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چکیده 
ــل  ــه دلی ــامری ب ــن بی ــت. ای ــرش یاف ــان گس ــی در رسارس جه ــدت کوتاه ــرد و در م ــور ک ــن ظه ــد 19 در چی  کوی

ویژگــی انتقــال آســان و رسیــع، عــدم توســعه داروهــا و روش هــای درمــان، بحث هایــی را در مــورد تأثیــرات سیاســی، 

ــاس و منطقــه  ــه مدت زمــان، مقی ــه ملــی و بین املللــی ایجــاد کــرده اســت. بســته ب اجتامعــی و اقتصــادی در صحن

ــی  ــر سیســتم بین امللل ــد ب ــزان می توان ــا چــه می ــن مســئله ت ــه ای ــوز مشــخص نیســت ک ــامری، هن ــن بی گســرش ای

تأثیــر بگــذارد؛ امــا واضــح اســت کــه جهــان پــس از اپیدمــی ماننــد گذشــته نخواهــد بــود. ازایــن رو، مقالــه حــارض 

ــی،  ــتم بین امللل ــر سیس ــی ب ــن اپیدم ــادی ای ــی و اقتص ــی، امنیت ــای سیاس ــی و پیامده ــرات کنون ــدف درک تاثی باه

ــام  ــای نظ ــی و پارامره ــای اصل ــه رونده ــد 19 چگون ــی کووی ــه پاندم ــد ک ــخ ده ــش پاس ــن پرس ــه ای ــد دارد ب قص

ــد  ــای سیاســت جهانــی می توان ــه وجــود آمــده در پهن ــا تحــوالت ب ــر قــرار داده اســت؟ و آی ــل را تحــت تأثی بین املل

ــخ  ــتای پاس ــد؟ در راس ــیم کن ــا ترس ــا کرون ــه را در دوره پس ــی تغییریافت ــتم بین امللل ــجمی از سیس ــم انداز منس چش

ــد  ــات تولی ــای ادبی ــد و آموزه ه ــر رون ــه روش تحلیل-تاثی ــکا ب ــا ات ــا ب ــل داده ه ــی و تحلی ــش، ارزیاب ــن پرس ــه ای ب

شــده پیرامــون مســئله تغییــر در مطالعــات روابــط بین امللــل صورت بنــدی شــده اســت. یافته هــای پژوهــش 

ــا تقویــت گفتــامن  نشــان می دهــد کــه ایــن پاندمــی سیســتم بین املللــی را بســیار شــکننده و نامطمــن کــرده و ب

رئالیســم، نظــم فعلــی در حــال دور شــدن از مســیری اســت کــه توســط سیاســت های نئولیــربال تعیــن شــده اســت.
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مقدمه

بســیاری از متغییرهــا ماننــد اقتصــاد، سیاســت، عوامــل فنــاوری و نظامی بر پویایی سیســتم 

ــل علمــی و رســانه ای  ــر در محاف ــه بحث هــای اخی ــی ب ــد. وقت ــر می گذارن ــی تأثی بین امللل

نــگاه می کنیــم، می بینیــم کــه در مــورد تأثیــرات و پیامدهــای اپیدمــی درصحنــه ملــی و 

ــی  ــدارد. از یک ســو ادعــا می شــود کــه نظــم جهان ــی وجــود ن ــی اتفاق نظــر کامل بین امللل

ــود  ــار می ش ــر، اظه ــوی دیگ ــد، از س ــد ش ــرار خواه ــن برق ــت چی ــت حاکمی ــدی تح جدی

ــی،  ــد زد. از طرف ــم خواه ــدت رق ــن را در طوالنی م ــی چی ــری، فروپاش ــد همه گی ــه رون ک

اســتدالل می شــود کــه ایــن پاندمــی پایــان جهانی شــدن را رقــم خواهــد زد، از طرفــی دیگــر، 

بیــان می شــود کــه نیــاز بــه همــکاری جهانــی حتــی تقویــت خواهــد شــد. در ایــن میــان، 

ــا افزایــش رونــد  ــر ایــن اســتدالل اســتوار اســت کــه در آینــده ب پیش بینی هــای دیگــری ب

ملی گرایــی، تولیــد و تجــارت جهانــی قــدرت خــود را از دســت خواهــد داد و بســیاری از 

رژیم هــا بــه دلیــل عــدم توانایــی مقابلــه بــا تأثیــرات اقتصادی-اجتامعــی و سیاســی ایــن 

پاندمــی، ســقوط خواهنــد کــرد. واقعیــت غیرقابل انــکار ایــن اســت کــه  در حــال حــارض 

ایــن اپیدمــی بــه دلیــل عواقــب آن بــه یــک فاجعــه و تهدیــد جهانــی تبدیل شــده اســت. 

ایــن ویــروس از زمــان ظهــور در دســامرب 2019 به طــور گســرده ای گســرش یافته و منجــر بــه 

مــرگ هــزاران انســان در اقصــا نقــاط جهــان شــده اســت. ازآنجاکــه هنــوز همه گیــری کنــرل 

نشــده، انتظــار زیــادی وجــود دارد کــه ارقــام داده  شــده روز بــه روز افزایش یافتــه و عواقــب 

شــدیدتری بــرای انســان بــه دنبــال داشــته باشــد. در طــول تاریــخ، منونــه هــای زیــادی از 

بیامری هــای فراگیــر وجــود دارد کــه مرزهــای بین املللــی را درنوردیــد و تحــوالت نوینــی را 

در ســطح جهــان ایجــاد کردنــد. به عنوان مثــال، شناخته شــده اســت کــه طاعــون در اروپــا 

در کشــف دنیــای جدیــد تأثیرگــذار بــود و ملوانــان اروپایــی بــرای اکتشــافات جغرافیایــی 

ــد. بااین حــال، امــروز ادعــا  ــوردی کردن ــه دریان و کشــف مکان هــای امــن و ســامل اقــدام ب

می شــود کــه هیــچ اپیدمــی به انــدازه کوویــد 19 سیســتم بین املللــی و دولت هــای ملــی را 

دچــار بحــران و ناامیــدی نکــرده اســت.  

هنــوز مشــخص نیســت کــه دوام ویــروس چقــدر اســت و در مقیــاس جهانــی چــه میــزان 

آســیب می رســاند. بااین حــال، رونــد اپیدمــی و پیش بینی هــای آینــده نشــان می دهــد کــه 

بــه  احتامل زیــاد ایــن پرونــده عواقبــی بــه دنبــال خواهــد داشــت کــه بــر سیســتم بین املللی 

تأثیــر می گــذارد. ایــن ادعــا کــه جهــان پــس از  کوویــد 19 ماننــد گذشــته نخواهــد بــود، یک 

رویکــرد کامــاً پذیرفتــه  شــده اســت. تأثیــرات ویرانگــر اپیدمــی در هــر گوشــه از جهــان و 

تقریبــاً در هــر زمینــه ای، از روابــط بیــن فــردی گرفتــه تــا روابط بین امللــل، از عــادات مرف 

ــا زنجیــره تأمیــن جهانــی، از دولت هــای ملــی گرفتــه تــا سیســتم بین املللــی، از  روزانــه ت

روابــط قــدرت محلــی تــا جنــگ قــدرت درصحنــه جهانــی، بــا روش هــا و ســطوح مختلــف 

احســاس می شــود. 

