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 چکیده
شرود هره هاملرا تحرت  یبحرران اسرتفاده مر تیریمد ی برایمختلف یدر جوامع مختلف در مقابله با بحران از الگوها     

 اسرتیس نرهیدر زم یمختلفر یهرا دگاهیرهرونرا د روسیرگسترده و وعیجوامع است. با ش نیحاهم بر ا یاسینظام س ریتاث

عصرر هرونرا و هرونا مطرح شده است  چون یدیجد یدر مواجه با بحران ها یاسیمختلف س یهانظام ییو توانا یورز

ای تبدیل شرده اسرتب بره گونرهالگوی حکمرانی هشورها ها و به محک و معیار مناسبی برای سنجش هارآمدی دولت

ده و بررعک،، ناهرامی آنهرا در مهرار ایرن ویرروس زمینر  ها در مهار آن قدرت نرم آنها را افزایش داهه موفقیت دولت

 مقاله حاضر به بررسی و ارزیرابی آن پرداتتره آن اسرتهه  یسوال اساس ها را فراهم هرده است.افول قدرت نرم دولت

 یفی؟ مقالره حاضرر توصرتوان به افزایش قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران منجرر شرودمدیریت هرونا چطور میهه 

در پاسخ به ایرن سروال، ایرن تحقیر   تواهد پرداتت.سوال این  یبه بررس یاز روش هتابخانه ا استفادهبوده و با  یلیتحل

به بررسی تجربه هشورهایِ آسیایی موف  در مدیریت بحرران هرونرا از جملره چرین و هرره جنروبی پرداتتره ترا عناصرر 

دهرد رهرن مردیریت و رهبرری مقتدرانره و وجرود ان مینشر انجام شده هایاصلی هامیابی آنها را واهاوی هند. بررسی

شران در گیری از دستاوردهای حوزه فناوری به ایرن هشرورها در بهبرود جایگاهاستراتژی واحد و یکپارچه در سایه بهره

برر ایرن مبنرا، ایرن تحقیر  برا تمرهرز برر ایرن موضروع مشرخص بره ارا ره  .حوزه قدرت نرم همک شایانی هرده اسرت

 در راستای مدیریت بهتر این بحران پرداتت.هایی بایسته

 .بحران تیریمد هینظربهداشت و سلامت، قدرت نرم، امنیت بهداشتی، مدیریت هرونا،   کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

 یهه در سطح دهستن ییها دهیهرونا از پد روسیاز جمله و یجهان ریهمه گ یبحران ها     

 یمسر یهایماریب وعیدهند. امروزه تطر ش یقرار م ریهمه هشورها را تحت تاث ع،یوس

مورد بحث  یتیامن دیتهد کیبه عنوان  ریفراگ ینوع از آنفلوانزا کی ایمانند هرونا و  نینو

و  یمال یها بیدر هاهش آس یاهننده نییبحران نقش تع تیریقرار گرفته است.  نحوه مد

به هانون  یگریاز هر زمان د شیهرونا ب وعیش یدر پ ژهیامر به و نیبحران ها دارد. ا یانج

 یورزاستیهه نحوه س ههرد جادیرا ا یفرصت این بحران جهانیشده است.  لیبدتتوجهات 

متفاوت محل بحث و  یاسیس یمختلف با نظام ها یهشورها یبحران از سو تیریو مد

 انیقربان زانیها و هاهش م بیواهنش مناسب تر، با هاهش آس رای. زردیقرار گ رنظتبادل 

 بحران ها همراه بوده است. 

جانبه تمامی ابعاد زندگی انسانی را تحت تاثیر به شکلی همه این بحران، علاوه بر آنکه     

 نیز های سیاسیها و نظاممحک و معیار مناسبی برای سنجش هارآمدی دولتبه قرار داده 

نها را افزایش به نحوی هه موفقیت هشورها در مهار آن قدرت نرم آ به استتبدیل شد

دهد و برعک،، ناهامی آنها در مهار این ویروس افول قدرت نرم یک هشور را موجب می

های جدید ای رو به فرصتبرای هشوری مانند چین دریچه بحران هرونا مثلاً تواهد شد.

بوده تا از این بحران یک فرصت استراتژیک برای نفوذ در آسیاسی جنوب شرقی بسازد. 

در بهبود وضعیت اصلی  هایزمینه بهداشت عمومی به یکی ازور در حوزۀ سیاست این هش

تصویر و نفوذ این هشور را در میان سایر ملل جهان و بویژه  وقدرت نرم تبدیل شده 

ند هه از الگوی اه. هامبوج و لا وس دو هشوری بوداده استهشورهای آسیایی بهبود د

های بسیاری هردن آن استفادهماسی واهسینهدیپلماسی بهداشتِ عمومی چین از جمله دیپل
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مند در این دوران بهره چین های تجهیزاتیتایلند و میانمار از همکدیگر دو هشور  وبردند 

های نوظهور و قدرتهند نیز به عنوان یکی از رقبای چین  (Vannarith, 2021) ند.اهشد

یده از این بحران، از ترین هشورهای آسیب دیکی از مهمو همچنین ، در عرصه جهانی

. این هشور به ه استطری  اقتصاد تلاق به رشد قدرت نرم تود در این دوران پرداتت

های هنونی در حوزۀ فناوری اطلاعات، در طول دوران این ترین قدرتعنوان یکی از مهم

های های ارتباطی و اینترنتی به برندسازی در بخشگیری موف  شد با تقویت زیرساتتهمه

 تلف فرهنگی اقدام هند.مخ

طور هه در ادامه تواهیم دید، با توجه به اهمیت استراتژیک این مفهوم در نزد سیاستگذاران همان     

، هه گیری هرونانقلاب اسلامی، توجه به قدرت نرم و بهبود جایگاه هشور در دوران همهو معماران ا

همانطور  دارد.حیاتی ده، اهمیتی تسارات قابل توجهی را به لحاظ مادی و معنوی متوجه هشور هر

در برای افزایش قدرت نرم تود را در این دوران، هر هشور یک یا چند مسیر متفاوت  هه اشاره شد،

