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چکیده
همهگیری بیماری کرونا که از ابتدای سال  2121تاکنون علاوه بر بیش از هشت میلیوون توم مبتلوا ،دههوا
میلیارد دلار خسوارتهای سونییم اقتصوادی بورای کشوورهای م تلود وارد کورده اسوت دولتهوا ههوت
هلوگیری از تشدید آثار منفی اقتصادی و اهتماعی بحوران موذکور بوه سیاسوتهای قرنطینوه دسوتههمعی و
تزریق منابع مالی هنیفت به بازارهای راکد داخلی اقدام نمودند مدیریت نرمافوزاری بیمواری کرونوا کوه در
دو سطح داخلی و خارهی که در کنار مدیریت اقتصادی بحران کرونا از آن بهره بورده شوده اسوت یکوی از
مهمتووریم لایووههای موودیریت دولتووی در دوره همووهگیری بیموواری کرونووا محسووو میشووود نوویم یکووی از
اقتصادهای بزرگ ههانی است که توانست است با استفاده از ابزارهوای قودرت نورم و مودیریت نرمافوزاری
بیماری کرونا از آثار منفی ایم بیماری تا حدودی بکاهد استفاده از ابزارهای رسانهای ههت اقناع و هدایت
مردم داخل نیم و دیپلماسی رسانهای و دیپلماسی سلامت ههت تأثیرگذاری بر افکوار عموومی موردم سوایر
کشورها به منظور ارائة تصویر مطلو از حکمرانی داخلی نویم و ایفوای نقوش دولوت مسو ولیت پوذیر ،در
نهارنو مدیریت نرمافزاری بیماری کرونا قرار دارد
واژهگانکلیددی ویورو

کرونوا ،مودیریت قودرت نورم ،نویم ،دیپلماسوی سولامت ،امنیوت بهداشوتی،

تصویرسازی

 -1دانش آموخته دکترای روابط بیمالملل دانشیاه تهران ،تهران ،ایران (نویسنده مس ول)
khoshkar1392@yahoo.com
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مقدمه
در عصر ههانی شدن ارتباطات و پدیدههای انسانی و غیرانسانی شیوع بیماریهای
م تلد مسری در سطح ملی و بسط آن در سطح ههانی یکی از آشکارتریم مثالها در
حوزه ههانیسازی مسائل انسانی است در گذشته بیماریهای آنفولانزای اسپانیایی ،سار ،
ابولا و در آغاز سال  2121بیماری کرونا مواردی از شیوع ههانی بحرانهای بهداشتی در
عصر ههانی شدن مناسبات انسانی هستند مصرف مواد غذایی حاوی ویرو
است تمامی مناسبات ههانی انسانها را از خود متأثر سازد ویرو

کرونا توانسته

کرونا در سه لایه

مناسبات اهتماعی ،اقتصادی و ورزشی خسارتهای هنیفتی را به اغلب کشورهای ههان
در تمامی قارهها وارد ساخته است بیکاری ،کاهش رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی،
تعطیلی فعالیت ها و مسابقات ورزشی و انزوای اهتماعی در همیم نهارنو

اتفاق افتاده

است به عنوان مثال به باور برخی محققان اقتصاد سیاسی ههانی ،یکی از کمتریم رشدهای
اقتصادی نیم با  1/2درصد به دلیل تأثیر منفی کرونا بر اقتصاد ایم کشور رقم خواهد
خورد ()Gill, 2020: 110

تهدیدزا بودن ویرو

کرونا به واقعیتی پذیرفته شده تبدیل شده است و تمامی کشورها

در پی مهار و کاهش آثار و تبعات منفی آن با استفاده از مقدورات ملی خود هستند آنچه
در ایم فضای متلاطم از اهمیت بالایی برخوردار است رقابت و تلاش قدرتهای ههانی
برای بهره برداری سیاسی از فرصت فراهم آمده است آمریکا با برهسته ساختم هزینههای
اقتصادی ویرو

کرونا ایم ویرو

مرگبار را "هدیة نینیها به مردم آمریکا" دانسته

است آنچه در ایم بیم از برهستیی زیادی برخوردار است هنگ نرم ایم دو قدرت بر سر
متهم سازی یکدییر در وارد ساختم خسارت به یکدییر است ب ش محوری ایم هنگ
نرم را مدیریت قدرت نرم کشورها ههت تقویت و ترمیم تصویر و وهه ملی خود در
بحران پیش رو تشکیل میدهد
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در مقا لة پیش رو با توهه به اهمیت مدیریت قدرت نرم در دوره شیوع ههانی ویرو
کرونا و مباحث مطرح شده پیرامون آن ،نیارنده با تمرکز بر یکی از مهمتریم بازییران
دولتی بحران مذکور در پی بررسی و مطالعة نحوه مدیریت قدرت نرم توسط نیم است
هر کشوری از الیوی خاصی که در برخی ابعاد دارای همپوشانی با الیوهای مدیریتی
دییر کشورها است برای مدیریت قدرت نرم ههت حفظ اعتبار ههانی خود بهره میبرد
نینی ها از بدو گسترش ویرو

کرونا با استفاده از ابزارهای م تلد نرمافزاری خود به

دنبال مدیریت اتهامات و طرح نهره بازییری مس ولیتپذیر در بحران همهگیر کرونا
بوده اند آنچه در پژوهش حاضر از اولویت و اهمیت علمی برخوردار است سازوکار
نینیها در مدیریت قدرت نرم در بحران ذکر شده است
پرسش پژوهش حاضر ایم است که نیم در دوره شیوع ویرو