در چارچــوب تأثیــرات احتاملــی آنچــه در رونــد ایــن پاندمــی اتفــاق افتــاده و بــا اعتقــاد 

بــر ایــن بــاور کــه تجربــه کوویــد 19 ماننــد جنگ هــای جهانــی اول و دوم، انقــاب 

ــی و ســاختاری  ــان جنــگ رسد و حمــات 11 ســپتامرب، الگوهــای ذهن ــران، پای اســامی ای

نظــام بین امللــل را دگرگــون خواهــد کــرد، مقالــه حــارض قصــد دارد ضمــن درک تحــوالت و 

رویه هــای بــه وجــود آمــده در سیســتم بین امللــل از زمــان شــیوع ویــروس کرونــا، تصویــری 

از رخدادهــای احتاملــی در مــورد آینــده نظــام بین امللــل و ماهیــت آن ارائــه دهــد. بنابراین 

پرســش اصلــی ایــن مقالــه ایــن گونــه طراحی شــده اســت کــه »پاندمــی کوویــد 19 چگونــه 

ــا  ــرار داده اســت؟ و آی ــر ق ــل را تحــت تأثی ــی و پارامرهــای نظــام بین املل روندهــای اصل

تحــوالت بــه وجــود آمــده در پهنــای سیاســت جهانــی می توانــد چشــم انداز منســجمی از 

سیســتم بین املللــی تغییریافتــه  را در دوره پســا کرونــا ترســیم کنــد؟«

در راســتای پاســخ بــه ایــن پرســش، ارزیابــی یافته هــا بــا اتــکا بــه روش تحلیــل تاثیــر روند و 

بهــره منــدی از روش کتابخانــه ی و اســنادی در حوزه هــای امنیــت جهانــی و جهانی شــدن، 

اثربخشــی نهادهــای بین املللــی، رقابــت قدرت هــای بــزرگ و روندهــای همگرایــی صــورت 

بنــدی شــده و پیش بینــی می شــود کــه نشــانه هایی از تغییــر وضــع موجــود را در چارچــوب 

ــی  ــزرگ، درون گرای ــای ب ــان قدرت ه ــت می ــق رقاب ــی، تعمی ــای بین امللل ــی نهاده ناتوان

جهانــی، بحــران اعتــامد در رونــد همگرایــی و تغییــر در قوانیــن و هنجارهــای تنظیم کننده 

روابــط بیــن بازیگــران، شــاهد باشــیم. 
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انتخاب روش و مسئله تغییر در نظام بین امللل

بســیاری از متغییرهــا ماننــد اقتصــاد ، سیاســت، عوامــل فنــاوری و نظامــی بــر پویایــی سیســتم بین املللــی 

تأثیــر می گذارنــد. سیســتم بین املللــی کــه پــس از جنــگ جهانــی دوم بــه یــک ســاختار دو قطبی تبدیل شــد، 

پــس از انحــال اتحــاد جامهیــر شــوروی بــه نظــام تــک قطبــی به رهــربی آمریــکا تغییــر یافــت. در حالی که 

در ایــن سیســتم قدرت هایــی ماننــد چیــن، ژاپــن و روســیه قــدرت تاثیرگــذاری باالیــی دارنــد، امــا ایدئولــوژی 

ــه در نتیجــه  ــی ک ــد. ســازمان های بین امللل ــن سیســتم تســلط دارن ــر ای ــان ب ــی همچن و اندیشــه های غرب

تصمیــامت دیپلامتیــک در عرصــه بین امللــل اتخــاذ شــد، ســاختار موثــری در تصمیــم گیــری هــای مشــرک 

در دولــت جهانــی ایجــاد کــرده اســت. امــا ایــن سیســتم در رشایــط کنونــی تحــت تاثیــر یکــی از مهم تریــن 

وقایــع تاریــخ بریــت قــرار گرفتــه اســت. از ایــن رو، پژوهــش حــارض بــا توجــه بــه ماهیــت آینده پژوهانــه 

و بــه منظــور کشــف رخدادهــای احتاملــی، از روش »تحلیــل تأثیــر رونــد« بهــره خواهــد بــرد. تحلیــل تأثیــر 

رونــد يکــي از پرکاربردتريــن روش هــاي آینده پژوهــی اســت کــه در اواســط دهــه 1990 توســط »تئــودور 

جــی گــوردن1 « در مقالــه ای تحــت عنــوان »تحلیــل تأثیــر رونــد: روشــی بــرای آینده پژوهــی2 « ارائــه شــد 

)Gordon, 1994(. به طورکلــی در ایــن روش، رونــد تحــت تأثیــر توالــی رویداد هــا قــرار می گیــرد و منظــور 

ــد  ــده می توان ــکل گیری آین ــا در ش ــوع آن ه ــه وق ــتند ک ــی هس ــای مهم ــامن اتفاق ه ــز ه ــا نی از رویداد ه

نقــش مهمــی ایفــا کنــد. بــر ایــن اســاس، روندهــا، زنجیــره مســتمر رویدادهــا هســتند کــه هــم وضعیــت 

.)Gordon,1994:1( کنونــی را مشــخص می کننــد، هــم از موقعیت هــای احتاملــی آینــده خــرب می دهنــد

عــاوه بــر روش تحلیــل، موضوعــی کــه می توانــد چارچــوب مناســبی را بــرای تبییــن موضــوع مــورد نظــر 

فراهــم کنــد، مســئله تغییــر اســت. اهمیــت مســئله تغییــر در روابــط بین امللــل به قــدری اســت کــه بــاری 

بــوزان ادعــا می کنــد کــه بحث هــای بــزرگ بیــن نظریــه پــردازان روابــط بین امللــل اســتدالل هــای ضمنــی در 

.)Buzan and jones,1981:2(  مــورد ماهیــت تغییــر، امکانــات و پیامدهــای آن اســت

ــه ســاختار  ــا اعتقــاد ب ــد ب ــل، کســانی کــه برچســب رئالیســتی دارن ــط بین املل ــان پارادایم هــای رواب در می

آنارشــیک، مســئله تغییــر را بــه مباحثــی ماننــد تــوازن قــدرت و قطب هــای آن محــدود می کننــد. در مقابــل، 

اندیشــمندان نحلــه لیربالیســم و ســازه انگاری، دامنــه تغییرپذیــری را گســرش داده و معتقــد بــه تغییرپذیری 

دولت هــا و منافــع هســتند. در ایــن میــان، اندیشــمندان پســت مدرن بــر ایــن باورنــد کــه مــا در دوره ای از 

.)Alder,1991( تغییــرات عمیــق زندگــی می کنیــم

در میــان اندیشــمندان حــوزه مطالعــات بین امللــل، جیمــز روزنــا از معــدود نظریــه پردازانــی اســت کــه بــه 

ــر  ــد و ب ــا ناظــر معیارهــای ایجــاد می کن ــه اســت. وی ارصار دارد کــه تحلیــل گــر ی ــر پرداخت مســئله تغیی

اســاس آن می توانــد تغییــر را پیش بینــی کنــد. بــه عقیــده روزنــا تغییــرات جهانــی فقــط در پارامرهــا رخ 

می دهــد. وی در تعریــف در ایــن مفهــوم معتقــد اســت کــه »پارامرهــای یــک سیســتم چشــمه های تداومی 