چین در عرصه دیپلماسی بهداشتی در داتل و تارج و هند با استفاده از اقتصاد و ، پیش گرفته

این اند. المللی سود جستهدر عرصه بینها، از بحران موجود به نفع افزایش قدرت نرم تود نوآوری

ها و گیریهای آن یعنی ظهور همهگیری هرونا و مولفههای عصر همهبا توجه به ضرورتمقاله، 

مدیریت هه این پرسش اساسی را پیش روی تود قرار داده هه اهمیت موضوع سلامت و بهداشت، 

به عبارت دیگر ؟ لامی ایران منجر شودتواند به افزایش قدرت نرم در جمهوری اسهرونا چگونه می

های حوزۀ بهداشت و درتصوص سیاستگذاری سیاستی الزامات آن است ههاین تحقی  هدف 

راساس ب. این الزامات شود در بحران هروناهه منجر به افزایش قدرت نرم هشور  را ارا ه هندسلامت 

ای به بهبود قدرت نرم ریچهتواند دطرح شده و میدهترین امنیت بهداشتی و مدیریت بحران 

 .بگشاید، همانند هشورهای موف  در این زمینه، جمهوری اسلامی
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 جمهوری اسلامینظام  گفتمان و جایگاه قدرت نرم در قدرت نرم: یچارچوب نظر-1

الملل به عنوان منبع  نیدر روابط ب کیدر مقابل مفهوم قدرت سخت هه به شکل هلاس     

مطرح شده است.  ی، مفهوم قدرت نرم توسط ژوزف ناشود یقدرتِ هشورها شناتته م

 یدر راستا ریات یهاتازه در دهه یوقوع تحولات جهیمفهوم در نت نیو طرح ا جادیا

 ,Nye)است.  یابیو ارز نییقابل تب یجمع رتباطاتا  یو تعم یانقلاب اطلاعات شدن،یجهان

است هه  یالملل نیاز اعمال قدرت در سطح ب یدیقدرت نرم چهره جد (61-62 :2005

قدرت  نیاست. با اتکا به ا ینامحسوس قدرت مبتن یهاانیسخت بر بن یهانسبت به حوزه

در حوزه  افمقبول و متفاوت در جهت حصول به اهد یهاروش یریامکان به هار گ

 شود.  یم سریم یتارج استیس

 دایپ یمهم هگایالملل در عصر حاضر، جا نیب استیاز ارهان س یکیبه مثابه  منر قدرت     

 یامر را م نیدارند. ا یادیبه آن تلاش ز یابیدست  یبرا استمدارانیهه س یهرده به گونه ا

قدرت )قدرت سخت و  کیقدرت نرم نسبت به اشکال هلاس تیو موفق یتوان در هارآمد

 توانیم نطوریدرتصوص مفهوم قدرت نرم ا یامروز اتیادب از. ( جست و جو هردانیعر

مثبت، ارا ه چهره موجه از  یرسازیتصو ندیقدرت نرم، محصول و برآ استخراج هرد هه

توأم  میرمستقیغ یرگذاریقدرت تأث ،یو تارج یداتل یتود، هسب اعتبار در افکار عموم

سنخ  نیاز ا ییش ساتتن و مولفه هایرا تابع اراده تو گرانیاراده د گران،یبر د تیبا رضا

 (151-150: 1311و همکاران،  یاست. )افخم

در قدرت سخت منابعی وجود دارد هه عبارتند از قدرت و تجهیزات نظامی، موقعیت      

ر قدرت نرم نیز منابع اصلی وجود و به موازان این مفهوم د ژ وپلتیک و یا توان اقتصادی

امروزه  (83-121: 1382)نای،  دارد هه عبارتند از: فرهنگ، دانش، سیاست و اقتصاد.
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تواند سیاستی بدون برتورداری از منابع قدرتِ نرم نمیتردیدی وجود ندارد هه هیچ 

سازِی فعال و از این رو (Sharp, 2005: 423-433)هارایی و هارآمدی لازم را داشته باشد. 

منابع قدرت نرم در راستای تامین منافع مردم و منافع ملی امریست هه تمامی مسئولان و 

 ند.سیاستگذاران باید به آن توجه ویژه داشته باش

 یهاآن بر انتخاب یرگذارینوع قدرت تاث نیا یاصل هارهردهمانطور هه اشاره شد      

با درنظر گرفتن  یاسلام یاست هه جمهور یاست و منابع قدرت نرم از جمله منابع گرانید

تود در جهان را  کیاستراتژ گاهیتواند از آن بهره ببرد و نقش و جا یاهداف تود م

له مفاهیم بنیادین در نظام فکری جمهوری اسلامی است زیرا قدرت نرم از جم هند. تیتقو

وقوع انقلاب اسلامی و جایگزین شدن نظم جدید در هشور ایران مبتنی بر یک اساساً 

استقرار این نظام نیز روند نفوذ قدرت دینی و معنوی این  از افزاری بود و پ،قدرت نرم

یکی  یعنی استقرار جمهوری اسلامی، ،. این تحوله استساتتار در سطح جهانی ادامه یافت

نفوذ در رفتار دیگران بدون هاربرد زور  و از طری های اصلی تحق  قدرت نرم بود از تجلی

های صورت گرفته در جهت استقرار تلاشو قدرت سخت و یا پرداتت هزینه محسوس 

، حکومت فارغ از ماهیت نرم قدرت جمهوری اسلامی از همان ابتدای هار آن به بار نشست.

جانبه از ای نشان داد. حمایت و پشتیبانی همهاسلامی نسبت به هاربرد قدرت نرم اهتمام ویژه

و تاهید بر رشد و های استکباری های مبارز در برابر رژیمو گروههای رهایی بخش نهضت

 است.های علمی از مصادی  توجه به این عرصه پیشرفت هشور در عرصه

توجه به موضوع قدرت نرم هه در بالا به آن اشاره شد، جنبه سلبی فراتر از جنبه ایجابی      

 ،به این معنا هه پرداتتن به قدرت نرمتوجه به مسئله قدرت نرم نیز حا ز اهمیت بسیار است. 

