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 چکیده
 اطلاعاتی –این مقاله بر مبنای روش واکاوی توصیفی و پژوهش انگاری تحلیلی روی جنبه های ارتباطی      

تنش های ژئوپلیتیکی تمرکز کرده و به همین منظور مورد روسیه را در زمینۀ جنگ  اطلاعگاتی انتبگای مگی 

چه ابزارهایی روس هراسی را در گفتمگان کند. سوال اساسی این مقاله این است که غری چگونه و از طریق 

آکادمیک علوم اجتماعی روسی و غیر روسی گسترش داده است؟ بستر تحلیلی این مقاله نظریگات بریگی از 

ایدئولوگ ها و اندیشمندان روسی است و فرضیه اساسی این مقاله این است که غری از طریق شگش وگوز  

اتی مگوفقی را  بگر علیگه روسگیه مگدیریت کنگد و از ایگن روایت محور توانسته است جن  اطلاع –موضوعی 

طریق روس هراسی را در فضای آکادمیک گسترش دهد. هدف اساسی این مقاله تجزیه و تحلیل روایت ها 

و نزاع های اطلاعاتی و ایگدئولوژیک غگری بگر علیگه روسگیه در گفتمگان آکگادمیکی ایگن کشگور بگر مبنگای 

ژئوپلیتیکی است. بر همگین اسگاس در گفتمگان نببگگان و  -ئولوژیکی روایتهای متضاد و پارادکس های اید

رسانه ای بگوده اسگت  -اکثر مواقع قربانی اصلی غری در جن  اطلاعاتی ایدئولوگ های روسی، روسیه  در

و بر همین مبنا امروزه نیز روسیه سعی مگی کنگد تگا بگا طراوگی یگک نگگاه و روایگت جدیگد ایگدئولوژیک و 

اطلاعات محور در برابر ایالات متحده، به مقابله به مثل و موازنه بگا غگری بدگردازد،  –ای گسترش نفوذ رسانه 

 هر چند توان  و ظرفیت روسیه در این زمینه در برابر غری محدود بوده است.
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 مقدمه

اند؛ آنها موضوعات جهانی قرار گرفتهنون موضوعات متنوعی در دستورکار سیاستتاک     

ها قرار دارند و بر زندگی مبرم و مهمی هستند که به صورت روزانه در صدر ایبار رسانه

دهند. اهمیت جهانی را تشکیل میگذارند و جوهره اصلی سیاستاکثر مردم جهان تاثیر می

تواند متفاوت باشد و ممکن است که بریی از آنها مبتلف میهای این موضوعات در دوره

الملل را در یک دوره زمانی از دستورکار یارج شوند و موضوعات دیگری، که روابط بین

به یود معطوف کرده است، جای آنها را بگیرند. بریی از این موضوعات مانند گسترش 

گیری فاجعه جهانی شوند ث شکلای این یطر را دارند که ممکن است باعهای هستهسلاح

که گیرند، در والی جهانی قرار میو به همین مناسبت در صدر موضوعات سیاست

زیست و یا توسعه و فقر نوع دیگری از مشکلات را پیش موضوعات دیگری مانند محیط

 دهند که شاید، بدلیل نداشتن یطر فوری، محور اصلی سیاستجهانی قرار میروی جامعه

 قرار نگیرند.  جهانی

جهان الملل هستند هر موضوع سیاستبرای کسانی که یواهان درک و فهم روابط بین      

های مرتبط با آن ها و ویژگی، اما فهم یک مساله فراتر از دانستن واقعیتجالب توجه است

های مرتبط با آن مهم است، است. با این وجود، نفس دانستن یک مساله و شنایت ویژگی

های آن نیز ضروری است. ببشی از این زمینه و طور که فهم و درک بستر و زمینهانهم

المللی ارتباط مستقیمی با مقطع تاریبی دارد و ببشی دیگر، از منظر تحلیلی، بستر بین

ببشد.) وایت، اسمیت گیرد و به آن معنا میووزه یا قلمروی است که مساله در آن قرار می

زیست به لحاظ مقطع تاریبی در قرن  ( به عنوان مثال مساله محیط98-94: 9389و لیتل، 

بیستم و به لحاظ قلمرو هنگامی که سراسر جهان را به یود معطوف کرد، در دستورکار 
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کار توان گفت که نه تنها فراز و فرود مسایل در دستورجهانی قرار گرفت. میسیاست

بلکه مهمتر از آن این مسایل معمولا نشان المللی، معطوف به علل و عوامل یاصی است، بین

جهان با آن مواجه دهنده یک جنبه از مشکل دائمی یا مجموعه مشکلاتی است که سیاست

است؛ شاهد سه بحران بوده، گذشته در دو دههواضر، قرن شود. به زعم جوزف نای می

و ووشتی که  وملات تروریستی یازده سدتامبر تعداد زیادی را نکشت، اما به دلیل شوک

ایجاد کرد تاثیرات عمیقی را بر جای گذاشت. بعد از این وادثه، سیاست یارجی آمریکا 

های طولانی در افغانستان و عراق شد. شوک دوم مسیری را طی کرد که منجر به جن 

این اتفاق یود به  .با رکودی بزرگ روبرو سایتجهان را است که  2118بحران مالی سال 

های یودکامه را در های غربی شد و جنبشگرایی در دموکراسیوامیود موجب رشد ع

 مقابلدر  ،بسیاری از کشورها تقویت کرد. بسته تحریک سریع و گسترده اقتصادی چین

بینی کنند که چین در مسیر رسیدن به واکنش دیرهنگام غری، باعث شد بسیاری پیش

گیری ست که موجب شکلگیری کرونا ابحران سوم همهاقتصاد جهان است.  یرهبر

 (3-9: 2121)نای،.مملو از اشتباه شده استهای اولیه پاسخ

المللی قرار ها موضوعی است که به ندرت در دستورکار بینگسترش بیماری     

گیری کرونا است. با وجود این، ها همهاست. اما اکنون منبع عمده نگرانی دولتگرفته

میلی و نارضایتی از رد این بحران اکراه دارند. این بیگیری قاطع در موها از تصمیمدولت

گیرد که شواهد علمی مربوط به ماهیت و وجم یک سو از این واقعیت سرچشمه می

بسیاری از مسایل مربوط به آن همچنان مورد مناقشه است و از سوی دیگر موضوع تعارض 

است. تعارضاتی که به دهتر کرمنافع امکان وصول اجماع جهانی را در این رابطه پیچیده

ها های مشترک، همچنان موجب شکاف میان دولتپذیریها و آسیبرغم وجود وساسیت
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است. در عین وال این اندیشه نیز در وال تقویت است که نادیده گرفتن رویدادهای شده

ها کند، برای دولتگیری کرونا، که از مرزهای کشورها عبور مینایوشایندی همچون همه

توان رویدادهای ای هستیم که میکه اکنون در دوره از پیش دشوار شده است، چرا بیش

ناپذیر آن را هر نقطه از جهان را بلافاصله در نقاط دیگر مشاهده نمود و تاثیرات اجتنای

تواند گیری کرونا میلمس کرد. بر این اساس، سوال پژوهش واضر این است که: آیا همه

جهانی انی قرار گرفته و به عنوان یکی از مسایل نرم سیاستجهدر دستورکار سیاست

گیری کرونا شود که: اگر چه همهمحسوی شود؟ در پاسخ به سوال مذکور چنین فرض می

است، اما هنوز واجد شرایط لازم برای قرار جهانی را به شدت تحت تاثیر قرار دادهجامعه

گی به میزان تاثیرگذاری، تداوم و جهانی نیست و این بستگرفتن در دستورکار سیاست

الملل به این پدیده دارد. لذا هدف پژوهش های دیدلماتیک قابل ملاوظه نظام بینواکنش

به عنوان دستورکار  -کرونا–گیری واضر بررسی امکان و یا عدم امکان طرح همه

نظری به باشد. ابتدا در یک چارچویجهانی و ارزیابی وضعیت پس از آن میسیاست

شناسی آنها پردایته جهانی و گونهچگونگی تعیین موضوعات در دستورکار سیاست

المللی مورد بررسی قرار گرفته گیری کرونا به عنوان یک مساله نرم بینشود، سدس همهمی

جهانی با توجه به تحولات اییر مورد و در نهایت امکان تحول در دستورکار سیاست

 گیرد. ارزیابی قرار می

 جهانیماهیت دستورکار سیاست -نظری چارچوب .8

جهانی تاثیرگذار عوامل مبتلفی در قرارگرفتن یک موضوع در دستورکار سیاست     

 گرایی یواهیمها نگاه کنیم دچار تقلیلهستند که اگر ببواهیم به صورت تک بعدی به آن

نی دارد، جهاشد. اگرچه نیاز به یادآوری نیست که مفروضاتی که هرکس درباره سیاست
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پردازی وی برای تبیین وقایع تاثیرگذار است. لذا برای درک عمیقا روی نگرش و نظریه

جهان معاصر به اقامه چندین مدل و یا ابزار فکری متفاوت و اوتمالا مکمل واقعیت سیاست

ها، به اوتمال قوی، نیاز است. علاوه بر این ضروری است تا دریابیم که هر یک از این مدل