کرونا نیونه با

استفاده از ابزارهای قدرت نرم به مدیریت نرمافزاری بیماری کرونا پرداخته است؟ فرضیة
پژوهشی ههت پاسخ به پرسش فوق ایم گونه مطرح میشود که نینیها در سطح داخلی با
استفاده از ابزارهای رسانهای و در سطح خارهی با استفاده از دیپلماسی رسانهای و
دیپلماسی سلامت به مدیریت نرمافزاری بحران بیماری کرونا پرداختهاند روش پژوهش
مقالة حاضر توصیفی -تبیینی است و روش گرداوری دادههای پژوهشی اسنادی و کتاب انه
است بهدلیل بهروز و هدید بودن موضوع پژوهش منابع اینترنتی سال  2121محور اصلی
دادههای همع آوری شده را تشکیل میدهند
الگوی نظری پژوهش
الیوهای نظری ههت سادهسازی و افزایش دقت تبییم مسائل و پدیدههای سیاسی
طراحی میشوند برخی الیوها ههت مسائل خاص مطرح میشوند و برخی الیوهای دییر
ادعای ههان شمولی و فراگیری دارند در مقالة حاضر نیارنده به دنبال ارائة الیویی
ابداعی ههت تبییم مورد مطالعاتی حاضر است لذا الیوی پیشنهادی ادعای فراتر رفتم از
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ظرف تحقیق پیش رور را ندارد محور مرکزی الیوی نظری پژوهش را مفهوم مدیریت
قدرت نرم و ابزارهای آن شکل میدهد
مفهوم قدرت نرم یکی از مفاهیم کلیدی در رشتة روابط بیمالملل است که توسط
محققان ایم رشته در دوره پساهنگ سرد و بهطور خاص پس از نالشهای آمریکا در
اشغال عراق مورد استفاده گسترده قرار گرفته است هوزف نای یکی از ن بیان دانشیاهی
برهسته در سطح ههان ،مفهوم قدرت نرم را به شکل گستردهای به هامعة اندیشهورز روابط
بیم الملل معرفی کرد از دیدگاه نای قدرت نرم توانایی یک کشور به واداشتم دییران به
انجام دادن خواستههای آن بدون توسل به فشارهای اهبارآمیز نظامی یا اقتصادی یا پیشکش
کردن مشوق های مادی است از دیدگاه نای قدرت نرم در یک کشور بر سه منبع تکیه
دارد :فرهنگ ،ارزشهای سیاسی و سیاست خارهی ()Nye, 2004: 11

آنچه از معنای قدرت نرم مستفاد میشود ایم است که توانمندسازی فرهنگ در راستای
ههتدهی افکار و سیاست های دییر کشورها با اهداف از پیش تعییم شده مستلزم
تصویرسازی مثبت ،ارائة نهره موهه از خود ،کسب اعتبار در افکار عمومی داخلی و
ههانی و قدرت تأثیرگذاری غیرمستقیم توام با رضایت بر دییران است (کتابی و همکاران،
 )118 :1311ایم تعرید از قدرت نرم بهدلیل قابلیت اهرایی و عملیاتی بالاتر مورد استفاده
نیارنده قرار خواهد گرفت در واقع محتواب شی به مفهوم قدرت نرم بر اسا

شاخص

تصویر سازی و کسب رضایت ،هوهر مفهوم مدیریت قدرت نرم را شکل خواهد داد
مدیریت قدرت نرم به مدیریتی گفته میشود که بازییران دولتی با استفاده از ابزارهای
نرم ههت مدیریت تصاویر ذهنی ،افکار عمومی و ههتگیریهای قضاوتی سایر بازییران
دولتی و غیردولتی در دو سطح داخلی و خارهی به انجام میرسانند در ایم نوع از
مدیریت عنصر زمان و تصویرسازی از هاییاه برهستهتری برخوردار هستند برخلاف عصر
ژئوپلتیک و سیاستورزی کلاسیک ،در عصر ههانی شدن ارتباطات و سیاست ورزی
کرونوپولتیک عنصر فاصله ،های خود را به عنصر زمان میدهد به نظر دردریان با توهه به
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اهمیت بیشتر تصویر نسبت به واقعیت ،هاییزینی زمان به های مکان (عزیمت از ژئوپلتیک
به کرونوپولتیک) به عنوان میدان اصلی راهبردی و تحت الشعاع قرار گرفتم اصل
سودمندی لازم است توهه بیشتری به هنگ برداشتهای ذهنی و هنگ بازنمایی شود
( )Derderian, 1990: 308به نظر اوغوزلو در دوره رقابت قدرتهای بزرگ ههت ارائة
تصویری هدفمند از رهبری مطلو

خود قدرت از پیچیدگی بالایی برخوردار شده است

قدرت تیزبیم ( )Sharp Powerمفهومی است که توسط وی برای دستکاری اذهان
عمومی و شکل دادن به تصاویر ذهنی در مطالعات مدیریت قدرت نرم پیشنهاد شده است
(.)Oguzlu, 2020

مهمتریم ویژگیهای قدرت نرم در عصر سیاست ورزی کرونوپولتیک عبارتند از-1 :
سنتی بودن؛ به معنای نسبی و وابسته به فرهنگ خاصی بودن است -2موقتی بودن؛ به معنای
تاری ی و وابسته به زمان بودن -3قابلیت گسترش داشتم -4متغیر بودن و وابسته به قدرت
س ت بودن ( .)Hanes and Andrei, 2015: 33-34ویژگیهای فوق را میتوان در دو
لایه درونملی و برونملی مشاهده نمود در سطح داخلی ابزارهای رسانهای به اقناع مردم
می پردازند و مدیریت اذهان عموم مردم در داخل هدف از مدیریت داخلی قدرت نرم
است در بعد بیرونی و خارهی و در قالب دیپلماسی عمومی ارائة تصویری مطلو

از

منافع و نحوه کنشورزی سیاست خارهی نزد دولتها و ملتهای دییر هدف از مدیریت
قدرت نرم در لایة خارهی را تشکیل میدهد
در همع بندی ایم ب ش ،الیوی پژوهشی پیشنهادی از دو لایة داخلی و خارهی با
محوریت مدیریت قدرت نرم تشکیل شده است در لایة داخلی ،دیپلماسی رسانهای و
طرحهای دولتی ههت غلبه بر بحرانهای موهود قرار دارد و در لایة بیرونی ،دیپلماسی
عمومی با ارائة تصویرسازیهای مطلو از عملکرد بازییر دولتی حضور دارد

 / 021دو فصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم ،سال نهم ،شماره دوم (پیاپی  ،)20پاییز و زمستان 0931

