
جهانی  و  منطقه ای  قــدرت هــای  رقــابــت  اســت.  ــوده  ب
اقتصادی  و  اجتماعی  منفی  پیامدهای  مهار  ــرای  ب
جهانی،  جدید  نظم  بــه  ــذار  گ دوره  در  کــرونــا  ویـــروس 
جهان  از  سهم خواهی  برای  آن ها  تالش  نشان دهنده 

کرونا است. پسا
بـــه زعـــم بــرخــی مــحــقــقــان، تــشــدیــد مــلــی گــرایــی 
اقـــتـــصـــادی و اجـــــرای بــرنــامــه هــای مــلــی بــهــداشــتــی 
تشدید  بــه  نهایت  در  کــرونــا،  بــحــران  بــا  مقابله  بـــرای 
در  آنچه  اما  فاصله گذاری های ملی منجر خواهد شد؛ 
کــرده اســت، شتاب  ــدام  ان ایــن پیش بینی عــرض  کنار 
سرعت انتقال نظم جهانی از نظم غرب پایه آمریکا محور 
است.  شرق محور  چندجانبه  مسطح تر شده  نظم  به 
جوزف نای، فرید زکریا و جان ایکنبری راه حل مسائل 
دهه حاضر را در اقدامات انفرادی آمریکا نمی دانند و از 
پایان امپراتوری یک جانبه آمریکا در آینده نزدیک خبر 

می دهند.
تعداد  فاحش  ــورد  رک و  غربی  قــدرت هــای  انفعال 
کرونا در یک ماه  مبتالیان و مرگ ومیر ناشی از ویروس 
اخیر در آمریکا و اتحادیه اروپا - به طور خاص در ایتالیا، 
آلمان - نشان دهنده آسیب پذیری  و  اسپانیا، فرانسه 
بــهــداشــت و اقــتــصــاد ایـــن قـــدرت هـــای جهانی  نــظــام 
)سقوط  اروپــا  و  آمریکا  اقتصادی  گسترده  زیان  است. 
خ بیکاری( و مدیریت مسائل  ارزش سهام و افزایش نر
کرونا توسط قدرت های شرقی نشان دهنده  اقتصادی 
چرخش مدیریتی در ُبعد مدیریت بحران های جهانی 
اســت.  رو  پیش  چالش  مهار  در  آمریکا  درمــانــدگــی  و 
نارضایتی اسپانیا و ایتالیا از اتحادیه اروپا، بحران تأمین 
کارآمدی نهادهای  کاالهای پزشکی در آمریکا و اروپا و نا
کارآمدی  نا بیانگر   »20 »گروه  و  هفت«  »گروه  غرب پایه 

نهادهای نظم غربی است.
اتحادیه  توسط  چین  از  پزشکی  کــاالهــای  خرید 
به  کشورها  کمک های پزشکی روسیه و سایر  و  اروپــا11 
بهداشتی  بحران های  برتری غرب در مدیریت  آمریکا، 
کرونا  جهانی را مورد تردید قرار داده است. جهان پسا
مدیریت  کارآمدی  قــدرت  ساختن  نزدیک تر  ضمن 
بیولوژیکی،  بحران های  غربی  مدیریت  به  شرقی 
شدن  نزدیک تر  و  قدرت  انتقال  سرعت  افزایش  به 
رو  پیش  چالش های  کنترل  بعد  در  آمریکا  رقــبــای 
منجر خواهد شد. ضعف های درون ساختاری آمریکا 
جهانی  اپیدمی های  مدیریت  در  اروپــا  اتحادیه  و 
تابلوی نظم جهانی پساآمریکا را به شکل واضح تری 

کشیده است. به تصویر 

۴- نتیجه گیری
به باور بسیاری از محققان روابط بین الملل، جهان 
کرونا جهانی با تشدید رقابت های ملی گرایانه بر سر  پسا
احیای توان اقتصادی و نفوذ سیاسی خواهد بود. آنچه 
در دوره گذار از نظم موجود جهانی به شکل برجسته ای 
به چشم آمده است، ضعف های ساختاری قدرت های 
غربی در برابر اپیدمی مذکور و تقویت مدیریت شرقی در 
غربی چالش های موجود جهانی است.  برابر مدیریت 
مدیریت بحران های بهداشتی یکی از امتیازات تمدن 
که با ظهور قدرت های  غربی در دوره هژمونی آمریکا بود 
قدرت های  ساختاری  توانایی های  تضعیف  و  شرقی 

غربی با چالش روبه رو شده است.

کرونا در آمریکا و اتحادیه اروپا کرونا در جهان: تشدید وضعیت همه گیری ویروس  نمودار مبتالیان به 

کرونا بر رشد اقتصادی قدرت های جهانی نمودار پیش بینی تأثیر ویروس 
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کشورهای دیگر اتحادیه اروپــا به خرید ماسک و  11- فرانسه و برخی از 
کرده اند. چینی ها در سطح جهانی  دستگاه تنفس از چین اقدام 
نزدیک به چهار میلیارد ماسک فروخته اند. درآمد چین در مدت 
کوتاهی از فروش تجهیزات و لوازم بهداشتی به یک و نیم میلیارد 

دالر رسید.
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