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 های بزرگبر رقابت و رفتار سیاسی قدرت 91اثرات کووید 
 

 محمدرضا قنبری آلونی

  كارشناسی ارشـد علوم سیاسی  

 

 چکیده

 طلبی  قدرت بیشتر و توسعهكسب صدد رقابت برای  در همواره ،گیری از وقایع و تحوالت مختلفبا بهره هادولت

 243۹آنچه در پایان سال  .باشدت و حساسیت بیشتری برخوردار مییمهای جهانی از اهكه این مهم میان قدرت ،باشندمی

رقابت  باشد كهم به كرونا میموسو 3۹ شیوع بیماری كووید ،های جهانی دامن زده استبیش از پیش به رقابت میان قدرت

رت است از اینکه: ابمهمترین پرسش مطرح شده عبرهمین اساس  .داده استثیر قرار أهای بزرگ را تحت تپایدار بین قدرت

 فرضیه مطرح شدهاست؟  گذاشته سلبی و ایجابی تأثیراتی چه بزرگ های قدرت سیاسی رقابت بر 3۹ كووید ویروس گیری همه

 متن در قدرت حفظ برای تالش شدید و رقابت ،قدرت صحنه در بقا برای بزرگ هایقدرت گرایانهواقع تالشدهد: نشان می

 ویروس تاثیرات مهمترین از ،شرق به غرب از قدرت هسته انتقال برای سازیزمینه احتمال با هارهم المللیبین رویکردهای

ضوع و مسئله مطرح شده چارچوب نظری منتخب برای تبیین بهتر مو .باشدمی بزرگ هایقدرت سیاسی رقابت بر 3۹ كووید

 قرار اولویت در را خود منافع با عقالنیتهمراه  ها تلدو ها همواره بر این اصل معتقدند كه؛رئالیستزیرا  .باشدرئالیسم می

 و توسعه -3 :های بزرگ عبارت است ازبر رقابت قدرت 3۹ین اثرات كووید دهد: مهمتریافته های تحقیق نشان می .دهند می

 حقوق افزایش یابر بزرگ های ازقدرت مطالبه و فشار افزایش -2 .بزرگ های قدرت بین در دیجیتالی دیپلماسی به اتکا تداوم

 برای رقابت -0 .بزرگ های قدرت اقتصادی رقابت تشدید و كرونا از جهانی اقتصاد ثیرپذیریأت -1. سالمت حق و شهروندی

 سیاستگذاری و هاسردرگمی برای بزرگ هایقدرت اعتبار كاهش-5. واكسیناسیون و كرونا مهار در المللیبین نقش ایفای

 . نامتقارن

 

 .چین ،ایاالت متحده آمریکا ،كرونا ،3۹ویروس كووید  ،های جهانیقدرت ،ر سیاسیارفت های کلیدی: واژه
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 مقدمه -9

سراسـر   ،وقوع حوادث و پیامـدهای ایـن پدیـده    .باشدهای فراگیر در قرن بیست و یکم میمهمترین پدیده از یکی كرونابیماری 

 .نمایی برای مقابلـه بـا آن كـرده اسـت    رای حفط بقا و قدرتب تالشجهان و عامه جوامع بشری را درگیر مبارزه با این بیماری و 

 و كنـد  زنـده  را ناسیونالیسـم  .كنـد  متوقـف  را شـدن  جهـانی  ،كند منتقل شرق به غرب از را قدرت هسته شاید معتقدند بعضی

ند چین و ایاالت انی هملذا رقابت شدیدی میان كشورهای .رسید خواهد اثبات به آنها صحت آینده در كه دیگر بسیار هایفرضیه

 ویـروس » نـام  بـه  را كرونـا  آمریکا خارجه وزیر «پمپئو مایک» .اقتصادی و علمی رقم زده است ،سیاسی  متحده آمریکا در ابعاد؛

 پمپئـو  .است یافته شیوع بیرون به ووهان شهر در چین های آزمایشگاه از كرونا ویروس كه شد مدعی و ؛كرد گذاری نام «ووهان

 بـرای  نیـاز  مـورد  اطالعـات  ارائه از كشور این كمونیست حاكم حزب كه شد مدعی و كرد انتقاد چین مدیریت هنحو از همچنین

 منبـع  بـه  چین كردن متهم منظور به و كرونا ویروس نامیدن چینی با نیز «ترامپ دونالد» .كندمی ممانعت بیماری این با مقابله

 و هـا  رسـانه  و هـا  آژانـ   ماننـد  دیپلماتیک ابزارهای همه از آمریکا نینچمه .تاس زده دامن چین علیه اتهامات به ،ویروس این

 امنیـت  تهدیـد  بـه  متهم را پکن و استفاده چین علیه روانی جنگ این تشدید برای المللی بین مجامع و مطبوعاتی های كنفران 

سـترش قـدرت   گبرای جلوگیری از  ییریکاهای محققان آمها نیز این ویروس را حاصل فعالیتدر مقابل چینی .است كرد جهانی

 بـر  غربـی  هـای  كشور دیگر و آمریکا در ها نگرانی افزایش سبب كرونا ویروس گسترش از سوی دیگر .جهانی چین قلمداد كردند

 توانـد  مـی  ویـروس  ایـن  شـیوع  آغاز در پکن در شفافیت فقدان .شد جهانی كلیدی حاكمیتی های نهاد در پکن فزآینده نفوذ سر

 قبلـی  بهداشـتی  هایچالش .شود پینگ جین شی های دستورالعمل اساس بر چین جهانی نقش با ارتباط در االتیؤس وزرب سبب

 ایجـاد  بـرای  تـالش  در كنـد  مخالفت هایی كشور با تا كرد مجبور را بهداشت جهانی سازمان گاوی جنون و ابوال ،سارس همانند

 ایـن  تقویـت  سـبب  المللیبین های نهاد در چین نفوذ رشد .بودند سیاسی و ادیاقتص های پیامد با بهداشتی های نگرانی در توازن

 یـک  نقـش  درسـتی  بـه  توانـد  می وقوع زمان در بهداشت جهانی سازمان آیا كه است شده باره این در االتیؤس ایجاد و ها نگرانی

 تـأخیر  سبب به را بهداشت جهانی انزمسا نناظرا ،كرونا بیماری گسترش ابتدایی مراحل در .خیر یا كند ایفا را طرفبی میانجی

 پکـن  از ناشـی  هـای  فشـار  به را آن ها دیپلمات از برخی كه تصمیمی ،دادند قرار انتقاد مورد بهداشتی اضطراری شرایط اعالم در

 از شبـی  بهداشـتی  اضـطراری  شرایط ایجاد كه است واضح و دارد ادامه همچنان كرونا ویروس شیوع ،حال این با .دهند می ربط

 جایگـاه  بـا  ارتباط در سواالت بر تأكید سبب همچنین بحران این .است گردیده چین و آمریکا بین روابط شدن تیره سبب یشپ

 . است شده تنیده هم در و وابسته یکدیگر به پیش از بیش كه است شده جهانی در چین

ه درباب آثار و عواقب این بیماری بـه پیامـدهای   العطو میق ان و پژوهشگران ایرانی نیز با تدفبنابراین ضرورت دارد كه اندیشمند

 .الملل نیز انجام تحقیقات جامع و علمی از ضرورت بسزایی برخوردار می باشددر حوزه علوم سیاسی و روابط بین .آن آگاه باشند

 میسـر  هنگـامی  ،للـی المبـین  امنیت و نظام در ثبات بنابراین .است شونده تهدید ترین مهم و كننده تهدید ترین مهم زیرا دولت

 چنـین  ضرورت دلیل .نماید كنترل را سركش و خاطی بلوكهای یا عناصر تا باشد داشته وجود المللیبین هژمون قدرت كه است

 بـا  را موجـود  وضـع  حفـظ  ،امپریالیسـتی  عالیـق  همـین  و هسـتند  طلبی توسعه و رقابتپی در ذاتاً دولتها كه است این ،عاملی

توان به حفـظ ثبـات و امنیـت كشـور در     نابراین با مطالعه و آگاهی از شرایط موجود و آینده نگری میب .ندك می مواجه خطراتی

   .الملل یاری رسان باشیمعرصه بین
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  هـمسئل بیان -2

از شهر ووهـان چـین شـروع و در انـد       2«ویروسكرونا»معروف به  3«3۹كووید »میالدی ویروس  2424همزمان با آغاز سال 

های اساسی درگیر سـاخته  ها و چالشمحدودیت ر سراسر جهان گسترش یافت و كشورهای سراسر جهان را باعت دا سرزمانی ب

بـه اجـرا   قرنطینـه و محـدودیت تـردد و در خانـه مانـدن را       كرونـا و مقابله با  برای گریز ای كه كشورهای مختلفگونهه ب .است

افـزایش تلفـات انسـانی بـه      منجـر بـه   3۹-ر ایـن ویـروس كوویـد   بـ ون افز ،برند نام می "جهانی سوم گجن"و از آن به  گذاشته

هـا مسـتلزم    های زندگی انسان بررسی ابعاد انسانی در تمامی زمینه لذا .های جهان انجامیده است تمامی كشور گستردگی تقریبا

خارجی و  و ابعادملی  داخلی و عادبا ندهمان باشد اما هم اكنون ابعادی از بحران كرونا قابل اشاره می ،صرف زمان زیاد خواهد بود

اما مهمترین وجه اشترا  تاثیر و پیامد بحران كرونا در سطح  ،ها است المللی متاثر از ابعاد داخلی كشوربعد بینزیرا  ،المللیبین

ثیر أن تـ شـتری و بیتـرین   ویروس كرونـا مهـم   ،در این میان .باشد المللی و اقتصادی میهای بین جهان در ابعاد سیاسی و همکاری

« غـرب  -شـکاف شـرق  »و « جنـوب  -شکاف شـمال »منفی را بر آمریکا و اروپا داشته و روابط بین اعضای اتحادیه اروپا را نیز با 

امنیتـی   ،ثباتی سیاسی تزلزل و بی ،تضعیف اتحادیه اروپا ،شدن افول عصر جهانیهمچنین  .دستخوش تحول و تغییر خواهد كرد

تغییـر محـور    ،افزایش شکاف بـین دوسـوی پیمـان آتالنتیـک     ،گرایی ایاالت متحده عیف حلقه همر تضر اثو جغرافیایی آمریکا د