جدول شماره( )0چهارچوب نظری پژوهش

تحول مفهوم قدرت نرم در سیاست خارجی چین
پیییری قدرت نرم در سیاست خارهی نیم با تغییر پارادایم سیاست خارهی ایم کشور
از پارادایم درونگرایی ایدئولوژیک به برونگرایی اقتصادی اتفاق افتاد در دوره مائو
تصویر بیم المللی نیم از اهمیت زیادی برخوردار نبود در دوره دنگ شائوپنگ با استفاده
از راهبرد خروج ( )Go outتقویت نیاه نیم به عرصة بیمالمللی به وقوع پیوست توهه
عمیق نینیها به بازارهای ههانی ههت تقویت موقعیت اقتصادی خود سبب همکاری آنها
با نظم موهود گردید پس از آغاز اصلاحات اقتصادی و نیاه به بازارهای ههانی تقویت
قدرت نرم مورد توهه هدی ن بیان سیاست خارهی نیم قرار گرفت اصلاح روابط با
ه مساییان ،ورود به سازمان تجارت ههانی و کاهش اصطکاک با نظم موهود از همله
اقدامات سیاسی و اقتصادی نینیها برای تقویت قدرت نرم خود بود عدهای بر ایم باورند
که واکنش مس ولانة نیم به بحران مالی  1110شرق آسیا نقطة آغاز قدرت نمایی نرم نیم
در عرصة منطقهای و ههانی بوده است ( .)Glosny, 2006: 28ارائة تصویری
موفقیتآمیز از دست آوردهای حکومت نیم در زمینة رشد اقتصادی و انسجام اهتماعی با
محوریت دولت و حز

حاکم کمونیست بهصورت هماهنگ با نظم موهود ههانی

پارادایم اصلی قدرت نرم نیم در لایه بیرونی آن را شکل میدهد
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اولیم بیانیة تحول در سیاست خارهی در قالب مفهوم هدید امنیت در سال  1110در
زمان ریاست همهوری هیانگ زمیم صادر شد مفهوم قدرت نرم در اسناد رسمی حز
کمونیست نیم در سال  2114مورد تأکید بیشتر قرار گرفت ( .)Lukin,2015: 264رفتار
متفاوت 1یکی از مفاهیم کلیدی است که نینیها در سیاست خارهی به دنبال افزایش
هذابیت بیشتر از طریق متمایز بودن هستند ( .)Bresline,2011: 5ظهور اقتصادی نیم
نیازمند متقاعدسازی سایر قدرتها با استفاده از قدرت نرم ههت القای تصویر صلح طلب
از نیم پیشتاز توسعه بود در بهار  2113ژنگ بیجانگ مشاور حز مفهوم خیزش مسالمت
آمیز را مطرح کرد ایم خیزش از  1108شروع شده بود و تا نیمة قرن  21ادامه دارد در
دوره هوهیم تائو با حرکت نیم به سمت ههانی شدن و احسا

نیرانی همساییان نیم

نرمافزارگرایی بیشتر از گذشته مورد تأکید قرار گرفت (.)Goh,2014: 835

در دوره ریاست همهوری هوهیم تائو بر استفاده از قدرت نرم ههت نمایش ظهور
مسالمت آمیز نیم تأکید شد ( .)Mingjiang,2008: 299در آوریل سال  2114مفهوم
توسعه مسالمتآمیز هاییزیم خیزش مسالمتآمیز شد در ایم مفهوم بر حفظ صلح ههانی
تأکید شد نسلهای سوم و نهارم رهبران نیم در قالب مفهوم تفکر هدید به دنبال استفاده
از قدرت نرم بودند در همیم قالب هوهیم تائو در یکی از س نرانیهای خود اعلام کرد
« سیاست همساییی خو

و مشارکت با همساییان در قالب هماهنیی در سطح منطقهای

دنبال میشود» ( .)Jintao,2004در ادامه تقویت قدرت نرم ههت ارائة تصویری
مسالمتآمیز از نیم هدید به سایر بازییران منطقهای و ههانی در دوره ریاست همهوری
شی هینگ پینگ قدرت نرم یکی از اهزای ضروری مفهوم «رویای نینی» تبدیل شد که
به تحقق استحکام اهتماعی و تامیم منافع ملی کمک میکرد ( .)Mu,2014در س نرانی
سال  2113شیجینگ پینگ با عنوان صدای نیم بر تشکیل شبکههای رسانهای و مجازی
ههت القای روایت های مطلو

نینی در فضای مجازی ههانی تأکید شد ( Gill,2020:
‘different’ behaviour

1
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 .)100در بعد داخلی قدرت نرم ،نینیها به دنبال ایجاد هامعة همیم هستند و برای تحقق
ایم امر از مولفههای مانند انسجام ملی ،اخلاق و تقویت نهادهای داخلی استفاده میکنند رد
تصویرپردازی تهدید نیم ب ش دییری از تلاشهای نیم برای تقویت قدرت نرم است
جایگاه چین در ساختار قدرت نرم جهانی
رقابت نرم در عرصة ههانی در حوزه قواعد و هنجارها ب شی از رقابت بیم قدرتهای
ههانی را تشکیل میدهد رقابت در مسائل فرهنیی نیز در همیم بعد از رقابت از اهمیت
بالایی برخوردار است به باور بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران علم روابط بیمالملل
بعد از ملاحظات سیاسی ،اقتصادی و امنیتی ،فرهنگ و مولفههای فرهنیی رکم نهارم
سیاست خارهی را تشکیل میدهد که در بسیاری از مواقع لایههای زیریم سه حوزه دییر
نیز از آن منبعث میگردند (حسم خانی)131 :1384 ،
مشارکت در نظمسازی و گرفتم دست بالا در معماری نظم آینده ،محور رقابتهای
قدرتهای بزرگ را شکل می دهد نظر به آنکه هر نظامی نیازمند نظمی برای بازتولید خود
یعنی بازتولید روابط سلطة قدرت است ،ایالات متحده آمریکا را میتوان طلایهدار استفاده
کاربرداری از قدرت نرم برای هژمونسازی دانست ( .)Jervis, 2006: 7عرصة رقابت بر
سر قدرت نرم نوعی مدیریت ایم نهره از قدرت با ابزارهای خاص آن است هوهره ایم
رقابت مدیریت افکار عمومی و تصاویر شکل گرفته از خود و سایر رقبا نزد بازییران
دولتی و غیردولتی دییر است ایفای نقش شهروند نمونه در هامعة ههانی و تأثیرگذاری بر
شکل دهی به حکمرانی ههانی ب شهایی از تلاش نیم و آمریکا برای کنترل و مدیریت
قدرت نرم در عرصة ههانی است در همیم نهارنو