ــر  ــا ب ــد«. روزن ــی را ایجــاد می کن ــر در آن هــا، تحوالت ــه تغیی از هنجارهــا، رویه هــا و نهادهــای هســتند ک

ایــن بــاور اســت کــه مــا وارد دوره جدیــدی بــا عنــوان »سیاســت پســا بین املللــی3 « شــده ایم. او همچنیــن 

.)Rosenau,1990:79(  تغییــرات خــرد را به عنــوان تشــکیل »پایه هــای یــک کل جدیــد« توصیــف می کنــد

به طورکلــی، چندیــن برداشــت عمــده از مفهــوم تغییــر در مطالعــات روابــط بین امللــل وجــود دارد. گاهــا 
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تغییــر به عنــوان جایگزیــن تلقــی می شــود. زمانــی کــه پایــان جنــگ رسد پیش بینــی بــرای آینــده را ترغیــب 

کــرد، برخــی از اندیشــمندان، پایــان ایــن دوره را تغییــری اساســی در نحــوه ارتبــاط بــا ابرقدرت هــا تلقــی 

ــا کاهــش احتــامل جنــگ میــان قدرت هــای بــزرگ، تحــول در  ــر ادعــا کــرد کــه ب کردنــد. به طوری کــه مول

نظــام بین امللــل رخ خواهــد داد. مصــداق دیگــری چنیــن رویکــردی بــه مســئله تغییــر، در تفکــرات ســاموئل 

هانتینگتــون وجــود دارد. او در بخشــی از مطالعــات خــود پیش بینــی کــرد کــه جنگ هــای متدنــی جایگزیــن 

جنگ هــای بیــن دولتــی خواهــد شــد. در ایــن روایــت از تغییــر، الگــوی جدیــد نقطــه مقابــل یــک الگــوی 

قدیمــی اســت.

ــدگاه  ــق دی ــی می شــود. مطاب ــت فعل ــاء وضعی ــه ارتق ــه منجــر ب ــر وجــود دارد ک ــت دیگــری از تغیی روای

ارائه شــده، یــک پدیــده جدیــد لزومــاً جایگزیــن منی شــود، بلکــه الگــوی قدیمــی می توانــد بــا الگــوی جدیــد 

همزیســتی داشــته باشــد. در ایــن صــورت، تکامــل نتیجــه تغییــر اســت. در نظریه هــای روابــط بین امللــل، 

ــارص رئالیســم در بســیاری از  ــا عن ــازگار ب ــای س ــال، رفتاره ــی اســت. به عنوان مث ــای پیچیدگ ــه معن ــن ب ای

ــز درحال توســعه  ــی نی ــد همــکاری و حکمران ــوازات آن، اشــکال جدی ــا به م ــه دارد، ام ــان ادام مناطــق جه

اســت. نهایتــاً تغییــر را می تــوان به مثابــه تحــول تعبیــر کــرد. تحــول می توانــد از تغییــرات کمــی حاصــل 

شــود و در یک زمــان طوالنــی اشــکال جدیــدی را ایجــاد کنــد. در ایــن تفســیر، الگــوی جدیــد می توانــد جــای 

.)Holsti,1998:7-8( الگــوی قدیمــی را بگیــرد، امــا درعین حــال، شــامل میراثــی از الگوهــای قدیمی باشــد

ــر چیســت؟ در پاســخ  ــن نشــانگان تغیی ــه مهم تری ــن اســت ک ــه در اینجــا مطــرح می شــود ای پرسشــی ک

بــه ایــن پرســش، یکــی از اندیشــمندان بنــام مطالعــات روابــط بین امللــل بــر ایــن بــاور اســت کــه بررســی 

»روندهــا4 « و »وقایــع بــزرگ5 «، راهــربدی اساســی بــرای اطمینــان از تغییــر اســت.

هالســتی6  بــر ایــن بــاور اســت کــه روندهــا یــک نــوع تغییــر را ثبــت می کننــد و مــا روندهــای قابل توجــه 

زیــادی را در نیمــه قــرن گذشــته تجربــه کرده ایــم، امــا پیامدهــای آن واضــح نبــوده انــد. وی معتقــد اســت 

کــه مقادیــر تغییــرات در عیــن دشــواری اندازه گیــری، بســیار حیاتــی اســت. به عنوان مثــال اگــر ســازمان ملــل 

از 51 عضــو مؤســس بــه 300 عضــو در ســال 2050 برســد، آیــا می تــوان گفــت ایــن هــامن ســازمان قبلــی 

اســت. مطمئنــاً عواقــب اجتامعــی، سیاســی و اقتصــادی در ایــن تغییــر بســیار مهــم هســتند. او تأکیــد دارد 

کــه تغییــرات کمــی بــه عواقــب کیفــی متصــل اســت. هالســتی ماهیــت فعالیــت را در رونــد تغییــر مهــم 

می دانــد و معتقــد اســت اگــر یــک جنــگ 40 هــزار تلفــات داشــته باشــد، احتــامالً یــک موضــوع خربســاز 

اســت؛ امــا زمانــی کــه 40 هــزار شــهروند اروپایــی ســاالنه در تصادفــات جــاده ای مــی میرنــد، منی توانــد 

تبدیــل بــه یــک موضــوع خــربی شــود؛ بنابرایــن، مقیــاس در اینجــا نــه بعــد مکانــی و زمانــی، بلکــه نــوع 

.)Holsti,1998:5( ماهیــت رویــداد اســت

ــد.  ــی می کن ــر معرف ــی تغیی ــانه های اصل ــوان نش ــزرگ« را به عن ــع ب ــتی »وقای ــا، هالس ــر رونده ــاوه ب ع

مــراد هالســتی از وقایــع بــزرگ، رویدادهــای قابل توجــه، چشــم گیر و فــرده اســت. او معتقــد اســت کــه 

ــر  ــه تغیی ــد منجــر ب ــن امــر می توان ــدی می شــوند و همی ــزرگ پیکربن ــع ب دوره هــای تاریخــی حــول وقای

.)Holsti,1998:7( الگوهــای قبلــی و منشــأ خلــق الگوهــای جدیــد شــود

مطابــق بــا آنچــه از روش تحلیــل تأثیــر رونــد و ادبیــات تولیدشــده پیرامــون مســئله تغییر بیان شــد، پژوهش 

ــن  ــی اســت کــه ای ــه جهان ــزرگ درصحن ــداد ب ــد 19 یــک روی ــد کــه پاندمــی کووی حــارض اســتدالل می کن
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مقالــه بــا مترکــز بــر آن قصــد دارد تــا تأثیــر آن بــر مهم تریــن روندهــای سیاســت جهانــی بررســی کنــد. بــدون 

شــک و مطابــق بــه آنچــه جیمــز روزنــا بیــان می کنــد، تغییــر در رونــد پارامرهــای جهانــی، ماهیــت نظــام 

بین امللــل را مشــخص خواهــد کــرد. درحالی کــه ایــن مقالــه پاندمــی کوویــد 19 را به عنــوان متغیــر مســتقل 

انتخــاب کــرده اســت، امــا تحلیلــی جامــع از همــه روندهــای سیاســت جهانــی نیســت و ادعــا منی شــود کــه 

باشــد. انبوهــی از پویایی هــای محلــی، منطقــه ای و بین املللــی در صحنــه جهانــی وجــود دارد و منی تــوان 

امیــدوار بــود کــه همــه آن هــا را در یــک مقالــه بررســی کــرد. در عــوض ایــن پژوهــش تأثیــر پاندمــی را بــر 4 

رونــد )امنیــت جهانــی و جهانی شــدن، اثربخشــی نهادهــای بین املللــی، رقابــت قدرت هــای بــزرگ و رونــد 

ــی و  ــن پارامرهــای سیاســت جهان ــه نظــر می رســد مهم تری ــرار می دهــد کــه ب ــی( موردبررســی ق همگرای

نظــم بین املللــی را تشــکیل می دهنــد.

