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 چکیده
هوا تاکنون علاوه بر بیش از هشت میلیوون توم مبتلوا، ده 2121ی سال گیری بیماری کرونا که از ابتداهمه     

هوا ههوت های سونییم اقتصوادی بورای کشوورهای م تلود وارد کورده اسوت  دولتمیلیارد دلار خسوارت

همعی و های قرنطینوه دسوتههلوگیری از تشدید آثار منفی اقتصادی و اهتماعی بحوران موذکور بوه سیاسوت

افوزاری بیمواری کرونوا کوه در به بازارهای راکد داخلی اقدام نمودند  مدیریت نرم تزریق منابع مالی هنیفت

دو سطح داخلی و خارهی که در کنار مدیریت اقتصادی بحران کرونا از آن بهره بورده شوده اسوت یکوی از 

شووود  نوویم یکووی از گیری بیموواری کرونووا محسووو  میهای موودیریت دولتووی در دوره همووهمهمتووریم لایووه

افوزاری های بزرگ ههانی است که توانست است با استفاده از ابزارهوای قودرت نورم و مودیریت نرماقتصاد

ای ههت اقناع و هدایت بیماری کرونا از آثار منفی ایم بیماری تا حدودی بکاهد  استفاده از ابزارهای رسانه

کوار عموومی موردم سوایر ای و دیپلماسی سلامت ههت تأثیرگذاری بر افمردم داخل نیم و دیپلماسی رسانه

کشورها به منظور ارائة تصویر مطلو  از حکمرانی داخلی نویم و ایفوای نقوش دولوت مسو ولیت پوذیر، در 
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 قدمهم

های های انسانی و غیرانسانی شیوع بیماریدر عصر ههانی شدن ارتباطات و پدیده     

ها در م تلد مسری در سطح ملی و بسط آن در سطح ههانی یکی از آشکارتریم مثال

های آنفولانزای اسپانیایی، سار ، بیماری در گذشتهانسانی است   سازی مسائلزه ههانیحو

های بهداشتی در بیماری کرونا مواردی از شیوع ههانی بحران 2121 ابولا و در آغاز سال

عصر ههانی شدن مناسبات انسانی هستند  مصرف مواد غذایی حاوی ویرو  کرونا توانسته 

است تمامی مناسبات ههانی انسانها را از خود متأثر سازد  ویرو  کرونا در سه لایه 

ی هنیفتی را به اغلب کشورهای ههان هامناسبات اهتماعی، اقتصادی و ورزشی خسارت

ها وارد ساخته است  بیکاری، کاهش رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی، در تمامی قاره

ها و مسابقات ورزشی و انزوای اهتماعی در همیم نهارنو  اتفاق افتاده تعطیلی فعالیت

کمتریم رشدهای عنوان مثال به باور برخی محققان اقتصاد سیاسی ههانی، یکی از است  به

درصد به دلیل تأثیر منفی کرونا بر اقتصاد ایم کشور رقم خواهد  2/1اقتصادی نیم با 

 ( Gill, 2020: 110)خورد 

تهدیدزا بودن ویرو  کرونا به واقعیتی پذیرفته شده تبدیل شده است و تمامی کشورها      

ات ملی خود هستند  آنچه در پی مهار و کاهش آثار و تبعات منفی آن با استفاده از مقدور

های ههانی در ایم فضای متلاطم از اهمیت بالایی برخوردار است رقابت و تلاش قدرت

های برداری سیاسی از فرصت فراهم آمده است  آمریکا با برهسته ساختم هزینهبرای بهره

دانسته  "ها به مردم آمریکاهدیة نینی"اقتصادی ویرو  کرونا ایم ویرو  مرگبار را 

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 

 دهد بحران پیش رو تشکیل می
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لة پیش رو با توهه به اهمیت مدیریت قدرت نرم در دوره شیوع ههانی ویرو  در مقا     

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  

بعاد دارای همپوشانی با الیوهای مدیریتی هر کشوری از الیوی خاصی که در برخی ا

برد  دییر کشورها است برای مدیریت قدرت نرم ههت حفظ اعتبار ههانی خود بهره می

افزاری خود به ها از بدو گسترش ویرو  کرونا با استفاده از ابزارهای م تلد نرمنینی

گیر کرونا همهپذیر در بحران دنبال مدیریت اتهامات و طرح نهره بازییری مس ولیت

زوکار اند  آنچه در پژوهش حاضر از اولویت و اهمیت علمی برخوردار است سابوده

 ها در مدیریت قدرت نرم در بحران ذکر شده است نینی

پرسش پژوهش حاضر ایم است که نیم در دوره شیوع ویرو  کرونا نیونه با      

بیماری کرونا پرداخته است؟ فرضیة افزاری استفاده از ابزارهای قدرت نرم به مدیریت نرم

ها در سطح داخلی با شود که نینیپژوهشی ههت پاسخ به پرسش فوق ایم گونه مطرح می

ای و ای و در سطح خارهی با استفاده از دیپلماسی رسانهاستفاده از ابزارهای رسانه

ش پژوهش اند  روافزاری بحران بیماری کرونا پرداختهدیپلماسی سلامت به مدیریت نرم

های پژوهشی اسنادی و کتاب انه تبیینی است و روش گرداوری داده -مقالة حاضر توصیفی

محور اصلی  2121روز و هدید بودن موضوع پژوهش منابع اینترنتی سال دلیل بهاست  به

 دهند  های همع آوری شده را تشکیل میداده

 

 الگوی نظری پژوهش

های سیاسی افزایش دقت تبییم مسائل و پدیده سازی والیوهای نظری ههت ساده     

شوند و برخی الیوهای دییر شوند  برخی الیوها ههت مسائل خاص مطرح میطراحی می

ادعای ههان شمولی و فراگیری دارند  در مقالة حاضر نیارنده به دنبال ارائة الیویی 

عای فراتر رفتم از ابداعی ههت تبییم مورد مطالعاتی حاضر است  لذا الیوی پیشنهادی اد
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ظرف تحقیق پیش رور را ندارد  محور مرکزی الیوی نظری پژوهش را مفهوم مدیریت 