نینیها در بحرانهای سار

 ،2113سونامی  ،2114زمیملرزه  2112نپال و ابولا در سالهای  2114و  2118کمکهای
انسان دوستانه ارسال کردند (.)Mulakala and Ji, 2020
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در ابتدای قرن حاضر نیم توهه نندانی به دیپلماسی عمومی نداشت در ایم دوره
خطاهایی در اقدامات نیم در ایم عرصه مشهود بود از همله میتوان به تبلیغات شدید در
رادیو بیم المللی نیم اشاره کرد که بیشینة آن در ههت تبلیغات حزبی فعالیت میکرد و
تنها بیانات رهبران نیم را تکرار مینمود برای هبران خطاهای گذشته ،پکم با شتا
زیادی عنوان اداره تبلیغاتی حز

را به صورت رسمی به اداره تبلیغات تغییر داد علاوه بر

ایم اقداماتی نون افزایش دسترسی بیمالمللی رسانهای از همله ارتقاء شبکة خبری آنلایم
شیم هووا گسترش روزنامة  People Dailyو فعالتر کردن تلویزیون دولتی نیم CCTV

 ،رادیو بیمالمللی نیم در خارج از کشور ،برقراری و طراحی شبکههایی از نشستهای
غیررسمی در نیم و در سطح ههان در حال توسعه ،شرکت در فعالیتهای بشردوستانه از
همله به راه انداختم نس ة نینی سپاه صلح ،کمک به قربانیان بلایای طبیعی مانند تسونامی،
مبارزه با ایدز ،حفظ محیط زیست ،دیپلماسی رفاه ،گسترش مطالعات زبان و فرهنگ نینی
برنامههای کمکهزینة دولتی نیم و تبادل برنامه نیز با نیت نفوذ بر افکار عمومی در خارج
هزئی از دیپلماسی عمومی نیم محسو

میشود که اثری قابل توهه بر کشورهای در

حال توسعه داشته است (الوند و عسیرخانی)12 :1313،
دیپلماسی عمومی هلب افکار عمومی اغلب توسط دولتها انجام میشود با هلب افکار
عمومی در خارج از کشور دولتها میتوانند به طور مؤثرتری منافع ملی خود را دنبال کنند
( .)Kurlantzick,2007: 61از دیدگاه رهبران نیم هدف قدرت نرم شکل دادن به
برداشت بهتر از نیم توسط ههان و رد نظریة تهدید نیم تسهیل فهم بهتر از واقعیت
اقتصادی -اهتماعی داخلی نیم و متقاعد کردن ههان برای قبول و حمایت از ظهور نیم
بوده است (.)LI,2009: 31

در نهارنو

تولید و مدیریت قدرت نرم ،نینیها در شش قاره ههان نهادهایی برای

گسترش عقاید کنفسیو

شکل دادهاند ابتکار نینی در پایان سال  2112و حضور پررنگ

در بانک سرمایه زیرساخت اسیایی از دییر اقدامات نیم در حوزه قدرت نرم بوده است
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( .)Pecheritsa and Boyarkina,2017مداخله در درگیری نظامی تایپه و کامبوج و
مذاکرات شش هانبه کره شمالی ب ش دییری از حضور نرمافزاری نینیها در قامت
حکمرانی منطقهای بهشمار میآید طرح پیشنهادی اقیانو

همیم در سال  2111ههت

مراقبت از آبراههها ،ابتکار نینیها در مدیریت نرمافزاری (ایدهپردازی) امنیت منطقهای
بوده است ( .)Li,2011نینیها در حوزه ت صیص بودهه در سال  2111نزدیک به 11
میلیارد دلار برای تقویت قدرت نرم خود هزینه کردند ( .)Dobbs,2016تصویر مثبت از
نینیها در افکار عمومی ههانی از رتبة بالایی برخوردار نیست در رتبهبندی کشورها در
میزان قدرت نرم در سال  2111بر اسا

نمره  111کشور فرانسه با  81نمره در صدر و

نیم با  21نمره در رده  20قرار دارند (.)The Soft power 30, 2019
نام کشور

رتبه در سال 2111

رتبه در سال 2110

رتبه در سال 2118

رتبه در سال 2111

فرانسه

2

1

1

1

آمریکا

1

3

4

2

آلمان

3

4

3

3

انیلستان

2

2

1

2

نیم

28

22

20

20

جدول شماره( )2ردهبندی قدرت نرم کشورها بر اساس شاخصهای قدرت نرم

در نظرسنجی مراکز معتبر بیمالمللی قدرت نرم نیم در اروپا و آمریکا از سطح
تأثیرگذاری پایینی برخوردار بوده است در سال  2112از  8کشور غربی شش کشور نظر
منفی به نینیها داشتهاند (International opinion increasingly favorable to

 )China: Survey,2015علارغم حضور فعال نینیها در عرصة رقابت در ساختار قدرت
نرم ههانی ،ایم کشور از محدودیتهای مدیریتی زیادی برخوردار بوده است از همله
موانع توسعة قدرت نرم نیم ضعد دموکراسی و هامعة باز مدنی در ایم کشور است در
همیم نهارنو ههت کاهش آسیبهای نظام اقتدارگرای حزبی بر قدرت نرم داخلی در
سال  2110حز

کمونیست نیم در بیانیهای از حراست از اطلاعات ش صی شهروندان
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نینی دفاع کرد و دستور تقویت امنیت سایبری نیز در همیم سال صادر شد
(.)Rogozhin,2017

پیییری مفهوم ناسیونالیسم نینی هدید در کنار تقویت موقعیت نظامی و اقتصادی به
تر

دییر بازییران دامم زده است بهعنوان مثال دریای هنوبی نیم عرصهای است که

همساییان را نیران کرده است ژاپنیها رفتار نیم را در ایم حوزه مانند رفتار یک کشور
در ارتباط با دریانة داخلی میبینند ( .)Tharoor,2013تقابل شدید با فرهنگ غر

و

همکاری محدود با نهادهای فرهنیی غربی از دییر محدودیتهای توسعة قدرت
نرمافزاری نینیها بوده است در اغلب موارد ادراک ن بیان نینی از فرهنگ غربی مبتنی
بر تهدید فرهنیی و سیاسی بوده است هوهیم تائو در همیم نهارنو
هجوم فرهنگ غر