یواهند بود. همچنان ببشهای رضایتهای دقیق و تبیینبینیشرایطی موجب پیش در چه

مز فهمیدن در این نهفته است که بدانیم ر«ویچ و همکارانش بر این باورند که که کارل د

برای تحلیل یک وضعیت چه رویکرد و یا رویکردهایی را به کار ببندیم. زیرا ما هرگز 

: 9345)دویچ و دیگران،  «.های واقعی نبواهیم داشتای جز تحلیل دقیق وضعیتچاره

179-168) 

های مبتلف و از نظر وایت، اسمیت و لیتل معمولا مجموعه متفاوتی از مسایل در زمان     

المللی تعیین کننده آنهاست. کنند که بعضا زمینه یا وضعیت بیناشکال گوناگون ظهور می

کند، عوامل مبتلفی دییل هستند ه ظهور میدر اینکه یک مساله چرا، چه وقت و چگون

 (94: 9389گیرد.) وایت، اسمیت و لیتل، که باید مورد کندوکاو و بررسی قرار

ریزی جهان در هیچ لحظه و زمانی تصادفی و بدون برنامهمحتوای دستورکار سیاست     

المللی بین گرفتن یک مساله در دستورکارتواند در قرار های سیاسی مینیست و زمینه

جهان اساسا بازیگران سیاسی هستند کننده در سیاستتاثیرگذار باشد. همه بازیگران شرکت

که باید از منافع یود دفاع کنند و آنها را به پیش ببرند. تفکیک منافع این رقبا در سطح 

پردازان درباره دهد. گرچه نظریهجهان به دست میجهانی تعریفی از چیستی سیاست

جهان نظر ندارند، اما عموما یک سایتار قدرت در سیاستقدرت وودت سایت چگونگی

المللی، گستره و نوع مسایل مطرح وجود دارد که از بازتای این سایتار در دستورکار بین

زده شد.) وایت، اسمیت و گیری مسایل نباید شگفتشده در این دستورکار و نحوه شکل
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، درک جهانیدستورکار سیاستهای شنایت شایصهیکگی از ( لذا 21-91: 9389لیتل، 

با . به عنوان نمونه الملل استدر نظام بینناشی از آن سگایتار قدرت و فرایندهای سیاسی 

الملگل بگا تغییراتگی روبرو شد. تغییر فروپاشی شوروی و پایان نظام دوقطبی، سایتار نظام بین

شود و به تبع الملل میر فراینگدهای نظگام بینالملگل، موجگب تغییگر ددر سایتار نظگام بگین

لذا براساس اینکه قائل به چه  .کنگدها نیز تغییر مگیدولت موضوعات مورد توجهآنها، 

نظامی باشیم و از چه رهیافگتی بگرای تبیگین آن بهره گرفته شود، منطق رفتاری و تحلیلی 

امریکگگا: ابرقگدرت تنهگا؛ »ن در مقالگگه هگگانتینگتو. به عنوان مثال ساموئل متغیر یواهد بود

های جهگانی از است که سیاست نظریهبه دنبال ارائه این « چندقطبیک گگگذار از نظگام ت

نظگام دوقطبگی دوران جن  سرد و از مروله چندقطبی پس از جن  سرد، که اوج آن 

ارد دوران واقگع و جنگ  یلگیج فارس بود، عبور کرده و اکنگون پگیش از آنکگه به

چنگدقطبی  دو دهه دوران تک یکم شود، دروال گذار از یکی و چنگدقطبی قگرن بیست

هگای بگزرگ دیگری اسگت. در ایگن دوران امریکا دیگر تنها ابرقدرت نیست، بلکه قگدرت

فصل مسگائل جهگانی نگاگزیر از جلگب همکگاری و  و نیز وجود دارند که امریکا در ول

دارد کگه در آن یک ابرقدرت ی چندقطبی، اشاره به سایتارک نظام ت ت.مشارکت آنها اس

دهنگد. در چنین نظامی، و چند قدرت بزرگ، سایتار توزیگع قگدرت را شگکل مگی

ابرقدرت تنها کشگوری اسگت کگه در همگه ابعگاد قگدرت اقتصگادی، نظامی، دیدلماتیک، 

ا دارد و از توانایی و امکانات لازم ایگدئولوژیک، تکنولوژیگک و فرهنگگی دسگت بگالا ر

بریوردار است. در سطحی دیگر  بگرای پاسگداری از منگافع یگود تقریبگاً در سراسگر جهگان

چند قدرت عمده )چین، اتحادیگه اروپگا، ژاپگن و روسیه( قرار دارند که تنها ابعادی از 

الملل مسلط هستند، بین هگا بگر ببشی از نظامایگن قگدرت قدرت را در ایتیگار دارنگد.
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د.)دهشیری الملل گسترش دهنهای یود را در کل نظام بینبتواننگد منگافع و قابلیت آنکهبی

از سوی دیگر شاید تحولی که در ماهیت قدرت در نظام  (82-89: 9315و گلستان، 

آن به تاثیر نباشد و ارزیابی جهانی بیدهد نیز در تحول دستورکار سیاستالملل رخ میبین

 هایهمچنان که به زعم جوزف نای، ویژگیما در شنایت بهتر ابعاد مسایل کمک نماید. 

 کرده است. تضعیف را سبت مبتنی بر قدرت هایاستراتژی اثرببشی معاصر جهانی نظم

 توسط بار اولین برای نرم قدرت و سبت قدرت بین تمایز موضوعباید یاطر نشان کرد که 

 بر تأثیرگذاری توانایی»  عنوان به را قدرت او. شد پیش مطرح دهه دو از بیش نای در

 (Nye, 2009: 63) کند.می تعریف «یود  نظر مورد نتایج آوردن دست به برای دیگران

بریی معتقدند که تاریخ مشتمل بر رویدادهای کاملا متفاوت با یکدیگر است. شاید این      

ا یکی از وظایف پژوهشگر این است که جهان نیز صادق باشد. امقضیه درباره سیاست

شود. به عبارتی دیگر این نکته صحیح ها فاصله گرفتهکمک نماید تا از اینگونه ارزیابی

گونه درباره جهان جریان پیوسته رویدادها است، اما اگر همیشه ایناست که سیاست

م اجتماعی بر شود. محققان علورویدادها اندیشیده شود تجزیه و تحلیل مسایل دشوار می

بندی مسایل به منظور تسهیل مقایسه و تبیین آنها ضروری است. مسایل این باورند که طبقه

ای جهان از ویث برجستگی و اهمیت متنوع هستند و این تنوع ارتباط کاملا پیچیدهسیاست

گران مبتلف در عرصه جهانی دارد. برای سنجش اهمیت یک ها و کنشبا منافع گروه

« اهمیت»تمایز آن با سایر موضوعات، یک تعریف ساده و قابل فهم این است که مساله و 

شود؛ مهمترین مسایل، موضوعاتی هستند که در نظر گرفته« هیجان یا تاثیر»مترادف واژه 

ها را در یک مقطع زمانی یاص به یود جلب کند. اما این توجه رهبران سیاسی یا رسانه

اه کننده باشد، چرا که تصمیمات آنی ویراستاران ایبار یا تواند در مواقعی گمرتعریف می
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تواند تصوری انحرافی از واژه ها برای تعیین عناوین اصلی ایبار، میاعمال نظر گروه

اهمیت به دست دهد. پس علاوه بر اصطلاح هیجان یا تاثیر، برای تعریف واژه اهمیت، 

له برای افراد مهم دارد نیز ضروری افزایش آگاهی از میزان توجه یا اولویتی که یک مسا

است. نکته دیگر برای پالایش تصور از اهمیت این است که نتایج بلندمدت یک مساله نیز 

مدت، بررسی شود. زیرا صرف نظر از هیجان یا اهمیت یک مساله یاص در کوتاه

المللی های بینها و پیشرفتتر دگرگونیچگونگی تاثیرگذاری مساله در فرایندهای گسترده

 (24-22: 9389نیز ضروری است.) وایت، اسمیت و لیتل، 

، برای قرار گرفتن آن در دستورکار بر این اساس سه پرسش اساسی درباره هر مساله     

شود؛ نبست تاثیر و اهمیت مساله در کوتاه مدت چه میزان سیاست جهانی، مطرح می

المللی چقدر است؟ سوم رصه بیناست؟ دوم میزان اهمیت مساله برای بازیگران اصلی ع

های ها، مسایلی مانند دگرگونیپیامدهای بلندمدت آن کدام است؟ در پرتو این پرسش

یابند. در ابتدا های متفاوتی میتلقی گیری کرونا در عرصه جهانیزیست محیطی و یا همه

تی که اولین های ظهور و اوج هیجانی وجود دارد، مانند وقای دورهغالبا برای هر مساله

موارد کرونا در چین علنی شد و به سایر کشورها سرایت کرد. در این شرایط ودس و 

نفوذ به های ذیها و گروهشود. رسانههایی درباره آینده و سناریوهای محتمل زده میگمان

زنند، اما معلوم نیست که آیا این توجه کوتاه مدت موجب ها دامن میاین ودس و گمان

فتن مساله در بلندمدت شود. مراکز علمی توجه بیشتری به مساله دارند، اما آنچه به اهمیت یا

ها و سایر کند این واقعیت است که دولتطور فزاینده توجه وسیع به مساله را تضمین می

نهادها آن را در کانون توجه یود قرار داده و سایتارهای تبیین و تحلیل مساله را توسعه 