های نرمِ مخاصمانه از سوی دشمنان جمهوری اسلامی ای و دفاع در برابر سیاستجنب  مقابله
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وع قدرت نرم در گفتمان محوری انقلاب اسلامی جایگاه علاوه بر آنکه موضو  نیز دارد

به این جبهه توجه  ای دارد در میان معارضان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی نیزویژه

گیری هرونا، هه موضوع موضوعِ تاص بحران همهمثلاً درتصوص . بسیاری شده است

ز قدرت تبلیغات و گیری اها و عناصر مخالف نظام با بهرهست، گروهحاضر اپژوهش 

ها و عملکرد جمهوری ای تود جنگ نرمِ تمام عیاری را علیه سیاستبازوهای رسانه

اری فرصت مدوران شیوع این بی .اندماه گذشته به راه انداتته 11اسلامی ایران در طی 

هردن جایگاه مذهب پرداتته و نیز جایگاه علم مناسبی برای آنها فراهم هرد تا به مخدوش

از جنبه ایجابی و آنچه هه حال با توجه به  یقات علمی در هشور را زیر سوال ببرند.و تحق

در  گیری انقلاب اسلامی و تداوم آنجایگاه و اهمیت قدرت نرم در فرایند شکلدر رابطه با 

پژوهش حاضر  از جنبه سلبی و در حوزه مقابله با تهدیدات مخالفان نظام،بالا گفته شد و نیز 

برای افزایش قدرت  هرونا گیری از تهدید موجودِ بهره چگونگی تا به بررسیِ در نظر دارد

 .نرم ایران بپردازد

 های آنو مولفه کروناعصر  -2

آنچه در این مقاله عصر هرونا نامید می شود، عصر جدیدی است هه مهمترین مولفه      

ی دیگر گیر از یک سو و اهمیت سلامت شهروندان از سوهای آن تطر بحران های همه

 .را شرح تواهیم دادها است هه در این بخش هر دوی این مولفه

 بحران های همه گیر 9-1

با افزایش جمعیت جهان و محدودیت منابع، جوامع به طرز روز افزونی نسبت به بلایا      

-1111آسیب پذیرتر می گردند. یک آمار منتشره روند صعودی تعداد افرادی هه از سال 

میلیون نفر در  380به ارقام  1111میلیون نفر در سال  10ر شده اند، از رقم از بلایا متاث 2002
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بر طب  گزارش  (World Heath organization, 2008) رسیده است. 2002سال 

فاجعه مهم طبیعی و  5202تعداد  2002تا  1113در بین سالهای  2003جهانی بلایا در سال 

نفر را تحت تاثیر قرار داد و  800/211/2بشر ساتت در سراسر جهان ثبت گردید و 

میلیون دلار تسارت گردید. به همین دلیل جوامع  113221موجبات بروز تسارت به میزان 

های ناشی حلهایی بوده و هستند، تا بتوانند آسیبمختلف پیوسته به دنبال هشف و ابداع راه

انند و در واقع حوادث و ای هنترل نموده یا به حداقل رساز حوادث غیرمترقبه را به گونه

 ها را مدیریت نمایند.بحران

 1803وادار به صدور قطعنامه ، شورای امنیت را2000وقوع بحران های همه گیری در سال      

شود به همه حوزۀ سرلامت هرمگانی مرربوط می در اولین قطعنام  شرورای امرنیت هرد.

صادر شد و درواقع نخستین بار  2000در سرال  1803گریرشدن ویروس ایدز هه تحت قطعنام  

یرک بیماری به منزل  تهدید عرلیه صرلح و  شریوع در طی تاریخ قطعنامه هرای شرورا بررود هرره

از سوی شورای امنیت سازمان  2122امرنیت مرطرح شرد. در همین تصوص، صدور قرطعنام  

، اقدام مؤثر دیگری برانیز تایید 2012ملل متحد برای مقابله با شیوع ابولا در غرب آفریقا در سال 

المللی به  و امنیت بین صرلح تأثیر عمده و رو به گسترش مسا ل سرلامت و بهداشرت عمرومی در

 (52-51: 1312آید. )جاوید و نیاورانی، شمار می

 ظهور دکترین امنیت بهداشتی 2-2

ز ترس و احترام به هرامت آزادی ا معنی ، به عنوان یک مفهوم نوظهور، بهامنیت انسانی     

شود نه دولت است. در اینجا، اهمیت به افراد داده می اجتماعی انسانی برای مشارهت در فعالیت

بینی فکر نریست، برلکه حفظ در هانون جهان فرد دادن و در عین حال، هدف تنها قرار

زنردی،  و باوری است. )غرایاق هر اندیشه، آرمان با انسان های زندگی و شأن آبرومندانهحداقل
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های ژرف، مهرم و ضرروری زندگی انسانی را پوشش ( اما این مفهوم همه جنبه521: 1382

هرای انسانی را شناسایی و هرا و قابلیرتدهد، بلکه هسته حیراتی معردودی از فعالیرتنمی

بهداشت و سلامت،  هند و شامل هفت بعرد امنیرت اقترصادی، امنیت غذایی، امنیتحراست می

 محیطی، امنیت شخصی، امنیت اجتماع و امنیت سیاسی است. امنیت زیست

امنیت بهداشتی، بیش از سایر ابعاد امنیت انسانی با موضوع مقاله حاضر مرتبط است.      