عنوان کرد که

به منظور تقسیم نیم انجام شده است (.)Nye,2008

مدیریت قدرت نرم چین در بحران کرونا
به صورت سنتی رقابتهای بیم قدرتهای منطقهای و ههانی اغلب در سه حوزه
ژئوپلتیک ،ژئواکونومیک و ژئوکالچر خلاصه میشود بعد نهارم رقابت بیم قدرتهای
بزرگ در عصر ههانی شدن ارتباطات رقابت در لایة کرونوپولتیک سیاست ههانی است
در ایم لایه از قدرت ،زمان و هابجایی اطلاعات و تصویرسازیهای ذهنی هاییزیم
رقابتهای سنتی در حوزه مسائل هغرافیای سیاست و رقابتهای اقتصادی ملیگرایانه
میشود به نظر نیارنده رقابتهای کلاسیک قدرت کم رنگ نشدهاند بلکه بعد دییری به
رقابتهای ههانی اضافه شده است که نباید مورد غفلت واقع شود در سیاستورزی در
عصر کرونوپلتیک فضای رسانهای ،تصویرسازی و بازنماییهای هانبدارانه از واقعیتها در
مرکز ایم فضای رقابت قرار میگیرند نیارنده ،مفهوم مدیریت نرم قدرت را در فضای
کرونوپلتیک معنادار می بیند و در همیم فضا به تبییم مدیریت نرم قدرت نیم در بحران
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کرونا میپردازد بر اسا

نهارنو

نظری طراحی شده در ب شهای قبل مدیریت

قدرت نرم نینیها در دو سطح به هم پیوسته بررسی میشود
مدیریت داخلی قدرت نرم
تصویر سازی و بازنمایی به عنوان هوهره مدیریت قدرت در ظرف نقش آفرینی معنا
پیدا میکند در سطح داخلی نینیها با ایفای نقش دولت کارآمد به دنبال تقویت تصویر
مدیریت شده مطلو

از خود بودند در مدیریت در سطح داخلی نینیها از ابزار رسانه

برای مدیریت نرمافزاری بحران کرونا بهره بردند در هدول زیر بهصورت خلاصه شده
مدیریت قدرت نرم نینی ها را در عصر سیاست ورزی کرونوپلتیک در دو لایة داخلی و
خارهی مشاهده میکنید
نوع سیاست

نوع

ورژی

مدیریت

کرونوپولتیک

مدیریت

سطح مدیریت

نقش
سیاست داخلی

قدرت نرم
کرونوپولتیک

مدیریت
قدرت نرم

هدف از مدیریت

نوع

ایفای

ابزارها

ارائة تصویر دولت با

دولت کارامد

رسانههای داخلی

ثبات و کارآمد
سیاست خارهی

ارائة تصویر بازییر صلح

بازییر

دیپلماسی

هو و مس ولیت پذیر

مس ولیت پذیر

رسانهای
دیپلماسی سلامت

جدول شماره( )9مدیریت قدرت نرم چینیها و ابعاد مختلف آن

رسانههای داخلی
یکی از مهمتریم ابزارهای مدیریت قدرت نرم در سطح داخلی کشورها استفاده از
رسانههای داخلی ههت اقناع افکار عمومی بهمنظور تعییم ههتگیریهای قضاوتی و
ارزشگذاری تودههای مردمی در بحرانهای پیش رو است ( .)Grix,2016: 260قرار
دادن مردم در اولویت و تشکیل هامعة همیم دو شعار مهم حز

ههت تقویت انسجام

داخلی است حکومت کمونیست نیم انحصار شبکههای تلویزیونی را در اختیار دارد و
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آزادی رسانهای در ایم کشور بر اسا
آزادی

رسانهها،

رسانههای

معیارهای غربی رعایت نمیشود بر پایة معیارهای

نینی

در

رتبة

100

ههان

قرار

دارند

( )https://rsf.org/en/rankingوابسته به رژیم حاکمه بودن رسانههای نینی همواره
مورد طعم و نقد غربیها بوده است
رسانه های داخلی نیم با آغاز شیوع کرونا در دو بعد به مدیریت افکار عمومی پرداختند
حز کمونیست در بعد اول با تمرکز بر طرحهای امنیت بهداشتی و تشویق مردم به رعایت
سیاست های قرنطینه دولتی به دنبال مهار بیماری کرونا با مدیریت ههتگیریهای بهداشتی
مردم برآمد رسانههای داخلی نیم مانند شبکة تلویزیونی دولتی سیسیتیوی ()CCTV

از آغاز گسترش کرونا در نیم به دنبال پیش برد سیاستهای قرنطینة مردم شهرهای ووهان
و استانهای همجوار بودند ()https://english.cctv.com/

در  23ژانویة سال  ، 2121رهبر نیم دستور قرنطینه ووهان نیم را صادر و حمل و نقل
عمومی را بهدلیل تلاش برای مهار شیوع ویرو

کرونا متوقد کرد در کنار سیاست

تشویق مردم به رعایت قرنطینه ،نشان دادن تواناییهای مهندسی نینیها در ساخت
بیمارستان و تولید ت جهیزات پزشکی در مهار و مدیریت بیماری کرونا ب ش گسترده
دییری از مدیریت قدرت نرم در حوزه داخلی را تشکیل داده است بهعنوان مثال پ ش
تصاویر تلاش آزمایشیاههای نینی در ساخت واکسم ویرو

کرونا و انتشار گزارشهای

زنده از مراحل ساخت بیمارستان  1311ت ت خوابی در کمتریم زمان ممکم ب ش قابل
توههی از برنامههای تلویزیونی رسانههای داخلی را به خود اختصاص داده بود (Demick
.)2020

حمایت از تیم رهبری سیاسی نیم در بحران شیوع کرونا بعد دوم مدیریت قدرت نرم
در لایة داخلی را تشکیل داده است ارائة تصویر نظارتی و راهنما از حز کمونیست نیم
و دستورات مقامات بالا همواره در دستورکار رسانههای داخلی نیم قرار داشته است در
پایان ماه ژانویه ،رسانه های دولتی با اعتماد به نفس اعلام کردند که نیونه رهبری نیم
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توانسته است شیوع بیماری را کنترل کند و رسانهها به مردم اطمینان دادند که اپیدمی ایم
بیماری در نهایت تحت رهبری حز

