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بحران کرونا

مقدمه
کووید-19 در چین و سراسر جهان،  شیوع بیماری 
و  دســتــاوردهــا  بیماری،  ایــن  با  کشورها  بــرخــورد  نحوه 
کنترل آن و به ویژه اقدامات دولت  شکست های آنان در 
کنش دولت  چین در حوزه دیپلماسی و قدرت نرم و وا
مناظرات  شــدن  گــرم  بــرای  را  مناسبی  فرصت  آمریکا 
کالسیک روابط بین الملل درباره نظم، ظهور و سقوط 
قدرت ها فراهم ساخته است. در این چند ماه متفکران 
اقسام  و  انــواع  بین الملل،  روابــط  اتاق فکرهای رشته  یا 
جهان  آمــریــکــا،  و  چین  تــقــابــالت  دربــــاره  را  تحلیل ها 
کرونا، افزایش تصاعدی قدرت چین و چرایی رفتار  پسا
نقطه  کرونا  انتشار ویروس  که  کرده اند؛ چرا ارائه  آمریکا 
اپیدمیولوژیک  و  اجتماعی  اقتصادی،  تحوالت  عطف 
صرف برای جهان نیست، بلکه نقطه عطفی برای روابط 
یــادداشــت  ایــن  در  مــی گــردد.  تلقی  نیز  چین  بــا  جهان 
و  کــوویــد-19  شیوع  مسئله  از  درس آمــوخــتــه ای  کوتاه، 
ارائه  پیامد بین المللی آن برای سیاست خارجی ایران 

می شود.

1- دیپلماسی ماسک دولت چین
پس  چین  رفتارهای  از  باید  بحث،  به  ورود  بــرای 
کــرونــا در حـــوزه سیاست خــارجــی،  ویـــروس  انــتــشــار  از 
زمان  از  گفت.  نرم سخن  قــدرت  و  دیپلماسی عمومی 
کشور،  کووید-19 در این  کاهش سرعت شیوع بیماری 
در  کشور  چندین  به  فــراوانــی  کمک های  چین  دولــت 
قاره های مختلف ازجمله روسیه، ایران، اسپانیا و ایتالیا 
کرد تا بتوانند با این بیماری مبارزه کنند. بخش عمده ای 

ماسک«  »دیپلماسی  عــنــوان  بــا  کــه  ــدامــات  اق ایــن  از 
شهرت یافت، توصیف کننده سبک خاص و جدیدی از 
به کارگیری قدرت نرم با ارسال تجهیزات، لوازم پزشکی 
در  گفتمانی  و  نمادین  فرهنگی،  ابــزارهــای  بر  کید  تأ و 
کووید- 19 است؛  سیاست خارجی چین از زمان شیوع 
نیز در  اقدام دیپلماتیک چین  و  ادبیات  این،  بر  عالوه 
این دوره بسیار متمایز و تهاجمی - نه الزامًا به معنای 
منفی آن - بوده است. برخی از اقدامات چین در این 

حوزه عبارت اند از:
کمک های مالی، تجهیزات پزشکی و دارویی  ارائه   ●
ــهــادهــای دولـــتـــی، خــیــریــه هــا و بخش  ن از ســـوی 

خصوصی؛
کشورهای  در  سفیران  و  دیپلمات ها  اقــدامــات   ●
ترمیم  و  عمومی  دیپلماسی  راستای  در  مختلف 

چهره چین؛
بازتاب رسانه ای الگوی اقدامات چین در مبارزه و   ●

کووید-19 )مدل حکمرانی(؛ کنترل شیوع 
ــــوس«  ــه.آن در »الئ ــ کــشــورهــای آسـ ــا  کــنــفــرانــس ب  ●
خارجه  وزیـــران  ویدئویی  فوق العاده  کنفرانس  و 

کشورهای »بریکس«؛
مشارکت ها و تقابالت شبکه حامی چین در فضای   ●

کشورها. رسانه ای و مجازی 

خارجی  سیاست  ــات  ــدام اق اهمیت  و  ویــژگــی هــا 
نرم افزارانه چین به شرح زیر قابل تفکیک است:

1-  مــثــبــت ســازی چـــهـــره تـــاریـــخـــی مــنــفــی چــیــن؛ 
کمک های مالی و تأمین لوازم مورد نیاز بیمارستانی 

و  دولــتــی  و  مــردمــی  نهادهای  خیریه ها،  ســوی  از 
شرکت های چینی، در احیای چهره تاریخی منفی 
از چین در مناطق حساس اهمیت داشته است؛ 
کووید-19،  شیوع  از  پیش  درحالی که  مثال،  برای 
کمربند و راه  تنش ها در ایتالیا بر سر اجرای ابتکار 
از  پس  پکن  مقامات  بــود،  افزایش  حــال  در  چین 
منفعالنه  اقدامات  برخالف  و  بیماری  این  شیوع 
کمک رهبران رم  به  اروپــا، سخاوتمندانه  اتحادیه 
کمک های چین در  که  شتافتند. تردیدی نیست 
 - ایتالیا  مــردم  ذهــن  و  قلب  بر  مثبتی  تأثیر  آینده 
به عنوان یکی از بزرگ ترین اقتصادهای این منطقه 

- می گذارد.
2-  شکل دهی به روابط طوالنی مدت و شبکه های 
حامی خارجی؛ چین از طریق اقدامات پیش گفته، 
ــل تــوجــهــی به  ــاب در طـــوالنـــی مـــدت دســتــرســی ق
اجتماعی  سرمایه  بحران  با  کشورهای  زیرساخت 
متوسط  سطح  ــرات هــای  ــوروک ب مــیــان  در  بــه ویــژه 

کسب می کند.
نفوذ جامعه مدنی چین؛ این اجماع همواره در    -3
که  داشــت  وجــود  سیاسی  علوم  متفکران  میان 
درحالی که  اســت؛  بالغ  مدنی  جامعه  فاقد  چین 
ابزارهای  از  استفاده  با  چین  مدنی  جامعه  نفوذ 
کــمــک هــای پــزشــکــی و دارویـــــی، در  نـــرم و ارائــــه 
یافته اســت.  افــزایــش  کشور  ایــن  ج  داخـــل و خـــار
کــوویــد-19 در  کاهش شیوع  زمــان  از  بــرای مثال، 
و  شرکت ها  فعاالنه  مسئولیت پذیری  شاهد  چین 
تقریبًا   - کمک ها  این  اهــدای  در  چینی  بازرگانان 
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