پردازد هه در اثر شیوع امراض هایی میامنیت بهداشتی، به مبارزه با آن دسته از ناامنی

ناط  آسیب پذیر با عواقب و پیامدهای سوء صنعتی شده هشورها به مسری و انگلی در م

ها و آید. به تعبیری دیگر، امنیت بهداشتی، به آزادی افراد از انواع بیماریوجود می

های سلامتی، اشاره دارد. امنیت بهداشتی، هسته حیاتی و ابزاری دسترسی آنان به مراقبت

تهدیدات حیاتی »ست و بیماری، ناتوانی و مرگ، ضروری برای دستیابی به امنیت انسانی ا

سلامتی و  (Human securityc center, p:96)برای امنیت انسانی هستند. « فراگیر

های مسری امنیت انسانی، به طور جدایی ناپذیری با هم مرتبط هستندب زیرا شیوع بیماری

یدز، سل، مالاریا و ...( هه ، آنفولانزای پرندگان، ابولا، ا2003مختلف )مانند: سارس در سال 

شوند، تصاویر هاملی از این واقعیت ارا ه هرد های بهداشتی جهان محسوب میجزء فوریت

شوند. موارد مطرح شده ناتوانی برای حفاظت از هه بیماری در مرزهای ملی، محدود نمی

شوری سلامت مردم هه به موضوع مهم اجتماعی تبدیل شده، دلالت بر این دارد هه هیچ ه

تواند، امنیت انسانی افراد و جوامع را در داتل مرزهای ملی تود، محافظت نماید. نمی

(Takemi & Jimba, & others, 2008) 
ها از نظر سلامت و بهداشت با توجه به مطالبی هه گفته شد، توانمند ساتتن انسان     

شری همواره به عمومی دارای اهمیت است، به طوری هه بحث تأمین سلامت عمومی افراد ب
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عنوان تعهدات دولتها و سازمانهای بین المللی متولی این امر مطرح بوده است و نه تنها به 

تواند پشتوانه امنیت داتلی آنها قرار گیرد. منزله نفی امنیت دولتها نیست، بلکه تحق  آن می

، به عبارت دیگر، رویکرد امنیت انسانی بر رفع شرایط تلاف موازین سلامت عمومی

های بهداشتی، وضع قوانین مربوط به سلامت و بهداشت دسترسی به تدمات مراقبت

عمومی و جایگزین رویکرد امنیت دولت محور است. با عنایت به اینکه ح  بر سلامت و 

ای حقوق بشر مورد تأهید قرار بهداشت عمومی در بسیاری از اسناد بین المللی و منطقه

توان آن را به عنوان بین الملل حقوق بشر گذاشته است، میگرفته و تأثیر شگرفی در نظام 

 (. 21-51، 1312یکی از حقوق بنیادین بشری مطرح هرد )جاوید، نیاورانی، 

بر این اساس، ح  بر سلامت و بهداشت عمومی، ح  بر یک نظام حمایتی است هه فرصت      

ها فراهم ری از سوی دولتبرابر بهره مندی از بالاترین سطح بهداشتی را برای آحاد جوامع بش

توان تمامی این ح  را موجب پایندگی فردیت انسانی و آورد. بنابراین، به لحاظ ماهیتی میمی

ها دانست. لذا هر فردی به مثابه عضوی از نبود آن را سبب از هم گسیختگی رفاه و سلامتی انسان

ی چنین حقوقی و استحقاق جوامع انسانی صرف نظر از ملاحظات نژادی، سیاسی و فرهنگی دارا

های بین المللی مرتبط با چنین حقوقی و نیز وضع باشد. تصویب اسناد و پیمان نامهلازم از آن می

قوانین موضوع داتلی مرتبط در این زمینه تود دلیلی بر تأیید این مدعا است )آل هجباف، 

منیت انسانی در لکن برای تحق  اهداف موردنظر ا(. 15 -10: 1383ب گرجی، 121: 1312

تصوص ح  یادشده بایستی تهدیدهای موجود در این زمینه به منظور دستیابی به راه حل مقابله 

 با آنها مورد بررسی قرار گیرد.

ترین عنصر و مؤلفه امنیت بهداشتی دهترین امنیت انسانی، بنابراین، به طور تلاصه مهم     

نی است. ح  بر سلامتی حقی ح  بر سلامت و ح  بر دریافت تدمات بهداشتی و درما



 1931ن پاییز و زمستا ،(21پیاپی ) دوم شماره ،نهم سال ،مطالعات قدرت نرم علمی فصلنامهدو /      222

 

ترین مفهومی ابتدایی»شود، اولین و الشمول استب هرگاه از سلامتی صحبت میفراگیر و عام

های بهداشتی و مراهز بهداشتی و شود، دسترسی به مراقبتهه از آن به ذهن متبادر می

و در  های بهداشتی اولیه و ضروری(. بدون شک مراقبت12: 1382)شجاع، « درمانی است

اتتیار داشتن این امکانات، عنصری مهم در تحق  ح  بر سلامتی هستند. ح  بر سلامتی 

ای سالم و امن زندگی شامل استحقاقات فردی استب انسان ح  دارد هه در محیط و جامعه

ی انسان ی رشد بالندههند، چرا هه برتورداری از محیط زندگی و اجتماع سالم، لازمه

هستند تا حد امکان محیطی سالم را فراهم هنند تا شهروندان آنها  ها موظفاست. دولت

(. 21: 1382بتوانند در چنین محیطی، حیاتی همراه با سلامتی و رفاه داشته باشند. )شجاع، 

اجتماعی بشر، به منزله حقی -ح  بر بهداشت و سلامت به عنوان یکی از حقوق اقتصادی

 لزم مداتله دولت است.شود هه تحق  آن ضرورتاً مستقلمداد می

 تجربه دیگر کشورها در مدیریت کرونا و افزایش قدرت نرم -9

در این بخش با بررسی اجمالی تجربه دو هشور از میان هشورهای آسیایی، ملاحظه تواهیم      

هرد هه این هشورها با درپیش گرفتن چه نوع راهبردهایی، از بحران هرونا، فرصتی برای ارتقای 

گزینش هشورهای قدرتمند آسیایی از جمله چین و  ایجاد هردند.یت برند ملی قدرت نرم و تقو

هره جنوبی توسط این مقاله از آن روست هه با شیوع این ویروس در سراسر جهان، عملکرد و 

آمیزتر از سایر رقبای اروپایی و مدیریت هشورهای آسیایی در مواجهه با این ویروس موفقیت

ها و راهبردهای اتخاذشده توسط آنها به الگویی برای اغلب هشورهای غربی قلمداد شده و برنامه

 .(Attias, 2020) اروپایی تبدیل شد
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 هره جنوبی 3-1

، هره جنوبی مدیریت قدرتمند و موفقی را در این پاندمی به 11از زمان شیوع هووید 

ریت نمایش گذاشت هه می تواند به الگوی مناسبی برای دیگر هشورها تبدیل شد. مدی

هرونا در این هشور تصویر این هشور در سراسر جهان و از جمله جهان غرب را به نحو 

هشور  11قابل ملاحظه ای بهبود داد. انجام یک پیمایش توسط هارشناسان هره ای در 

اروپایی موید این مطلب است. بخشی از این تصویر مثبت مرهون سیاست این هشور در 

های به هار گرفته و نیز فرهنگ هشدار در کنولوژیانجام ازمایش های گسترده و ت

های این تحقی  نشان می دهد هه تصوص استفاده از ماسک مربوط به می شود. یافته

موفقیت این هشور در مدیریت هرونا ابزارِ دیپلماسی عمومی این هشور در ارتقا و بهبودِ 

 (Cho, et al., 2020) قدرت نرم است.