ود موسساتی برای امور مربوطه و رشد مجامع سیاستگذاری تضمین کننده دهند. بنابراین وج
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ها با افشای ابعاد گیری کرونا است. این ارزیابیهایی مانند همهتر در ووزهارزیابی دقیق

های ملی و های کنترل آن از طریق سیاستگذاریگوناگون یک مساله و ارایه شیوه

توان شود. بدین ترتیب میمساله در بلندمدت میالمللی موجب آگاهی مردم از اهمیت بین

المللی قرار امیدوار بود که مساله در عرصه جهانی مطرح و در دستورکار بازیگران بین

 (28: 9389گیرد.) وایت، اسمیت و لیتل، 

های یود جهت از سوی دیگر، بازیگران سیاسی اغلب برای تدوین راهبردها و پاسخ     

کنند. در این یصوص های کم و بیش صریح را مطرح میسشاتباذ کنش مناسب، پر

بندی مسایل از آنها استفاده کرد: اول، توان چهار پرسش را شناسایی و جهت طبقهمی

های وسیعی از عرصه جهانی را تحت تاثیر گستره یا قلمرو یک مساله کجاست؟ آیا ببش

دوم، اضطرار یا شدت یک مساله توان دامنه آن را محدود و مهار کرد؟ دهد یا میقرار می

تر مهم برای چه چقدر است؟ البته این پرسش بیشتر ذهنی است، زیرا با پرسش عمومی

گیری کرونا در سطح جهانی، کاملا روشن است کسی ارتباط دارد. مثلا باتوجه به مساله همه

بت به که میزان ضرورت و فوریت آن و در نتیجه درجه اولویت و میزان تبصیص منابع نس

آن از سوی بازیگران سیاسی متفاوت است. سوم، برجستگی و نمود یک مساله چقدر 

هایی مربوط است که مسایل را تشدید ها یا سایر گروهاست؟ این پرسش به نقش رسانه

شود که نمایند. همچنین به نیروی نهفته در مسایل مربوط میکنند یا ضروری تلقی میمی

کند. چهارم، مرکزیت یا المللی تبدیل میرای کنش ملی یا بینآن را به موضوع مناسبی ب

موقعیت یک مساله چگونه است؟ این پرسش معمولا مساله عینی جغرافیا و مبین این است 

که هر چه یک مساله به بازیگران مهم نزدیکتر باشد توجه به آن و اهمیت آن نیز بیشتر 

دهد که یک مساله را نشان میاست. این پرسش بعد دیگری از مرکزیت و موقعیت 
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کننده وساسیت به مساله و ارتباط آن با منافع ویاتی است.)وایت، اسمیت و لیتل، بیان

9389 :21) 

 المللجایگاه مسایل بهداشت و سلامت در عرصه روابط بین .2

 از اندازه بیش بهداشت کنند مطالعهمی هاست که استدلالمدت بهداشت شناسانجامعه     

 در بهداشت عملکرد و مطالعه. زیرا است شده معطوف پزشکی مشکلات از فرد هتجرب به

با بیمار بود  پزشک ایورفه بریورد نحوه نگران و داشت قرار یرد سطح در نبست درجه

 داد. اینروانی را مورد توجه قرار می و فیزیولوژیکی سلامت ایجادصرفا  فردی بهداشت و

از نظر  که توجه نداشت. دروالی  فردی سلامت رب اجتماعی محیط به تأثیر رویکرد

 آنها. شودمی تعیین اجتماعی ترگسترده بستر در فرد سلامت بهداشت، شناسانجامعه

 علمی، هایزمینه همچنین و سیاسی و فرهنگی اقتصادی، هایزمینه فهم با فقط که معتقدند

 توانمی چگونه و ناستمع چه به بودن سالم توان فهمید کهگیرد و میمی شکل سلامتی

 طور به پزشکان بیستم، قرن اوایل و نوزدهم قرن در. آورد دست سلامت را به میزان بهترین

 عوامل واقع در که والی در کردند،می درمان عامل یرد یک عنوان به را بیماری معمول

 به عمومی بهداشت ووزه بر این مبنا. آورندمی وجود به را فرد سلامت که کلان هستند

 اگرچه. شد ظاهر بیمار و و فراتر از روابط پزشک کلان بستر بررسی برای تلاش عنوان

 متعددی عوامل از یکی اما تنها است، بریوردار ویاتی اهمیت از بیمار و پزشک رابطه

 است مسئله این کشف پی در عمومیبهداشت  کند.می تعیین را فرد کلی سلامت که است

 اقتصادی اجتماعی، بستر توجه به عوامل مبتلف و در با را ردمم سلامت توانمی چگونه که

 (Davies, 2010: 1168) کرد. فراهم سیاسی و
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 و عوامل تعداد الملل شد،مساله بهداشت و سلامت وارد عرصه روابط بین که هنگامی     

 بهداشت مقررات و هاسیاست چرا که یافت؛ گسترش چشمگیری طور به مربوطه هایزمینه

 بازیگران، سایر و یکدیگر با هادولت ارتباط چگونگی مورد در المللی،بین ملاوظات با یمل

 و سیاسی ملاوظات و المللیبین گسترده هنجارهای وال، عین درشد.  تنیده هم در

 پیگیری چگونگی و آورد دست به باید و توانمی آنچه مورد در انتظارات بر اقتصادی

 یارجی، هایدولت جمله از بازیگران از وسیعی ا طیفلذ. گذاردمی تأثیر سلامتی

 هایبرنامه المللیبین هایسازمان و ییرین داروسازی، هایشرکت نهاد،مردم هایسازمان

 و سازدرا متاثر می مبتلف بندی کشورهایاولویت که کنندتنظیم می را متنوعی بهداشتی

 مثال عنوان به. دهدقرار می حت تأثیرت را بیمارانشرایط  و فردی بهداشت منابع کارکنان

 دهیوام هایشیوه طریق از دوم است، جهانی جن  پایان محصول وودز، که برتون سیستم

 جهان سراسر در بهداشتی مراقبت هایسیاست بر عمیقی تأثیر جهانی بانک مانند نهادهایی

 یا پزشک فرد، یک زندگی شیوه با فقط دیگر مساله بهداشت و سلامت نتیجه در. گذاشت

 جمله از بازیگران از وسیعی طیف ها ودولت شود، بلکهنمی مشبص آنها محلی جامعه

 پیامدهای و هافراملی فرصت هایشرکت و نهادمردم هایسازمان المللی،بین هایسازمان

 (Davies, 2010: 1168-1169) .دهندرا تحت تاثیر قرار می بهداشتی

 اندازه به وداقل جهانی دهد عواملنشان میکه  دارد وجود بییو دلایل واضر وال در     

 بهتر درکضرورت  امر این. گذارندمی تأثیر سلامتی یک جامعه بر محلیملی یا  عوامل

 وشهروندان  سلامت به دادن شکل در محلی، و ملی المللی،بین جهانی، نیروهای بین روابط

هم اما نکته قابل توجه این است که  کند.می را مطرح ایلاقی، ضرورت به عنوان یک

الملل فاقد چارچوبی مناسب برای شنایت سیاست گرایان روابط بیننوگرایان و هم سنت
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ها ناظر بر مسایل بهداشت و سلامتی هستند. به تعبیر دویچ و همکاران مفروضات رئالیست

ز نظر آنها سیاست سازد. چرا که اغالبا شالوده مناسبی برای تحلیل این مساله فراهم نمی

الملل مانند هر نوع سیاستی به مثابه مبارزه بر سر قدرت است که در اینجا بر یلاف بین

پذیر بازدارندگی مورد تجویز نظریه سیاست دایلی مبارزه به وسیله کاربرد مرتب و محاسبه

و تا ودودی پس از آن،  9151و  9171های گیرد. در طی دههعقلانی صورت می

کردند؛ نگرشی الملل نگاه میالملل با چنین رویکردی به سیاست بینن روابط بیندانشمندا

اند. های ملی در منازعاتی بنیادی غرق شدهکه بر اساس آن واودهای مستقلی به نام دولت

ها به درستی به تحولات بنیادی جاری جهان اشاره کرده ولی غالبا بدون در مقابل لیبرال

های تکنولوژیکی و افزایش مبادلات کنند که پیشرفتمی تحلیل کافی چنین تصور

ها و کنترل آنها انجامد که در آن دولتمی اجتماعی و اقتصادی به پیدایش جهانی تازه

 (168: 9345دهد.)دویچ و دیگران، روی کاربرد مسایل جهانی اهمیت یود را از دست می

الملل بین جه جدی مطالعات روابطشناسی مورد توپس از پایان جن  سرد مباوث هستی    

 المللروابط بین تعمیق و گسترش موجب انگاری،سازه و مطالعات انتقادی ظهور. قرار گرفت

 چگونگی سایته و هویت قدرت، از نظم، تصورات و صلح و فهم امنیت درباره سؤالاتی شد و

 لی همچونرویکردهای جدید مسائ بر اساس. همچنین شدن و تغییر آنها مطرح گردید

 قرار جهانیسیاست در دایره فقر و توسعه و زیستمحیط آموزش، کودکان، و زنان پناهندگان،

 و نئولیبرالیسم ،نئورئالیسم هاینظریه که کندمی استدلال یود اند. در این رابطه جرمیگرفته

 زیرا د،شون ویژه ایدز درگیر به و بهداشتی موضوعات با باید المللبین روابط انگاریسازه

های گذشته مسایل را مورد تحلیل قرار با نظریه اندنتوانسته عمدتاً بهداشتی امنیتطرفداران 

الملل، که توسط نظریه بر این مبنا چهره کلاسیک روابط بین(Youde, 2005: 197) .دهند
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شد، دیگر اعتبار گذشته یود برای تحلیل موضوعات جدیدی همچون پردازان اولیه ترسیم 

است. با مفروضات نرم تعدیل شده شت و سلامتی را ندارد و مفروضات سبت آنها از جهانبهدا

 هایاستراتژی اثرببشی معاصر جهانی نظم هایگوید که ویژگیدر این باره جوزف نای می

 اقتصادی وابستگی معتقد است که هاکارت نیز .استکرده تضعیف را سبت مبتنی بر قدرت

 کشورهای در ناسیونالیسم اویای ،فراملی بازیگران ظهور سازی،جهانی محوریت با جهانی

های المللی از ویژگیبین سیاسی مشکلات ماهیت تغییر و نظامی آوریفن گسترش ضعیف،

الملل تعمیق روابط بین و گسترش لذا با (Hackbarth, 2009: 2-3) جهان معاصر هستند.