ــه شـــرق  ــزایش رقابـــت ،قـــدرت از غـــرب بـ ــای بـــزرگ قـــدرت افـ ــای ملـــی تقویـــت نقـــش دولـــت ،هـ  بازگشـــت  ،هـ

تحول ساختار قدرت های یامدهای ورشکسته از دیگر پ شهرها و افزایش تعداد دولت-ارتقای اهمیت دولت ،مقتدرانه ناسیونالیسم

در  .شود در جهان پساكرونا الگوهای دوستی و دشمنی بین كشورها نیـز تغییـر كنـد    بینی می پیش .در عصر پساكرونا خواهد بود

ثیرات و أكـه تـ   ،الملـل مـی باشـد   روابط بـین  ةثیرگذار در عرصأیکی از مسائل ت ،3۹واقع بحران بیماری كرونا موسوم به كووید 

لذا در حالی كـه برخـی    .های كوچک و بزرگ را درگیر ساخته استبر كشورهای مختلف داشته و تمام قدرتاری بسی پیامدهای

آن در رقابـت بـا آمریکـا    از تحلیلگران بحران بیماری كرونا و تاثیراتی كه در آمریکا داشته است را فرصتی برای چین و هژمونی 

هـای زیـاد اقتصـادی تـوام بـا تلفـات انسـانی         هزینـه جدی نگرفت و متحمـل  را  حرانكنند؛ زیرا آمریکا از ابتدا این ب قلمداد می

 چـین  زیـان  بـه  داد خواهـد  رخ جهان اقتصاد در كرونا ویروس گیریهمه اثر بر كه تغییراتی معتقدند ای عده اما .شدای گسترده

 یادشده رقابت در تواند می ،كند استفاده ،رین آودر تکنولوژی و ف توانمندی باالهمانند  خود های مزیت از آمریکا اگر نیز و است

 امـا  ،رسیدند توافق به تجاری جنگ كاهش برای آمریکا و چین ،2424 در حالیکه در ژانویه .به حفظ هژمونی خویش ادامه دهد

دی قتصـا ی ااههمین اساس كشورهای چین و آمریکا به مثابه ابرقدرت بر .كرد تجدید را چین وآمریکا راهبردی رقابت 3۹كووید

و سیاسی جهان در پی شیوع كرونا مباحث مختلفی نسبت به یکدیگر روا داشته و یکدیگر را متهم به پنهان كـاری و یـا نـاتوانی    

در پی  2424در واقع از همان ابتدای سال  .این بیماری دانسته و در برخی موارد نیز تهدید به قطع روابط داشته اند در مقابله با

ویـژه  ه قدرتهای بزرگ جهانی ب رقابت میان ،همه كشورهای جهان در آن انتشار و چین ووهان از ناكرو روسیو شیوع و گسترش

 هـا  واقعیـت  لذا .را با تردیدهایی مواجه كرده است امریکا ناپذیری شکست اسطوره سویه جدیدی به خود گرفته و و امریکا چین

نـاموفق بـوده و بـا     ،3۹و گسترش ویـروس كوویـد   ز اثرگذاریی اوگیرجهانی در جل قدرت یک عنوان به امریکا كه میدهد نشان

 اما باید توجه داشت كـه در  .تبدیل شد كرونا ویروس پاندمی و ضعیف در تقابل با نفوذپذیر قدرتی تلفات باالیی كه داده است به

افزون بـر ایـن    .بود واهدنخ رمیمقابل ت راحتی به 3۹-كووید از پ  جهان در چین دیده آسیب المللی بین وجهه آینده های سال

-مهـم  كرونا ویروس .ساخت خواهد متزلزل را ،7گروه صنعتی كشورهای ویژه به ،غرب جهان و آمریکا نف  به اعتماد 3۹-كووید

                                                           
1.COVID-19 
2.Coronavirus 
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 و «جنـوب -شـمال  شـکاف » بـا  نیـز  را اروپـا  اتحادیه اعضای بین روابط و داشته اروپا و آمریکا بر را منفی تاثیر بیشترین و ترین

شیوع ویروس كرونا باعث شده تا بسیاری از سـاختارهای كنـونی در    .كرد خواهد تغییر و تحول دستخوش «غرب-قرش افشک»

المللی برای مبارزه با ایـن ویـروس    ها و نهادهای بین هرچند در ظاهر دولت .الملل عمالً ناكارآمدی خود را نشان دهند عرصه بین

مردم ایتالیا كـه در او  بحـران كرونـا قـرار دارنـد در       .شود واگرایی نیز دیده می از هایی اما رگه ،اند همگرایی بیشتری پیدا كرده

در یک كمپین پرچم اتحادیه اروپا را به آتش كشیده و اعالم كردند خودمان از خودمـان حفاظـت    ،واكنش به عدم حمایت اروپا

ها در سراسر جهان قید اقتصـاد جهـانی را زده و رو    لتدو ،در شرایط كنونیلذا  .اند كنیم و از خرو  اتحادیه اروپا سخن گفته می

اند و مشغول ذخیره سـازی مـواد غـذایی و افـزایش ذخـایر راهبـردی خـود         به ناسیونالیسم اقتصادی و استقالل اقتصادی آورده

و  1گلوبالیسـم  الزو ،گرایـی و ناسیونالیسـم   رسد در نظم جهانی در آینده پساكرونا شـاهد رشـد ملـی    بنابراین به نظر می .اند شده

 . هنجارهای مربوط به فرهنگ جهانی شدن خواهیم بود

 مهـار  در هنـد  ،حـال  این با .رود می بشمار دارو كننده صادر و تولیدكننده بزرگترین هند ،3۹ویروس كووید با مقابله خصوص در

 ایـن  اقتصـادی  اصـالحات  به ،نارواكپس فضای در موجود اقتصادی فرصت از هند استفاده .است مواجه جدی چالش با 3۹-كووید

 .كـرد  خواهـد  مقابله تهاجمی طور به ،چین عرضه زنجیره با موازی اقدام نوع هر با پکن ،حال هر در .داشت خواهد بستگی كشور

 را كشـورها  بـین  المللـی  بـین  هـای  همکاری از جدیدی نگرش و قدرت جدید های بندی بلو  پساكرونا جهان برای همین نیز در

 و جهـان  در كرونـا  ویـروس  شـیوع  ،مجمـوع  در .كـرد  خواهـد  اساسی تغییرات ،جهان در قدرت های كانون و ودب ماهیوخ شاهد

 در .بگوینـد  سـخن  الملـل بـین  عرصـه  در قدرت چینش تغییر از بسیاری تا شده باعث ها دولت بر آور سرسام های هزینه تحمیل

 تـرین  بـزرگ  از یکـی  كرونـا  شـیوع  شـک  بدون .اند شده بجا جا ها نرابح اب الملل بین روابط بر حاكم هاینظم همواره تاریخ طول

 پدیـدار  قبل ها سال از دنیا بر حاكم نظم تغییر های نشانه كه داشت توجه باید البته .است گذشته سده چند در بشری های بحران

 حاضـر  حـال  در و است جهانی ظمن رتغیی احتمال بر دلیل ترین بزرگ خود كنونی نظم آورنده پدید عنوان به آمریکا افول و شده

 رنـگ  كـم  همچنین و ناسیونالیستی و ملی های گرایش رشد كنار در ،غربی كشورهای اقتصاد دیدن آسیب و كرونا ویروس شیوع

 .  شد خواهد روند این در تسریع باعث لیبرالیستی هنجارهای و ها آموزه شدن

چه تاثیراتی بر رقابت و  3۹عبارت است از اینکه ویروس كووید  است شده لذا آنچه در این پژوهش به عنوان مسئله اصلی مطرح

 رفتار سیاسی قدرت های بزرگ گذاشته است؟

 

  قـتحقی پرسش اصلی -3

 است؟ گذاشته سلبی و ایجابی تأثیراتی چه بزرگ های قدرت سیاسی رقابت بر 3۹-كووید ویروس گیری همه

 

 پرسش های فرعی -4

 ای جهانی چیست؟قدرت هاست مهمترین تاثیرات كرونا بر سی

 های جهانی چیست؟مهمترین تاثیرات كرونا بر اقتصاد قدرت

 مهمترین تاثیرات كرونا بر رقابت علمی میان قدرت های جهانی چیست؟

                                                           
3- Globalization،«شود. در علم معانی بیان، جهانی شدن فرایند  شود كه طی آن جریان آزاد اندیشه، انسان، كاال، خدمات، و سرمایه در دنیا میسر می ه فرآیندی اطالق میهانی شدن بج

 در اقتصاد جهانی است. دغام اقتصادهای ملیانی شدن، اترین تعریف فرآیند جه (. ساده2441كوتاه كردن فاصله ها ،تغییر در تجارب زمانی و ارائه ماهیت جهانی است. )آنی نات، 
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  قـتحقی هفرضی -5

 یـفرضیه اصل 5-9

مـتن   درت درحفـظ قـ  بـاز تعریـف قـدرت و تـالش بـرای       ،قدرت نمایی علمـی  شدید ورقابت  ،تالش برای بقا در صحنه قدرت

سـازی  راه با احتمال زمینـه هم كنترل بر نهادهای بین المللیبازنگری در وظایف و رویکردها و تمایالت متعارض و كوشش برای 

   .باشدبر رقابت سیاسی قدرت های بزرگ می 3۹ویروس كووید ثیرات أاز مهمترین ت ،نتقال هسته قدرت از غرب به شرقبرای ا

 فرضیات فرعی5-2

  .های اقتدارگرا در مقابله با كرونا موفق نشان داده استیاست قدرتس ،رسدی ر مبنظ

 . مواجه شود و افزایش بیکاری های جهانی با ركوداقتصاد بسیاری از كشورها و قدرت ،كرونا موجب شده است

 . داشته اند ه ایستردش گتال ،برای مقابله با كرونا مورد نیازقدرت های جهانی در رقابت علمی برای تولید واكسن و وسایل 

 

  قـتحقی فاهدا-6

 . بزرگ های قدرت رفتار و رقابت بر كروناسلبی و ایجابی  ثیراتأت تبیین: یمهدف عل 6-9

 .  قدرت های جهانیاقتصادی میان تبیین جایگاه و نقش كرونا در در رقابت  :هدف خاص 6-2

 .  ت میان قدرت های جهانیدر رقاب انیده های جه: تبیین آموزه های علمی و تحلیل پدیهدف کاربردی 6-3