کووید 19 و تحول روند جهانی شدن و امنیت

برخــاف ســایر ابعــاد امنیــت انســانی، ســامت یــک مشــکل امنیتــی اســت کــه مقامــات سیاســی منی تواننــد 

ــود  ــه وج ــی ب ــه ای و محل ــطح منطق ــه در س ــتی ک ــکات بهداش ــد. مش ــی کنن ــی از آن چشم پوش به راحت

می آینــد ایــن امــکان را دارنــد کــه مناطــق را خیلــی رسیــع تغییــر و در طوالنی مــدت اثــرات مخــرب خــود 

را ادامــه دهنــد. درواقــع، ویــروس بیامری هــای ماننــد ایــدز، ســارس، آنفوالنــزای مرغــی و خوکــی، ابــوال و در 

آخــر کوویــد 19 کــه پــس از پایــان جنــگ رسد ظهــور و باعــث مــرگ هــزاران نفــر شــدند، مســتعد جهــش 

ــد.   ــرف مناین ــرل و برط ــد آن را کن ــی منی توانن ــی به راحت ــی و بین امللل ــان مل ــا و متصدی ــتند و دولت ه هس

طبیعتــاً عــدم مواجهــه صحیــح و حــل ایــن معضــل، یکــی از اصلی تریــن پویایی هایــی اســت کــه رابطه ایمنی 

و بهداشــت را در ســطح جهانــی ایجــاد می کنــد. در چنیــن رشایطــی و به مــوازات توســعه رسیــع امکانــات و 

فنــاوری ارتباطــات و حمل ونقــل، امنیــت و پیامدهــای آن دیگــر پدیــده ای نیســت کــه بتوانــد توســط دولــت 

یــا مرزهــای جغرافیایــی تعریــف شــود.

ایــن تحــوالت خــود را در درک و کاربردهــای امنیــت نشــان داده و بــه گســرش و تعمیــق مفهــوم امنیــت 

منجــر می شــود. گســرش و تعمیــق ایــن مفهــوم، ضمــن ارائــه چشــم اندازی جامــع در موضوعــات مرتبــط 

بــا تهدیــدات و گــذار از مســائل نظامــی و منابــع ســنتی، زمینــه را بــرای طراحــی و سیاســت های امنیتــی در 

ســطوح فردی-اجتامعــی و منطقه ای-جهانــی فراهــم می کنــد. درعین حــال، زمانــی کــه مســئله امنیــت بــه 

حوزه هــای ماننــد اقتصــاد ، محیط زیســت ، غــذا ، بهداشــت ، انــرژی ، امنیــت ســایربی گســرش میابــد، مفهوم 

ادراک در مطالعــات امنیــت برجســته و حائــز اهمیــت می شــود. البتــه ایــن برجســتگی یــک پدیــده تــازه 

تأکیــد شــده نیســت. به طوری کــه آرنولــد ولفــرز در مطالعــات خــود اظهــار می کنــد کــه »امنیــت در یــک 

مفهــوم عینــی بــه معنــای عــدم تهدیــد علیــه ارزش هــای به دســت آمده، و امنیــت در یــک مفهــوم ذهنــی 

ــای فقــدان اضطــراب و تــرس از حفاظــت از ایــن ارزش هــا« اســت )Wolfers,1962:47(. ازایــن رو،  ــه معن ب

می تــوان گفــت کــه اپیدمــی کوویــد 19 رونــد تحــول موردنظــر را تریــع کــرده و درک و اقدامــات امنیتــی 

بازیگــران، تأثیــر تقویت کننــده ای در مســیر ایجــاد یــک شــخصیت منشــوری و چندوجهــی از مفهــوم امنیــت 

داشــته اســت.

ــق تبدیل شــده و  ــدی عمی ــه تهدی ــن پاندمــی ب ــوان اســتدالل کــرد کــه ای ــه گســرش امنیــت، می ت در زمین

مســائل اجتامعــی، اقتصــادی و نظامــی و همچنیــن امنیــت بهداشــت را تحــت تأثیر قــرار داده اســت. امروزه 

از جلســات مهــم ســطح بــاال و بین املللــی گرفتــه تــا معامــات بانکــی، از آموزش وپــرورش تــا پخــش رســانه ای، 

از طریــق اینرنــت انجــام می شــود کــه ایــن وضعیــت اهمیــت امنیــت ســایربی را بیشــر افزایــش می دهــد. 

از طــرف دیگــر، ایــن واقعیــت کــه باعــث ایجــاد تهدیــد جــدی و تــرس در هــر دو ســطح فــردی و اجتامعــی 

می شــود، تأثیــر ادراکــی اپیدمــی را نشــان می دهــد. در برخــی کشــورها ، غــارت بازارهــا، خریــد بیش ازحــد 

ســهام، ماســک، ویتامیــن و محصــوالت بهداشــتی در بــازار، مشــاهده واکنــش و عصبانیــت در برابــر اقدامات 

ــی از  ــی ناش ــکل ادراک ــانه هایی از مش ــوان نش ــی را می ت ــذاری اجتامع ــه و فاصله گ ــده در قرنطین انجام ش

همه گیــر دانســت. همچنیــن در چارچــوب رویــه و درک امنیتــی چندوجهــی در مرحلــه فعلــی، تهدیدهــای 

امنیتــی ناشــی از همه گیــری را می تــوان در ابعــاد امنیتــی، اجتامعــی و اقتصــادی دســته بنــدی کــرد. 

ــه ایــن معنــی اســت کــه جمعیــت کــه مهم تریــن  ــه بخــش قابل توجهــی از مــردم  ب  شــیوع بیامری هــا ب

عامــل قــدرت دولت هــا محســوب می شــود، تحــت تأثیــر منفــی ایــن پاندمــی قــرار دارد. بــا توجــه بــه اینکــه 

ایــن شــیوع ایــن پاندمــی امــواج مختلفــی را ایجــاد کــرده و ویــروس آن ماهیــت جهش یافتــه دارد، می تــوان 

گفــت کــه پتانســیل اپیدمــی بــرای تأثیرگــذاری بــر جمعیــت کشــور بســیار زیــاد اســت.

افزایــش مخاطــرات اجتامعــی از دیگــر پیامدهــای ایــن پاندمــی اســت. هرچــه درجــه شــیوع ایــن بیــامری 

همه گیــر افزایــش می یابــد، می توانــد عواقــب مخربــی را بــرای نظــم عمومــی ایجــاد کنــد. بــه دلیــل افزایــش 

تعــداد مــوارد، وقتــی خدمــات بهداشــتی به رسعــت و به طــور مســاوی بــه کل مــردم ارائــه نشــود، احتــامل 

ــای  ــیوع بیامری ه ــزان ش ــش می ــا افزای ــن، ب ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــش می یاب ــی افزای ــای اجتامع ــروز جنبش ه ب

همه گیــر، ایــن امــکان وجــود دارد کــه افــراد، متایلــی بــه ادامــه زندگــی روزمــره و رفــن بــه محــل کار خــود 

نداشــته باشــند. در چنیــن رشایطــی خطــر اخــال در خدمــات اجتامعــی وجــود دارد و ثبــات نظــم عمومــی 

بــه خطــر می افتــد. ایــن وضعیــت به ویــژه بــرای کشــورهای ناپایــدار یــک مشــکل مهــم اســت. ایــن احتــامل 

وجــود دارد کــه دولت هــای موردبحــث در مراحــل بعــدی رونــد اپیدمــی ناپایدارتــر شــده و بــه حالت هــای 

ناموفــق تبدیــل شــوند.