توسعه  مسایل بهداشت و سلامتی و المللبین سیاست بینمناسبات  گذشته، سال بیست طی در

 الملل بهداشت و سلامتی گشوده شده است.ای به سوی روابط بیناست و دریچه پیدا کرده

 جهانیگرا و دستورکار سیاسترویکرد دولت .3

اند، الملل از منظر دولت به مساله بهداشت و سلامتی پردایتهپردازان روابط بینبریی از نظریه     

ای در ها نقش تعیین کنندهت بیشتری با نظریه رئالیسم دارد. بر اساس این رویکرد دولتکه قراب

 اینمساله اصلی  اصل جهانی دارند. درقرار گرفتن مساله بهداست و سلامتی در دستورکار سیاست

 -مانند کرونا-ها بیماری تهدید به شیوه بهترین به توانندمی هادولت چگونه کهاین است  رویکرد

 زبان از آنها معمولا .کنند همکاری المللیبین سطح در تهدیدات این کاهش برای و دهند پاسخ

 امنیت موضوعات بهداشتی بر مستقیم تأثیر صورت در که و معتقدند کنندمی استفاده امنیت

جدی صورت گیرد.  توجه بهداشتی موضوعات به باید کشور، یک نظامی یا سیاسی اقتصادی،

(Davies, 2010: 70-71) کند زیرا تهدیدات گیری کرونا صدق میاین قضیه در مورد همه

ها و در بریی مواقع رفتارهای افراطی شده که گرایی دولتجدی آن موجب تقویت ومایت
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توان در شیوه بریورد دولت ایالات است. نمونه آن را می ها سابقه نداشتهتاکنون در مورد بیماری

 آلمان برای دسترسی انحصاری به واکسن مشاهده کرد.متحده با شرکت دارویی 

ها برای نکته قابل توجه این است که در گذشته مساله سلامتی و شیوع بیماری     

آگاهی  افزایش 9111 دهه طول در آمد. اماجهانی یک موضوع دانی به وسای میسیاست

کشورها را  سیاسی و ادیاقتص ثبات و ملی سلامت تواندمی که عفونی، هایبیماری از شیوع

ها در قالب بیماری تهدید بر تا کرد ترغیب الملل رامحققان روابط بین تهدید کند،

 محلی هایگروه توسط یافته توسعه جهان در عمومی بهداشت ملی توجه کنند. اصولاامنیت

 طینهقرن و واکسیناسیون هایبرنامه که ملی،هایدولت و یا محلی شوراهای از اعم ملی، یا

 المللیبین سطح در درمان و بهداشت سیاست که نادری موارد در شد ومی اداره دارند،

بوده که  وبا طاعون یا مثل عفونی هایبیماری شیوع به مربوط گرفت، قرار توجه مورد

 جمعی برای دسته واکسیناسیون مانند برنامه .استشده المللیبین گسترده اقدامات موجب

 ,Davies) صورت گرفت. جهانی بهداشت سازمان رهبری به له کهآب کردن کنریشه

 کرونا کند، بحرانهاس یادآوری میطور که در شرایط کنونی نیز، همان (72 :2010

 بر و ورکت کنند دایل سمت به هادولت بیشتر که شد یواهد باعث سال چند تا وداقل

 به بیشتری هایورکت تأمین، هزنجیر پذیریآسیب به توجه با شوند و مرزهای یود متمرکز

 (Haass, 2020: 1-3) .گیردمی صورت یودکفایی سمت

 انسجام تهدیدی برای این نکته که ممکن است و 9181 دهه اوایل درظهور بیماری ایدز      

الملل نمود. ها را بیشتر وارد مطالعات روابط بینملی باشد، مساله بیماری اقتصادهای و هادولت

 که به این نتیجه رسید دولت، ظرفیت و عفونی هایبیماری بین رابطه تحلیل با میتاس -پرایس

 اصطلاح از وی. است دولت قدرت و ملی امنیت برای اثبات قابل تهدید یک عفونی بیماری
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 وال در کشورهای تواندمی عفونی بیماری که دهد هشدار تا کرد استفاده «بهداشتی امنیت»

 بهداشت سیستم یک که کرد اظهار گرت لوری همچنین .کند فلج را توسعه یافته و توسعه

 یا سیاسی ثبات است. سیستم بهداشت عمومی و ویاتی بسیار جامعه ثبات برای سالم عمومی

 سیستم است سیاسی ممکن گسترده ایتلال گذارند؛می تأثیر دیگری بر هرکدام اجتماعی

 به را دولت تواندمی شهروندان متسلا در بحران و برعکس کند تضعیف را عمومی بهداشت

تهدیدات مربوط به  به اعتقاد کریستین انمارک(Davies, 2010: 73-74) .بکشد زیر

 یاص ووشت و ترس موجب زیرا هستند های عفونی بهترین گزینه برای امنیتی شدنبیماری

 در ایتلال ادایج باعث آن، از ناشی عوارض و میر و مرگ میزان با شوند. آنها متناسبمی انسان

 داشت اظهار یاص، عفونی هایبیماری توسط شده ایجاد یطر تشبیص شوند. او بامیجامعه 

 محافظت برای بیشتری سیاسی منابع و توجهشود موجب می که است ارزش امنیتی شدن این که

 :Enemark, 2007)شود. جلب یاص هایعفونت با مواجهه در انسان زندگی و سلامت از

 مسایل بهداشتی به اگر کنند کهمی تأکیداندیشه  این بر در نهایت هاییاستدلال نچنی (18-20

 هایسازمان و کشورها شوند، مطرح ای،هسته ملی، مشابه گسترش امنیت تهدیدات عنوان

سایر نهادهای  متحد، سازمان بهداشت جهانی و ملل سازمان امنیت شورای مانند المللیبین

گیری در دستوکار گیرند و امکان قرار گرفتن مساله همهمی جدی را آن المللی اوتمالاً بین

 جهانی وجود دارد.سیاست

 باعث 91کند، کووید گیری کرونا نیز، همانگونه که والت استدلال میدر مورد همه     

 مدیریت را برای اضطراری نوع اقدام هر هادولتشده است.  ناسیونالیسم و دولت تقویت

یود را  بدست آمده هایقدرت بحران، پایان هنگام آنها از بسیاری و کنندیم اتباذ بحران

در وال  شدنجهانی از بیشتری نشینیشود، عقبهمچنان که مشاهده می. رها نبواهند کرد
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 و روندمی ملی هایدولت دنبال به یود از محافظت برای شهروندان زیرا وقوع است،

اما (Walt, 2020: 1-4) هستند. آینده هاییریپذ آسیب کاهش دنبال به ها نیزدولت

تناقض مساله در این نکته نهفته است که اگرچه امنیتی شدن ممکن است موجب توجه 

 رسیدگی برای اما باشد، مناسب واد هایبحران با مقابله برای جدی به یک بیماری شود و

 دلیل به آنفولانزا گیریمثال همه عنوان به. نیست مناسب بهداشتی مزمن هایبحران به

 نمود، تسهیل برای جلوگیری از بحران سلامتی را پیشگیرانه هایسیاست امنیتی، تهدیدهای

های بهداشتی ضعیف ها مثل فقر و مراقبتبیماری های وقوععوامل و زمینه است ممکن اما

 ایبر را شرایط غالباً عوامل این که والی ندهد. در کاهش را در کشورهای در وال توسعه

 McInnes) کنند.می فراهم هابیوتیک آنتی برابر در مقاومت و زابیماری عوامل گسترش

and Lee, 2002)  گیری کرونا در کنار عوامل سرایت های وقوع همهلذا توجه به زمینه

و گسترش جهانی آن ضروری است؛ تا زمانی که بازارهای یرید و فروش ویوانات ووشی 

ای، که ناشی از فقر و عدم ها در شرق آسیا و سایر موارد زمینهینها و پانگولمانند یفاش

زا توسعه در بریی از مناطق جهان است، مورد توجه قرار نگیرد گسترش عوامل بیماری

 اجتنای ناپذیر است.