 

 قـتحقی ةپیشین-7

كـم و بـیش كتـب و مقـاالت      ،گذردو اثرات آن بر جامعه جهانی می 3۹با توجه به اینکه كمتر از دوسال از شیوع ویروس كووید

-بررسـی  امـا در  .اسـت  ردر آمدهریمختلفی در ارتباط با آن و بررسی ابعاد و زوایای این بحران و تاثیرات مختلف آن به رشته تح

-رتبررقابت و رفتار سیاسی قـد  3۹كنون منبعی كه بصورت علمی و مفصل به تبیین اثرات ویروس كووید تا ورت گرفتههای ص

هایی از موضـوع ایـن   تواند در ارتباط بابخشهایی كه میبا این برخی از مهمترین پژوهش .ودشمشاهده نمی ،های بزرگ بپردازد

 یل عبارتند از:یرد به شرح ذامه قرار گپایان ن

بـر موضـوع بیمـاری     مقالـه تمركز اصلی این  ،«گیر كرونا و صلح و امنیت بین المللی بیماری همه» ،(31۹۹)رمضانی قوام آبادی

ـ    المللی است و در پیبین گیر جهانی كرونا و صلح و امنیتهمه  رپاسخگویی به این پرسش است كه آیا این بیمـاری تهدیـدی ب

 الملـل ی امنیت بـین رویه و عملکرد شورامقاله خویش معتقد است:  در نگارندهشود یا نه؟ لی محسوب میالملنیت بینصلح و ام

در  ،پـیش از ایـن   ی امنیت سازمان ملـل شورا .ها و تسری آن از تهدیدهای نظامی به غیرنظامی داردصالحیت حکایت از توسعة

 تقابل با كرونـا ابتـدا   در شورای امنیت هرچند .المللی تلقی كردبین و امنیت صلح علیهد تهدینیز مورد بیماری های ایدز و ابوال 

 به عنوان بیماری همـه گیـر جهـانی توسـط     3۹بیش از سه ماه از زمان اعالم كووید انفعال پیشه كرد و در نهایت بعد از گذشت

ه عنوان خطر تهدید كنندة صلح كرونا را ب همه گیری 2424مورخ اول ژوئیه  2512با تصویب قطعنامه  ،سازمان جهانی سالمت

 .  معرف كردو امنیت بین المللی 

كـه نشـان از افتـراق كامـل آن بـا       .ثر از كرونا نشده اسـت أهای بزرگ متای به رقابت سیاسی قدرتكمترین اشاره در این مقاله

  .پژوهش پیش رو دارد
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الملـل:   نیكرونا به مثابه رخداد در روابط ب»وان: ی با عناله ادر مق (؛31۹۹)خداخواه آذر هیسم ،یگودرز لیسه ،یشفائ یموسو

كـه   در این مقاله مهمترین مسئله بـه ایـن مهـم اختصـاص دارد    « نوظهور یملت در مواجهه با رخدادها-دولت ةژینقص در كارو

نابهنگام  یهاا با رخداده ملت -ولتمواجهه د امدیپو اینکه:  ست؟ینوظهور چ یها ها در قبال چالش ملت -دولت یدرماندگ ةشیر

كـه  نگارندگان در بیان مدعای خـویش معتقدنـد   دولت چه خواهد بود؟  تیبر حفظ بقا و امن یمبتن یسنت ةویبه ش ،چون كرونا

بر آن در مواجهه  یمبتن یالملل نیملت و نظم ب -دولت ،سو کیاست كه از  ای گونهكرونا ب رینوظهور نظ یها و نوع چالش تیماه

هاسـت كـه    ملت سـال  -دولت یو سازگار یریادگی ندیفرا ،گرید یاست؛ از سو یدچار نقص مادرزاد ایوگ هاداداز رخنوع  نیا اب

در این مقاله نیـز عـدم توجـه بـه رقابـت       .شود یم دیتاك ینییاطالعات بر روش تب لیتحل ینوشتار برا نیدر ا .متوقف شده است

   .یل می دهدش پیش رو تشکاق با پژوهسیاسی قدرت های بزرگ مهمترین وجه افتر

در نوشتار حاضر تالش شـده  نویسد:  در مقاله خویش می ،یبر اقتصاد جهان 3۹ دیكرونا كوو روسیاثرات و یبررس ،(31۹۹منتی)

و  ایـ بـزرگ دن  یاقتصـادها  ژهیـ بـه و  ،یبر اقتصاد جهان 3۹ دیكوو-روسیكروناو یدمیاز اثرات اپ یكل یینما میاست تا ضمن ترس

بـر   یدمیـ اپ نیـ ا یتوسعه و نحوة اثرگذار یاحتمال یوهایسنار یبه طور كل ،بحران دارند نیبا ا یشتریب یریدرگكه  ییورهاكش

 تیدربـارة وضـع   یآمار و اطالعات منتشرشده از منابع معتبر جهان یبا بررس ،بعد مرحلهدر  .شود یبررس یجهان صادجامعه و اقت

بـازار   ،یمال یبازارها رینظ ،یمهم اقتصاد جهان یبر بخشها وسریو نیا یریگ اثرات همه ،3۹ دیكوو-روسیكروناو یدمیاپ یكنون

بـه   ،یریـ گ جـه یو در بخش نت تیدر نها .قرار گرفت یمورد بحث و بررس یگرو مسافرت و صنعت گردش یبازار انرژ ،كار یروین

 یاقتصـاد  یاسـتها یس یررسـ بـه ب  یجمـال بـه صـورت ا   ،بحران نیاثرات ا تیریمد یمختلف اقتصاد یمنظور شناخت راهکارها

 .  میپرداخت ا 3۹ دیكوو-روسیكروناو یدمیدر مواجهه با اپ ایمختلف دن یكشورها

در « یالمللـ نیو ب یاسیكالن تحوالت س لیدر تحل نینو یریمتغ روس؛یكرونا و»در مقاله ای با عنوان:  ،(31۹۹ی)كاظمی و روم

مـی نویسـند:   خواهد گذاشت؟  یریچه تاث یالملل نیو مناسبات ب یداخل استیسكرونا بر  روسیو وعیپرسش كه ش نیپاسخ به ا

شدن حوزه سـالمت و بهداشـت    لیجامعه و تبد ةنقش دولت در ادار تیو تقو گرایییجهان شاهد التهاب مل ،پساكرونا ةدر دور

 كـردن  محـدود  بـا  شـان  دانحفظ جـان شـهرون   برای هادولت ،یخارج ةدر عرص .خواهد بود یمل تیموضوع امن کیبه  یعموم

خواهنـد   ینینش شدن عقب یو محافظت از مرزها از روند جهان یمهاجرت های استسی كردن تر سخت و كاالها و افراد آزاد ردشگ

و  یو اجتمـاع  یاقتصـاد  یدر سـاختارها  ینـابرابر  .اسـت  23در قـرن   داتیتهد تیماه رییاز تغ یپژوهش حاك هایافتهی .كرد

   .سازد روبرو چالش با را هادولت یاخلد تیامن تواند یم یاشتهدب یها فقدان مراقبت

پرسـش اسـت كـه     نیـ بـه ا  ییمقاله در صدد پاسـخگو  نیا: اروپا هیاتحاد یبحران كرونا بر همبستگ ریثأت (31۹۹علی صباغیان)

 یـی رامگه نـد یه فراچگونـ  یهمبستگ نیفقدان ا ایاروپا داشته و ضعف  یبر همبستگ یریثأچه ت 2424سال روسیبحران كروناو

د یدر مقابلـه بـا بحـران كرونـا موجـب تشـد       ییاروپـا  یاست كه ضعف همبسـتگ  نیا هیقرار داده است؟ فرض ریثأرا تحت تاروپا 

 یبـه دسـتاوردها   یتـوجه  یب زیها در اروپا و ن شکاف دیاروپا شده است و تشد هیعضو اتحاد یدر كشورها انهیگرا یمل یکردهایرو

از وجـود   ییشدن شهروندان اروپـا  دیهمچون ناام یموارد دهد یمقاله نشان م یها افتهی .ستته اداش یدر پ هیاتحاد نیا ،یفرامل

در اروپـا و   رامـون یشمال و جنوب و مركـز پ  یها شکاف دیتشد ،ناسیونالیستی یها استیبه سمت س شیگرا دیتشد ،یهمبستگ

 . اروپا است هیحادات یبر همبستگكرونا  رانبح راتیتاث نیبدون مرز از مهمتر یاروپا دهیدار كردن ا خدشه

 ،آن یرو شیپـ  ندهیشدن و آ یبر گفتمان جهان 3۹ دیبحران كوو ریثأت یبررس ،(31۹۹ی)دولت اباد یباقر ،یآباد فیس یعیشف

 وگذاشـته   ریشدن تـاث  یچگونه بر گفتمان جهان 3۹ دیكوو ،یكنون یبحران طیدر شرا» نکهیمقاله عبارت است از ا یپرسش اصل
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( یوپردازی)سـنار  پژوهی ندهیكه با روش آ قیحاصل از تحق جینتا« شدن خواهند بود؟ یگفتمان جهان یرو شیپ ییوهایچه سنار

چـون بـازار آزاد و    یشـناور  هـای و بـا دال  سـم یبرالیل یبا دال مركـز  شدن یهانكه گفتمان ج دهدینشان م ،حاصل شده است

و  دیامر شدت بخشـ  نیكرونا به ا یریگ همه ،انیم نیاشده بود؛ در  یاساس هایبیاز بحران كرونا دچار آس شیپ یتجارت جهان

عـدالت   تیعدم رعا ،اطالعات و اخبار یزكنترل و محدودسا ،انسداد مرزها لقبی از هادولت یضربت یها استیس دیدر ادامه تشد

 قیـ عم یبا چالشـ  زینشناور را  یها دال یمابق جیبه تدر دیو سانسور شد ییاقتدارگرا ،سمیونالیناس وعیش ،و حقوق بشر یاجتماع