های دولت این هشور آزمایش 11اولین موارد بیماری هووید بلافاصله پ، از مشاهده      

های عمومی، ردیابی، پیگیری و هردن موارد ابتلا در پناهگاهبسیار گسترده وسریع، و قرنطینه

به این  سیاست های قرنطینه برای آنهایی هه در ارتباط با افراد بیمار بوده اند را آغاز هرد.

مدیریت این پاندمی شد بدون آنکه قرنطینه سراسری شیوه این هشور موف  به هنترل و 

های دیگر در پیش گرفته شده توسط دیگر ای بسیار متفاوت از شیوهاعلام هند هه این شیوه

درصد بود هه در مقایسه با  1725. موارد مرگ و میر نیز در این هشور تنها هشورها بود

 (Cho, et al., 2020) ر می آید.بوده آمار نسبتاً پایینی به شما 12/2آمار جهانی هه 

عناصر اصلی مدل مدیریتی هه دولت هره جنوبی در مواجهه با این بیماری درپیش گرفت را      

(، ردیابی Testingدر نظر گفت هه عبارتست از آزمایش ) 3Tمی تواند به صورت 

(Tracing) ( و درمانTreating در رویکرِد اپیدمیولوژیِک گسترده و مهاجمانه این .) هشور
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های گسترده و سریع موضوع همکاری در مواجهه با ویروس هرونا علاوه بر انجام آزمایش

پیوند قدرتمند میان نهادهای گذاری اجتماعی و گسترده مردم مبتنی بر پوشیدن ماسک و فاصله

 (Klingebiel & Tores, 2020) قابل ملاحظه است.دولتی و نهادهای دولت های محلی امری 

اعتماد موجود میان الزاماتی دارد هه مهمترین آن م و دولت در این هشور همکاری مرد     

 های محلیسازی قدرتمند میان دولت ملی و دولتشبکهاست. درتصوص مردم و دولت 

به جز ستاد مرهزی هرونا هه توسط دولت این هشور تشکیل شد هه  نیز باید گفت هه

های محلی در این ضمن آنکه دولت ریاست آن را نخست وزیر این هشور بر عهده گرفت.

هشور نیز هرهدام به تاسی، یک ستاد اقدام هردند هه تحت حمایت دولت مرهزی قرار 

 (Klingebiel & Tores, 2020)داشت. 

و از عناصر اصلی موفقیت آنچه هه در تجربه هره نمود آشکاری دارد منظر تحلیلیِ هلان، از      

و رهبری و حکومت  ظرفیت دولترود ر میاین هشور در مدیریت این بحران به شما

 برای اجرای برنامه هاست.تخصصی این هشور در پیوند با جامعه علمی و  قدرتمندانه

 چین 3-2

در ابتدای این بخش ذهر این نکته ضروری است هه با توجه به آنکه ازمایشگاهی در استان      

شمار می رود، بررسی ووهاِن چین منشا پیدایی و شیوع این ویروس در سراسر جهان به 

بهبود تصویر آن در میان سایر  پاسخ به این بحران و های راهبردی این هشور درسیاست

هزار شهروند  20در یک پیمایش انجام شده در میان نزدیک به  های جهان ضروری است.ملت

ه یدگاه منفیِ بیشتری نسبت بدهشور  13هشور از میان  10هشور اروپایی روشن شد هه  13از 

رواج دیدگاه منفی ملل جهان نسبت به این هشور ( Dams et al., 2012) این هشور دارند.
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اقدام جدی و فوری  مستلزمپ، از شیوع گسترده این ویروس در میان بسیاری هشورهای جهان 

  بود. در داتل و تارج از هشور این هشور برای ترمیم این آسیب

را های اتخاذشده و سیاست 11می هووید این هشور به پاند مواجههدولت چین      

تل   یجمهور ،یاز زمان تاس یبشردوستانه اضطرار اتیعمل نیو گسترده تر نیدتریشد

این هشور در طی این بحران از ( Vannarith, 2020) هرد. توصیف 1121در سال  نیچ

هرد. طری  انجام اقداماتی هم در تارج و هم در داتل هشور به ترمیم وجهه تود اقدام 

ها، اعطای تجهیزات گذاری اطلاعات و دادهارهان اصلی این راهبرد عبارتست از: اشتراک

 .برای هشورهای جهان واهسن تامینهای پزشکی و پزشکی، اعزام تیم

با اتکا به عنصر رهبری و اعمال آن، هم در ، دولت چین نیز همانند تجربه هره جنوبی     

تقای قدرت نرم تود اقدام هرده و موف  شد این سطح داتلی و هم در سطح تارجی، به ار

آسیای  هدر حوزه به ویژبرای نفوذ پلماتیک و استراتژیک یبحران را به یک فرصت د

و این روایت را هرچه بیشتر به مردم دنیا القا هند هه در هنترل و  جنوب شرقی تبدیل هند