 و دوست سایتارهای با سنتی بطور از سوی دیگر باید یاطر نشان کرد که اصولا امنیت     

 این و معطوف به محافظت در مقابل تهاجم یارجی است. در تاس بوده همراه دشمن

 هستند که نقش آنها اصلی بازیگران همچنین و اصلی مرجع عنوان به هاهنوز دولت والت،

 اما. شودمی وارد بیرون از که است تهدیداتی برابر در شهروندان و یود از محافظت

است. به را تغییر داده الملل ط بینروابسطح کرونا الگوهای دوستی و دشمنی در گیری همه

شود. در سطح المللی دچار دگرگونی میای که الگوهای تعامل بین بازیگران بینگونه
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مانند ایران،  آسیاییهای کلان از یک سو تعامل مثبت مبنی بر همکاری بین بعضی از قدرت

شود. مهمتر ید مییابد و از سوی دیگر رقابت بین چین و هند تشدچین و روسیه افزایش می

الگوی همکاری بین آمریکا  وگردد تر میاز آن، الگوی رقابت بین آمریکا و چین تهاجمی

ها و شود. از این رو، امروزه همکاریرقابت بین این دو تقویت میو و اروپا نیز تضعیف 

ها در یارج از جهان غری بیشتر است، اما در جهان غری شکاف میان دو سوی هماهنگی

( لذا امنیتی شدن ممکن 3-9: 9311)دهقانی، یابد.انتیک )اروپا و آمریکا( افزایش میآتل

ای و جهانی گردد. های ژئوپلتیک منطقهگیری رقابتاست در سطح کلان منجر به شکل

توان در رقابت برای اعمال نفوذ از طریق دیدلماسی ماسک در میانه نمونه آن را می

نوینی از اعمال قدرت نرم است. به بیانی دیگر،  که شیوهگیری کرونا مشاهده کرد، همه

 نیروهای تواند تهدیدی علیهاهمیتی باشد چرا که میتواند مساله بامی گیری کروناهمه

 در کرونا بیماری وجود وال عین در و ها باشددولت دایل در سیاسیثبات و اقتصاد مسلح،

. اما کند ثباتبی اند رانگرفته قرار تأثیر حتت هنوز که کشورهایی سایر تواندمی یک منطقه

 نیز مورد ملاوظه قرار گیرد.الملل، باید وجوه استراتژیک آن، در سطح سایتار نظام بین

 امنیتی جدید گفتمان یواستارگرا این است که طرفدارانش دولت مشکل دیگر دیدگاه     

 درک به ، اما این رویکرد هنوزدارد قرار در اولویت بهداشت و سلامتی آن در کههستند 

. بندی شوندمفهوم تهدیدها باید چگونه و چیست پرسد تهدیدمی که است متکی سنتی

اند تعریف جدیدی از امنیت بر مبانی شرایط موجود جهانی ارایه یعنی آنها هنوز نتوانسته

 معادل هدیدهاییت عنوان به را گیری کروناهمه ایدز، آنفولانزا یا مانند مشکلاتیدهند. لذا 

لازم به یادآوری است  .کشندمی تصویر به شود، مهار یا برود بین از باید که یارجی دشمن

تعریف  امنیتی مسایل عنوان به موضوعاتی همکاران، و بوزان شدنامنیتی نظریه که براساس
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 سیاسی صرفاً عادی روندهای از را آنها که که معیارهای کاملا مشبصی دارند شوندمی

 شوند شنایته معتبر بازیگر یک توسط وجودی تهدیدات عنوان به باید آنها. کندمی متمایز

 (Buzan, 1998)قوانین در مورد آنها صورت گیرد. از فراتر اضطراری اقدامات تا

گیری کرونا میزان اهمیت آن برای بازیگران اصلی نظام موضوع مهم در مورد همه     

های لازم برای انجام اقدامات موثر در سطح است، تا انگیزههای بزرگ( الملل )قدرتبین

 ملی منافعآنچنان باید با گیری بیماریجهانی را فراهم سازد. به عبارتی دیگر همهسیاست

 گسترده تعهد توجیه وگره یورده باشد که  متحدهایالات مانند صنعتی پیشرفته کشورهای

دهد که فراهم کند. اما شرایط موجود نشان می المللی رابین در سطح بیماری کنترلبرای 

 واقعی امنیتی پیامدهای زیرا ایالات متحده تمایلی برای اقدام موثر در این رابطه ندارد،

است و یا اینکه دولت این کشور  غیرمستقیم و محدود متحدهایالات کرونا برای بیماری

همچنین . ابت با چین القا کندیواهد چنین تصوری را در افکار عمومی جهانی و در رقمی

 هاغربی گیر،سازی یک بیماری همهامنیتی رویدادهای تاریبی نشان داده است که فرضیه

 ملی مرزهای از فراتر بهداشتی هایبحران به پاسبگویی برای ایلاقی تعهد هرگونه از را

از نظر  .دهدرا صرفا در قالب منافع ملی رئالیستی قرار میسازد و آنرها می یود

زیرا  ،الملل را تغییر دهدتواند ماهیت آنارشیک نظام بین، وابستگی متقابل نمیهارئالیست

پذیری کشورها را شود، آسیبوابستگی متقابل کشورها به همان نسبت که موجب منافع می

استفن والت معتقد است که جهانی شدن لیبرال بر اساس  دهد. بر همین مبنانیز افزایش می

المللی و دایلی لیبرال نیاز به بازسازی دارد و شاهد بازگشت دولتی ملی یواهیم یننظم ب

بود؛ دهکده جهانی که بر اثر جهانی شدن شکل گرفته بود، در وال ضعیف شدن و وتی 

ای از یاتمه یافتن است. انتبای ترامپ در آمریکا و یا برگزیت در اتحادیه اروپا نشانه
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تیلیسم است. بحران کرونا نیز این جریان را تقویت کرده گرایی و مرکانبازگشت ملی

 (3-9: 9311)دهقانی، .است

ها، در قالب رویکرد شدن بیماریامنیتی مکینز یکی از نکات مثبت به اعتقاد کالین     

 برای انگیزه که جایی تادهد افزایش می را اهمیت بیماری گرایی، این است کهدولت

جهان صورت  در بیماری شیوع از پیشگیریو اقداماتی جهت  شود ایجاد منابع تبصیص

 فیدلر اما. است اضافی منابع امکانات و تهیه برای مفید استراتژی یک شدنامنیتی. لذا گیرد

 بین هماهنگی مستلزم المللیبین درمان و بهداشت هایسیاست در پیشرفت که معتقد است

 تابع هابگیرند. آن قرار جهانیسیاست ایهاولویت لیست در این مسایل تا است، هادولت

 و آی تغییرات و جهان اقتصادی بحران مانند بهداشتی غیر هایبحران و مشکلات سایر

 به ابتلا یطر از است نتوانسته جدید منابع تامینبرای  شدنامنیتی. در نتیجه هستند هوایی

 سمت به اول درجه در هم هنوز منابع و هاکند و پاسخ جلوگیری اول وهله در بیماری

 تهدید یک وجود به شدنامنیتی که اینجاست مسئله .شودمی سرازیر یافته توسعه کشورهای

 :Davies, 2010) .دارد اضطرار نیاز اوساس و جامعه یک برای الوقوعقریب و واقعی

77-78) 

را اه های رفبه دولت الگوی بازگشت گیری کرونابا این وجود بریی با توجه به همه     

شدن چندانی در آن دیده گرایی است اما امنیتیای از دولتکنند، که گونهمطرح می

های نولیبرال به یاطر عدم ارایه یدمات درمانی و بهداشت دولتها شود. به باور آننمی

 سودمحور و فایده – هزینه منطق با ناسازگاری و اقتصادی صرفه عدم دلیل به –عمومی 

نفی و ناکارآمدی یود را نشان م آثار وضوح به کرونا بحران در که – داریسرمایه بودن

توان در های رفاه را میاند. امروزه نمونه بارز دولتداد، با انتقادات بسیاری مواجه شده
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بریی معتقدند که باید نظم نولیبرال را بازتعریف لذا کشورهای اسکاندیناوی مشاهده کرد. 