 .  روبرو ساخت

 یاسـالم  یجمهـور  یآن بـرا  یدر عصر پسا كرونا و داللت ها نیو چ کایآمر ییواگرا دیتشد ،(31۹۹ی)بیحب ،یقائدو  یریدهش

 کـا یو آمر نیروابـط چـ   شـتر  یهر چـه ب  ییشاهد واگرا ،در جهان پساكرونا ایاست كه آ نیشده ا مسئله طرح  مقاله نیدر ا ،رانیا

بـه دنبـال    رانیـ ا یاسـالم  یجمهور یبرا هاییستهیچه با ،ییواگرا نیا تاًیاند؟ و نها كدم ییواگرا نیا یاصل لیبود؟ دال میخواه

قـرار   ییآزمـا  یرا مـورد راسـت   هیفرضـ  نیـ آشوب ا هیبا كاربست نظر ،موجود یها دگاهید یخواهد داشت؟ نگارندگان ضمن بررس

 ،یا مثابـه اثـر پروانـه    كرونـا بـه   روسیـ و یجهان وعیاست كه ش یو چندعلت دهیچیپ یا دهیپد نیطرف روابط ییراكه واگ دهند یم

 رانیـ ا یاسـالم  یجمهور یبرا هاییداللت ییواگرا نیا .آنها شده است انیم کیتیژئوپل های رقابت دیموجب آشکار شدن و تشد

رای كاهش وابسـتگی خـویش درسـت    جهانی و تالش ب ا قدرت هاینشان میدهد جمهوری اسالمی در تقابل بخواهد داشت كه 

  .عمل كرده است

بـر   مبتنـی  هـا داده لیو تحل هیتجز مقاله نیادر  ،كرونا وعیش یکیتیژئوپل راتیثأت ،(31۹۹)جاف یبهرام ،جان پرور ،یصالح آباد

)عـدم   الـت ح 04مجموعـا   یدیـ عامل كل 8 یبرا قیتحق نیدر ا .متقابل است راتیثأت لیاز جمله تحل پژوهی ندهیآ هایکیتکن

 ،و محتمـل  یقو یویسنار33 ،شده نیتدو یوهایسنار نیب زا دهدینشان م قیتحق هایافتهی ،( در نظر گرفته شده استتیقطع

 تیوضـع  ویسنار 0 ،و محتمل یقو یویسنار 33از  .كرونا وجود دارد روسیو وعیاز ش یناش یکیتیژئوپل تیوضع ندهیآ رویشیپ

احتمـال وقـوع    كه دهدینشان م جینتا .است ینینابیو ب ستایا تیوضع یدارا زین ویسنار 5 ،مطلوب تیوضع ویسنار 2 ،وبنامطل

 .مطلـوب اسـت   هـای كرونـا دو برابـر احتمـال رخ دادن حالـت     روسیجهان در مواجهه با و یکیتیساختار ژئوپل یمنف هایحالت

 نتـری مناسب دیبا ،است گرانیباز نیر مناسبات بد یاستراتژ نیتربه یطراحه ك کیتیدانش ژئوپل یباتوجه به هدف اصل نیبنابرا

 . در نظر گرفته شود روسیو نیا یمنف یامدهایپ بادر ارتباط  هایاستراتژ

ـ انویسـد:  مـی  ،«كرونا روسیو یو پاندوم یدمیبحران اپ یالمللنیب راتیتاث»خویش با عنوان:  ةدر مقال ،(31۹۹واعظ) نوشـتار   نی

اثرات كوتاه مـدت   ایو  یوسلب یجابیاثرات ا ایو  یوكاركرد یاثرات معرفت اریمع هیرات برپااث کیوتفک قیدق یتامل واكاوفرصت 

از جهـان را   یهـا كـه كرونـا بخـش    یبازه زمـان  نی( را درایملراوف یسه گانه)مل از سطوح گریاثرات بر دوسطح د ایمدت و انیوم

مبـادرت   ،شـده  ییكرونـا  یایـ بردن روسیو نیته ناتمام از اثرات االب ند ساده ورچه یاهژوا به طرح شتریب و داردن ،نموده ریغافلگ

 . است دهیورز

 كه بیشتر ناظر بر ابعاد .و آثار و پیامدهای آن به رشته تحریر در آمده است 3۹تلفی در ارتباط با ویروس كوویدخپژوهش های م

 .ملل نیز كم وبیش مورد توجه قرار گرفتـه اسـت  البین بر سیاست ین بیماری البته آثار ا .اقتصادی و سالمت می باشد ،اجتماعی

تـا لحظـه نگـارش ایـن      ،كه ابعاد این ویروس بر رفتار سیاسی قدرت های بزرگ را مورد بررسی قـرار دهـد   مستقل اما تحقیقی

ده رشته تحریـر در آمـ  پیش رو به در واقع هیچکدام از پژوهش هایی كه تا كنون در ارتباط با موضع  .مشاهده نمی شود پژوهش
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اسـت در طـرح پرسـش و اهـداف      تـالش نمـوده  و این پژوهش  .در پرسش و اهداف منطبق با پژوهش پیش رو نمی باشد ،است

  .مطرح سازدرا مطرح شده ابعاد نو ومتفاوتی 

 

 قـیتحق روش-8

 .  استفاده خواهد شد كیفیاز روش  ابییارز یها یارمع ینتدو یرات باس یوكاربرد یفیك یقتحق یکكه  یقتحق ینا

ابتدا رویکردی كلی به ماهیت كرونا ویروس داشته و سپ  با رجوع به منـابع و مطالـب علمـی در بـاب      ،برای انجام این تحقیق

كیـد بـر   أیشـترین ت جهانی كـه ب رقابت میان قدرت های  ةاجتماعی و فرهنگی در عرص ،سیاسی ،ثیرات كرونا در ابعاد اقتصادیأت

  .داده های تحقیق فراهم و با روش تحلیل توصیفی به تحلیل آن پرداخته ایم ،باشد ای ایاالت متحده آمریکا و چین میورهكش

 

 قـیتحق مورد یآمار ةجامع-1

 ،مشـتر  هسـتند )دالور   رای یک صـفت یـا ویژگـی   حداقل دا اشیاء یا حوادث كه ،آماری عبارت است از گروهی از افراد ةجامع

 . (358: 3172 ،آید )ساروخانیاصلی است كه از آن نمونه ای نما یا معرف بدست می ةآماری همان جامع ةجامع .(0 :3184

   .می باشدروسیه و كشورهای اروپایی  ،چین ،آمریکا ،ی همانندهای بزرگ جهانحقیق مشتمل بر قدرتآماری در این ت ةجامع

 

 اتـاطالع یگردآور روش-91 

 . شود یم یبردار یشف یلتحل یبرا یازمورد ن یاسناد موجود محتوا یبا بررس یروش كتابخانه ا در

اول و ته ابع دسـ از منـ  ازیـ اطالعات مـورد ن  یآوراقدام به جمعای كتابخانهحاضر با استفاده از روش  یمحقق در پژوهش و واكاو

 ،مقـاالت  ،اسـناد  ،بـا مراجـه بـه كتـب     نیاست بنابرا یاسناد یبررس ای یااطالعات كتابخانه یروش گردآور .ودهد نممعتبر خوا

مطالـب مـرتبط بـا موضـوع      اداشـت یو  یبـردار  شیو با ابزار ف ،گرددیم یگردآور ازیمطالب مورد ن ،مرتبط یو آمارها نترنتیا

 یو اسـتفاده مـ   انتخـاب  ،یبنـد  تیالزم الو یها ید و پ  از بررسشون یم نشیگز میمفاه نیهم ترم و نیبرجسته تر ،وهشژپ

 .  گردد

 اطالعات یگردآور ابزار-99 

محقـق   نحـو كـه   نیـ بـه ا  .باشد یمقاالت و اسناد معتبر م ،كتب ،از منابع یبردار شیوهش فژپ نیاطالعات در ا یگردآور ابزار

فصـول مختلـف    یبخـش هـا   ریـ هـا و ز بخـش  ،هااز فصل کیجهت هر  ،مراحل پژوهش ییابتدا یاربنداستفاده از ساخت منض

اقـدام بـه    یقـات یتحق یهـا شیاستفاده از اطالعات در  شده در ف او سپ  ب دخواهد نمو یقاتیتحق شیف هیاقدام به ته ،وهشژپ

و جهت  یرا دسته بند یقاتیتحق یها شیر ف  اطالعات در  شده دسپو  .نمود اطالعات از منابع مورد نظر خواهد یجمع آور

 . خواهد نمود میاستفاده در مرحله بعد تنظ

 

 اتـاطالع لیتحل و هیتجز روش-92

اطالعات اسـتفاده  و تحلیل  روش توصیفی تحلیلی برای تجزیهموضوع و مسئله مطرح شده در این پژوهش از  تبا توجه به كیفی

 در .موجود میان پدیده های مختلـف مـی پـردازد    روابط و شرایط تفسیر و توصیف به تحلیلی توصیفی تحقیق روش .شده است
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 از جـدا  واقعـه  یـا  مـتن  معانی نظام ،سطح این در .شود می تشریح ،موجود متغیرهای از یک هر صفات چگونگی توصیفی تحلیل

 (303-304: 3187 ،) ساعی .گردد یم تحلیل نآ اجتماعی های زمینه

مـورد   یذهنـ  وهیكرده است را بـر اسـاس شـ    یرا كه به صورت مکتوب جمع آور یروش محقق اسناد و مدارك نیدر اهمچنین 

  .استفاده می شودو  هیتجز

 یـا  شـیء  ،متغیر ،پدیده دبدان خواهد می و است موضوع بودن چگونه دنبال به محقق توصیفی تحقیقات واقع باتوجه به اینکه در

 آن فعلـی  وضـعیت  دار نظام و منظم توصیف به و كند می بررسی را موجود وضع تحقیق این ،دیگر عبارت به .است چگونه مطلب

 .  نماید می بررسی را متغیرها بین ارتباط لزوم صورت در و مطالعه را آن صفات و ها ویژگی و پردازد می

 كـه  االتیؤسـ  بـه  تحقیق نوع این .كند می توصیف سیستماتیک و صحیح طور به ار ها یدهدپ و شرایط ،جامعه ،توصیفی تحقیق

 ،گردنـد  مـی  چـرا  شـامل  كـه  سـواالتی  بـه  پاسـخ  برای ولی دهد می پاسخ ،هستند چگونه و ،كجا ،زمانی چه ،چیزی چه شامل