 دهد قدرت نرم و ابزارهای آن شکل می

الملل است که توسط مفهوم قدرت نرم یکی از مفاهیم کلیدی در رشتة روابط بیم     

های آمریکا در الشطور خاص پس از نمحققان ایم رشته در دوره پساهنگ سرد و به

اشغال عراق مورد استفاده گسترده قرار گرفته است  هوزف نای یکی از ن بیان دانشیاهی 

ورز روابط ای به هامعة اندیشهبرهسته در سطح ههان، مفهوم قدرت نرم را به شکل گسترده

به الملل معرفی کرد  از دیدگاه نای قدرت نرم توانایی یک کشور به واداشتم دییران بیم

های آن بدون توسل به فشارهای اهبارآمیز نظامی یا اقتصادی یا پیشکش انجام دادن خواسته

های مادی است  از دیدگاه نای قدرت نرم در یک کشور بر سه منبع تکیه کردن مشوق

 (  Nye, 2004: 11) های سیاسی و سیاست خارهیدارد: فرهنگ، ارزش

شود ایم است که توانمندسازی فرهنگ در راستای آنچه از معنای قدرت نرم مستفاد می     

های دییر کشورها با اهداف از پیش تعییم شده مستلزم دهی افکار و سیاستههت

تصویرسازی مثبت، ارائة نهره موهه از خود، کسب اعتبار در افکار عمومی داخلی و 

 ی و همکاران،ههانی و قدرت تأثیرگذاری غیرمستقیم توام با رضایت بر دییران است )کتاب

دلیل قابلیت اهرایی و عملیاتی بالاتر مورد استفاده (  ایم تعرید از قدرت نرم به118: 1311

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 

شود که بازییران دولتی با استفاده از ابزارهای رت نرم به مدیریتی گفته میمدیریت قد     

های قضاوتی سایر بازییران گیرینرم ههت مدیریت تصاویر ذهنی، افکار عمومی و ههت

رسانند  در ایم نوع از دولتی و غیردولتی در دو سطح داخلی و خارهی به انجام می

تری برخوردار هستند  برخلاف عصر ییاه برهستهمدیریت عنصر زمان و تصویرسازی از ها

ورزی کلاسیک، در عصر ههانی شدن ارتباطات و سیاست ورزی ژئوپلتیک و سیاست

دهد  به نظر دردریان با توهه به کرونوپولتیک عنصر فاصله، های خود را به عنصر زمان می
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زیمت از ژئوپلتیک اهمیت بیشتر تصویر نسبت به واقعیت، هاییزینی زمان به های مکان )ع

عنوان میدان اصلی راهبردی و تحت الشعاع قرار گرفتم اصل به کرونوپولتیک( به

های ذهنی و هنگ بازنمایی شود  سودمندی لازم است توهه بیشتری به هنگ برداشت

(Derderian, 1990: 308) های بزرگ ههت ارائة به نظر اوغوزلو در دوره رقابت قدرت

بری مطلو  خود قدرت از پیچیدگی بالایی برخوردار شده است  تصویری هدفمند از ره

کاری اذهان مفهومی است که توسط وی برای دست( Sharp Power) قدرت تیزبیم

دادن به تصاویر ذهنی در مطالعات مدیریت قدرت نرم پیشنهاد شده است عمومی و شکل
(Oguzlu, 2020.) 
-1ست ورزی کرونوپولتیک عبارتند از: های قدرت نرم در عصر سیامهمتریم ویژگی     

موقتی بودن؛ به معنای -2سنتی بودن؛ به معنای نسبی و وابسته به فرهنگ خاصی بودن است  

متغیر بودن و وابسته به قدرت -4قابلیت گسترش داشتم  -3تاری ی و وابسته به زمان بودن  

توان در دو میهای فوق را ویژگی(. Hanes and Andrei, 2015: 33-34)س ت بودن 

ای به اقناع مردم ملی مشاهده نمود  در سطح داخلی ابزارهای رسانهملی و برونلایه درون

پردازند و مدیریت اذهان عموم مردم در داخل هدف از مدیریت داخلی قدرت نرم می

است  در بعد بیرونی و خارهی و در قالب دیپلماسی عمومی ارائة تصویری مطلو  از 

های دییر هدف از مدیریت ها و ملتورزی سیاست خارهی نزد دولتکنش منافع و نحوه

 دهد  قدرت نرم در لایة خارهی را تشکیل می

بندی ایم ب ش، الیوی پژوهشی پیشنهادی از دو لایة داخلی و خارهی با در همع     

ای و محوریت مدیریت قدرت نرم تشکیل شده است  در لایة داخلی، دیپلماسی رسانه

های موهود قرار دارد و در لایة بیرونی، دیپلماسی های دولتی ههت غلبه بر بحرانطرح

  های مطلو  از عملکرد بازییر دولتی حضور داردعمومی با ارائة تصویرسازی
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 (  چهارچوب نظری پژوهش0جدول شماره)

 

 تحول مفهوم قدرت نرم در سیاست خارجی چین

نیم با تغییر پارادایم سیاست خارهی ایم کشور پیییری قدرت نرم در سیاست خارهی      

گرایی اقتصادی اتفاق افتاد  در دوره مائو گرایی ایدئولوژیک به بروناز پارادایم درون

المللی نیم از اهمیت زیادی برخوردار نبود  در دوره دنگ شائوپنگ با استفاده تصویر بیم