از دیگــر پیامدهــای ایــن پاندمــی، آســیب بــه امنیــت اقتصادی اســت. اساســی ترین راه مبــارزه بــا بیامری های 

همه گیــر، کنــد کــردن زندگــی اجتامعــی یــا متوقــف کــردن آن به طــور کامــل اســت. ایــن بــه معنــای کاهــش 

رسعــت و توقــف فعالیت هــای اقتصــادی اســت. بنابرایــن، بنگاه هــای اقتصــادی بســته می شــوند، بیــکاری 

افزایــش می یابــد، ثبــات عرضــه کاالهــای اساســی مختــل می شــود و بخــش مالــی رضبــه می خــورد. 

ــی  ــد امنیــت ســایربی، امنیــت محیطــی و امنیــت غذای در چنیــن رشایطــی، انتظــار مــی رود مــواردی مانن

اهمیــت بیشــری پیــدا کنــد. رونــد احتاملــی تخریــب ناشــی از همه گیــری، مــوارد ایمنــی تولید و عرضــه مواد 

غذایــی پــاک و ســامل را در میــان موضوعــات امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی قــرار خواهــد داد و تاش هــا 

بــرای تخصیــص بودجه هــای کان بــرای رسمایه گذاری هــای مربــوط بــا ســامت و افزایــش ظرفیــت مبــارزه 

بــا تهدیدهــای پاندمــی تشــدید خواهــد شــد. تجربــه کوویــد 19 نشــان داد کــه نگرانی هــای امنیتــی دولت از 

رویکــرد جامــع امنیــت عبــور می کنــد و به طــور گســرده تر پذیرفتــه خواهــد شــد کــه مناطــق امنیتــی جدیــد 

ماننــد زیرســاخت های بهداشــتی، تولیــد و تأمیــن غــذا، آب متیــز، تغییــرات آب و هوایــی را منی تــوان مســتقل 

از مناطــق امنیتــی ســنتی ماننــد حامیــت از حاکمیــت و اســتقال کشــور در نظــر گرفــت.

افــزون بــر امنیــت جهانــی، رونــد جهانی شــدن یکــی از پارامرهــای مهــم در سیاســت جهانــی اســت کــه از 

رونــد پاندمــی بی تأثیــر نخواهــد بــود. اعتقــاد عمومــی کــه بــا جهانی شــدن پدیــد آمــد ایــن بــود کــه هرچــه 

مرزهــا اهمیــت خــود را از دســت بدهنــد، نقــش اصلــی دولت هــای ملــی از بیــن مــی رود و زندگــی اجتامعی 

ــه ایــن پرســش اســت کــه  ــدار خواهــد شــد. ایــن بخــش درصــدد پاســخ ب در یــک »دهکــده جهانــی« پای
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پاندمــی کوویــد 19 چگونــه می توانــد رونــد جهانی شــدن را تقویــت یــا تضعیــف کنــد؟

هنگامی کــه بــا یــک بحــران بین املللــی یــا تهدیــدی ماننــد اپیدمــی روبــرو می شــویم، مشــاهده می شــود 

ــه ســمت دولت هــای ملــی معطــوف  کــه افــراد به جــای فرایندهــا و نهادهــای جهانــی، چهــره خــود را ب

می کننــد. در حقیقــت، درحالی کــه نیروهــا و ســازمان های بین املللــی اقدامــی نکردنــد، دولت هــای ملــی 

توانســتند متــام امکانــات خــود را بســیج کننــد. یکــی از ادعاهــای لیــربال که پــس از نیمــه اول قرن 20 شــدت 

گرفــت و در چارچــوب تاش هــا بــرای یافــن راه حــل بــرای جنــگ تکویــن یافــت، افزایــش وابســتگی های 

سیاســی و تجــاری بین املللــی بــود. ایــن اصــل به ویــژه بعــد از دهــه 1950 بــه یکــی از کاربردهــای اساســی 

روابــط بین امللــل تبدیل شــده و گاهــی نتایــج مثبتــی نیــز ایجــاد کــرد. بــا همه گیــری، کشــورها متایــل بــه 

دور شــدن از ادغــام جهانــی و بازگشــت بــه منابــع خــود دارنــد. بــه عبارتــی، در چنیــن رشایطــی کشــورها 

متایــل بــه سیاســت های محافظــه کارانــه تــر و کاهــش تعامــات و ارتباطــات دارنــد. چنیــن وضعیتــی ممکن 

ــرس و اضطــراب  ــح شــود. از طــرف دیگــر، ادعــا می شــود کــه ت ــن رفــن عملکــرد صل اســت باعــث از بی

ناشــی از همه گیــری، عادت هــای روزمــره مــردم را تغییــر می دهــد و از ایــن لحــاظ ممکــن اســت تحــرکات 

ضــد جهانی ســازی را تحریــک کنــد. توقــف تحــرک بین املللــی بــه دالیلــی ماننــد تعطیــات، تحصیــات و 

خریــد از تــرس آلودگــی باعــث کوچــک شــدن جــدی مقیــاس تعامــات جهانــی خواهــد شــد. بــه همیــن 

ترتیــب، دور شــدن از سیاســت جهانــی و اجــرای اقدامــات امنیتــی بــرای نگرانی هــا و ترس هــای مشــابه نیــز 

تکمیل کننــده رونــد موردبحــث اســت. بنابرایــن ، دیــد فیزیکــی دولت-ملــت حتی محســوس تر خواهد شــد 

و سیاســت های خودکفایــی به جــای جهانی ســازی، مروعیــت بیشــری پیــدا می کنــد. اســتفاده گســرده از 

ایــن گرایش هــای حامیتــی منجــر بــه گســیختگی در روندهــای ادغــام جهانــی و دور شــدن از جهانی شــدن 

خواهــد شــد. در همیــن رونــد، تأثیــر زنجیــره تأمیــن جهانــی، کاهــش در بازارهــای ســهام، افزایش خســارات 

اقتصــادی و افزایــش بیــکاری توقــف و تعطیلــی تولیــد و تجــارت در بســیاری از مناطــق و کشــورها ازجملــه 

ایاالت متحــده آمریــکا و اتحادیــه اروپــا، ایــن انتظــار را افزایــش می دهــد کــه جهــان پــس از همه گیــری یــک 

بحــران بــزرگ را تجربــه کنــد. 

به عبارت دیگــر، درنتیجــه درس هایــی کــه از مشــکات تجربه شــده و رضر و زیان هــا فعلــی گرفتــه  می شــود، 

دولت هــا گزینــه ای را انتخــاب می کننــد کــه منی تواننــد نیازهــای خــود را در رحــم زنجیــره تولیــد جهانــی 

قــرار دهــد. ایــن وضعیــت به طــور طبیعــی به جــای کنشــگری جهانــی، بــه مــواد اولیــه داخلــی، رسمایــه، 

فنــاوری و زنجیره هــای تأمیــن اولویــت خواهــد داد و موجــب تســلط اقدامــات حامیتــی بــر برنامه هــای 

سیاســی خواهــد شــد.