 . شود می استفاده آزمایشی تحقیق روش از سوال این به پاسخ برای .ندارد كاربردی

هـا و  گیـری و هم جنبة بنیادی؛ در بُعد كاربردی از نتـایج ایـن تحقیقـات در تصـمیم    بة كاربردی دارد صیفی هم جنقیقات توحت

هـا قـرار دارد و   و سیاستگذاری در قلمرو كار مـدیریت  گیریتصمیم .شودها استفاده میریزیها و همچنین برنامهگذاریسیاست

چـه در بخـش دولتـی و عمـومی و چـه در بخـش        ،یینهـای پـا  سی یا مـدیران رده عالی سیا اعمّ از مدیران ،كار مدیران جامعه

  .است گیریتصمیم ،هاخصوصی و شركت

امنیتـی یـا    ،اداری ،سیاسـی  ،اقتصـادی  ،ریزی برای امور اجتماعیبرنامه .ریزی نیز تحقیقات توصیفی باید انجام شودبرای برنامه

 .ای از احتمال از نظر امکان وقوع همـراه اسـت  درجهبینی و برآورد است و با یشه متضمن پای است كجغرافیایی پدیده -فضایی

ریزی است دانستن وضع گذشته و حال آن امـر یـا موضـوع و    بینی و برآورد وضع آتی و آیندة امری كه موضوع برنامهبرای پیش

 .آنها ضـرورت دارد  بینیازی برای برآورد و پیشسو شاخص نیز آگاهی بر رفتار متغیرها و پارامترها و تعیین ضریب تغییرات آنها

ها و تبیین وضع موجود و استوارسازی آینده بر پایة وضع موجود مستلزم تحقیقـات توصـیفی اسـت تـا     دستیابی به این شاخص

 . ریزی تصویرسازی كردبتوان آن را برای برنامه

 شـیء  ،متغیر ،پدیده بداند دخواه می و است موضوع بودن نهچگو دنبال به محقق توصیفی تحقیقات دربا توجه به اینکه  در واقع

-ثیرات آن در عرصـه روابـط بـین   أبر همین اساس در این تحقیق ابتدا به دنبال ماهیت ویروس كرونا و ت ،است چگونه مطلب یا

 الملـل و سیاست بـین  ا بركرون ثیراتأت توصیف به و كندمی بررسی را موجود وضع تحقیق این ،دیگر عبارت به .الملل می باشیم

-)ویروس كرونا و رقابت بین قدرت متغیرها بین ادامه ارتباط در و مطالعه را آن صفات و هاویژگی و پردازدمی آن لیفع وضعیت

 .  نمایدمی بررسی را (فرهنگی و دانش ،اقتصادی ،های مختلف سیاسیدر عرصه های جهانی

 

 ریـنتیجه گی-93

 هـای  قـدرت  سیاسـی  رقابـت  بـر  3۹ كووید ویروس گیری مهه ن پژوهش عبارت بود از اینکه:شده در ایمهمترین پرسش مطرح 

 بـا ( كرونـا ) 3۹ كوویـد  است؟ مدعای مطرح شـده نیـز نشـان مـی داد كـه ویـروس       گذاشته سلبی و ایجابی تأثیراتی چه بزرگ

 نبـال د بـه  را جدیدی های واگرایی و یهمگرای و جهانی نوین نظم موجبات ،بزرگ هایقدرت سیاسی رفتار و رقابت بر اثرگذاری

 و شـد  گـزارش  چـین  مركـز  در واقـع  «ووهـان » شـهر  در 31۹8 آذر 20 بار نخستین برای كه كرونا ویروس شیوع .است داشته

 بـه  فـراوان  مشـکالت  و شهروندانشان سالمتی بحران با را كشورها از بسیاری اكنون ،كرد سرایت دنیا كشورهای سایر به بتدریج
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 مواجهه نحوه ،آن با مقابله موثر های راه نیز و ویروس این بودن ناشناخته علت به .ستا كرده رو روبه اقتصادی زمینه در خصوص

 بعد و گرفتند كم دست را ویروس این ابتدا ها غربی حتی كشورها برخی بود؛ خاصی شرایط تابع كشورها بیشتر در آن با كشورها

 دسـتور  در را محلی و مقطعی های قرنطینه جمله از اه محدودیت اعمال ،آن گیری همه میزان رشگست و تلفات شمار افزایش از

ــار ــرار ك ــد ق ــیاری .دادن ــورها از بس ــه از كش ــا جمل ــا ،آمریک ــی  ،ایتالی ــپانیا ،انگل ــر و اس ــورهای دیگ ــی كش ــار غرب   دچ

ـ ا نیز و كشورها این در كرونا از ناشی میر و مرگ میزان و شدند جدی هایبحران  هـای  زیرسـاخت  وضـعیت  دهنـده  نشـان  تالب

 از تر موفق ویروس این با مواجهه در جنوبی كره و چین جمله از آسیایی كشورهای از بعضی .شد قلمداد آنها درمانی و اشتیبهد

 یبرخـ  الگـوی  درمـان  تا گرفته مبتال افراد سریع شناخت و گیری همه از جلوگیری از اقداماتشان و شدند معرفی كشورها سایر

هـای  میان قدرت ای ثیرات گستردهأفرهنگی و نظامی ت ،سیاسی ،های اقتصادیواقع كرونا در عرصه در .گرفت قرار هاكشور دیگر

 زا مـر   و هـر   محیطـی  در المللی بین نظام در بازیگران و دولتها تعامل نئورئالیسم های آموزه مطابق .جهانی ایجاد كرده است

 هـا  مـر   و هر  این ،روندها و نهادها ایجاد و جدید ساختارهای گیری شکل با تا است زنیا دموجو شرایط با ولی گیرد می صورت

 این با مواجهه در .شود نظر تجدید و بازنگری المللیبین امنیت اصول در كه رسیده آن وقت ،اكنون .شود قانونمند و تغییر دچار

 آن بـردن  بـین  از كـه  شـده  جهموا مشتر  تهدید یک با معاصر یختار در كم دست مرتبه اولین برای بشریت ،گیر همه بیماری

 ویـروس  بـر  غلبه اجتماعی و اقتصادی سنگین هزینه محور حول اكنون مباحثات بیشتر .است ممکن جمعی اقدام طریق از تنها

 . تاس قیاس قابل جهانی بزرگ های درگیری با تنها و گسترده شدت به عادی زندگی در اختالل .چرخد می كرونا

 جدیـدی  دشـمنان  بـا  مـا  و اسـت  تغییـر  حال در سرعت به جهانی امنیتی تهدیدهای مراتب لهسلس كه آموزد می ما به ویروس

 اصـلی  هـدف  كه گوید می نئورئالیسم .ماست امنیتی های اولویت در اساسی تغییرات ایجاد مستلزم امر این و شد خواهیم مواجه

 آن واقعیـت . نمایـد  تضـمین  را خودشان بقاء و ندكن حفظ را الملل بین امنظ در شانخود موقعیت و جایگاه كه است این دولتها

كـه  حالی در .است انسانی و اجتماعی عقالنیت گرو در جهانی امنیت داد هشدار الملل بین سیاست بازیگران به «كرونا» كه است

بـت و تـالش   می باشند همواره در رقا های جهانیفرانسه و آلمان مهمترین قدرت  ،انگلی  ،روسیه ،ایاالت متحده آمریکا ،چین

در  .ا بـیش از پـیش جـدی سـاخت    رها كه رقابت میان این قدرت ،لذا بحران كرونا شرایطی فراهم كرد .برای هژمونی قرار دارند

دهای را موجب رقابت و تاثیرات گسـتر  ،حق برسالمت و تغییر نظم جهانی ،علمی ،اقتصادی ،واقع كرونا در ابعاد مختلف سیاسی

 نتیجه تحقیق ارائه می شوند: قم زد كه در ادامه بصورتر

در بعـد سیاسـی الگـوی حکمرانـی و      انـد از:  های سیاسی عبارت بـوده  بر رفتار و رقابت قدرت پیامدهای سیاسی كروناترین  مهم

 قابـل  خطـرات  چین و روسیه سویی هم .ت را رقم زده استبمهمترین عنصر رقا ،سرعت العمل دولت ها در تقابل با بحران كرونا

 از روسـیه  حمایـت  مانند شان پیرامونی های حوزه در غیرلیبرال رهبران و ها دولت تقویت .دارد آمریکایی های ارزش ایبر توجهی

 های نمونه از ،جهانی مجامع در غرب بشری حقوق ادعاهای برابر در یکدیگر از ها حمایت كنار در شمالی كره از چین یا و بالروس

 روبروسـت  بحـران  این با ،دهد می دموكراتیک های ارزش و بشری حقوق مسائل به بیشتری اولویت كه بایدن دولت .است امر نای

 كـه  شـود  منتشـر  كرونـا  بـر  غلبـه  دربـاره  خصـوص  بـه  دولـت  دو ایـن  سوی از تمركزگرا و مقتدر رانی حکم الگوی از روایتی كه

وجب رشد دیپلماسـی دیجیتـال و برقـراری    این بیماری همچنین م .زدسا روبرو چالش با را دموكراسی لیبرال الگوی مندی ارزش

 ارتباطات از جدانشدنی امری كنونی دوران در دیپلماسی شدن دیجیتال .ارتباطات انالین مبانی كشورها را بیش از پیش رقم زد

 هشـد  ایجـاد  هـای محدودیت ردمو در هانگرانی از بخشی هادولت ،دیجیتال دیپلماسی توسعه و پیشرفت با و است جهانی جامعه

 .  گذاشت خواهند سر پشت را كرونا گیری همه دوره در
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 تحـول  سیاسـی  اندیشمندان های بینی پیش اساس بر كه است ویکم بیست قرن عطف نقاط از یکی كرونا شده اشاره كه همانطور

 را شـدن  انیجه .كند منتقل شرق به غرب از را رتقد هسته شاید معتقدند بعضی .آورد خواهد پدید المللبین روابط در شگرفی

 پـا  حتی ای عده .رسید خواهد اثبات به آنها صحت آینده در كه دیگر بسیار های فرضیه و كند زنده را ناسیونالیسم .كند متوقف