های دولت رفاه را جایگزین آن نمود. یعنی دولتشده از کرد و یک شکل اصلاح

آفرینی بیشتری در عرصه عمومی، یصوصاً برای یدمات درمانی پذیری که نقشمسئولیت

ها ( یک نمونه از این دولت7-2: 9311.)دهقانی، و بهداشت و رفاه عمومی، داشته باشند

 ه است.گیری کرونا به یوبی عمل کرددانمارک است که در مواجهه با همه

 جهانیگرا و دستورکار سیاسترویکرد جهان .4

ابتدا توجه  گرایان قراردارند،ها و جهانپردازان، که بیشتر در طیف لیبرالبریی از نظریه     

 قبیل فقر از مؤثر بر آن، عوامل سدس و کنندمعطوف می فردی بهداشت نیازهای یود را به

 هایشرکت المللی،های بهداشتی بینزمانها، عملکرد سادولت ضعیف، اقدامات آموزش و

 سؤال این طرح با گرایانجهان دیدگاه. دهندمورد بررسی قرار می را دیگران و چندملیتی

را  بشرامنیت مشترک بیشتر آنها .کندمی ناسالم یا ناایمن را افراد چیزی چه که شودمی آغاز

 .کنندمی سازیمفهوم نیانسا وق یک عنوان به آن را و دهندمورد توجه قرار می

(Davies, 2010: 70-71)  ،در این راستا ریتا زوسموت، وزیر جوانان، امور یانواده

در سبنرانی یود در واشنگتن اظهار  9188ژوئن  25زنان و بهداشت آلمان غربی در مورخ 

توان بر تهدید بیماری ایدز فایق آمد و روی المللی مینمود که تنها با همکاری بین

گرایان متذکر شد که بندی استدلال جهانسیاست جهانی صحه گذاشت. او با جمعدیشهان

تعهد به تفکر جهانی نه به مفهوم ضرورت همرنگی بلکه به مفهوم ورمت نهادن به تنوع 

 (191: 9345فرهنگی است.)دویچ و دیگران، 

 سلامت تر،گسترده طور به و بیماری مسئله به باید المللبین طبق این رویکرد روابط     

 دلیل این به بلکه المللی،بین مرزهای در بیماری انتقال منظور مهار به فقط نهالبته  بدردازد.
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به دلیل  این موضوع. هستند دییل آن در نظم و کارایی عدالت،بنیادینی مانند  مفاهیم که

 مورد در بحث زیرا است،گرفته محور در این رشته، مورد غفلت قراررویکرد غالب دولت

اما به اعتقاد . باشد هادولت دایلی امور در مدایله عدم اصل با مغایر است ممکن سلامتی

 الگوی از فراتر درکی به که کندمی وادار راانسان  المللبین روابط توماس ماهیت

 هایفعالیت سطوح بین سیاسی و اقتصادی اجتماعی، پیوندهای تا بدردازد محوردولت

 (Thomas, 1989: 273 ).کند درک را المللینبی و ملی محلی،

به  اینکه، است: اول دو ایدهالمللی واوی بین گرا نسبت به مساله بهداشتجهان رویکرد     

 زندگی کجا از اینکه نظرصرف باشند، هاانسان سلامتی باید مناسب جای دولت، مرجع

 در عدالت ارتقاء الملل،بینروابط  منظر از سلامتی مطالعه از هدف اینکه دوم. کنندمی

. است بهداشتی هایمراقبت به دسترسی و بهداشتی از امکانات همه مندیبهره یعنی سلامت،

امنیت  انتقادی نظریه. اندگرفته مورد توجه قرار های انتقادینظریه در ودودی تا هاایده این

 دیدگاه، این راساسب کرد. توصیف امنیت مفهوم تعمیق و گسترش برای تلاشی توانمی را

به جای دولت،  که باشد، تهدیداتی اصلی به توجه باید و است امنیت مناسب مرجع فرد

 یود است ممکن شرایط بریی در که است معنی بدان اندازند. این می یطر به را افراد

 پردازانبه عبارتی دیگر نظریه. آورد وجود به افراد برای را تهدیدات بزرگترین دولت

شناسایی و  که کنندمی نکته تأکید بر این موضوعات امنیتی، درک با امنیت انتقادی

ها آن. است موضوعات یاصی صورت گرفته صداها و بندیاولویت با امنیت دهی بهمعنا

این  اند،شده مستثنی امر این از که کسانی امنیتی هاینگرانی با توجه به تا هستند صدد در

گرا لذا آنچه که از رویکرد جهان(Davies, 2010: 80) .کنند جبران را توازن عدم

المللی بهداشت و سلامتی است که از طریق آن های بینشود تقویت رژیماستبراج می
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گیر های همههای جهانی موجب پیشگیری و کنترل بیماریالمللی و همکارینهادهای بین

 شود. مانند کرونا می

الملل بهداشت و سلامت را مورد بررسی قرار نظام بین بر اساس این رویکرد که کسانی     

 که کنند تأکید نکته بر این تا برندبه کار می را «انسانی امنیت» اصطلاح اغلب دهند،می

 تمایزی اینجا در که کرد اشاره باید ها.هستند و نه دولت امنیتی مراجع ترینمناسب هاانسان

 و بینندمی ملی امنیت دستورکارهای جزئی گسترش بعنوان را انسانی امنیت که کسانی بین

 ارجاع عنوان بهدولت  بافرد  کردن جایگزین مستلزم امر این که دارند اصرار که کسانی

های روابط طور که گفته شد، در میان نظریههمان است وجود دارد. امنیت اصلی دهنده

به دنبال  های انتقادینظریهکرد؛  توان بیشتر در انتقادیون مشاهدهالملل، این نگاه را میبین

به نظر آنان یکی از مصادیق بارز هستند. المللی برملا کردن سایتارها و نظم ناعادلانه بین

المللی لیبرال واکم، در تأیید مدعای آنها، چگونگی عدالتی و تبعیض در نظم بینبی

یک نظم لیبرال،  کنند که چگونه درمدیریت بحران کرونا است. زیرا همگان مشاهده می

شود که نظام بهداشتی کشورها از بین بیماران دست به نهایت بشردوستی به این یلاصه می

زیرا قادر به درمان همه مبتلایان نیست و  ،یک را درمان کندزند که کدامانتبای می

 فایده –براساس منطق هزینه و فایده باید گزینش کند. از این رو، انتقادیون منطق هزینه 

 آنها مقابل در. کنندمی نفی و نقد شدت به را کرونا بحران مدیریت در ابزاری عقل بر مبتنی

 این (با7-3: 9311.)دهقانی، کنندالمللی تأکید میبر عقلانیت ایلاقی و انتقادی در نظم بین

سایتارهای بهداشت  برای اصلاح واکمیت انتقادی رویکرد مشهود پتانسیل وجود با وال،

 به این مساله. است نشده مشاهده زمینه این در چندانی رشد اییر هایسال رد جهانی،

 از - جهانی بهداشت سیستم مجدد اصلاح شود، چرا کهمی داده نسبت عملی ملاوظات
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 آن بر را گرانتحلیل این شرایط موجود. لذا بیفتد اتفاق زودی به است بعید - دولت جمله

 متمرکز شود جزیی بهبود باعث است ممکن که ئیجز نسبتاً  اصلاوات روی تا داردمی

 پیشبرد دنبال به وکمرانی، جدید هایشیوه ایجاد برای تلاش جای به هادرنتیجه آن .شوند

 .در سایتارهای موجود هستند یود کارهای

از منظری دیگر، در سطح نظام ملل متحد بحث امنیت بشری مطرح است، که مرجع      

گرا قرار داد. را در چارچوی رویکرد جهانتوان آنهد. لذا میداصلی را فرد قرار می

 است، آنها سلامت صورت این در و هاانسان امنیت بندیاولویت پی در بشر امنیت دیدگاه

 برای ملل متحد سازمان توسعه برنامه. در این رویکرد است اساسی یک معیار بشریت زیرا

 کرد مطرح را بشر امنیت برای بنیادی اصول 9117 سال انسانی توسعه گزارش در بار اولین

 شکل کشورها بین درگیری پتانسیل با امنیت مفهوم که است طولانی مدت: داشت اظهار و

 برای. استشده برابر کشور یک مرزهای تهدید با امنیت طولانی، مدت برای. است گرفته

 اکثر امروز برای. انددهبو یود امنیت از محافظت برای اسلحه دنبال به هاملت طولانی مدت

 یک از ترس از ناشی روزمره، زندگی مورد در نگرانی از بیشتر ناامنی اوساس مردم،

مفهوم  یی ازدر این چارچوی بر (UNDP, 1994). است آمیز فاجعه جهانی رویداد

 بهبود یابد، بهداشت جهانی هایبرنامه آن طریق از باید که چارچوبی عنوان به بشر وقوق

 برای راه بهترین که با بکارگیری مفهوم وق سلامتی، معتقدند هاآن. کنندمی هاستفاد

 با. امنیت است منطق به جای بشر وقوق منطق ترویج مساله بهداشت جهانی، به رسیدگی

 شفافیت عدم جمله از دارد، وجود سلامتی وق با رابطه در توجهی قابل مشکلات وال این

 . است آن مسئول ایجاد یکس چه و چیست وق اینکه در مورد
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گرایی در شرایط موجود، گرایی و جهاناز نظر بریی مقایسه میان دو رویکرد دولت     

. متفکرانی مانند هراری بر این است جهانی همبستگی و ناسیونالیستی انزوای انتبای بین

 با طفق که باشندمی جهانی مشکلات آن، از ناشی اقتصادی بحران و گیریهمهباورند که 

 باید ویروس، بردن بین از برای همه، از مهمتر و. ابتدا هستند ول قابل جهانی همکاری

 به نسبت هاانسان بزرگ مزیت این. گذاشته شود اشتراک به جهان سطح در اطلاعات

 متحدهایالات یک ویروس کرونا در و چین در ویروس کرونا یک. ها استویروس

 تواندمی چین اما. به یکدیگر بیاموزند هاانسان کردن آلوده نحوه به راجع نکاتی توانندنمی

 آن را با مقابله چگونگی مورد ویروس کرونا و در آمریکا ارزش با هایدرس از بسیاری

 عصر تا تواندمی کند،می کشف میلان در صبح اوایل در ایتالیایی پزشک آنچه. بیاموزد

 چندین بین انگلستان دولت هنگامی که. دهد نجات تهران در را بسیاری همان روز جان

 شده روبرو مشابه معضل با پیش ماه یک کره جنوبی، که از تواندمی کند،می تردید سیاست

گیری چنین شرایطی نیاز برای شکل(Harari, 2020: 1-3)  .کند دریافت مشاوره بود،

در گرایی ه دولتبه روویه همکاری با محوریت امنیت انسانی و عدم تمرکز بیش از اندازه ب