در ایــن راســتا، اســتفان والــت یکــی از نــام هــای برجســته تئــوری واقع گرایــی، ادعــا می کنــد کــه تجربــه  

ــر  ــد را زی ــن رون ــت ای ــه واقعی ــرد ک ــا را وادار ک ــال و  م ــازی را فع ــد 19 گرایش هــای ضــد جهانی س کووی

ســؤال بربیــم.  او اظهــار مــی دارد کــه دولــت بازیگــر اصلــی زندگــی اجتامعــی مــا اســت. به عبارت دیگــر، 

رونــد جهانی ســازی منی توانــد دولــت را از ســازمان اصلــی زندگــی اجتامعــی دور کنــد. بنابرایــن ، مــا بــار 

دیگــر دیدیــم کــه در مواقــع تهدیــد و خطــر، افــراد بیــش از هــر چیــز بــه دولــت متوســل می شــوند و از 

دولت هــا و نهادهــای ملــی انتظــار راه حــل دارنــد. بنابرایــن، بــرای جلوگیــری از خطــرات احتاملــی، کشــورها 

ازاین پــس بااحتیــاط بــه فرآیندهــای جهانی ســازی نزدیــک می شــوند و بــه دنبــال ســاخت جهانــی هســتند 

کــه مرزهــای بین املللــی در آن برجســته تر و مؤثرتــر باشــد )Walt,2020:1(. به طــور خاصــه ، والــت 

اســتدالل می کنــد، مبــارزه بــا اپیدمــی  کــه علیــه جهانی ســازی تکامــل خواهــد یافــت، منجــر بــه ظهــور 

ــر می شــود. ــا آزادی کم ــی بســته تر ب »جهان

در حالــی تجربــه کوویــد 19  آینــده جهانی شــدن را زیــر ســال می بــرد، نبایــد فرامــوش کــرد کــه ویــروس بــه 

لطــف فرآینــد جهانی ســازی گســرش یافته و از ایــن طریــق بــه شــکل یــک اپیدمــی جهانــی درآمــده اســت. 

بــه همیــن دلیــل، می تــوان خــود اپیدمــی را تحولــی در نظــر گرفــت کــه ادعاهــای ســقوط یــا فروپاشــی نظم 

جهانــی را رد می کنــد. بــا توجــه بــه ایــن نکتــه و بــا یــک دیــدگاه خوش بینانه تــری نســبت بــه تحلیــل والــت، 

می تــوان چنیــن اســتدالل کــرد کــه شــکل جهانی شــدن ممکــن اســت تغییــر کنــد امــا متوقــف منی شــود. 

ــداوم جهانی شــدن تحــت رژیم هــای کنرل شــده و  ــورد ت ــه در م ــز هســتند ک ــتا،  کســانی نی ــن راس در ای

اســتبدادی صحبــت می کننــد. به عنوان مثــال، هــاس بــر ایــن بــاور اســت کــه جهانی ســازی به طــور کامــل 

متوقــف نخواهــد شــد و رونــد تاریــخ به طــور بنیــادی تغییــر نخواهــد کــرد و همه گیــری جهانــی به جــای 

اینکــه نقطــه عطفــی باشــد کــه باعــث گسســت های اساســی شــود، اثــرات تریع کننــده ای در عملکــرد 

.)Hass,2020:1( رونــد تاریخــی خواهــد داشــت

 در ایــن زمینــه، ادعــا می شــود کــه رونــد اپیدمــی به جــای قطــع کامــل جهانی شــدن، بــه بازنگــری محــدود در 

فرایندهــای جهانــی منجــر خواهــد شــد. بــه عبارتــی حتــی اگر جهانی شــدن به عنــوان یــک واقعیــت تاریخی 

ادامــه یابــد، تحــت تأثیــر همه گیــری، شــکلی بــه خــود می گیــرد کــه خطــرات موردبحــث را بــه حداقــل 

می رســاند. در ایــن چارچــوب ادعــا می شــود کــه جهانی ســازی از یکپارچگــی فــرده، کــه شــکل امــروزی 

ــد و  ــل می شــود کــه در آن تقســیامت منطقــه ای کــه زنجیره هــای تولی ــدی تبدی ــه ســاختار جدی اســت، ب

تأســیس را در درون خــود ایجــاد کرده انــد، ظهــور می کنــد. رابــرت کاپــان )2020( ایــن مرحلــه را فــاز دوم 

جهانی ســازی توصیــف می کنــد و معتقــد اســت »ویــروس کرونــا ویروســی اســت کــه نشــان دهنده متایــز 

.)Kaplan,2020:1( »تاریخــی بیــن فازهــای اول و دوم جهانی ســازی اســت

ــن  ــاز دارد. از ای ــی نی ــه همــکاری جهان ــی، ب ــک مشــکل جهان ــه حــل ی از طــرف دیگــر، بدیهــی اســت ک

ــک  ــل بی اســاس نیســت. این ی ــف نخواهــد شــد، دلی ــه تضعی نظــر ، ادعــای اینکــه جهانی شــدن منجــر ب

واقعیــت اســت کــه فرصت هــای ایجادشــده توســط جهانی ســازی را منی تــوان به راحتــی در رونــد رســیدگی 

بــه مشــکاتی کــه بیــش از کشــورهای ملــی اســت، کنــار گذاشــت. در ایــن راســتا، هــری کیســینجر تأکیــد 

می کنــد کــه راه برون رفــت از بحــران، همکاری هــای بین املللــی اســت. بــه همیــن دلیــل، دررونــد مبــارزه 

بــا ایــن اپیدمــی بــه رهــربان سیاســی را هشــدار می دهــد کــه همــکاری بین املللــی را جایگزیــن روش هــای 

مبــارزه در قالــب درون گرایــی کننــد. بــه گفتــه او، درحالی کــه دولت هــای ملــی در ســطح محلــی بــا ایــن 

اپیدمــی دســت وپنجه نــرم می کننــد، راه هــای توســعه فن آوری هــای جدیــد و تأمیــن منابــع اقتصــادی الزم 

.)Kissinger,2020:1( را بایــد در همــکاری جهانــی جســتجو کــرد

جــوزف اس. نــای، یکــی از پیشــگامان رشــته روابــط بین امللــل بــا نگرشــی مشــابه، اســتدالل می کنــد کــه برای 

دولت هــای ملــی امــکان نــدارد کــه به تنهایــی در مبــارزه بــا مشــکات جهانــی اقــدام کننــد. بــه گفتــه نــای، 

ــد  ــدات فرامــرزی مانن ــر تهدی ــه مزیــت قــدرت خــود در براب ایاالت متحــده بهــر اســت به جــای اعتــامد ب

.)Burns and Walt, Nye,2000:96( همه گیرهــا و تغییــرات آب و هوایــی، بــه همــکاری بین املللــی روی آورد

ــه  ــت ک ــر گرف ــی در نظ ــوان تحول ــد به عن ــد 19 را بای ــه کووی ــمند، تجرب ــن اندیش ــر ای ــن، از نظ  بنابرای