المللی به وقوع پیوست  توهه متقویت نیاه نیم به عرصة بی (Go out)از راهبرد خروج 

ها به بازارهای ههانی ههت تقویت موقعیت اقتصادی خود سبب همکاری آنها عمیق نینی

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 

مساییان، ورود به سازمان تجارت ههانی و کاهش اصطکاک با نظم موهود از همله ه

ای بر ایم باورند ها برای تقویت قدرت نرم خود بود  عدهاقدامات سیاسی و اقتصادی نینی

شرق آسیا نقطة آغاز قدرت نمایی نرم نیم  1110که واکنش مس ولانة نیم به بحران مالی 

ارائة تصویری  (.Glosny, 2006: 28)بوده است  ای و ههانیدر عرصة منطقه

آوردهای حکومت نیم در زمینة رشد اقتصادی و انسجام اهتماعی با آمیز از دستموفقیت

صورت هماهنگ با نظم موهود ههانی محوریت دولت و حز  حاکم کمونیست به

 دهد  پارادایم اصلی قدرت نرم نیم در لایه بیرونی آن را شکل می
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در  1110م بیانیة تحول در سیاست خارهی در قالب مفهوم هدید امنیت در سال اولی     

زمان ریاست همهوری هیانگ زمیم صادر شد  مفهوم قدرت نرم در اسناد رسمی حز  

رفتار (. Lukin,2015: 264) مورد تأکید بیشتر قرار گرفت 2114کمونیست نیم در سال 

ها در سیاست خارهی به دنبال افزایش یکی از مفاهیم کلیدی است که نینی 1متفاوت

ظهور اقتصادی نیم  (.Bresline,2011: 5) هذابیت بیشتر از طریق متمایز بودن هستند

ها با استفاده از قدرت نرم ههت القای تصویر صلح طلب نیازمند متقاعدسازی سایر قدرت

زش مسالمت ژنگ بیجانگ مشاور حز  مفهوم خی 2113از نیم پیشتاز توسعه بود  در بهار 

ادامه دارد  در  21شروع شده بود و تا نیمة قرن  1108آمیز را مطرح کرد  ایم خیزش از 

دوره هوهیم تائو با حرکت نیم به سمت ههانی شدن و احسا  نیرانی همساییان نیم 

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

هوهیم تائو بر استفاده از قدرت نرم ههت نمایش ظهور  در دوره ریاست همهوری     

مفهوم  2114در آوریل سال  (.Mingjiang,2008: 299) مسالمت آمیز نیم تأکید شد

آمیز شد  در ایم مفهوم بر حفظ صلح ههانی آمیز هاییزیم خیزش مسالمتتوسعه مسالمت

کر هدید به دنبال استفاده های سوم و نهارم رهبران نیم در قالب مفهوم تفتأکید شد  نسل

های خود اعلام کرد از قدرت نرم بودند  در همیم قالب هوهیم تائو در یکی از س نرانی

ای سیاست همساییی خو  و مشارکت با همساییان در قالب هماهنیی در سطح منطقه»

در ادامه تقویت قدرت نرم ههت ارائة تصویری  (.Jintao,2004)« شوددنبال می

ای و ههانی در دوره ریاست همهوری ز از نیم هدید به سایر بازییران منطقهآمیمسالمت

تبدیل شد که « رویای نینی»شی هینگ پینگ قدرت نرم یکی از اهزای ضروری مفهوم 

در س نرانی  (.Mu,2014)کرد به تحقق استحکام اهتماعی و تامیم منافع ملی کمک می

ای و مجازی های رسانهر تشکیل شبکهشیجینگ پینگ با عنوان صدای نیم ب 2113سال 

 :Gill,2020)های مطلو  نینی در فضای مجازی ههانی تأکید شد ههت القای روایت

                                                           
1 ‘different’ behaviour 
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ها به دنبال ایجاد هامعة همیم هستند و برای تحقق در بعد داخلی قدرت نرم، نینی (.100

کنند  رد تفاده میهای مانند انسجام ملی، اخلاق و تقویت نهادهای داخلی اسایم امر از مولفه

 های نیم برای تقویت قدرت نرم است  تصویرپردازی تهدید نیم ب ش دییری از تلاش

 

 جایگاه چین در ساختار قدرت نرم جهانی

های رقابت نرم در عرصة ههانی در حوزه قواعد و هنجارها ب شی از رقابت بیم قدرت     

ز در همیم بعد از رقابت از اهمیت دهد  رقابت در مسائل فرهنیی نیههانی را تشکیل می

الملل بالایی برخوردار است  به باور بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران علم روابط بیم

های فرهنیی رکم نهارم بعد از ملاحظات سیاسی، اقتصادی و امنیتی، فرهنگ و مولفه

سه حوزه دییر های زیریم دهد که در بسیاری از مواقع لایهسیاست خارهی را تشکیل می

 ( 131: 1384 گردند )حسم خانی،نیز از آن منبعث می

های سازی و گرفتم دست بالا در معماری نظم آینده، محور رقابتمشارکت در نظم     

دهد  نظر به آنکه هر نظامی نیازمند نظمی برای بازتولید خود های بزرگ را شکل میقدرت

دار استفاده توان طلایهالات متحده آمریکا را مییعنی بازتولید روابط سلطة قدرت است، ای

عرصة رقابت بر (. Jervis, 2006: 7)سازی دانست کاربرداری از قدرت نرم برای هژمون

سر قدرت نرم نوعی مدیریت ایم نهره از قدرت با ابزارهای خاص آن است  هوهره ایم 

رقبا نزد بازییران  رقابت مدیریت افکار عمومی و تصاویر شکل گرفته از خود و سایر

دولتی و غیردولتی دییر است  ایفای نقش شهروند نمونه در هامعة ههانی و تأثیرگذاری بر 

هایی از تلاش نیم و آمریکا برای کنترل و مدیریت شکل دهی به حکمرانی ههانی ب ش

های سار  ها در بحرانقدرت نرم در عرصة ههانی است  در همیم نهارنو  نینی

های کمک 2118و  2114های نپال و ابولا در سال 2112لرزه ، زمیم2114ی ، سونام2113

 (.Mulakala and Ji, 2020)انسان دوستانه ارسال کردند 
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در ابتدای قرن حاضر نیم توهه نندانی به دیپلماسی عمومی نداشت  در ایم دوره      

به تبلیغات شدید در  توانخطاهایی در اقدامات نیم در ایم عرصه مشهود بود  از همله می

کرد و المللی نیم اشاره کرد که بیشینة آن در ههت تبلیغات حزبی فعالیت میرادیو بیم

نمود  برای هبران خطاهای گذشته، پکم با شتا  تنها بیانات رهبران نیم را تکرار می

وه بر زیادی عنوان اداره تبلیغاتی حز  را به صورت رسمی به اداره تبلیغات تغییر داد  علا