 است.الملل نظام بین

 و شودمی هاانسان ناامنی باعث چیزی که چه پرسدمی گراجهان یلاصه رویکرد طور به     

 بازیگران نقش درک دنبال کرد؟ این رویکرد به رسیدگی هاناامنی این به توانمی چگونه

 ظهور چگونگی از انتقادی درک آوردن بدست جهانی، بهداشت وکمرانی در مبتلف

 سایتارهای پیشنهاد اصلاح و  واضر وال در آن عملکرد نحوه و بهداشت جهانی وکمرانی

 متمایز گرارویکرد دولت از را آن و کندمی متحد را این رویکرد آنچه. است واکمیتی
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 درک قابل دولت منشور باصرفا  بهداشت امنیت عدم که است استدلال این سازد،می

 .نیست

 گسترش که کندمی استدلال مثلا والت است، نبوده انتقاد بدون گرایانجهان موضع البته     

 و غیرعملی هادولت برای یاص، تهدیدهایدر رابطه با  نه و بشریت، همه برای امنیت

 با دولت تعویض مورد در گرایانهمچنین جهان (Walt, 1991: 239)است. یطرناک

 کمبهداشتی دست موضوعات به پاسخ در را دولت تاهمی و کنندمی مبالغه بازیگران سایر

 تامین برای هادولت نقش البته نباید فراموش کرد که در شرایط موجود جهانی .گیرندمی

ای شهروندانشان در وال تضعیف است چرا که معمولا آنها درگیر بروکراسی پیچیده رفاه

المللی بهداشت و نهادهای بین جهانی ابتکارات و غیردولتی نقش بازیگرانهمچنین  اند.شده

 در شکاف ایجاد باعث امر این. است یافته گسترش مانند سازمان بهداشت جهانی

یود شانه یالی  هایمسئولیت تا از را داده است این امکان هادولت به و شده پاسبگویی

ل المللی در مدیریت مسایهای ملی و نهادهای بینکنند. لکن همچنان مجادله میان دولت

متحده و سازمان توان در چالش بین ایالاتبهداشت و سلامتی ادامه دارد، نمونه آن را می

 گیری کرونا مشاهده کرد.بهداشت جهانی در مورد همه

 درگیر را جهانی جامعه جمعی فلج گرا، در عرصه عملهای نظری جهاناما فارغ از رویکرد     

گیری کرونا از سوی المللی همهای مدیریت بیناقدامات مشترک و موثر جهانی بر. است کرده

 جلسه های نبستهفتهدر  رفت کهمی الملل رخ نداده است. انتظاربازیگران اصلی نظام بین

 گروه رهبران. اما باشد داشته وجود مشترک عملی برنامه یک تهیه برای جهان رهبران اضطراری

G7 در. منجر نشد ایبرنامه هیچ به آن نتیجه که دهند ترتیب را کنفرانسی ویدئو توانستند فقط 

 نقش متحدهایالات – 2197 ابولا گیریهمه و 2118 مالی بحران مانند - قبلی جهانی هایبحران
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نه توان و نه تمایلی  این کشور دولت گیری کروناگرفت، اما در همه عهده بر رهبری جهان را

 آمریکا عظمت به که است سایته وشنر را نکته رویکرد کاخ سفید این. به این کار داشت

 یود متحدین نزدیکترین وتی متحدهایالات دولت. دهدبشریت اهمیت می آینده از بیشتر بسیار

 به اروپا اتحادیه به که نکشید زومت شد، ممنوع اروپا اتحادیه از سفرها همه وقتی. کرد رها را

. کنید مشورت اقدام این درباره اهآن با اینکه به رسد دهد، چه اطلاع اعلامیه یک اندازه

(Harari, 2020: 1-4) 

 جهانینرم و دستورکار سیاسترویکرد قدرت .5

است، ممکن است در تحول  الملل رخ دادهتحولی که در ماهیت قدرت در نظام بین     

جهانی بی تاثیر نباشد و شنایت آن ما را در ارزیابی بهتر ابعاد مسایل دستورکار سیاست

 نای در بار اولین را برای نرم قدرت و سبت قدرت بین تمایز موضوعک نماید. جهانی کم

 دیگران بر تأثیرگذاری توانایی»  عنوان به را قدرت او. کرد پیش مطرح دهه دو از بیش

 عنوان به را سبت قدرت کند ومی تعریف «یود  نظر مورد نتایج آوردن دست به برای

 نرم قدرت مقابل آید، درمی دست به تهدید یا القاء طریق از که دانداجباری می نیروی

 بر قدرت نرم مبتنی وی، گفته به است. یواهدمی آنچه انجام به دیگران ترغیب ظرفیت

 و ایدئولوژی فرهن ، قدرت مانند نامشهود منابع با ارتباط در و است تقلید و جذابیت

  (Nye, 2009: 63) نهادها قرار دارد.

دارد.  قدرت به منابع دسترسی به بستگی نرم و سبت قدرت دهایرویکر اثرببشی     

 نظر از دارند، بالاتری ملی درآمد که روسیه یا آمریکا متحده ایالات مانند بزرگی کشورهای

 تحت اقتصادی نظر از را کشورها سایر و هستند بزرگ مسلح نیروهای وفظ به قادر مالی

 قدرت سنتی بدست آوردن ابزارهای کتر،کوچ کشورهای برای. اما دهندمی قرار فشار
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 کمتر کشور یک اندازه به نرم قدرت منابع به که دسترسیدر والی. باشدمی ترسبت

شاید نتوانند در  کوچک کشورهای دهد،می نشان نروژ نمونه که همانطور. دارد بستگی

 ارند.د را نرم قدرت ایجاد توانایی قطعاًووزه قدرت سبت یود را ارتقا دهند، اما 

(Philipp and Wagner, 2014: 2-4) 
 عنوان به است ممکن هایارجی دولت سیاست هایاستراتژی از در عین وال بریی     

به عقیده باشد. در وال واضر  قدرت نرم و سبت زنجیره قطب دو از مؤثر ترکیبی

 مسلح نیروهای وجود دارد. نرم و سبت قدرت اندکی بین مرزهای ویندزور -اسمیت

 بشردوستانه آمیزصلح هایعملیات در نظامی، وسایلنمایش و بکارگیری  با توانندیم

 نیروهای از استفاده کنند و قدرت نرم یک دولت را تقویت کنند. به عبارتی مشارکت

-Smith-Windsor, 2000: 53) .شود دیده نرم قدرت مقابل قطب در نباید مسلح

 2114 سال طرح شده است. آرمیتاژ و نای درم« قدرت هوشمند»با عنوان  ایده این (54

 این آنها. کندمی استفاده نرم و سبت هر دو قدرت منابع از هوشمند قدرت که کردند اعلام

 یک ضرورت داشتن در عین وال که بر که کنندمی تعریف رویکردی عنوان به را مفهوم

 نهادها و هامشارکت ،هااتحادیه در را زیادی هایگذاریسرمایه دارد، تأکید قوی ارتش

 ) and Nye, 2007: 7) Armitageدهد.می انجام

 همچنان نرم تواندنمی نرم قدرت های بزرگ،قدرت رقابت عصر بریی معتقدند که در     

 شود،می ناشی جذابیت از نرم قدرت که والی در شود؛می تبدیل «قدرت برّنده» به بماند و

دستکاری  هایفعالیت همچنین و یود مورد در مثبت تصویر پرورش از ناشیبرّنده  قدرت

 به عبارتی دیگر تلاش. دهدمی قرار هدف را یارجی مباطبان که است اطلاعاتی و شده

 چندان کار استراتژیک و عمدی صورت به یود مورد در مثبت تصویر یک ایجاد برای
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 یود رقبای مقابل در ریبیشت موقعیت تا دهد انجام را کار ایندولتی  اگراما  نیست، اشتباهی

 یط کند، هموار اطلاعاتی دستکاری برای را راه نرم قدرت هایفعالیت اگر و کنید کسب

 عنوان ابزاری قدرت نرم به که شود. هنگامیمی مبهمبرّنده  قدرت و نرم قدرت بینتمایز 

 گناهبی و نرم هایکوشش عنوان به تواندنمی دیگر شود، گرفته بکار هادولت بین رقابت در

البته قدرت برّنده در مقایسه با (Oguzlu, 2020: 1-3) .شود گرفته نظر در هاملت برای

المللی ندارد و بیشتر تلاشی قدرت نرم و قدرت هوشمند جایگاه مستحکمی در مطالعات بین

بوده که توسط بریی از محققان در ایالات متحده صورت گرفته تا از طریق آن از 

 انه و اطلاعاتی چین و روسیه در غری مقابله نمایند.گیری فناورقدرت

را به شدت افزایش  چین و متحدهایالات بین رقابت در این میان شیوع ویروس کرونا     

 است کهمساله  این ،زندمی رقم را رشد به رو رقابت این نهایی نتیجه که آنچه و داده است

های . همچنین واکنشبود یواهند تعداد هآینده چ هایسال در متحدهایالات و چین پیروان

کننده در عرصه این دو قدرت نسبت به این بحران و چگونگی مدیریت آن موضوعی تعیین

 انجام اقدامات مورد در تبلیغات گسترده ایالات متحده و چین درگیرسیاست جهانی است. 