 ای نـه گو به شودمی الملل بین روابط در دشمنی و دوستی الگوهای تغییر باعث كنونی وضعیت معتقدند و گذشته فراتر این از را

   .شد خواهد دگرگونی و گردش دچار المللی بین بازیگران ینب تعامل الگوهای كه

 مقابله توانایی حتی شد ثابت بودند؛ یکدیگر با نظامی رویاروی هرگونه آماده جهان كشورهای كه درحالی و یکم و بیست قرن در

 كنتـرل  بـا  رابطـه  در امـا  داد؛ می شانن را آنها عیار و توانایی میزان ها بیماری این با كشورها برخورد نوع .ندارند را ویروس یک با

 تـر  نـاتوان  زمینه این در كشورها سایر از قدرتمند و بزرگ كشورهای بسا چه و شود نمی دیده كشورها میان چندانی تفاوت كرونا

 .  اند كرده عمل

 

 از:اند  بارتهای جهان ع بر رفتار و رقابت قدرت پیامدهای اقتصادی کرونااهم 

چین موفـق بـه    ،یکه بسیاری از كشورهای جهان و قدرتهای جهانی دچار رشد منفی و آسیب شده انددر عرصه اقتصادی در حال

 در را سـبقت  گـوی  اینکـه  بـر  عالوه چین دهد می نشان المللی بین های سازمان برآوردهای و ها تحلیل .رشد اقتصادی شده است

 رشـد  پیشتاز نیز 2423 در ،ربود كشورها سایر از 2424 سال در اقتصادی رشد نرخ و تجارت درش ،خارجی سرمایه جذب زمینه

 . اقتصادی قرار داشته است

 كـه  باشـیم  داشـته  انتظـار  باید ما ،یابد ادامه روند این اگر .است انکار غیرقابل المللبین روابط و اقتصادی سیاست در چین وزنه

 بـرای  تـالش  بـا  ، مثال عنوان به ، نماید كم متحده تایاال با قدرت حوزه در را خود ها فاصله تا كند استفاده فرصت این از چین

 بینـی  پـیش  نئورئالیسـم  ،دالیـل  همـین  با .المللی بین موسسات در متحده ایاالت نفوذ با مقابله یا آمریکایی های شركت خرید

 را گرایـی  ایـت حم جدیـد  اقـدامات  اتخـاذ  مانند خود عادلضدمت هایفعالیت كرد خواهد تالش آمریکا متحده ایاالت كه كند می

 اقتصادی مبادله یا و جهانی همکاری بر احتماالً كه شد خواهیم تنش افزایش فاز وارد زیاد احتمال به ما ،نتیجه در .دهد افزایش

 واشنگتن در بریره خالء توضعی این از روسیه و چین معتقدند نیز ای عده میان این در .گذاشت خواهد منفی تأثیر المللیبین

 و اروپـا  یعنی غرب یکسو از آینده در كه باشد صحیح فرضیه این اگر .كرد خواهند بیشتری برداری بهره آن اهبردیر اشتباهات و

 قدرت از اعظمی بخش ،نتیجه در و بود؛ خواهند صحنه در گذشته از تر قوی چین و آسیا دیگر سوی از و شود می ضعیف ،امریکا

 قادرند چین و آسیا آیا .شد خواهیم مواجه جدیدتری چالشهای و االتؤس با و شود می منتقل شرق به غرب از اقتصادی برتری و

 االتؤسـ  و افتـاد؟  خواهد اتفاقاتی چه الملل بین امنیت حوزه در باشند؟ داشته بیستم قرن دوم نیمه در غرب همچون انسجامی

 تفاسـیر  ارائه برای و داریم قرار روند این ابتدای رد هنوز كه شد یادآور باید هالبت .اردد تر عمیق هابررسی به نیاز كه دیگر بیشتر

 . است نیاز زمان سال ها ده گذشت به احتماالً صحیح

 برای مهار اثرات این ویروس مرگبار را شدت بخشید رقابت های علمی ،همچنین كرونا

 سـاخت  برای جهانی مسابقه درواقع .كرونا رقم خورده استپی بحران قابت گسترده ای در رعلمی و دانش پزشکی نیز  ةدر عرص

 همـه  بیمـاری  واقع در است؛ شده بدل اقتصادی و سیاسی موضوعی به واكسن سریع ساخت و شکسته ركورد 3۹ كووید واكسن

 بـه  ادنیـ  مـردم  برگشـتن  و اسـت  بـوده  روبرو آن با تاكنون مدرن پزشکی كه است هایی چالش بزرگترین از یکی 3۹ كووید گیر

 . است ثرؤم و گسترده واكسیناسیون یک گرو در همه عادی زندگی
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واكسن سینوفارم كه توسط كشـور چـین تولیـد     ،در اولین روزهای تولید واكسن كرونا در سطح جهان توسط كشورهای مختلف

 .د عربستان سـعودی بـود  اده ندادناز میان كشورهایی كه به این واكسن مجوز استف .شده چندان مورد اقبال عمومی قرار نگرفت

زیادی برای عدم رغبت مقامات این كشور برای عدم استفاده از واكسن سینوفارم مطرح شده ولی یکی از برجسـته تـرین   دالیل 

قراردادهای سنگین تجاری بین این دو كشور باعث شـده   .شود دالیل به رابطه تجاری بین عربستان سعودی و آمریکا مربوط می

برای راضی ساختن مقامات آمریکـایی و بـه ویـژه     ،ه پیدا كند و به همین دلیلابستگی شدیدی به ایاالت متحدعربستان وبود تا 

عربستان سعودی تحت فشارهای آمریکا مجوزهـای الزم بـرای اسـتفاده از     .دونالد ترامپ به استفاده از واكسن فایزر روی آوردند

   .وفارم وارد كردسنگینی به اعتبار واكسن سین ةرتیب ضربواكسن سینوفارم را صادر نکرد و به این ت

 از ،سـالمت  بـر  حـق  مینأت برای الزم امکانات ةهم .پی بحران كرونا متاثر شد بوده است كه در مباحثدیگر  سالمت نیز ازق ح

 علمـی  شرایط اجدو كه الزم انسانی نیروی كنار در سالمت از مراقبت تامین مراكز و نیاز مورد وسایل ،الزم تجهیزات ،دارو جمله

 بیمـاری  شـیوع  شـرایط  در خـود  بشری حقوق تعهدات براساس ها دولت .باشد فراهم باید ،هستند استاندارد و بمناس ای حرفه

 نیسـت  دولـت  یـک  شـهروندان  به محدود تنها نه ،خدمات این ارائه و هستند درمانی و بهداشتی خدمات ارائه مسئول ،واگیردار

 جهـت  در جهـانی  های ظرفیت بردن باال و توانمندسازی جهت تکمیلی سازوكاری مثابه به المللی ینب های اریهمک به تعهد بلکه

 بـه  ،كرونـا  بحران شرایط در ها دولت تعهدات ،دیگر سوی از .داشت خواهد وجود ها دولت تمامی برای ،واگیردار بیماری با مقابله

در بنـابراین   .اسـت  گرفته قرار گرایانه ملی رویکردهای برخی تأثیر تحت «همگانی سالمت بر حق» و نشده اجرایی مطلوب شکل

دنیای امروز امنیت زیست محیطی می تواند به عنوان بخش مهمی از تهدیدات وجودی محسـوب شـود و زمینـه توجـه بـه آن      

 ،تیار بشر اسـت كه در اخ اقتصادی و اجتماعی ،نظامی ،های امنیتی در كنار مباحث سیاسینظام های همکاری .مدنظر قرار گیرد

كما اینکه در بسیاری از  .طوف به تهدید وجودی باشد كه در اختیار انسان نیست و بازسازی آن نیز در توان نیستباید بیشتر مع

در زمینه امنیت زیست محیطی شاهدیم كه هیچ كدام از این  ،ثروت و قدرت نظامی می تواند تاثیر شگرفی داشته باشد ،مباحث

نشان داد كـه   3۹ت زیست محیطی و گسترش بیماریهای واگیرداری مانند كووید تهدیدا .یرگذاری بر آن نداردتوان تاث مولفه ها

در وضـعیت كنـونی مـا     .تر شده و علل و عوامل بیشتری را در برگیـرد بایست وسیعالملل میتعاریف امنیتی در حوزه روابط بین

عدم همکاری رژیـم هـای بـین المللـی     ستیم چنانکه در وضعیت كنونی الملل هنشاهد تسلط نظریات نئورئالیستی در روابط بی

امـا بایـد در نظـر     .حکایت از عدم توانایی همکاری و نمادی از عدم اعتمـاد بـه یکـدیگر اسـت     ،نمایان است و تک روی دولت ها

ان دارد تغییـر در  اسـت و امکـ  امنیت اقتصادی را نیز تحـت شـعاع قـرار داده     ،داشت؛ موضوع مورد بحث امنیت زیست محیطی

پـ  از   ،در هـر حـال   .دی را به همراه داشته باشد و كلیه اصول حاكم بر روابط بین الملل را تحت تاثیر قـرار دهـد  قدرت اقتصا

در برخی موارد مشاهده می شود كه قدرت ها و كشـورهای   .فراگیری این ویروس منحوس رقابت های جهانی از آن متأثر گردید

می توان در روابط چین و آمریکـا و   كه مهمترین نمود ان را .داشته اندبرری كمتر به سمت واگرایی قدم آسیب پذی جهانی برای

 بـه  را همکاری و همگـاریی هـای جهـانی    ،كارآمد روی ترامپ كه زمانی البته ایاالت متخده آمریکا از .اتحادیه اروپا مشاهده كرد

 دامـن  واگرایانه مسائل به همچنان كرونا شیوع از بعد آمریکالذا  .كرد توجه دخو مسائل به تنها «آمریکا اول» شعار با و ریخت هم

 شـرایط  ایـن  در .زد دامـن  آن تبعـات  و سیاسـت  ایـن  بـه  درواقـع  هـم  كرونا گذشته مانند ،جهانی مسائل به توجه جای به و زد

 جهـان  كشـورهای  رهبران میان كه ییها تماس و رود می واگرایانه های سیاست تشدید و همگرایی عدم سمت به جهان متأسفانه

 اقتصـاد  بـه  ویـروس  این كه ای ضربه قطعاً .است رو پیش اقتصادی های بحران از خود كشور خرو  باهدف بیشتر ،شود می انجام