لایم ای از همله ارتقاء شبکة خبری آنالمللی رسانهایم اقداماتی نون افزایش دسترسی بیم

 CCTVتر کردن تلویزیون دولتی نیم و فعال People Dailyشیم هووا گسترش روزنامة 

های هایی از نشستالمللی نیم در خارج از کشور، برقراری و طراحی شبکه، رادیو بیم

های بشردوستانه از م و در سطح ههان در حال توسعه، شرکت در فعالیتغیررسمی در نی

انداختم نس ة نینی سپاه صلح، کمک به قربانیان بلایای طبیعی مانند تسونامی، همله به راه

مبارزه با ایدز، حفظ محیط زیست، دیپلماسی رفاه، گسترش مطالعات زبان و فرهنگ نینی 

و تبادل برنامه نیز با نیت نفوذ بر افکار عمومی در خارج هزینة دولتی نیم های کمکبرنامه

شود که اثری قابل توهه بر کشورهای در هزئی از دیپلماسی عمومی نیم محسو  می

 ( 12: 1313حال توسعه داشته است )الوند و عسیرخانی،

شود  با هلب افکار ها انجام میدیپلماسی عمومی هلب افکار عمومی اغلب توسط دولت

توانند به طور مؤثرتری منافع ملی خود را دنبال کنند ها میدر خارج از کشور دولت عمومی

(Kurlantzick,2007: 61 .) از 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 

عد کردن ههان برای قبول و حمایت از ظهور نیم اهتماعی داخلی نیم و متقا -اقتصادی

 (.LI,2009: 31)بوده است 

ها در شش قاره ههان نهادهایی برای در نهارنو  تولید و مدیریت قدرت نرم، نینی

و حضور پررنگ  2112اند  ابتکار نینی در پایان سال گسترش عقاید کنفسیو  شکل داده

اقدامات نیم در حوزه قدرت نرم بوده است در بانک سرمایه زیرساخت اسیایی از دییر 
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(Pecheritsa and Boyarkina,2017 .) مداخله در درگیری نظامی تایپه و کامبوج و

ها در قامت افزاری نینیهانبه کره شمالی ب ش دییری از حضور نرممذاکرات شش

ت هه 2111آید  طرح پیشنهادی اقیانو  همیم در سال شمار میای بهحکمرانی منطقه

ای پردازی( امنیت منطقهافزاری )ایدهها در مدیریت نرمها، ابتکار نینیمراقبت از آبراهه

 11نزدیک به  2111ها در حوزه ت صیص بودهه در سال نینی (.Li,2011) بوده است

تصویر مثبت از  (.Dobbs,2016) میلیارد دلار برای تقویت قدرت نرم خود هزینه کردند

بندی کشورها در ومی ههانی از رتبة بالایی برخوردار نیست  در رتبهها در افکار عمنینی

نمره در صدر و  81کشور فرانسه با  111بر اسا  نمره   2111میزان قدرت نرم در سال 

 (.The Soft power 30, 2019)قرار دارند  20نمره در رده  21نیم با 
 2111رتبه در سال  2118ل رتبه در سا 2110رتبه در سال  2111رتبه در سال  نام کشور

 1 1 1 2 فرانسه

 2 4 3 1 آمریکا

 3 3 4 3 آلمان

 2 1 2 2 انیلستان

 20 20 22 28 نیم

 های قدرت نرمبندی قدرت نرم کشورها بر اساس شاخص(  رده2جدول شماره)

المللی قدرت نرم نیم در اروپا و آمریکا از سطح در نظرسنجی مراکز معتبر بیم     

کشور غربی شش کشور نظر  8از   2112ذاری پایینی برخوردار بوده است  در سال تأثیرگ

 International opinion increasingly favorable to)اند  ها داشتهمنفی به نینی

China: Survey,2015 )ها در عرصة رقابت در ساختار قدرت علارغم حضور فعال نینی

مدیریتی زیادی برخوردار بوده است  از همله های نرم ههانی، ایم کشور از محدودیت

موانع توسعة قدرت نرم نیم ضعد دموکراسی و هامعة باز مدنی در ایم کشور است  در 

های نظام اقتدارگرای حزبی بر قدرت نرم داخلی در همیم نهارنو  ههت کاهش آسیب

ندان ای از حراست از اطلاعات ش صی شهروحز  کمونیست نیم در بیانیه 2110سال 
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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      

ای است که عنوان مثال دریای هنوبی نیم عرصهتر  دییر بازییران دامم زده است  به

ها رفتار نیم را در ایم حوزه مانند رفتار یک کشور نیران کرده است  ژاپنیهمساییان را 

تقابل شدید با فرهنگ غر  و  (.Tharoor,2013) بیننددر ارتباط با دریانة داخلی می

های توسعة قدرت همکاری محدود با نهادهای فرهنیی غربی از دییر محدودیت

ادراک ن بیان نینی از فرهنگ غربی مبتنی  ها بوده است  در اغلب مواردافزاری نینینرم

بر تهدید فرهنیی و سیاسی بوده است  هوهیم تائو در همیم نهارنو  عنوان کرد که 

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

 

 مدیریت قدرت نرم چین در بحران کرونا

ای و ههانی اغلب در سه حوزه های منطقههای بیم قدرتبه صورت سنتی رقابت     

های شود  بعد نهارم رقابت بیم قدرتژئوپلتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر خلاصه می

