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بحران کرونا

به شکل مستقل از نهادهای دولتی هم به داخل 
راستا،  این  در  بوده ایم؛   - کشور  این  ج  خــار هم  و 
شرکت ها و تجار چینی چندین محموله کمک های 
و  »گوانجو«  در  ایــران  کنسولگری  به  بشردوستانه 

»شانگهای« تحویل داده اند.
4-  افزایش نفوذ در رژیم ها و نهادهای بین المللی؛ 
یکی دیگر از اهداف ضمنی مشارکت وسیع خارجی 
کووید-19 افزایش نفوذ در رژیم ها  چین در مبارزه با 
اتباع  کــنــون  هــم ا اســـت.  بین المللی  نــهــادهــای  و 
چینی ریاست چهار آژانــس از 15 آژانــس تخصصی 
و   FAO، ICAO، ITU( مــتــحــد  مــلــل  ــان  ــازمـ سـ
کردن  UNIDO( را بر عهده دارند. چین به دنبال پر 
ضعف های پیشین در رهبری نهادهای بین الملل 
این  فعلی  رهــبــران  خصوص،  ایــن  اســت. در  دنیا 
را  جهانی  نهادهای  رأس  در  حضور  افزایش  کشور 
آن  احتمالی  هژمونی  تحقق  بــرای  محوری  امــری 
»سازمان  در  چین  نفوذ  شدت  افزایش  می دانند. 
که  اســت  رسیده  درجـــه ای  به  جهانی«  بهداشت 
دونـــالـــد تـــرامـــپ، رئــیــس جــمــهــور آمــریــکــا، بــودجــه 
که  کرد  سازمان بهداشت جهانی را با این ادعا قطع 

این نهاد بین المللی »چین محور« است!
۵-  توسعه موقعیت چین در قدرت نرم؛ تبلیغ مدل 
کووید-19  کنترل شیوع  و الگوی مدیریت چین در 
راهکاری برای توسعه موقعیت چین در قدرت نرم 
است. جذابیت الگو و مدل حکمرانی یکی از نقایص 
گفتنی  اســـت.  چین  تصاعد  بــه  رو  قـــدرت  ــزرگ  بـ
کشور نخست دنیا بر  کشور در میان 20  است این 
اساس رتبه قدرت نرم قرار ندارد و علی رغم تالش 
دستاورد  چین،  پیشین  و  کنونی  رهبران  فــراوان 
البته  موفقیت آمیزی در این زمینه نداشته است؛ 
از  مهمی  بخشی  که  کــرد  توجه  نکته  ایــن  به  باید 
اقدامات باال با هدف مبارزه با چین هراسی و موج 
تبلیغات منفی دولت آمریکا و برخی کشورهای غربی 
که به بهانه دستکاری چین  کشور است  علیه این 
در آمارها به راه انداخته بودند. عمده اظهارنظرها، 
این  تــصــویــری  انــعــکــاس هــای  و  محتوا  تــولــیــدات 
کردن  پنهان  و  مخفی کاری  به  را  چین  کشورها، 
ــوویـــد-19،  کـ مــنــشــأ  ــودن  ــ ب یــا مــصــنــوعــی  طبیعی 
ــار و ارقـــام مبتالیان،  ــان شــیــوع، اطــالعــات و آم زم
کشته شدگان و درمان شده ها متهم می کرد. به نظر 
برخی از صاحب نظران جایگاه، اعتبار و قدرت نرم 
چین با شیوع کووید-19، نه تنها بهتر نشد، بلکه در 

گذشته در رتبه بندی نامطلوب تری قرار  مقایسه با 
که مرکز تحقیقاتی »پیو«  گرفت. در یک نظرسنجی 
در ماه مارس 2020 از مردم آمریکا انجام داد، حدود 
مــردم نسبت به چین دیدگاه منفی  از  66 درصــد 
که این آمار نسبت به سال 2017، حدود  داشتند 
20 درصد افزایش نشان می دهد. بر طبق این نوع 
کــارزار  بیماری،  ایــن  شیوع  از  پس  نظرسنجی ها، 
گسترده جهانی چینی ها، حداقل در بین  تبلیغاتی 
آمریکایی ها شکست خورده است. حتی بسیاری 
تجهیزات  و  کمک ها  دریافت کننده  کشورهای  از 
پزشکی و دارویی از چین هم، زبان به انتقاد از این 
ویروس  غیرطبیعی  منشأ  فرض  با  و  گشوده  کشور 
کرونا، به فکر چگونگی بررسی یا دریافت غرامت از 