مورد  درتوان یهنوز نم که است این انگیزغم هستند. اما وقیقت کرونا شکست برای شده

کنند، مطرح می جهان سراسر در چین و آمریکا هایدولت که روایاتی وقانیت و صحت

ای مردم پسند . چرا که ببشی از این روایات در یدمت فراهم نمودن چهرهقضاوت کرد

 کههمچنان نامیده شود چینی کرونا باید یک ویروس آیادر قالب قدرت نرم هستند. 

 بین از در دیگران به چین آیا ترامپ، آن را مطرح کرده است. دونالد آمریکا، جمهوررئیس

 کمک و دیدلماسی یا کندمی کمک المللیبین یوی شهروند یک عنوان به ویروس بردن

 روزهای در چین دارلکه تصویر بهبود هدف با نیازمند کشورهای به چین ماسک مالی
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ماسی واکسن ایالات متحده را باید در از سوی دیگر آیا دیدل شیوع کرونا است. ابتدایی

را باید ببشی از سیاست توسعه قالب بهداشت و سلامت جهانی قرار داد و یا اینکه آن

 آمریکایی یا چینی وکمرانی الگوهای کدامیک ازقدرت نرم این کشور تصور نمود. 

 سازمان دعملکر مورد درهمچنین  اند.گیری کرونا داشتهدر مواجهه با همه بهتری عملکرد

 از بریی که همانطور سازمان، این آیا توان قضاوت کرد.چگونه می جهانی بهداشت

دهنده نشان اینکه یا است، شده تبدیل چین بهداشت سازمان به واقعاً معتقدند، چین مبتلایان

 است. جهانی واکمیت در چین روزافزون سهمارتقا 

 بحران دارند سعی آسیایی کشورهای از سوی دیگر، در سایتار میانی قدرت جهانی،     

 پر و یود نرم قدرت تقویت برای فرصتی به گیری کرونا، راناشی از همه بهداشت، جهانی

 کمدین یک جنوبی کره. کنند تبدیل ترامپدوره  از مانده جای به دیدلماتیک یلاء کردن

 جمهوررئیس ود نمو آغاز کرونا با مبارزه در مهم کشور عنوان به یود برندسازی برای ملی

. شاید بتوان کندپیگیری می ژاپن و 21 گروه محوریت با را دیدلماسی یود کشور این

کند؛ کشورهایی ها را به دو دسته تقسیم میگفت که یط تمایز امروزی میان کشورها آن

گیری کرونا را مدیریت کنند و کشورهایی که نتوانستند از عهده که به یوبی توانستند همه

نفوذ  آیند،می بیرون جهانی بهداشت بحران از موفقیت با که کشورهاییار برآیند. این ک

 هایگذاریسرمایه و نمایندمی تقویت را یود دیدلماتیک مواضع دهند،می یود را افزایش

 و دهند به کرونا پاسخ سرعت به که توانستند کشورهایی .کنندمی جذی را یارجی

 یک کروناپسا دوره در ،کردند پیروی ملی بهداشت هایدستورالعمل از آنها شهروندان

 همه به تقریباً گیریهمه این اقتصادی تأثیر. باید یاطرنشان کرد که داشت یواهند مزیت

 و مردم ها،شرکت شده تثبیت قدرت که، دروالیزده است آسیب آمریکا و اروپا مشاغل
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اهداف  بهدر آینده  وتمالاًا وشده  آنها جهانی شهرت تقویت باعث آسیایی هایدولت

 قدرت شایص در جنوبی کرهیواهند شد. مثلا  تبدیل بیشتری یارجی هایگذاریسرمایه

وضعیت بسیار  کرونا بحران از گذر از بعد اوتمالاً اما داشت، پایینی نمره  2191در سال  نرم

 (Attias, 2020: 1-3) بهتری یواهد داشت.

 هر ادعاهای وقیقت در روزه هر ارزیابی که است نای توان گفتکه می اما آنچه     

 این شدن نظام جهانی قطبی چند. شودمی ترسبت روز هر قدرت، رقابت در بازیگری

 تعداد بازیگران، از بسیاری بین در مادی قدرت افزایش با زیرا کند،می تشدید را مشکل

برّنده  قدرت از نرم رتقد جداسازی شرایطی چنین در. شودمی برابر چند نیز بدیل وقایق

 نهایی نتیجه برای جذی قدرت که آنجا از. شده است ترسبت دیگری زمان هر از

 عنوان به را آن فزاینده طور به بسیاری ،است ترویاتی جهان سرتاسر در مبتلف مسابقات

لذا بحران جهانی (Oguzlu, 2020: 1-4) .کنندمی دستکاری قدرت یرین ایستگاهآ

یری کرونا نه تنها قدرت سبت را تحت تاثیر قرار داده است، بلکه قدرت گناشی از همه

ها را متقاعد نموده تا به سمت بکارگیری قدرت نرم را نیز متاثر سایته و وتی بریی دولت

 برّنده ورکت کنند.

 گیرینتیجه

کنون در دستورکار ها موضوعی است که تاجهانی، مساله بیماریدر مطالعات سیاست     

گیری کرونا است. با ها همهاست. اما اکنون منبع عمده نگرانی دولتالمللی قرار نگرفتهینب

گیری قاطع در مورد این بحران اکراه جهانی نشان داده است که از تصمیموجود این، جامعه

و جلب توجه  ارتقا برای امنیت مفهوم از گرادولت طور که ذکر شد، دیدگاههمان دارد.

 از ببشی عنوان بهتا  کند،می امت به عنوان یک موضوع با اهمیت استفادهنسبت به سل
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 چگونه که دهدمی نشان این رویکرد. شود گرفته نظر ها دردولت دفاعی و یارجیسیاست

 هایدولت که والی در شوند،می یود شهروندان سلامت ضعف باعث ضعیف هایدولت

 دنبال سلامتی به سازیامنیتی از استفاده ویکرد بااین ر. گردندمی ارتقا سلامتیموجب  پایدار

 بهداشتی موارد بر این مبنا اغلب. عالی است سیاست ووزه در بهداشتی قرار دادن مسائل

ها را، به دهد، تا بتواند آنمی نشان ملی امنیت تهدیدات معادل را گیرهمه هایبیماری مانند

 به این رویکرد جهانی قرار دهد.ستلحاظ گستردگی و اضطرار، در مرکز توجهات سیا

ایدز، آنفولانزا و  مانند سلامتی یاص هاینگرانی بر مسایل امنیت بهداشتی، به استناد منظور

فرد به عنوان  بهداشتی نیازهای بر گراجهان مقابل رویکرد در. دارد تمرکز گیری کروناهمه

است. طرفداران  متمرکز ازهانی این تأمین عدم یا تأمین چگونگی و ببشی از جامعه بشری

فرض  افراد سلامت تأمین برای بازیگر ترینقانونی یا مهمترین را لزوما این رویکرد دولت

المللی در نظر را به عنوان یک کارگزار در کنار سایر نهادهای بینکنند، بلکه آننمی

 منجر هاتدول اهمیتکاهش  به تواندمی که است این رویکرد این اصلی گیرند. مشکلمی

های ناسیونالیستی و المللی، که بیشتر کشورها سیاستشود، که در شرایط موجود بین

 نظر از این ایتلافات،گیرد. صرفکنند، چندان مورد توجه قرار نمیگرا را دنبال میومایت

 گرا تاودودی در وال نزدیک شدن به یکدیگر هستند، تاجهان و گرادولت رویکردهای

از منظر هر  مثال عنوان به. کنند تنظیم را بهداشت المللیبین روابط مورد ا درم تفکر نحوه

 اگرچه ،جهانی باشد با اهمیت مسئله یک عنوان بهتواند می گیری کروناهمه رویکرددو 

یاص در ووزه  جمعیت یکدر رابطه با  را یاصی هایبیماری عمده طور به گراهادولت

 یک عنوان به را هاگرایان این بیماریجهان که والی در کنند،مطرح می قلمرو دولت ملی

 معرض در کسی و در کجا چه اینکه از نظر صرف دهند،می تشبیص یود نوع در مشکل
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 نیز در نرم قدرت هستیم، دوران کرونا گذراندن وال در سرعت به همانطور که است. یطر

در  بزرگ، هایقدرت ابزار هب ایفزاینده طور به و یود است معصومیت دادن دست از وال

یک ابزار  عنوان به نرم قدرت به هر میزان که. های استراتژیک، تبدیل شده استرقابت

برّنده  قدرت آینده هایدر سال .شودمی ترنزدیکبرّنده  قدرت به استراتژیک مطرح شود،

 هاولتد دست در ایاسلحه به شده و تعریفنرم  قدرت عنوان به اشتباه بهبه کرات و 

رود. وضعیتی که می کار بزرگ به هایقدرت ژئوپلتیکی هایبازی در شود ومی تبدیل

گیری کرونا توان در بحران کرونا مشاهده نمود. با این وجود اگرچه همهرا میهای آننشانه

المللی هنوز اقدامات موثر ها را در عرصه ملی فعال نموده است، اما در عرصه بیندولت

توان تحولی در دستورکار ر راستای اجماع جهانی رخ نداده است و هنوز نمیچندانی د

 جهانی مشاهده کرد.سیاست
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