کمونیست نیم پایان خواهد یافت رسانههای نیم

سرشار بود از مقالات و تصاویر کارکنان مراقبتهای بهداشتی در حالی که ماسک به
صورت دارند و مشغول توزیع ماسک در میان مردم هستند ایم تصاویر تکراری در
رسانههای داخلی در واقع علامتدهی بصری و اطمینان دادن به مردم بود تا نشان دهند
مدیران و مقامات مراقبتهای بهداشتی به سرعت به ایم بحران پاسخ میدهند ( Cohen,
.)2020

مدیریت قدرت نرم در سیاست خارجی
مدیریت تصاویر و بازنماییهای صورت گرفته در اذهان بازییران دولتی ،غیر دولتی و
ملتها در قالب دیپلماسی عمومی شاخة خارهی مدیریت نرم را در بحران کرونا تشکیل
میدهد نینی ها در ایم عرصه از دو ابزار دیپلماسی رسانهای و دیپلماسی سلامت ههت
ایفای نقش بازییر مس ولیت پذیر استفاده کردهاند رفتار سیاست خارهی نینیها در ههت
بهرهگیری از ابزارها ،قواعد و نظم موهود ههت برابریطلبی در برابر موقعیت راهبردی
آمریکا در سطح ههانی بوده است اما ایم حرکت به صورت انقلابی و انفجاری در هریان
نبوده است ،بلکه تدریجی و مسالمتآمیز دنبال شده است بحران کرونا یکی از عرصههای
رقابت نیم و آمریکا ههت تصویرسازی نامطلو

به منظور مقصر و مس ولیت ناپذیر نشان

دادن طرف مقابل بوده است اگر کارکرد دیپلماسی عمومی را در حوزه روابط عام بیم
کشورها شناسایی کنیم ،میتوان به دیپلماسی با رویکردی از منظر ارتباطات بیمالملل نیز
نیریست ایم مهم مجرای تماسی برای اعلام مواضع ،همعآوری اطلاعات و اقناع یک ملت
ههت حمایت از مواضع کشوری دییر است دیپلماسی در گستره اهداف خود در پی
اقناعسازی و ایجاد رضایت است (آشنا و هعفری هفت خوانی)181 :1381 ،
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دیپلماسی رسانهای
رسانههای خارهی حز

کمونیست نیم با توهه به هنگ رسانهای غر

علیه نیم در

بحران کرونا در موضع دفاعی قرار داشتند فرضیة سلاح بیولوژیکی بودن ویرو
ههت ایجاد اختلال توسط نینیها در اقتصاد غر
شده است دستساز بودن ویرو

کرونا

همواره توسط رسانههای غربی مطرح

اولیم بار توسط شبکة فاکسنیوز آمریکا مطرح شد در

هنگ رسانه ای غر در موضوع کرونا گمراه کردن و فریب افکار عمومی ههان بهمنظور
درگیر ساختم اقتصادهای رقیب عمدتا غربی و پنهان ساختم ناتوانی دولت نیم در مهار
بیماری کرونا در سطح داخلی مطرح شده است رسانههای غربی با مطرح ساختم تناقضات
موهود در آمار مراکز دولتی نیم و مراکز تحقیقاتی و بهداشتی استانهای درگیر بیماری
به صحت اطلاع رسانی رسانههای رسمی دولت نیم خدشه وارد ساختند بهعنوان مثال
گزارش رسمی دولت که در  22فوریه منتشر شده است ،تعداد کل مبتلایان را  022نفر اعلام
کرده است در حالی که گزارش محرمانه تا تاریخ  23فوریه عدد  1112نفر را نشان داده
است در گزارش دییری به تاریخ  22فوریه ،آمار رسمی دولت نیم تنها نهار مورد
ابتلای هدید به کرونا را اعلام کرده است در حالی که گزارش داخلی در همان تاریخ 11
مبتلای هدید را تأیید کرده است (.)Bloomberg, 2020

مدیریت تصویر بیمالمللی نیم و بازنمایی آن در قالب بازییر مس ولیتپذیر توسط
رسانههای تلویزیون مرکزی نیم ( ،)CCTVناینا دیلی و شینهوا در دو محور استناد به
شواهد و اظهارات علمی دانشمندان درباره منشا ویرو

کرونا و اشاره به اتهامپراکنی

آمریکا به نیم ههت توهیح ناکارامدی داخلی آمریکا در مدیریت بیماری کرونا و
زمینهنینی برای افزایش فشارها به نیم خلاصه میشود وزارت امور خارهة نیم همواره
در واکنش به اتهامات وزارت خارهة آمریکا بر بیاسا
مبنی بر دست ساز بودن ویرو

کرونا توسط نیم بر اسا

بودن ادعاهای مقامات آمریکایی
شواهد علمی سازمان بهداشت

ههانی تأکید کرده است وزارت خارهة نیم با رد کردن ایم اتهامها از کاخسفید انتقاد
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کرده بود که با پر و بال دادن به ایم ت وری اثبات نشده ،بنا دارد توههها را از "اهمال و
کمکاریهای" خود در مواههه با کرونا منحرف کند (.)Khan, 2020

روزنامة انیلیسی زبان گلوبال تایمزنیم وزیر خارهة آمریکا را به نشر «نظریههای مهمل
و نرخاندن واقعیات» متهم کرد ایم روزنامه در یکی از سرمقالههایی خود نوشت« :پومپ و
در نظر دار د با پراکندن مجعولات با یک تیر دو نشان را بزند » در ادامة سرمقاله آمده است:
«او می خواهد به ترامپ کمک کند که انت ابات ماه نوامبر را ببرد و دوم اینکه پومپ و از
نیم سوسیالیستی نفرت دارد و بهخصوص نمیتواند پیشرفت نیم را قبول کند» ایم
سرمقاله میپذیرد که در واکنش اولیة نیم نسبت به شیوع ایم ویرو

"مشکلاتی" بوده اما

ادعا می کند که مجموع اقدامات صورت گرفته ننان درخشان است که کاستیها را کاملا
هبران میکند روزنامة مردم ناپ پکم نوشته نیز بود که آقای پومپ و "هیچ شواهدی"
ارائه نداده است ( .)Jiangnan, 2020در یادداشتی در سایت سیسیتیوی (تلویزیون
نیم) تمام سیاستمداران آمریکایی به "توط هنینی م فیانه" متهم شدهاند ( Jianfeng,
.)2020