بزرگ در عصر ههانی شدن ارتباطات رقابت در لایة کرونوپولتیک سیاست ههانی است  

های ذهنی هاییزیم در ایم لایه از قدرت، زمان و هابجایی اطلاعات و تصویرسازی

گرایانه های اقتصادی ملیهای سنتی در حوزه مسائل هغرافیای سیاست و رقابترقابت

اند بلکه بعد دییری به های کلاسیک قدرت کم رنگ نشدهشود  به نظر نیارنده رقابتمی

ورزی در های ههانی اضافه شده است که نباید مورد غفلت واقع شود  در سیاسترقابت

ها در های هانبدارانه از واقعیتتصویرسازی و بازنماییای، عصر کرونوپلتیک فضای رسانه

گیرند  نیارنده، مفهوم مدیریت نرم قدرت را در فضای مرکز ایم فضای رقابت قرار می

بیند و در همیم فضا به تبییم مدیریت نرم قدرت نیم در بحران کرونوپلتیک معنادار می
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های قبل مدیریت در ب شپردازد  بر اسا  نهارنو  نظری طراحی شده کرونا می

 شود  ها در دو سطح به هم پیوسته بررسی میقدرت نرم نینی

 

 مدیریت داخلی قدرت نرم

عنوان هوهره مدیریت قدرت در ظرف نقش آفرینی معنا تصویر سازی و بازنمایی به     

 ها با ایفای نقش دولت کارآمد به دنبال تقویت تصویرکند  در سطح داخلی نینیپیدا می

ها از ابزار رسانه مدیریت شده مطلو  از خود بودند  در مدیریت در سطح داخلی نینی

صورت خلاصه شده افزاری بحران کرونا بهره بردند  در هدول زیر بهبرای مدیریت نرم

ها را در عصر سیاست ورزی کرونوپلتیک در دو لایة داخلی و مدیریت قدرت نرم نینی

 کنید  خارهی مشاهده می
سیاست  نوع

 ورژی

نوع 

 مدیریت

نوع ایفای  هدف از مدیریت سطح مدیریت

 نقش

 ابزارها

مدیریت  کرونوپولتیک

 قدرت نرم

ارائة تصویر دولت با  سیاست داخلی

 ثبات و کارآمد

 های داخلیرسانه دولت کارامد

مدیریت  کرونوپولتیک

 قدرت نرم

ارائة تصویر بازییر صلح  سیاست خارهی

 هو و مس ولیت پذیر

ازییر ب

 مس ولیت پذیر

دیپلماسی 

 ایرسانه

 دیپلماسی سلامت

 ها و ابعاد مختلف آن(  مدیریت قدرت نرم چینی9جدول شماره)
 

 های داخلیرسانه

یکی از مهمتریم ابزارهای مدیریت قدرت نرم در سطح داخلی کشورها استفاده از      

های قضاوتی و گیریهتمنظور تعییم ههای داخلی ههت اقناع افکار عمومی بهرسانه

قرار (. Grix,2016: 260)های پیش رو است های مردمی در بحرانگذاری تودهارزش

دادن مردم در اولویت و تشکیل هامعة همیم دو شعار مهم حز  ههت تقویت انسجام 

های تلویزیونی را در اختیار دارد و داخلی است  حکومت کمونیست نیم انحصار شبکه
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شود  بر پایة معیارهای در ایم کشور بر اسا  معیارهای غربی رعایت نمیای آزادی رسانه

 ههان قرار دارند  100های نینی در رتبة ها، رسانهآزادی رسانه
(https://rsf.org/en/ranking )های نینی همواره وابسته به رژیم حاکمه بودن رسانه

 ها بوده است نقد غربی مورد طعم و

های داخلی نیم با آغاز شیوع کرونا در دو بعد به مدیریت افکار عمومی پرداختند  رسانه

های امنیت بهداشتی و تشویق مردم به رعایت حز  کمونیست در بعد اول با تمرکز بر طرح

بهداشتی  هایگیریهای قرنطینه دولتی به دنبال مهار بیماری کرونا با مدیریت ههتسیاست

 (CCTV) ویتیسیتلویزیونی دولتی سیة شبکهای داخلی نیم مانند مردم برآمد  رسانه

های قرنطینة مردم شهرهای ووهان از آغاز گسترش کرونا در نیم به دنبال پیش برد سیاست

 ( /https://english.cctv.com)های همجوار بودند  و استان

، رهبر نیم دستور قرنطینه ووهان نیم را صادر و حمل و نقل 2121سال  ةژانوی 23در      

در کنار سیاست   دلیل تلاش برای مهار شیوع ویرو  کرونا متوقد کردعمومی را به

ها در ساخت های مهندسی نینیتشویق مردم به رعایت قرنطینه، نشان دادن توانایی

جهیزات پزشکی در مهار و مدیریت بیماری کرونا ب ش گسترده بیمارستان و تولید ت

عنوان مثال پ ش دییری از مدیریت قدرت نرم در حوزه داخلی را تشکیل داده است  به

های های نینی در ساخت واکسم ویرو  کرونا و انتشار گزارشتصاویر تلاش آزمایشیاه

ریم زمان ممکم ب ش قابل ت ت خوابی در کمت 1311زنده از مراحل ساخت بیمارستان 

 Demick)های داخلی را به خود اختصاص داده بود های تلویزیونی رسانهتوههی از برنامه

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 

در های داخلی نیم قرار داشته است  و دستورات مقامات بالا همواره در دستورکار رسانه

 رهبری نیمهای دولتی با اعتماد به نفس اعلام کردند که نیونه پایان ماه ژانویه، رسانه

https://rsf.org/en/ranking
https://english.cctv.com/
https://www.newyorker.com/contributors/barbara-demick
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به مردم اطمینان دادند که اپیدمی ایم  هارسانه را کنترل کند و بیماری شیوع است توانسته

های نیم بیماری در نهایت تحت رهبری حز  کمونیست نیم پایان خواهد یافت  رسانه

 حالی که ماسک به های بهداشتی دراقبتاز مقالات و تصاویر کارکنان مر سرشار بود

  ایم تصاویر تکراری در مشغول توزیع ماسک در میان مردم هستند وصورت دارند 

بود تا نشان دهند دهی بصری و اطمینان دادن به مردم علامتهای داخلی در واقع رسانه

 ,Cohen) دهندهای بهداشتی به سرعت به ایم بحران پاسخ میمدیران و مقامات مراقبت

2020.) 