نشــان دهنده رضورت تأکیــد بــر گزینه هــای سیاســت خارجــی اســت کــه بــا دور شــدن از رقابــت بین املللــی، 

ــد.  ــرار می ده ــت ق ــکاری را در اولوی هم

در چارچــوب همــه ایــن رویکردهــا، می تــوان تصــور کــرد کــه تجربــه اپیدمــی، برخــاف دیدگاه هــای مخالف 
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ــه  ــری، ک ــه همه گی ــق خواهــد بخشــید. درنتیجــه، تجرب ــاال، جهانی ســازی را بیشــر تعمی گفته شــده در ب

طبیعتــاً یــک مشــکل جهانــی اســت، شــامل بســیاری از تحــوالت خواهــد بــود کــه یــک مبــارزه مشــرک و 

جهانــی را رضوری می کنــد. حتــی اگــر تدابیــری بــرای گــردش اشــخاص حقیقــی یــا کاالهــا و خدمــات اتخــاذ 

شــود، اجــرای کامــل ایــن اقدامــات بــا همــکاری ســطح جهانــی مجــدداً امکان پذیــر خواهــد بــود. بــه همیــن 

ــی  ــام اقتصــادی و اجتامع ــت ادغ ــری، اهمی ــدت ناشــی از همه گی ــر خســارات کوتاه م ــه ب ــا غلب ــل، ب دلی

جهانــی بــرای صلــح پایــدار، ثبــات و رفــاه مجــدداً موردتوجــه قرار خواهــد گرفــت و دور شــدن از فرایندهای 

جهانــی بــه هــامن انــدازه دامئــی نخواهــد بــود.

کووید 19 و سنجش اثربخشی نهادهای بین املللی

عــدم موفقیــت و عملکــرد ناموفــق نهادهــای بین املللــی )ســازمان ملــل ، ســازمان بهداشــت جهانــی و غیره( 

ــا در ســطح  ــن نهاده ــت ای ــه ظرفی ــکا ب ــامد و ات ــا اعت ــد 19باعــث می شــود ت ــا کووی ــارزه ب ــد مب در رون

ــن نهادهــا  ــا ای ــی می شــود ت ــش بین ــن پاندمــی پی ــد ای ــی دررون ــه عبارت ــد. ب ــدا کن ــی کاهــش پی بین امللل

مشــکل مروعیــت را تجربــه کننــد. 

ــد کــه اعتــامد جوامــع از نهادهــا و  ــاال ذکــر شــد، برخــی از مفــران اظهــار می دارن هامن طــور کــه در ب

ــه اســت، جهانی شــدن آســیب دیده و دولت هــای  ــی تغییریافت ــه کشــورهای مل ــی  ب فرایندهــای بین امللل

ــد. در ایــن راســتا، ریچــارد هــاس رئیــس اندیشــکده شــورای روابــط خارجــی  ــدا می کنن ملــی اهمیــت پی

آمریــکا بــر ایــن بــاور اســت کــه در رونــد پاندمــی و دوران پــس  از آن شــاهد ســه تغییــر اساســی در سیســتم 

بین املللــی خواهیــم بــود. به طوری کــه نظــم فعلــی از میــان برداشــته خواهــد شــد، فرآینــد جهانی شــدن 

ــر  ــن تفک ــاس ای ــت. اس ــد گرف ــکل خواه ــن ش ــات پک ــا و ترجیح ــا ارزش ه ــی ب ــود و نظم ــف می ش متوق

ــت و  ــد داش ــده ای نخواه ــی و اثبات ش ــان قطع ــک درم ــده نزدی ــی در آین ــه اپیدم ــت ک ــدگاه اس ــن دی ای

بنابرایــن مشــکات اجتامعــی، اقتصــادی و سیاســی بســته بــه میــزان افزایــش تلفــات، ویرانگــر خواهــد بود. 

به مــوازات ایــن، تأکیــد می شــود کــه بی تفاوتــی سیاســت خارجــی ناشــی از راهــربد »اول آمریــکا«، باعــث 

ایجــاد نارضایتــی زیــاد از کاخ ســفید و نهادهــای بین املللــی تحــت رهــربی آن، به ویــژه در محــدوده مبــارزه 

بــا اپیدمــی می شــود و چنیــن وضعیتــی زمینــه را ایجــاد نظــم جدیــد جهانــی تحــت رهــربی چیــن فراهــم 

می کنــد. پیش بینــی دیگــر هــاس در مــورد آینــده نظــم بین املللــی ایــن اســت کــه وابســتگی متقابــل ناشــی 

از جهانی شــدن، هــم رسعــت گســرش اپیدمــی را افزایــش می دهــد و هــم از کنــرل آن جلوگیــری می کنــد. 

عنوان شــده اســت كــه كشــورها به جــای پيگــري همکاری هــای الزم، بــا ســازوكارهاي دولت-ملــت خــود، 

ــت و اثربخشــی  ــی، عدم کفای ــا افزایــش فقــدان همــکاری بین امللل ــد و ب ــز حــل می کنن ــن مســئله را ني اي

.)2020,Haas( ــود ــت می ش ــی تقوی ــای بین امللل نهاده

در حقیقــت، بخشــی از عــدم توانایــی فعالیــت ایــن نهادهــا و نهادهــای بین املللــی مشــابه، بیشــر بــه دلیل 

عــدم وجــود رهــربی بین املللــی بــرای بــه راه انداخــن ایــن فرایندهــا اســت. درواقــع، نگــرش کشــورهایی کــه 

سیســتم بین املللــی را هدایــت می کننــد، تحــرک و ظرفیــت نهادهــای بین املللــی و ســازوکارهای آن هــا را 

تعییــن می کنــد. بااین وجــود، میــزان تهدیــد و ماهیــت مبــارزه بــا اپیدمــی ممکــن اســت باعــث شــود کــه 

دولت هــا در مرحلــه اول اقدامــات انــزوا طلبانــه ای را اتخــاذ کننــد. بــه همیــن دلیــل، ناکارآمــدی ابرقدرت ها، 

ــد،  ــر دارن ــی نقشــی مؤث ــد در بســیج نهادهــای بین امللل ــا می کن ــه ادع ــکا، ک ــژه ایاالت متحــده آمری به وی

منجــر بــه بحــث در مــورد بحران هــای سیســتمی می شــود. در ایــن مرحلــه، آنفوالنــزای اســپانیایی به عنــوان  

یکــی از مهم تریــن اپیدمی هــای تاریــخ جهــان، ازنظــر عواقــب بســیار آموزنــده اســت. آنفوالنــزای اســپانیایی 

در ماه هــای آخــر جنــگ جهانــی اول ظهــور کــرد و تقریبــاً 50 میلیــون نفــر را کشــت. تصــور می شــود کــه 

عــاوه بــر تلفــات انســانی، آنفوالنــزای اســپانیایی نقــش مهمــی در مراقبــت ایاالت متحــده از عدم مداخلــه 

در تحــوالت بین املللــی پــس از جنــگ دارد. بــه عبارتــی آنفوالنــزای اســپانیایی و تلفــات انســانی ناشــی از 

جنــگ جهانــی اول باعــث شــد تــا آمریکایی هــا در برخــورد بــا تحــوالت جهــان خــارج  تردیــد داشــته باشــند 

و سیاســت انزواطلبانــه را اتخــاذ کننــد )Davis,2018(. از ایــن نظــر، ایــن امــکان وجــود دارد کــه سیســتم 

بین املللــی پــس از اپیدمــی شــباهت هایی بــا سیســتمی کــه پــس از آنفوالنــزای اســپانیایی پدیــد آمــد، داشــته 

باشد. 