ر حال همک به باقی اهنون دمهار هرونا در داتل بسیار قوی و موف  عمل هرده و هم

 (112: 1311 )نورانی، .هشورهای دنیاست

طرح ابتکاریِ همربند و جاده را معرفی هرده و از آن زمان این  2013این هشور از سال 

های راهبردی چین در حوزه تارجی تبدیل شده بود. ترین سیاستطرح به یکی از اصلی

و این چارچوب  لت چین آمدهپ، از شیوع ویروس هرونا این طرح ابتکاری به همک دو

 ای برای مشارهت در مبارزه با این ویروس توسط دولت چین تبدیل شد.به زمینه

(Roudolf, 2021)  
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در اواتر ماه فوریه هه دولت چین تاحدود زیادی موف  به هنترل و مدیریت این بیماری      

شد و این های پزشکی تبدیل های انحصاری تولید ماسک و هیتشد هه به یکی از قطب

پ، از آن، دیپلماسی واهسن به یکی  های پزشکی اعزام هرد.هشور جهان تیم 23هشور به 

های این هشور برای بهبود جایگاه و برند ملی این هشور تبدیل شد. ترین برنامهاز اصلی

هنندگان واهسن برای دیگر هشورها، نقشی حیاتی ترین تامینیکی از مهم چین، به عنوان

هردن مردم جهان در برابر این ویروس ایفا هرد و همین امر به تقویت روایتی هدر واهسین

 : یک ابر قدرتِ مسئول.هه رهبران چین سعی داشتند از تودشان ارا ه دهند همک هرد

(Roudolf, 2021در واقع دیپلماسی واهسن یکی از اصلی ) ترین ارهان راهبردهای

 ظور بهبود قدرت نرم بود.شده از سوی این هشور به مندرپیش گرفته

روی هم رفته موضوعی هه در تجربه دو هشور هره جنوبی و چین مشترهاً به چشم      

های ها به نظرات و برنامهتورد وجود یک رهبری قدرتمند داتلی و اتکای حکومتمی

در های تخصصی و هارشناسی برای مبارزه با این بیماری بوده است. همانطور هه حوزه

های اصلی قدرت نرم در ب نظری اشاره شد، دانش و فناوری از زمینهتشریح چارچو

این دوران در این دو هشور می توان مشاهده طی هشورهاست و تجلی اهمیت این حوزه را 

در انجام هره جنوبی این هشورها حوزه دانش تخصصی و فناوری به در تجربه هرد. 

، در سایه رهبری و لماسی واهسنیپددر اجرای چین  بههای سریع و گسترده و آزمایش

براساس همین  .این هشورها داشته استقدرت نرم حکومت مقتدر نقش بسزایی در بهبود 

موضوع یعنی اعمال نوعی مدیریت و رهبری مقتدر با اتکا به دستاوردهای علمی و 

هایی برای مدیریت بهتر این بحران در راستای تخصصی هشور در بخش بعد به ارا ه بایسته

 افزایش قدرت نرم تواهیم پرداتت.
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 عصر کرونا متناسب با تحولاتِ یورز استیضرورت س -2

به بررسی ضرورت تغییر در سبک سیاست ورزی در راستای توجه به  بخشدر این      

و در نهایت در راستای هدف افزایش قدرت نرم ایران  سلامت و امنیت بهداشتی شهروندان

و سپ، راهکارهایی در جهت مدیریت بهتر و  ه می شودپرداتت گیری هرونادر دوران همه

ای ترهیبی از ورزی واژه. سیاستبهبود تصویر ایران در مدیریت این بحران ارا ه تواهد شد

های لغت فارسی، به در فرهنگ« ورزیدن»است. مصدر « ورزیدن»و « سیاست»دو هلمه 

(. و در 2555: 1382)انوری،  معنای انجام دادن، مرتکب شدن، عملی هردن و... آمده است.

اینجا به معنای اتخاذ رویکرد مناسب در برابر یک رویداد از سوی مقامات جمهوری 

قانون اساسی و با توجه به ساتتار اقتصاد سیاسی  21اسلامی ایران است.  با استناد به اصل 

های ایران، دولت هنشگر اصلی سیاست سلامت تلقی شده و این سیاست نظیر سیاست

و ساتتار سیاسی در بنابراین، شود. اجتماعی دیگر، محصول عملکرد دولت محسوب می

همین و  هندمیهای اجتماعی ایفا تری را در تعیین سیاستدر ایران دولت نقش مهمنهادی 

تمام عیار و ایفای مشروع و قانونی برای زمینه تواند واقعیت، در شرایط بحرانیِ فعلی می

 .تواهد هردفراهم مدیریت بحران هرونا را دولت در  ادِ از سوی نه انهمقتدر

 در بحران و یکپارچه واحد مدیریتضرورت وجود  2-1

هماهنگ در مدیریت بحران در سطوح واحد همانطور هه دیدیم وجود سازوهار      

ترین رهن هامیابی برتی هشورها در مهار این بحران و تقویت مختلف حاهمیت اصلی

در ادبیات مربوط به حوزۀ مدیریت بحران اساسًا  یر ملل بوده است.تصویر تود در میان سا

ها از بیشترین اهمیت برتوردارند و افراد فارغ از آنکه تا چه میزان از رهبران و دولت
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)مرهز استعداد و آمادگی برتوردارند، بازهم برای اقدام جمعی نیازمند تدبیر دولتها هستند. 

 (1311اد دانشگاهی، توانمندسازی حاهمیت و جامعه جه

مدیریت بحران در زمان شیوع این ویروس و ارا ه تصویری مقتدر و قدرتمند از      

ایجاد تواهد  ها به افکار عمومی داتل نیز این اطمینان تاطر راچگونگی مواجهه با چالش

بنابراین این ویژگی مستقیمًا  د وهه حکمرانانِ مقتدر این بحران را مهار تواهند هر هرد

 گذارد.را دستکاری هرده و بر آن تاثیر تواهد ر عمومی در داتل و تارج از هشور افکا

راهبرد واحد در  یک به معنای حاهمیتِ، علاوه بر جنبه نهادی وجود مدیریت یکپارچه

های فرعی و اجرای منظم و ها و بخش، و هماهنگی و همیاری میان دستگاهتتصمیما

صورتی هه استراتژی مشخص و واحدی در  رنیز هست. ددهی شدۀ تصمیمات سازمان

مقابله با بحران وجود نداشته باشد، نوعی سردرگمی استراتژیک به وجود تواهد آمد. در 

مطالعه هشورهای موف  در مدیریت هرونا مشاهده هردیم هه آنها در هوتاه مدت 

س طراحی استراتژی واحد، مشخص و یکپارچه و فراگیری را برای مقابله با شیوع این ویرو

هردند در حالی هه برتی دیگر از هشورها با گذشت چند ماه از بحران همچنان در نوعی 

 سردرگمی و ابهام درتصوص مسیر و راهبرد مناسب به سر می بردند.

