه بســ تاکید کرده اســتکرد و  یابیارز ریدهه اه کیحالت آن در  نیبدتر

 . کنندیعمر هود را تجربه م یاقتصاد

شمگ اینکه آمریکابا وجود  سبت به رو یریبه طور چ سا یو چگونگ ،تجاربکردین شورها ب ریمواجهه   1۹چالش کویید  اک

هدمات بهتر  ی پیشرفته هستند وبهداشت یهاستمیس یدارارا می توان یافت که ها کشور ده نشان داده است اما عالقهیب

ـــتانهایهانهیاز هز یمیرا با ن تریتر و پر بازدهمطلوب ئه  کایآمر ی دریافتی بیمارس در  «کیندیکن یجرم»کنند.میارا

شر یبرا ی انتقادی کهامقاله ستدالت م نوشته چنین« فارن افرز» هین ستثناگرا کندیا  کردیرو نیا یعن)ی ییکایآمر ییکه ا

ست و راه آمرملت انیدر م آمریکاکه  ست نیهمواره بهتر ییکایها منحصر به فرد ا شور و  نیچشم رهبران ا (راه ا حتی ک

ــ ــهروندان  یاریبس ــبت به درس آمریکاییاز ش ــورها در زم گریبالقوه از تجربه د یزآمورا نس  یهانجات از چالش نهیکش

 2 کور کرده است. ی،اتیح

 

 

 

                                                           
 (2/10/13۹۹، «ها در مقابله باکرونااز عملکرد دولت یاروپا ناراض ساکنان»رنا،یا ی)هبرگزار 1
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 1وضعیت شیوع کرونا در آمریکا و کشورهای اروپایی  

 کشورهای اروپایی و آمریکا در مقابل پاندمی کرونافعلی وضعیت 

 کل تعداد جایگاه جهانی نام کشور

 مبتالیان

در مبتالیان 

 حال درمان

 مبتالیان با وضعیت

 وخیم

 فوت شدگان

 383/295 28/931 9/051/212 22/918/711 1 آمریکا

 81/431 3/098 1/583/951 3/072/349 5 انگلیس 

 67/750 2/629 2/513/077 2/783/256 6 فرانسه

 78/755 2/811 579/932 2/276/491 8 ایتالیا

 51/874 2/318 - 2/050/360 ۹ اسپانیا

 41/508 5/414 345/349 1/932/357 10 آلمان

 2وضعیت شیوع کرونا در کشورهای شرق آسیا 

 شرق آسیا در مقابل پاندمی کروناوضعیت فعلی کشورهای 

 کل تعداد جایگاه جهانی نام کشور

 مبتالیان

در مبتالیان 

 حال درمان

 مبتالیان با وضعیت

 وخیم

 فوت شدگان

 3/996 852 56/243 280/775 40 ژاپن

 4/634 20 673 87/536 82 چین

 1/140 395 15/422 69/114 86 کره جنوبی

 35 - 119 1/515 172 ویتنام

 7 - 101 834 181 تایوان
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