دیپلماسی سلامت
یکی از مهمتریم پایههای دیپلماسی عمومی نیم در کنار دیپلماسی رسانهای ،دیپلماسی
سلامت و دیپلماسی ماسک است در دوره سیاست ورزی کرونوپولتیک ارائة تصویر
بازییر مس ولیت پذیر و به هنجار ههت نامزدی برای کسب رتبة اول رهبری نظام ههانی
برای نینی ها در دوره مدیریت بیماری کرونا از اهمیت نشمییری برخوردار بوده است
آمریکاییها بر ایم باورند که نینیها به دنبال اثبات برتری تکنیکی ،سیاسی و نظام سلامت
خود در هریان مدیریت نرمافزاری بحران کرونا هستند ( .)Knight, 2020هوزف بورل
( )Josep Borellدرباره غلبة روایت رو ها و نینیها مبنی بر برتری مدیریت خودشان
بر مدیریت آمریکایی و اروپایی در بحران کرونا به غر

هشدار داد ( .)Patey, 2020به
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باور برخی مقامات غربی نیاه سرمایهدارانه و سودهویانه نینیها در هریان اعطای
کمکهای خارهی پزشکی از نشم غربیها پنهان نمانده است (.)Dempsey, 2020

دیپلماسی سلامت در قالب ارائة تجهیزات و خدمات پزشکی تنها برای نینیها مطرح نبوده
است بلکه سایر کشورها در ایم فرآیند اعتبارساز ههانی از سهم تولیدی و اعطایی بالایی
برخوردار بودهاند تایوان در هریان شیوع بیماری کرونا بیش از  11میلیون ماسک به اروپا
و آمریکا ارسال کرد انیلستان نیز با ت صیص  044میلیون یورو اعتبار به میدان نبرد با
ویرو

کرونا در کشورهای م تلد کمتر توسعه یافته وارد شد ( ،)Patey, 2020در

حالی که نینیها خود صادرکننده اقلام پزشکی بودند اما دو کشور قطر و کویت با ارسال
سیصد کیلو تجهیزات پزشکی به همراه سه میلیون دلار تجهیزات مراقبتی مبارزه با کرونا به
نیم ( ،)Fulton, 2020در مسابقة تصویرسازی و اعتبارسازی شرکت کردند حتی
کشوری مانند کوبا با ارسال پزشک به سایر کشورها ()Snyder and Sindyukov,2020

به دنبال حضور در ایم عرصه بود در شرق آسیا مردم کره هنوبی برای کمک به وهه
بیم المللی کشورشان در اذهان مردم سایر کشورها به صورت داوطلبانه قرنطینه را رعایت
کردند (.)Attias, 2020

مدیر یت قدرت نرم به سبک نینی تفاوت آشکاری با سایر کشورها ندارد و در قالب
دیپلماسی سلامت و اعطای کمکهای خارهی در کنار دیپلماسی رسانهای خلاصه میشود
نینی ها علاوه بر ادعای تولید واکسم مقابله با ویرو

کرونا از ابتدای شروع بحران به

ارسال تجهیزات پزشکی اقدام کردند در نیاه بلندمدت راهبردی نینیها ،هاده ابریشم
سلامت ( )Health Silk Roadمفهومی بوده است که زیربنای کمکهای خارهی نیم
را تشکیل میدهد ( .)Mulakala and Ji, 2020در ماه آوریل نینیها  2میلیارد دلار
تچهیزات پزشکی صادر کردند حوزه تکنولوژی نیم مانند  AI, 5G, Big dataبه
تقویت تجهیزات بیمارستانی و آموزشی در کشورهای همسایه خدماتی را ارائه کردند
انتقال نیروهای ت صصی درمان به کشورهای همسایه از گونیژو به کامبوج ،از یون به
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و میانمار ،از شیجیانگ به پاکستان و از فوهیان به فیلیپیم در همیم نهارنو

لائو

صورت گرفت (.)Mulakala and Ji, 2020

ب شهای خصوصی نیم مانند بنیاد علی بابا و بنیاد هک ما ( )Jack Maبه صد کشور
ههان تجهیزات پزشکی ارسال و به هشت زبان زنده ههانی ترهمه کردند بنیاد صلیب
سرخ نیم یکی دییر از مجموعههای پر تلاش در ایم زمینه بود بانک توسعه
زیرساختهای آسیایی که نیم یکی از بزرگتریم سهام داران آن است مبلغ  2میلیارد دلار
را ههت حمایت از آسیبهای بیماری کرونا به برخی کشورها اعطا کرد هند و اندونزی از
همله اعضای دریافت کننده ایم کمکها بودند ( )Mulakala and Ji, 2020در قاره
اروپا اتریش از ارسال  31میلیون دلار تجهیزات پزشکی از سفارت نیم تشکر کرد
( .)Knight, 2020در حوزه کمکرسانی به کشورهای در حال توسعه و غر

آسیا

اعطای ماسک به عمان ،اعطای نهار میلیون ماسک به قطر و  121هزار قلم تجهیزات
پزشکی دییر و یک میلیون هفت دستکش به قطر توسط سفارت نیم در ایم کشور انجام
شد در منط قة غر

آسیا ساخت بیمارستانی در کویت م صوص کروناییها توسط

مهندسان نینی به انجام رسید در لایة دیپلماسی سلامت در قاره آفریقا هزاران کیت
تش یص بیماری کرونا به آفریقای هنوبی ارسال شد (.)Fulton, 2020

بازخورد دیپلماسی سلامت چینیها در عرصة جهانی
پیامد مدی ریت قدرت نرم و دیپلماسی سلامت برای نینی در دو بعد ارائة تصویر
مطلو

از خود بهعنوان دولت مس ولیتپذیر و مقابله با عملیات روانی آمریکاییها در

مقصر نشان دادن نینیها در شیوع ههانی بیماری کرونا میتوان مشاهده نمود در برخی
مناطق و کشورها راهبرد قدرت نرم نیم با موفقیت همراه بوده است و در برخی مناطق و
کشورها توفیق نندانی نیافته است بهعنوان مثال ن بیان هندی پس از کمکهای پزشکی
نینیها بدبینی کمتری از هدایت ههان بهوسیلة نینیها پیدا نمودند سمیر ساران یکی از
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ن بیان هندی از حز