نظام سلامت مواجه  تیو حاهم نهیدر زم ییهادر حال توسعه با چالش یهشورهاغالباً      

از مشکلات و  یبرت یابد.د بسیاری بیشتری نیز میو این نقصان در مواقع بحران نمو هستند

در حال توسعه عبارتند از ضعف دانش و  ینظام سلامت هشورها یتیحاهم یهاچالش

در  نفعانیسلامت، عدم مشارهت همه ذ تیریو مد یاستگذاریس نهیمهارت در زم

م در منسج ریغ کردیرو ،یبه همه عوامل مؤثر بر سلامت جهسلامت، عدم تو یاستگذاریس

و  نیقوان نیاصلاحات سلامت، صرف تدو فیضع یاصلاحات سلامت، رهبر نیتدو
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 (Kickbusch, 2012آنها. ) یادوره یابیو ارزش نیهامل قوان یمقررات و عدم اجرا

 ریبخش سلامت با سا فیتداتل وظا رینظ ییهابا چالش زین رانینظام سلامت ا تیحاهم

اتتار مصوب وزارت بهداشت، شفاف نبودن ناقص س یهشور، اجرا ییاجرا یدستگاهها

سلامت، عدم توجه به  مهیب یافراد، تعدد سازمانها ییو سطوح پاسخ گو اراتیاتت تها،یمسئول

در  یبر شواهد و ناهارآمد یمبتن یاستگذاریس یناهارآمد ،یهمه عوامل مؤثر بر سلامت

 ,Bagheri Lankarani,2013:42و مقررات مواجه است. ) نیقوان ینظارت بر اجرا

Moghaddam et al.,2013:42تیحاهم یها( بر طرف هردن مشکلات و چالش 

 است. ریو اجتناب ناپذ یضرور ینظام سلامت امر

در واقع مدیریت یکپارچه و استراتژی واحد و فراگیر تروجیِ یک حکومت توانمند و      

ضعیف  با ظرفیت و سطح بالایی از قابلیت هاست و برتورداری از حکومت ناتوان و

به منظور فهم بهتِر  ترین مشخصه هشورهای ناموف  در مدیریت هرونا بوده است.اصلی

توان برشمرد ها را میهایی برتی ویژگیعملکرد حکمرانی موف  در مدیریت چنین بحران

 توان آن را دید:هه عمدتاً در تجربه هشورهای هامیاب می

 ن عمدتاً آنهایی بوده اند هه وجود پذیرش بحران: هشورهای موف  در بهبود این بحرا

آن را به مثابه یک شرایط غیرعادی پذیرفتند اما در مقابل برتی هشورها اقدام به انکار 

 اصل وجود بحران هردند

  پاسخ به موقع به بحران: به تبع پذیرش بحران و عدم انکار آن، برتی هشورها موف  به

نترل آن شدند و در مقابل برتی هایی موثر در مدیریت و هاعمال و اجرای سیاست

انتخاب راهبرد مناسب ، زمان زیادی را در دیگر از هشورها با ازدست دادن زمان طلایی

 .از دست دادند



 1931ن پاییز و زمستا ،(21پیاپی ) دوم شماره ،نهم سال ،مطالعات قدرت نرم علمی فصلنامهدو /      221

 

  ،استراتژی مشخص و واحد در مقابل بحران: هشورهای موف  با اتخاذ یک استراتژی واحد

ی دیگر از هشورها با وجود معین، هماهنگ و یکپارچه به مقابله با بحران پرداتتند اما برت

 بردندگذشت چند ماه از بحران همچنان در آشفتگی و تشت به سر می

 گرایی و تبعیت از تجربه دیگر هشورهاعلم 

  اعتماد سیاسی بالا: دولتهای موف  در مهار بحران، از سطح بالای اعتماد عمومی

ر نمونه هره جنوبی شوند. دمندند و موف  به جلب بهتر همکاری از سوی مردم میبهره

در اجرای اعتماد میان دولت و مردم حد چشمگیر هه در بالا به آن اشاره شد شاهد 

 هستیم.های اتخاذشده سیاست

 های روبه بحران هرونا به ویژه در حکومتها: توانمندی و قابلیت بالای حکومت

 وتامت گذاشت هه از ظرفیت اندهی برتوردار بودند و از قبل ظرفیت محدودی

های )مرهز بررسی داشتند. بنابراین این بحران به راحتی بر توانمندی دولت غلبه هرد.

 (1311استراتژیک، 

 ضرورت توجه به نقشِ فناوری 2-2

یابیم هه به همانطور هه گفته شد از بررسی تجربه دو هشور هره جنوبی و چین درمی     

دستاوردهای  داشتنمحوریت جز لزوم استقرار یک نظام یکپارچه و قدرتمند تصمیم گیری،

نقش  علم و فناوری برای مدیریت این بحران تا چه میزان می تواند ضروری باشد.