 یننخسـت  از .هسـتند  خـود  مسائل درگیر هركدام كشورها حاضر حال در و كرد تشدید را واگرایانه های سیاست كرد وارد جهانی
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 از .شـد  نمایـان  پکـن  نرم قدرت و كشور این المللی بین چهره بر ویروس این اثرات های شانهن ،چین در كرونا شیوع آغاز روزهای

 ،چینـی  غذاهای ةدربار منفی و شده اغراق های روایت انتشار تا ،غربی كشورهای در آسیایی های اقلیت به نژادپرستانه های واكنش

 و بد زمان وجود با .كرد وارد چین بر كرونا كه بودند نینخستی های آسیب جمله از همه ،ها چینی زندگی سبک و چینی فرهنگ

 تـاریخی  گیـری  تصـمیم  الگوی مشابه توجهی قابل طرز به بحران این به چین كمونیست حزب رهبر پاسخ ،كرونا ویروس شدت

   .دهد می قرار تردید و خارجی و داخلی های نزاع معرض در را حزب كه است

 ،اسـت  آمـده  بیـرون  داخلی و المللی بین های چالش و ها گرداب از كه «پینگ نجی شی» رهبری تحت چین ونیستكم حزب

 حـل  راه یا و بدهد مناسبی پاسخ بحران این به نتواند رژیم اگر كه دارد قرار ای شکننده شرایط در سیاسی ةسرمای نظر از اكنون

 طـور  ایـن  موضـوع  ایـن  اصلی دلیل رسد می نظر به .كنند حفظ را حزب تمشروعی و چهره تواند نمی بیاورد وجود به مناسبی

 در .اسـت  شـده  تبـدیل  مشکل یک به ای فزاینده شکل به ،كار مخفی ساختار این و دارد متفاوتی سیاسی ساختار ،چین كه باشد

 بحران تحلیل كه ذیرفتپ باید ماا. نیست پاسخگو و شفاف وجه هیچ به كه كرده قبضه كشور در را قدرت كمونیست حزب چین

 ،بوده گیر همه ویروسی منشا اینکه دلیل به چین كه نیست معنا بدین ،جهان های قدرت ژئوپلیتیک رقابت ةزاوی از چین سیاسی

 همـه  كرونـا  آغـاز  از ،كـرده  عمومی دیپلماسی روی بر توجهی قابل گذاری سرمایه كه چین ،برعک  كند؛ نشینی عقب باید لزوماً

 . است داده مانجا سیاسی های آسیب مهار یبرا را ششتال

 عهـده  از نتواننـد  حـدودی  تـا  كنند می نرم پنجه و دست زیاد اقتصادی مشکالت و تحریم با كه كشورهایی پذیرفت توان میلذا 

 را یکـایی آمر جامعـه  هـای  واقعیـت  ،حـد  از بـیش  متحـده  ایاالت سیاسی ساختار كه رسد می نظر به اما برآیند شرایط مدیریت

 بـرای  الزم اقـدامات  انجـام  در تعلـل  و انگـاری  سهل دلیل به آمریکا دولت و ترامپ دونالد دیگر طرف از اما .كند می نمایی وارونه

 لحـا   از آمریکـا  .هسـتند  مواجـه  زیـادی  انتقادات با ،آمریکا در كرونا ویروس شیوع های هفته نخستین در كرونا شیوع با مقابله

 اگـر . دارد قـرار  جهـان  نخست رتبه در كشورها سایر به نسبت فاحشی ربسیا اختالف با ،كرونا ویروس قربانیان و مبتالیان شمار

 و بـود  شـان  اولویـت  در بشـری  و زیسـتی  محیط مسائل بلکه نبود اولویت در اقتصادی مسائل الزاماً بودند كار سر بر ها دموكرات

 واكـنش  این شاهد احتماالً بودند كار سر بر اكنون ها دموكرات راگ .دادند می اختصاص بخش این به را توجهی قابل بودجه حتما

 . نبودیم آن گیری همه و ویروس این شیوع به آمریکا دولت سوی از ضعیف و كند

 هـای  سیاست با ایالت چند جز كند همراهی است گرفته پیش ترامپ دولت تاكنون كه روندی با آمریکا ساختار است بعید البته

 در دهـد  مـی  را شـرایط  شـدن  عادی و وضعیت این پایان وعده گاهی از ره ترامپ كه هستیم شاهد .است دهنکر مراهیه ترامپ

 كسر شود می محسوب ابرقدرت یک كه آمریکا سطح در كشوری برای .نیست كنترل قابل ها زودی این به مشکل این كه حالی

 نظـام  است انتظار .ودش اش درمانی كادر برای پزشکی تتجهیزا و ماسک تهیه زمینه در جمله از كمبودهایی دچار كه است شأن

  .نیست پذیرش و تصور قابل سردرگمی از حجم این اما كند منطبق را خود بتواند سرعت به كشور این بروكراتیک

 دوجود دار در دوره پساكرونا احتمال انتقال قدرت از غرب به شرقنظران پیش بینی نموده اند كه  برخی پژوهشگران و صاحب

 یو بقـا  تیضامن امن تواندیالملل است كه منیب استیس كشورها در یقدرت هدف اصل شیافزا ،ییگرامفروضات واقع بر اساس

 و همتـراز  یهـا قـدرت دولـت   شیاست كه افزا یمنافع یدارا یالمللنیب طیدر مح شرویپ دولت عنوان به کایآمر .آن كشور باشد

دست به اقـدامات بازدارنـده    نیچ مقابل در کایمنظور آمر نیبه هم .را دچار خدشه كند کایرآم گاهیجا تواندیم کایبه آمر کینزد

 گـر یدعبـارت به .شود یم فیاقدامات بازدارنده تعر نیهم لیذ یمحور ایآس به موسوم کایاتخاذشده توسط آمر استیكه س زندیم

متحـده  تاالیـ ا گـاه یجا تصاحب و یبعد شروین دولت پعنوا به نیاز ظهور چ یریجلوگ یمتحده براتاالیا یهاشچال نیمهمتر
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 نیقـدرت چـ   ریرشد چشمگ یرهایعنوان مسها به عرصه نیكه ا معنا نیبد .هستند کایو آمر نیرقابت چ کیهمان ابعاد استراتژ

در سـال   همـین اسـاس  بر . كشندیقدرت برتر آشکارا به چالش م ایهژمون و  کیعنوان را برجهان به کایآمر طرهیهستند كه س

آمریکا تالش كـرده اسـت    . . .امنیتی و تکنولوژی و  ،نظامی ،د و توسعه چین در ابعاد مختلف اقتصادیهای اخیر با توجه به رش

ورتـر شـده   یابی ترامپ جنگ تجاری آمریکا و چین شعلهاما با قدرت .به حفظ برتری و هژمونی خویش در عرصه جهانی بپردازد

 . است

 را پکـن  و واشـنگتن  میـان  اختالف های بیش از پیش شعله كرونا ریبیما شیوع سر بر طرف دو میان های فاختال ،انمی این در

 احتمـال  اسـت  شـده  سـبب  اقتصـادی  قدرت دو این میان اختالفات تشدید و كرونا بیماری بگونه ای كه شیوع .است برافروخته

 كشـور  دو روابط در اخیر تحوالت ،حلیلگران و صاحب نظرانت برخی از باور به. شود تشدید چین و آمریکا میان سرد جنگ وقوع

 وگو گفت در این از پیش ترامپ كه حدی تا شود می آن افزوده های شعله بر روز هر كه كرد تلقی سرد جنگ نوعی توان می را

 گیـری  همـه  از ناشـی  یهـا  آسـیب  كـه  اسـت  معتقد ترامپ. بود گفته سخن چین با ارتباط كامل قطع از حتی «نیوز فاك » با

 .  شود دگرگون و قطع ،است متکی چین به كه كاال جهانی تامین زنجیره باید هك داده نشان كرونا بیماری

الملل كه تاثیرات و پیامدهای بسیاری بر كشورهای مختلـف  یکی از مسائل تاثیرگذار در عرصه روابط بینتوان گفت؛ بنابراین می

در  .سـت كوچک و بزرگ را درگیـر سـاخته ا  های می باشد كه تمام قدرت3۹ه كووید ا موسوم ببحران بیماری كرون ،داشته است

بحران بیماری كرونا و تاثیراتی كه در آمریکا داشته است را فرصتی بـرای چـین و هژمـونی آن در     حالی كه برخی از تحلیلگران

 داد خواهد رخ جهان اقتصاد در كرونا ویروس گیری همه اثر بر كه تغییراتی معتقدند ای عده رقابت با آمریکا قلمداد می كنند؛ اما

به حفظ هژمـونی خـویش ادامـه     یادشده رقابت در تواند می ،كند استفاده خود های مزیت از آمریکا اگر نیز و است چین زیان به

 .شـده اسـت   مطـرح  تلـف مخ هـای  زمینه در گوناگون سناریوهای ،لذا با توجه به تاثیرات و گسترش كرونا در سراسر جهان .دهد

 نقطـه  از كرونـا  ویروس نوردیدن درهم بود پیداكرده متنوعی ونمادهای نمودها وامریکا چین ینب رقابت2424درسال كه درحالی

 برخـی  خانگی قرنطینه و كردن ایزوله برای گذاری سیاست تحمیل و ،درچندقاره كرونا یافته جهش انتشارویروس و چین شروع

 تـر   امریکا ناپذیری شکست واسطوره. بخشید وچین امریکا به ازجمله بزرگ قدرتهای رقابت به جدیدی یهسو ،امریکا ایاالت از

 نفوذپـذیر  قـدرت  به ،ویروس انتشار گاه ونفوذناپذیردر اثرگذار قدرت یک عنوان به امریکا كه داد نشان هاوواقعیت برداشت هایی

 ویـروس  سازی كن ریشه و هارم برای المللیبین نقش ایفای از ،متن نگارش لحظه وتا .داد چهره تغییر كرونا ویروس پاندومی از

 كرونـا  "و انفعـالی  گـذاری  مشـی  بـرخط  امریکـا  شـهروندان  اجتمـاعی  هـای  وشـبکه  هـا رسانه در حتی و شده مواجه ناكامی با