 

 مدیریت قدرت نرم در سیاست خارجی

های صورت گرفته در اذهان بازییران دولتی، غیر دولتی و مدیریت تصاویر و بازنمایی     

ها در قالب دیپلماسی عمومی شاخة خارهی مدیریت نرم را در بحران کرونا تشکیل ملت

ای و دیپلماسی سلامت ههت انهها در ایم عرصه از دو ابزار دیپلماسی رسدهد  نینیمی

ها در ههت اند  رفتار سیاست خارهی نینیایفای نقش بازییر مس ولیت پذیر استفاده کرده

طلبی در برابر موقعیت راهبردی گیری از ابزارها، قواعد و نظم موهود ههت برابریبهره

ی در هریان آمریکا در سطح ههانی بوده است  اما ایم حرکت به صورت انقلابی و انفجار

های آمیز دنبال شده است  بحران کرونا یکی از عرصهنبوده است، بلکه تدریجی و مسالمت

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 

الملل نیز توان به دیپلماسی با رویکردی از منظر ارتباطات بیمیی کنیم، میکشورها شناسا

آوری اطلاعات و اقناع یک ملت نیریست  ایم مهم مجرای تماسی برای اعلام مواضع، همع

ههت حمایت از مواضع کشوری دییر است  دیپلماسی در گستره اهداف خود در پی 

 ( 181: 1381 عفری هفت خوانی،سازی و ایجاد رضایت است )آشنا و هاقناع
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 ای دیپلماسی رسانه

ای غر  علیه نیم در های خارهی حز  کمونیست نیم با توهه به هنگ رسانهرسانه     

ویرو  کرونا سلاح بیولوژیکی بودن  ةفرضیبحران کرونا در موضع دفاعی قرار داشتند 

های غربی مطرح ط رسانهها در اقتصاد غر  همواره توسههت ایجاد اختلال توسط نینی

نیوز آمریکا مطرح شد  در ساز بودن ویرو  اولیم بار توسط شبکة فاکسدست شده است 

منظور ای غر  در موضوع کرونا گمراه کردن و فریب افکار عمومی ههان بههنگ رسانه

درگیر ساختم اقتصادهای رقیب عمدتا غربی و پنهان ساختم ناتوانی دولت نیم در مهار 

های غربی با مطرح ساختم تناقضات ری کرونا در سطح داخلی مطرح شده است  رسانهبیما

های درگیر بیماری موهود در آمار مراکز دولتی نیم و مراکز تحقیقاتی و بهداشتی استان

عنوان مثال های رسمی دولت نیم خدشه وارد ساختند  بهبه صحت اطلاع رسانی رسانه

نفر اعلام  022تعداد کل مبتلایان را  است، یه منتشر شدهفور 22گزارش رسمی دولت که در 

داده نفر را نشان  1112فوریه عدد  23در حالی که گزارش محرمانه تا تاریخ  است  کرده

فوریه، آمار رسمی دولت نیم تنها نهار مورد  22  در گزارش دییری به تاریخ است

 11زارش داخلی در همان تاریخ در حالی که گ است ابتلای هدید به کرونا را اعلام کرده

 (.Bloomberg, 2020) کرده استیید أمبتلای هدید را ت

پذیر توسط المللی نیم و بازنمایی آن در قالب بازییر مس ولیتمدیریت تصویر بیم     

، ناینا دیلی و شینهوا در دو محور استناد به (CCTV) های تلویزیون مرکزی نیمرسانه

پراکنی دانشمندان درباره منشا ویرو  کرونا و اشاره به اتهامشواهد و اظهارات علمی 

آمریکا به نیم ههت توهیح ناکارامدی داخلی آمریکا در مدیریت بیماری کرونا و 

شود  وزارت امور خارهة نیم همواره نینی برای افزایش فشارها به نیم خلاصه میزمینه

ا  بودن ادعاهای مقامات آمریکایی اسدر واکنش به اتهامات وزارت خارهة آمریکا بر بی

ساز بودن ویرو  کرونا توسط نیم بر اسا  شواهد علمی سازمان بهداشت مبنی بر دست

سفید انتقاد ها از کاخنیم با رد کردن ایم اتهام ةوزارت خارهههانی تأکید کرده است  
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اهمال و "ها را از که با پر و بال دادن به ایم ت وری اثبات نشده، بنا دارد توهه ه بودکرد

 (.Khan, 2020) خود در مواههه با کرونا منحرف کند "هایکاریکم

های مهمل نظریه»را به نشر  نیم وزیر خارهة آمریکاانیلیسی زبان گلوبال تایمز ةروزنام     

پومپ و »خود نوشت: هایی سرمقاله یکی از ایم روزنامه درکرد   متهم «و نرخاندن واقعیات

سرمقاله آمده است: ة در ادام « د با پراکندن مجعولات با یک تیر دو نشان را بزنددر نظر دار

خواهد به ترامپ کمک کند که انت ابات ماه نوامبر را ببرد و    دوم اینکه پومپ و از او می»

ایم « دتواند پیشرفت نیم را قبول کنخصوص نمینیم سوسیالیستی نفرت دارد و به

بوده اما  "مشکلاتی"نیم نسبت به شیوع ایم ویرو  ة ر واکنش اولیپذیرد که دسرمقاله می

ها را کاملا کند که مجموع اقدامات صورت گرفته ننان درخشان است که کاستیادعا می

 "هیچ شواهدی"که آقای پومپ و  نیز بودمردم ناپ پکم نوشته  ةروزنام  کندهبران می

وی )تلویزیون تیسیدر سایت سی شتیدر یاددا (.Jiangnan, 2020)است  نداده هارائ

 ,Jianfeng) اندشدهمتهم  "نینی م فیانهتوط ه"به  نیم( تمام سیاستمداران آمریکایی

2020.) 