مثلاً  های دیجیتال در مدیریت موثرتر هرونا در تجربه هشورها انکارنشدنی است.فناوری

های استراتژیک ریاست جمهوری نشان می دهد هه گزارشی از سوی مرهز بررسی

های دیجیتال تا چه میزان به مدیریت بهینه این بیماری همک هند. همک یهاربست فناور

های فیزیکی، به شناسایی و هنترل افراد ناقل، همک به درمان، هاهش ترددها و تماس
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های بخش فعالِ اقتصادی جامعه با وجود اعمال همک به دورهاری موثر و تداوم فعالیت

و ترید آنلایِن هالا همگی از جمله مصادی   های قرنطینه، بانکداری الکترونیکسیاست

های )مرهز بررسی های مبارزه با هروناست.ها بر اعمال و اجرای سیاستتاثیر فناوری

 (1311استراتژیک ریاست جمهوری، 

های ارتباطاتی و در ادبیات مربوط به مدیریت بحران نیز بر ضرورت استفاده از فناوری     

های نوین در دنیای گیری از فناوریمدیریت بحران بدون بهرهو اساساً اطلاعاتی تاهید شده 

به طور مثال هاربست ارتباطات الکترونیکی و فناوری ارتباطات از راه  معناست.امروز بی

های بالینی و آموزشِ اصول درمان و بهداشت به دور برای انجام تدمات درمانی و مراقبت

تواند همک شایانی به ط بحرانی هنونی میهه در شرایجمله ابزارهایی است از نیروها 

جدیدترین به عنوان یکی  "1مدیسینتله" (21)محرابی، : مدیریت هارآمد این بجران هند.

دستاوردهای علمی در حوزه پزشکی است هه به معنای ارا ه تدمات بهداشت و درمان 

از فناوری  با استفاده در زمانی هه فاصله یک عامل مهم تلقی می شود،توسط متخصصان 

اطلاعات و ارتباطات برای تبادل اطلاعات به منظور تشخیص، درمان و پیشگیری از 

بر ضرورت رهبران و سیاستگذارانِ ایران  ات گذشتهبا توجه به تاهیدبنابراین،  ها.بیماری

و ، توجه در این حوزه برتی اقدامات انجام شده نیز وترویج فناوری و ابزارهای فناورانه 

 به این بخش در مبارزه با بحران موجود ضروری به نظر می رسد.ویژه اهتمام 

 یریگ جهینت

وقوع  اساساًو جمهوری اسلامی است  گفتماندر  ایپایهقدرت نرم از جمله مفاهیم      

این مفهوم از طری   نیزنظام  تاسی، اینپ، از و  بوده قدرت نرمبا اتکا به انقلاب اسلامی 

                                                           
1 Telemedicine 
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 این ساتتار در سطح جهانی ادامه یافته است. فارغ از ماهیت نرمِ  نفوذ قدرت دینی و معنوی

، چه در های اتخاذ شدهجایگاه و اهمیت این مفهوم در سیاستقدرت جمهوری اسلامی، 

حمایت و پشتیبانی است. و غیرقابل انکار آشکار  امریعرصه داتلی و چه عرصه تارجی، 

های استکباری و مبارز در برابر رژیمهای های رهایی بخش و گروهجانبه از نهضتهمه

در راستای همین مفهوم قابل تبیین و های علمی تاهید بر رشد و پیشرفت هشور در عرصه

 از جنب  سلبی به منظورقدرت نرم  توجه به مقول جنبه ایجابی، این فراتر از  تشریح است.

نیز جمهوری اسلامی  های نرمِ مخاصمانه از سوی دشمنانو دفاع در برابر سیاست مقابله

جنگ نرمِ تمام عیار گیری هرونا شاهد یک در دوران همهآنکه حا ز اهمیت است. به ویژه 

  .ایمذشته بودهها و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در طی شانزده ماه گعلیه سیاست

این پژوهش قدرت نرم و جایگاه آن در نظام فکری ها، با توجه به این ضرورت     

می ایران را در دستور هار تود قرار داد و این پرسش را مطرح هرد هه جمهوری اسلا

؟ توان به افزایش قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران منجر شودمدیریت هرونا چطور می

به بررسی تجربه دو هشور  به این پرسش، این پژوهشتر به منظور ارا ه پاسخی هاربردی

ه در هر دوی این هشورها از عنصر مدیریت هره جنوبی و چین پرداتته و نشان داد ه

دانش تخصصی هارشناسان مربوط به و در هنار آن از یکپارچه، قدرتمند و استراتژی واحد 

متفاوت  یند. هر دوی این هشورها مسیراهحوزه پزشکی و مدیریت بحران، برتوردار بود

بی با انجام هره جنو باز یکدیگر برای مدیریت و هنترل این بیماری درپیش گرفتند

گیری و های گسترده و ردیابی بیماران و چین از طری  مدیریت مقتدرانه این همهآزمایش

المللی و سپ، دیپلماسی های گسترده بینسپ، اقدام به ترمیم وجهه تود از طری  همک

 واهسن موف  به بهبود وجهه تود در میان هشورهای جهان شدند.
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 عنصرِ تاصاین پژوهش به ه تجربه این دو هشور، های حاصل از مطالعیافتهبر اساس      

های جدید برای مدیریت موثرتر ری و مدیریت یکپارچه و نیز استفاده از فناوریرهب

بروز بحران در عصر اطلاعات هه سرعت انتقال و تبادل اطلاعات به . گیری پرداتتهمه

آثار قابل توجهی بر  همراه تکنولوژی پیچیده و در حال تغییر از ویژگیهای بارز آن است

سرنوشت حکومتها، جوامع و سازمانها داشته و منجر به بروز آسیبها و تهدیدات گوناگونی 

اضطرار و در مقابله با  شرایطِاین در  شود.های مختلف سازمانی، ملی و فراملی میدر حوزه

این بحران عاملیت حداهثری داشته باشد و بتواند راه برون رفت از باید دولت  ،این بحران

را پیموده و با مدیریت صحیح به بهبود تصویر برند ملی ما در داتل و تارج هشور همک 

 قدرت نرم هشور ارتقا یابد. تا از این رهگذرهرده 

در پایان تاهید مجدد بر این نکته ضروری است هه عدم وجود مدیریت یکپارچه بحران      

انداتتن جایگاه هشور در ز به مخاطرهتواند به جچه در افکار عمومی داتل و چه تارج می

عرصه قدرت نرم، مشروعیت و اعتبار نظام جمهوری اسلامی را نیز در معرض آسیب قرار 

مندی از بهرهدر این مسیر  های معاند فراهم آورد.ای برای تبلیغات رسانهدهد و زمینه

ای درگیر در اجرای های بحرانی برای نهادههای ارتباطی و اطلاعاتی نوین در زمانفناوری

  های مقابله اهمیت غیرقابل انکاری دارد.عملیات
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