کشور افتاده اند. این 

۲- به صدا درآمدن زنگ خطر نظم تک قطبی
گر نخواهیم زیاده روی کنیم و رفتارهای اخیر چین  ا
نرم  در حــوزه  به ویژه  دنیا  رهبری  تغییر  و  به هژمونی  را 
کنیم  ربط دهیم، حداقل می توانیم این گونه استدالل 
کووید-19، روند تحول در نظم بین المللی را  که شیوع 
تسریع کرده است. پس از شیوع این بیماری، بسیاری از 
کووید-19  که همه گیری  کرده اند  کارشناسان پیش بینی 
سرعت روند بازسازی روابط بین الملل را به سمت نظام 
کــرد.  خــواهــد  بیشتر  چین  و  متحده  ایـــاالت  دوقطبی 
آمریکا  با  همکاری  این  از  پیش  که  کشورها  از  بسیاری 
کنون در حال  اولویت اول و آخر آن ها محسوب می شد، ا
ارزیابی دوباره برای حضور در شبکه حامی چین هستند 
انتخاب های  به  دســت  رو  پیش  سال های  در  شاید  و 
معنا  این  به  الزامًا  استدالل  این  البته  بزنند.  جدیدی 
کثریت قریب به اتفاق کشورها به زودی ایاالت  نیست که ا
کرده، در اردوگاه چین قرار می گیرند؛ با این  متحده را رها 
کشورها بخواهند روابط متوازن تری با همه  حال، شاید 
حامی  شبکه  در  صرفًا  و  کنند  برقرار  بــزرگ  قدرت های 
که به نظر می رسد  یکی از این قدرت ها نباشند؛ هدفی 
کشورهای عربی  در چندساله اخیر ترکیه، ایتالیا و حتی 
منطقه غرب آسیا به تدریج در حال حرکت در مسیر آن 
کووید-19 قطعًا سرعت بیشتری به این روند  هستند. 
کشورها  گزینه چین را در انتخاب های  خواهد بخشید و 

کرد. تقویت خواهد 
به نظر برخی محققان کووید-19 فرصتی برای چین 
به وجود آورده است تا با بهره گیری از آشفتگی سیاست 
از  جهانی  رونــدهــای  به  شکل دهی  در  آمریکا،  خارجی 

کنون بزرگ ترین قدرت  کشور پیشی بگیرد. چین ا این 
دالری  تریلیون   4.43 تــجــارت  اســـت.  جهان  تــجــاری 
دالری  تریلیون   3.89 تجارت  با  مقایسه  در  کشور  این 
ایاالت متحده، برای تقویت زیرساخت های پایه ای در 
نوظهور  و  درحال توسعه  کشورهای  در  به ویژه  جهان 
ابــرقــدرت  کــنــون  ا است. چین  نیاز  ــورد  م آسیا  و  آفریقا 
که در آفریقا بندر، راه آهن، جاده  زیرساختی جهان است 

و ایستگاه های برق می سازد.
ــوویـــد-19، زبــان  کـ از ســوی دیــگــر، پــس از شــیــوع 
سیاست خارجی چین بسیار صریح و تهاجمی تر شده 
کشور، وزارت خارجه، دیپلمات ها،  است و مقامات این 
سفرا و رسانه های آن در سراسر دنیا با قاطعیت بیشتری 
کرونا  بــحــران  می کنند.  حمایت  کشورشان  موضع  از 
که روابط چین با آمریکا در بدترین وضعیت از  سبب شد 
زمان دیپلماسی »پینگ پنگ« قرار بگیرد و حتی برخی 
که جدایی تدریجی اقتصاد دو کشور از یکدیگر  معتقدند 

گریزناپذیر است.
بنابراین می توان گفت که کووید-19 خط تخاصم و 
رقابت چین و آمریکا را بر سر رهبری و هژمونی یا حداقل 
کرد. اینکه  تغییر و تحول در نظم بین المللی برجسته تر 
چه زمانی تقابالت زبانی و ادبیات دیپلماتیک تهاجمی 
رفتار  در  جــدی  کنش  سمت  بــه  آمــریــکــا  و  چین  بین 
آن ها رهنمون شود، به طور دقیق مشخص نیست؛ اما 
به تدریج می توان آن را در رفتارهای آن ها مانند جنگ 

کرد. کووید-19 با وضوح بیشتری مالحظه  تجاری و 
در این میان، مهم ترین درس آموخته برای تحلیلگر 
و تصمیم گیرنده سیاست خارجی، فهم درست و به موقع 
اوضاع متحول و متغیر دنیای معاصر، منازعات و رقابت 
قدرت های بزرگ و ظهور و سقوط آن ها است. همچنین 
که این  ضمن پرهیز از اغوای قدرت چین، باید دانست 
گذاشتن آن  کامل به آمریکا و پشت سر  کشور تا رسیدن 
به ویژه در حوزه قدرت نرم و ارائه الگو و مدل در عرصه 
با  دارد.  پیش  در  درازی  راه  و  طوالنی  فاصله  جهانی 
به ویژه  و  چین  تصاعد  به  رو  قــدرت  از  نباید  حــال  ایــن 

گذشت. قدرت نمایی آن در برابر آمریکا به راحتی 

3- درس آموخته ای برای سیاست خارجی ایران
صعود  بیشتر  گرفتن  سرعت  با  و  نزدیک  آینده  در 
چین و توسعه ابزارهای قدرت نرم آن، حتی آمریکا نیز 
افتاد.  خواهد  هــراس  به  کــوویــد-19  مــاجــرای  به مانند 
جنگ های  »تاریخ  کتاب  در  یونانی  خ  مور »توسیدید« 
می نویسد  اســپــارت  و  آتــن  جنگ  ــاره  ــ درب پــلــوپــونــزی« 