 

 دیپلماسی سلامت

ای، دیپلماسی های دیپلماسی عمومی نیم در کنار دیپلماسی رسانهیکی از مهمتریم پایه     

یاست ورزی کرونوپولتیک ارائة تصویر سلامت و دیپلماسی ماسک است  در دوره س

بازییر مس ولیت پذیر و به هنجار ههت نامزدی برای کسب رتبة اول رهبری نظام ههانی 

ها در دوره مدیریت بیماری کرونا از اهمیت نشمییری برخوردار بوده است  برای نینی

اسی و نظام سلامت ها به دنبال اثبات برتری تکنیکی، سیها بر ایم باورند که نینیآمریکایی

هوزف بورل (. Knight, 2020) افزاری بحران کرونا هستندخود در هریان مدیریت نرم

(Josep Borell)  ها مبنی بر برتری مدیریت خودشان ها و نینیدرباره غلبة روایت رو

به  (.Patey, 2020)بر مدیریت آمریکایی و اروپایی در بحران کرونا به غر  هشدار داد 
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ها در هریان اعطای دارانه و سودهویانه نینیخی مقامات غربی نیاه سرمایهباور بر

 (.Dempsey, 2020) ها پنهان نمانده استهای خارهی پزشکی از نشم غربیکمک

ها مطرح نبوده دیپلماسی سلامت در قالب ارائة تجهیزات و خدمات پزشکی تنها برای نینی

بارساز ههانی از سهم تولیدی و اعطایی بالایی است بلکه سایر کشورها در ایم فرآیند اعت

میلیون ماسک به اروپا  11اند  تایوان در هریان شیوع بیماری کرونا بیش از برخوردار بوده

میلیون یورو اعتبار به میدان نبرد با  044و آمریکا ارسال کرد  انیلستان نیز با ت صیص 

در  (،Patey, 2020)وارد شد تر توسعه یافته ویرو  کرونا در کشورهای م تلد کم

ها خود صادرکننده اقلام پزشکی بودند اما دو کشور قطر و کویت با ارسال حالی که نینی

سیصد کیلو تجهیزات پزشکی به همراه سه میلیون دلار تجهیزات مراقبتی مبارزه با کرونا به 

ی در مسابقة تصویرسازی و اعتبارسازی شرکت کردند  حت (،Fulton, 2020)نیم 

 (Snyder and Sindyukov,2020)به سایر کشورها  کشوری مانند کوبا با ارسال پزشک

به دنبال حضور در ایم عرصه بود  در شرق آسیا مردم کره هنوبی برای کمک به وهه 

المللی کشورشان در اذهان مردم سایر کشورها به صورت داوطلبانه قرنطینه را رعایت بیم

 (.Attias, 2020) کردند

یت قدرت نرم به سبک نینی تفاوت آشکاری با سایر کشورها ندارد و در قالب مدیر

شود  ای خلاصه میهای خارهی در کنار دیپلماسی رسانهدیپلماسی سلامت و اعطای کمک

ها علاوه بر ادعای تولید واکسم مقابله با ویرو  کرونا از ابتدای شروع بحران به نینی

ها، هاده ابریشم د  در نیاه بلندمدت راهبردی نینیارسال تجهیزات پزشکی اقدام کردن

های خارهی نیم مفهومی بوده است که زیربنای کمک (Health Silk Road)سلامت 

میلیارد دلار  2ها در ماه آوریل نینی (.Mulakala and Ji, 2020)دهد را تشکیل می

به  AI, 5G, Big dataتچهیزات پزشکی صادر کردند  حوزه تکنولوژی نیم مانند 

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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لائو  و میانمار، از شیجیانگ به پاکستان و از فوهیان به فیلیپیم در همیم نهارنو  

 (.Mulakala and Ji, 2020) صورت گرفت

به صد کشور ( Jack Ma)های خصوصی نیم مانند بنیاد علی بابا و بنیاد هک ما ب ش     

ههان تجهیزات پزشکی ارسال و به هشت زبان زنده ههانی ترهمه کردند  بنیاد صلیب 

های پر تلاش در ایم زمینه بود  بانک توسعه سرخ نیم یکی دییر از مجموعه

میلیارد دلار  2که نیم یکی از بزرگتریم سهام داران آن است مبلغ  های آسیاییزیرساخت

های بیماری کرونا به برخی کشورها اعطا کرد  هند و اندونزی از را ههت حمایت از آسیب

در قاره ( Mulakala and Ji, 2020)ها بودند همله اعضای دریافت کننده ایم کمک

ات پزشکی از سفارت نیم تشکر کرد میلیون دلار تجهیز 31اروپا اتریش از ارسال 

(Knight, 2020.) رسانی به کشورهای در حال توسعه و غر  آسیا در حوزه کمک

هزار قلم تجهیزات  121اعطای ماسک به عمان، اعطای نهار میلیون ماسک به قطر و 

پزشکی دییر و یک میلیون هفت دستکش به قطر توسط سفارت نیم در ایم کشور انجام 

ها توسط قة غر  آسیا ساخت بیمارستانی در کویت م صوص کروناییشد  در منط

مهندسان نینی به انجام رسید  در لایة دیپلماسی سلامت در قاره آفریقا هزاران کیت 

 (.Fulton, 2020)تش یص بیماری کرونا به آفریقای هنوبی ارسال شد 

 

 ها در عرصة جهانیبازخورد دیپلماسی سلامت چینی

ریت قدرت نرم و دیپلماسی سلامت برای نینی در دو بعد ارائة تصویر پیامد مدی     

ها در پذیر و مقابله با عملیات روانی آمریکاییعنوان دولت مس ولیتمطلو  از خود به

توان مشاهده نمود  در برخی ها در شیوع ههانی بیماری کرونا میمقصر نشان دادن نینی

با موفقیت همراه بوده است و در برخی مناطق و مناطق و کشورها راهبرد قدرت نرم نیم 

های پزشکی عنوان مثال ن بیان هندی پس از کمککشورها توفیق نندانی نیافته است  به

ها پیدا نمودند  سمیر ساران یکی از وسیلة نینیها بدبینی کمتری از هدایت ههان بهنینی
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در برخورد با کرونا در  عنوان دستیاهی موفقن بیان هندی از حز  کمونیست نیم به