کمونیست نیم بهعنوان دستیاهی موفق در برخورد با کرونا در

همساییی هند نام برد (.)Patey, 2020

در قاره اروپا در ابتدای انتشار ویرو

کرونا در نیم کشورهای عضو اتحادیة اروپا در

قالب انتشار سند خدمات واکنش خارهی اروپایی ( European External Action

) )Service (EEASنسبت به ارائة اطلاعات صحیح و رفتارهای مس ولانه دولت نیم ابراز
تردید و ناامیدی کردند و بهطور تلویحی ایم کشور را در گسترش ویرو

کرونا در سطح

ههانی مس ول دانستند در برخی گزارش های ابتدایی اتحادیة اروپا از اعمال فشار بر دولت
نیم س م گفته شده است در سطح خرد نیز سفارت انة آلمان در نیم نسبت به حسم نیت
و ارائة اطلاعات توسط دولت نیم ابراز تردید کرده است اما در نظرسنجی بیم مردم آلمان
نتایج متفاوتی بهدست آمده است در بیم آلمانیها در هریان شیوع بیماری کرونا محبوبیت
آمریکا  13درصد کاهش پیدا کرده است در حالی که نینیها  12درصد نزد مردم آلمان
محبو تر شدهاند (.)Poushter and Schumacher, 2020

برخی کشورهای اروپایی برخلاف قدرتهای مسلط اروپا از دیپلماسی ماسک نیم
استقبال کرده اند در ایتالیا بر اسا

نظرسنجی از مردم ایم کشور اعتماد به مدیریت

بهداشتی اتحادیة اروپا از  42درصد به  20درصد سقوط کرد و نیرش مثبت به نیم از 11
درصد به  22درصد افزایش پیدا کرد دولتمردان و تودههای مردم در کشورهای اروپای
مرکزی مانند لهستان و همهوری نک و منطقة بالکان مانند استونی از کمکهای پزشکی
نینیها استقبال کردند ( .)Witchalls, 2020در نقطة مقابل ،آمریکاییها از وضعیت
مطلوبی در مدیریت قدرت نرم در دوره کرونا برخوردار نبودهاند در نظرسنجی که در
آمریکا به انجام رسیده بود  01درصد از آمریکاییها نسبت به سیاستهای بهداشتی نیم
تردید داشتند و همیم آمار نیز در شرق آسیا بهدست آمده بود ( .)Gill, 2020: 97در ایم
بیم به دلیل ضعد آمریکایی ها در دیپلماسی سلامت در شاخه کمکهای اروپایی و
فرااروپایی اعتبار ایم کشور در نزد افکار عمومی کشورهای مطرح ههان بهطور خاص
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نینی ها آسیب دیده است در نظرسنجی که توسط یکی از نهادهای معتبر نظرسنجی ههانی
در آوریل  2121انجام شده است نتایج ذیل به دست آمده است
()http//:www.apcoworldwide.com/coronavirus
شاخص تغییرات نیاه به آمریکا در دور شیوع ویرو

کرونا (به درصد)

بسیار مثبت

مقداری مثبت

بدون تغییر

مقداری منفی

بسیار منفی

کره هنوبی

12

11

20

0

2

آلمان

11

14

11

0

3

کانادا

11

12

18

2

3

ایتالیا

1

13

23

11

0

انیلستان

8

12

32

12

4

نیم

0

12

30

21

23

روسیه

8

11

11

12

2

هند

1

11

18

11

2

مکزیک

1

11

01

1

4

ایران

0

8

28

0

11

کشور

جدول شماره( )1تغییرات نگاه مردم کشورهای اروپایی و آسیایی به آمریکا در دورة
شیوع کرونا

نتیجهگیری
بیماری کرونا به افزایش ناکارامدی نظام سرمایه داری ههانی دامم زد و فضای اتهام
زنی را بیم دولتهای رقیب تشدید نمود آمریکا با متضرر شدن اقتصادی از بیماری کرونا
نینیها را به تولید ویرو

کرونا ههت کاهش فاصلة اقتصادی با آمریکا متهم نموده

است نینیها با آغاز شیوع بیماری در ایم کشور از آثار و پیامدهای منفی اقتصادی و
اهتماعی آن برکنار نماندند برخی محققان از ایم بیماری بهعنوان "نرنوبیل نینی" نام
بردهاند مدیریت قدرت نرم نینیها در دوره بیماری کرونا در دو بعد داخلی و خارهی به
انجام رسیده است در بعد داخلی ابزار رسانههای داخلی ههت اقناع افکار عمومی مبنی بر
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رعایت سیاستهای قرنطینة دستههمعی و ارائة گزارشهایی از کارآمدی راهبردهای
داخلی بهداشتی دولت نیم مورد استفاده قرار گرفتهاند
در سطح خارهی نینیها با استفاده از دیپلماسی عمومی در قالب دیپلماسی رسانهای و
دیپلماسی سلامت (دیپلماسی ماسک) ههت ارائة تصویری مطلو

از نیم بهعنوان

بازییری مس ولیت پذیر و مبرا از اتهامات آمریکایی به ارسال کمکهای پزشکی و توهیه
افکار عمومی ههانی با استفاده از رسانههای نینی حاضر در سطح ههانی و اعلامیههای
وزارت امورخارهه تلاشهای رسانهای بسیاری کردهاند نینیها با پیوند سطوح م تلد
مدیریت قدرت نرم در عصر سیاست ورزی کرونوپولتیک به دنبال رقابت در عرصة قدرت
نرم در سطح ههانی بودهاند نینیها برای کاهش فاصله با رأ

هرم قدرت ههانی نیازمند

حفظ سطح رقابت با آمریکا و اروپا هستند لذا کسب مشروعیت ههانی و ارائة تصویری
مطلو

از کنش ورزی نیم در حکمرانی و مدیریت مسایل منطقهای و ههانی هدف از

مدیریت قدرت نرم توسط مقامات حز

کمونیست ایم کشور است یکی از مهمتریم

ابزارهای نینیها ههت ارتقاء موقعیت اهماع پکم و برابری طلبی در برابر اهماع واشنیتم
ابزار قدرت نرم و ارائة تصویری کارآمد از الیوی نینی توسعه در ابعاد اقتصادی،
فرهنیی ،سیاسی و بهداشتی است به باور بسیاری از محققان در دوره پساهنگ سرد و
ههانی شدن ارتباطات ،ذهنیت سیاست ههانی در کنار معیارهای تنها مادی به معیارهای
ذهنی و تصویرسازیهای رسانهای نیز معطوف شده است
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