 فراینـد  در روزنـا جیمز یونـد پ تئوری برپایه متغیرنقش براساس عملکرد انتظار وی واز گرفته خرده ترامپ نالددو شخص"انکاری

  .اندنموده طرح را ودنیا امریکا برای گیری تصمیم

 در امـا  ،دارنـد  اهمیـت  تسـلیحات  و نظـامی  نیروی .است قرارگرفته چین با درازمدت سیستمی رقابت یک در آمریکامجموع  در

 به مبتال مشکالت به پاسخگویی یتوانای تمسیس كدام كه مسئله این .ندارند قرار گذشته همچون ،ها رقابت گونه این مركزی نقطه

 خطـر  به پاسخگویی موضوع چرا كه شویم می متوجه اینجا در .است گرفته جا ها رقابت این مركز در دارند را جهان یا خود دممر

 كنترل ازلحا  چه ،ای العاده فوق مدیریت توانست صحنه این در چین .است شده مطرح سیاسی درصحنه مقدار این تا 3۹ كووید

 و كنتـرل  در توانسـت  نـه  خـود  سیسـتمی  ادعاهـای  علیـرغم  غرب و دهد نشان خود از ،آن واكسن تولید ازلحا  چه و اریبیم

 كـردن  نابود برای آمریکا و غرب تالش .دهد نشان خاصی ویژگی خود از واكسن تولید در توانست نه و كند جلوه بحران مدیریت

 رهـا  را آن آمریکا و نشده تمام هم نوزه كه است شده استوار 3۹ كووید روسوی خود یدتول به چین كردن متهم در دستاورد این
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بـر همـین    كند به رقابت با ایـاالت متحـده آمریکـا بپـردازد    می افزون بر این روسیه نیز در همکاری با چین تالش  .كرد نخواهد

 مـرز  در نظـامی  گسـترده  مرینـات ت از - سـت ا گـرفتن  شـتاب  حـال  در كشور دو بین نظامی و سیاسی همکاری ایده اساس نیز

 روسـیه  توسط اخیراً كه فضا در اقدامات به اگر و .اطل  اقیانوس شمال و مدیترانه شرق به جنگی های كشتی انتقال تا سیبری

 .  می باشند نظامی گرایش دارای آنها متوجه خواهیم شد كه ،داشته باشیم نگاهی است شده انجام چین و

 در مهمـی  راهکار عنوان به را غرب سمت به روسیه جلب و ركشو دو این میان افکنی اختالف ،رانگ تحلیل یبرخ دلیل همین به

 بـرده  كـار  بـه  شوروی علیه چین همکاری جلب در نیکسون تر پیش كه است راهکاری همان این .اند كرده عنوان ،چین با مقابله

 اختالفـات  ،شمال قطب و میانه آسیای در منافع اختالف ،نچی شمال و روسیه شرق در مرزی اختالفات ،نابرابر تجاری تراز .بود

 مـواردی  از ،روسـیه  جـوان  نسـل  در لیبرالی های گرایش های ریشه و روسی ارتدك  مسیحیت با چین كنفوسیوسی های تمدن

 . كند تمركز آن روی تواند می آمریکا كه است

 برشمرد:صار چنین را به اختمهمترین یافته های تحقیق توان  در پایان می

 خـود  پیشین اهمیت جغرافیا و سرزمین شدن روند جهانی آغاز با شدن؛ غیرسرزمینی روند شدیدمرزها همراه با ت شدن كمرنگ

 نبـوده  تاثیرگـذار  جوامع درونی مناسبات داخلی و محیط بر صرفاً كروناویروس گیریهمه بحران تردید بدون .اندداده از دست را

 سـاخته  متـاثر  را ملتها و دولتها میان روابط و دنیا بر حاكم سیاسی نظام اجتماعی كلیت و رنوردیدهد را ملی مرزهای بلکه ،است

 پهنـة  در جهـان  كـه  داد نشـان  كرونا .كرد تایید را گزاره این دیگر بار ،اند  بسیار زمانی رامد در كرونا جهانی گیریهمه .است

 ایـن  در مـن  سرنوشـت  میزان چه تا .گردد كوچک رسیده راه از تازه روسیوی قامت رد میتواند اندازه چه تا پهناورش جغرافیایی

 . است جهان سوی آن در دیگری آن سرنوشت به خورده گره جهان سوی

 جهـانی  گیـری همـه  چـون  هایی وضعیت در ؛انسانی امنیت دولت( به سوی امنیت مثابة تغییر و حركت از اولویت امنیت ملی)به

-حالی در .یابند می معنا متمایز اما مشتر  تهدیدی بطن در همگی و شوند می بیمعنی و ناچیز ،خُرد های فاوتت ناگاه به ،كرونا

 دغدغه انسانها/ملتها اساساً و است بوده آنارشیک وضعیتی در دولتها بقای حفظ بر مبتنی ،ورحم دولت المللبین طرواب اساس كه

 تهدیـدی  نـه  و اسـت  یافته انسام خارجی تهدید برابر در افزاریتسخ امنیت غهدغد اساس بر دولت از نوع این .است نبوده آن

 انسـان  خـود  بقـای  و اسـت  دولـت  بقای ،اصل آنکه بهانه به این از بیش تواند نمی المللبین طرواب .جهانی و انسانی امنیت برای

سـرباز   ،اسـت  انسـان  امنیـت  و بقا برای بیواسطه تهدیدی كه هورنوظ مسائل به گوییپاسخ از ،نیست رشته این مستقیم موضوع

 .  زند

 سیسـتم  هایضعف به سرعت كرونا .رسیده است فرا اقتصاد شدن جهانی پدیده كارآیی آزمون برای زمان كرونا ویروس یوعش با

 یـا  امهارته برای بویژه ،نسبی مزیت اصل به توجه و شدن تولید تخصصی سمت به حركت آشکار ساخته و را لیبرال داریسرمایه

و  اقتصادی هایبنگاه بین شدید وابستگی تنها نه سازیجهانی .سازدمی دشوار را جایگزینی ،بحرانی شرایط در خاص التمحصو

 دولت هـا  آسیب پذیری و تسریع كند را تهدیدات گسترش تواندمی نقل و حمل سیستم تسهیل با بلکه داده افزایش را كشورها

 .  دهد ایشافز منتظره غیر شوكهای برابر در

 كرونـا  فراگیـری  در همچنین و اخیر هایسال در پایه؛ اینترنت نوین هایفناوری یشترب چه هر یافتن اهمیت و شدن یتالیزهدیج

 وضـعیت  ایـن  در بطوریکه ،اندكرده تقویت را افراد تاثیرگذاری توجهی قابل بطور وب بر مبتنی هایفناوری نیز جهانی سطح در

 مقیـاس  در را بیماری به مربوط اطالعات ،كنشگر یک تقام در خودشان كه دادند هاییامکان ردمم به ها یفناور از نوع این نیز

 .  بگذارند اشترا  به و كرده تولید وسیع



فقه و حقوق سیاسی، علوم مطالعات  

 13-08، صفحات 3043 ابستانت ،2 شماره ،8 دوره

03 

 

 انجـام  كشـور  چندین در آنها كه تولید اقتصادی های بنگاه .ساخت آشکار نیز را جهانی اقتصاد سیستم شکنندگی كرونا ویروس

 تولیـد  از جهانی تامین كننده كه می شود باعث كشور یک در شیوع ویروس اگر .كنند شدیدتر نسبتاً را بحران ندمیتوان میپذیرد

 بـه  و توجـه  تـأمین  هایزنجیره كردن كوتاه لزوم بحران این .میکند نزدیک سقوط به را دیگران ،باز بماند مهم ماده یا قطعه یک

 بنگاههـای  و دولتهـا دكرونا .سـازد  آشکار مـی  را بحرانی شرایط در یشترب مقاومت برای تولید فرایندهای در قطعات بیشتر ذخیره

 دخالـت  مسـتلزم  سویـرو  این با مقابله .میکند پیوسته بهم و یکپارچه جهانی اقتصاد فرایند مجدد ارزیابی به مجبور را اقتصادی

 در نهـا آ دخالـت  و دولتهـا  نقـش  شـدن  ددوحم ربارد ولیبرالهانئ نظر برخالف این و بوده اقتصاد موقت چند هر تعطیلی و دولتها

 .  می باشد داقتصا

 از .بـود  خواهیم چین و آمریکا بین رقابت تشدید شاهد ما كرونا بحران از پ  .شد خواهد كشورها استراتژیک جدایی مو  كرونا

 جهـان  برتـر  اقتصـاد  گرچـه  تحـده م ایاالت .شود آمریکایی شدن  جهانی از عبور تسریع روندِ مو  میتواند ویروس كرونا ،سو یک

 از ،بـزرگ  ایـن قـدرت   كـه  چـرا  شـده؛  مطرح جدید چالشهای با آن مقابله قدرت مورد در زیادی سشهایپر مانده است اما باقی

 سـکونت  به ها آمریکایی كه دنیایی از متفاوت برسد جهانی پایان به 3۹ كووید كه زمانی .بود ناتوان و عاجز كرونا بحران با مقابله

 نفـع  بـه  گذشـته  هماننـد  جهانی براقتصاد حاكم روندهای و جهانی سیاست فضای .خواهد داشت وجود بودند كرده عادت آن در

 و شـود  چینـی  به تولیدات جهان اتکای كاهش باعث میتواند ملی تولید به توجه رویکرد ،دیگر سوی از .نمی باشد ایاالت متحده

 ارزیـابی  چین محتوم تسرنوش را جهان اول ابرقدرت شدن به تبدیل و آمریکا از گرفتن سبقت كه اندیشمندان برخی پیشبینی

-مـی  وریآیاد ما به المللبین در عرصه و پیامدهای آن 3۹ویورس كووید  ،مجموع در .خواهد ساخت مواجه تردید با را میکردند

 در دولتهـا  ،زمان گذر با كه ندداشت اكیدت لیبرالها هاست سال گرچه .هستند جهانی سیاست اصلی بازیگران هنوز دولتها كه كند

 شركتهای ،غیردولتی و المللیبین سازمانهای مانند تمالیاح نیروهای یا بازیگران سایر و گرفته قرار توجه مورد كمتر جهانی امور

 . داشت خواهند جهانی مناسبات بر بیشتری ثیرأت كه هستند المللیبین تروریستهای و ملیتی چند
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