 (.Patey, 2020)همساییی هند نام برد 

در قاره اروپا در ابتدای انتشار ویرو  کرونا در نیم کشورهای عضو اتحادیة اروپا در      

 European External Action)قالب انتشار سند خدمات واکنش خارهی اروپایی 

Service (EEAS)) فتارهای مس ولانه دولت نیم ابراز نسبت به ارائة اطلاعات صحیح و ر

طور تلویحی ایم کشور را در گسترش ویرو  کرونا در سطح تردید و ناامیدی کردند و به

های ابتدایی اتحادیة اروپا از اعمال فشار بر دولت ههانی مس ول دانستند  در برخی گزارش

بت به حسم نیت آلمان در نیم نس در سطح خرد نیز سفارت انة نیم س م گفته شده است 

و ارائة اطلاعات توسط دولت نیم ابراز تردید کرده است  اما در نظرسنجی بیم مردم آلمان 

ها در هریان شیوع بیماری کرونا محبوبیت دست آمده است  در بیم آلمانینتایج متفاوتی به

درصد نزد مردم آلمان  12ها درصد کاهش پیدا کرده است در حالی که نینی 13آمریکا 

 (. Poushter and Schumacher, 2020)اند تر شدهحبو م

های مسلط اروپا از دیپلماسی ماسک نیم برخی کشورهای اروپایی برخلاف قدرت     

اند  در ایتالیا بر اسا  نظرسنجی از مردم ایم کشور اعتماد به مدیریت استقبال کرده

 11و نیرش مثبت به نیم از درصد سقوط کرد  20درصد به  42بهداشتی اتحادیة اروپا از 

های مردم در کشورهای اروپای درصد افزایش پیدا کرد  دولتمردان و توده 22درصد به 

های پزشکی مرکزی مانند لهستان و همهوری نک و منطقة بالکان مانند استونی از کمک

ها از وضعیت در نقطة مقابل، آمریکایی (.Witchalls, 2020) ها استقبال کردندنینی

اند  در نظرسنجی که در طلوبی در مدیریت قدرت نرم در دوره کرونا برخوردار نبودهم

های بهداشتی نیم ها نسبت به سیاستدرصد از آمریکایی 01آمریکا به انجام رسیده بود 

در ایم  (.Gill, 2020: 97)دست آمده بود تردید داشتند و همیم آمار نیز در شرق آسیا به

های اروپایی و ها در دیپلماسی سلامت در شاخه کمکیکاییبیم به دلیل ضعد آمر

طور خاص فرااروپایی اعتبار ایم کشور در نزد افکار عمومی کشورهای مطرح ههان به
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ها آسیب دیده است  در نظرسنجی که توسط یکی از نهادهای معتبر نظرسنجی ههانی نینی

 ست انجام شده است نتایج ذیل به دست آمده ا 2121در آوریل 
 (http//:www.apcoworldwide.com/coronavirus) 
 

 شاخص تغییرات نیاه به آمریکا در دور شیوع ویرو  کرونا )به درصد(

 بسیار منفی مقداری منفی بدون تغییر مقداری مثبت بسیار مثبت کشور

 2 0 20 11 12 کره هنوبی

 3 0 11 14 11 آلمان

 3 2 18 12 11 کانادا

 0 11 23 13 1 ایتالیا

 4 12 32 12 8 انیلستان

 23 21 30 12 0 نیم

 2 12 11 11 8 روسیه

 2 11 18 11 1 هند

 4 1 01 11 1 مکزیک

 11 0 28 8 0 ایران

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

 شیوع کرونا
 

 گیری           نتیجه

فزایش ناکارامدی نظام سرمایه داری ههانی دامم زد و فضای اتهام بیماری کرونا به ا     

های رقیب تشدید نمود  آمریکا با متضرر شدن اقتصادی از بیماری کرونا زنی را بیم دولت

اقتصادی با آمریکا متهم نموده  ها را به تولید ویرو  کرونا ههت کاهش فاصلةنینی

م کشور از آثار و پیامدهای منفی اقتصادی و ها با آغاز شیوع بیماری در ایاست  نینی

نام  "نرنوبیل نینی"عنوان اهتماعی آن برکنار نماندند  برخی محققان از ایم بیماری به

ها در دوره بیماری کرونا در دو بعد داخلی و خارهی به اند  مدیریت قدرت نرم نینیبرده

ههت اقناع افکار عمومی مبنی بر های داخلی انجام رسیده است  در بعد داخلی ابزار رسانه
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هایی از کارآمدی راهبردهای همعی و ارائة گزارشهای قرنطینة دستهرعایت سیاست

 اند  داخلی بهداشتی دولت نیم مورد استفاده قرار گرفته

ای و ها با استفاده از دیپلماسی عمومی در قالب دیپلماسی رسانهدر سطح خارهی نینی   

عنوان پلماسی ماسک( ههت ارائة تصویری مطلو  از نیم بهدیپلماسی سلامت )دی

های پزشکی و توهیه بازییری مس ولیت پذیر و مبرا از اتهامات آمریکایی به ارسال کمک

های های نینی حاضر در سطح ههانی و اعلامیهافکار عمومی ههانی با استفاده از رسانه

ها با پیوند سطوح م تلد اند  نینیای بسیاری کردههای رسانهوزارت امورخارهه تلاش

مدیریت قدرت نرم در عصر سیاست ورزی کرونوپولتیک به دنبال رقابت در عرصة قدرت 

ها برای کاهش فاصله با رأ  هرم قدرت ههانی نیازمند اند  نینینرم در سطح ههانی بوده

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

ای و ههانی هدف از مطلو  از کنش ورزی نیم در حکمرانی و مدیریت مسایل منطقه

مدیریت قدرت نرم توسط مقامات حز  کمونیست ایم کشور است  یکی از مهمتریم 

ها ههت ارتقاء موقعیت اهماع پکم و برابری طلبی در برابر اهماع واشنیتم ابزارهای نینی

ویری کارآمد از الیوی نینی توسعه در ابعاد اقتصادی، ابزار قدرت نرم و ارائة تص

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 

 ای نیز معطوف شده است  های رسانهذهنی و تصویرسازی
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