ادامــه ایــن امــر، اجــرای قوانیــن سیســتمی یــا وضــع قوانیــن جدیــد و ظهــور ظرفیــت رهــربی کافــی بــرای 

ــرف  ــرد. از ط ــد ک ــوار خواه ــری را دش ــس از همه گی ــتم پ ــد در سیس ــای جدی ــتقرار نهاده ــان از اس اطمین

دیگــر، حتــی اگــر ایاالت متحــده آمریــکا سیاســت های انزواگرایانــه خــود را ادامــه ندهــد، ممكــن اســت كــه 

ــار خودكفایــی خــود ، نگرشــی  ــر دانســن رفت ــا منطقی ت ــر اســاس تجــارب اپیدمــی و ب ــی ب دولت هــای مل

محافظت کننــده، درون گــرا و ملی گرایانــه اتخــاذ كننــد. بااین حــال، نبایــد فرامــوش کــرد کــه ممکــن اســت در 

جهــت مخالــف تحوالتــی ایجــاد شــود. اگــر گفتامن هــای پوپولیســتی بــرای مقابلــه بــا بحــران ناکافی باشــند، 

کــه بســیار محتمــل اســت، عــزت و اثربخشــی نهادهــای سیاســی دموکراتیــک منطقــی، شــفاف، کرثت گــرا و 

مشــارکتی افزایــش می یابــد. ایــن وضعیــت بــه مدت زمــان ادامــه بحــران، نحــوه مدیریــت و نــوع عواقــب 

آن بســتگی دارد. حتــی اگــر ســازوکارهای دولتــی قــوی و ایمــن بــا رهــربان حامیــت گرایانــه و پوپولیســت در 

ــاد در میان مــدت و بلندمــدت بــه شــکل های سیاســی دموکراتیــک  کوتاه مــدت پدیــدار شــود، به احتامل زی

.)Tisdall,2020:1( مشــارکتی بازخواهــد گشــت

در کنــار عــدم موفقیــت نهادهــای بین املللــی در مقابلــه بــا اپیدمــی، عــدم توانایــی در منایــش همبســتگی 

جهانــی و بنابرایــن اولویت بنــدی اســراتژی های مبــارزه ملــی، خطــرات اقتصــادی - اجتامعــی و سیاســی را 

در کشــورهایی کــه ظرفیــت و مهــارت ملــی ندارنــد، بــه همــراه خواهــد داشــت. ایــن اپیدمــی ظرفیــت و 

مروعیــت چنیــن کشــورهایی را از بیــن خواهــد بــرد و حتــی ممکــن اســت باعــث ســقوط برخــی از آن هــا 

ــه در آن  ــود ک ــی می ش ــتم بین امللل ــدار در سیس ــکاف های اقت ــور ش ــه ظه ــر ب ــت منج ــن وضعی ــود. ای ش

ــه  ــده می شــود ک ــر، دی ــه شــود. از طــرف دیگ ــد تغذی ــی می توان ــی و تروریســم بین امللل جنگ هــای داخل

رونــد اپیدمــی نیــز روندهــای مخالــف را آغــاز  و رشوع بــه متوقــف کــردن برخــی از جنگ هــای محلــی شــده 

اســت. دولــت ســعودی آتش بــس اعام شــده در یمــن را بــه بهانــه شــیوع بیــامری جهانــی مرتبــط دانســته 

اســت. یکــی از نتایــج ایــن واقعیــت ایــن اســت کــه تحــت رشایــط همه گیــری شــاهد نــرم شــدن جنگ هــای 

نیابتــی در خاورمیانــه باشــیم. تعجــب آور نخواهــد بــود کــه جنگ هــا در ســوریه و لیبــی مشــابه جنگ هــای 

یمــن حداقــل به طــور موقــت کاهــش یابــد. در دوره ای کــه تــرس و اضطــراب اپیدمــی محــور غالــب اســت و 

منابــع مالــی و انســانی در مبــارزه بــا اپیدمــی متمرکزشــده اند، انتظــار کاهــش نزاع هــای محلــی و منطقــه ای 

اشــتباه نخواهــد بــود.

کووید 19 و تعمیق رقابت قدرت های بزرگ

ــر کوویــد 19 در سیاســت جهانــی، سیاســت ابرقدرت هــا اســت.گنجاندن اپیدمــی  یکــی از ارکان مهــم تأثی

ــزرگ در ســطح نظامــی و اقتصــادی  ــدرت ب ــروز دو ابرق ــه ام ــن، ک ــکا و چی ــت ایاالت متحــده آمری در رقاب

هســتند، زمینــه را بــرای یــک رونــد بحــران غیرمتعــارف جدیــد بیــن قدرت هــای بــزرگ فراهــم کــرده اســت. 

ایــن پاندمــی بــرای هــر دو قــدرت بــه ابــزاری تبلیغاتــی تبدیل شــده و علیــه یکدیگــر اســتفاده می شــود. در 
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دوره پیــش از همه گیــری، پویایــی رقابــت و درگیــری بیــن ایاالت متحــده آمریــکا و چیــن کامــاً مطابــق بــا 

ابزارهــای ســنتی بــود. 

در اوایــل دوره پــس از جنــگ رسد، ایاالت متحــده مطابــق بــا ابــزار قــدرت ســخت و نــرم خــود، بــه قــدرت 

هژمونیــک سیســتم بین امللــل تبدیــل شــد. در ایــن دوره، ایاالت متحــده آمریــکا بــا اتــکا بــه ابــزار قــدرت نــرم 

در سیاســت جهانــی و ظرفیت هــای مــادی خــود، توســط محافــل دانشــگاهی و فكــری به عنــوان یــك رهــرب 

در ســاختار تــک قطبــی سیســتم بین امللــل شــناخته شــد. بااین وجــود، موقعیــت پیش گفتــه ایاالت متحــده 

ــه  ــد ک ــد کرده ان ــا تأکی ــا باره ــن بحث ه ــرد. ای ــاد ک ــل ایج ــن محاف ــدی را در ای ــای جدی ــکا بحث ه آمری

ــی  ــان باق ــدرت واحــد در سیاســت طوالنی مــدت جه ــک ابرق ــوان ی ــد به عن ــکا منی توان ایاالت متحــده آمری

مبانــد و قدرت هــای در حــال ظهــور چالشــی جدیــد بــرای ایاالت متحــده در ابعــاد نظامــی و اقتصــادی ایجــاد 

.)Alison,2017( می کننــد

 ادبیــات دانشــگاهی بــا مترکــز بــر ایــن موضــوع تأکیــد می کننــد کــه بزرگ تریــن چالــش بــرای ایاالت متحــده 

آمریــکا توســط چیــن انجــام خواهــد شــد و ایــن بحــث به وضــوح در ســند موقــت امنیــت ملــی دولــت 

بایــدن کــه در ســوم مــارس 2021 منتــر شــد، گنجانده شــده اســت کــه »چیــن تنهــا قــدرت بالقــوه ای اســت 

کــه بــا اتــکا بــه قــدرت تجمیعــی خــود می توانــد چالشــی پایــدار بــرای سیســتم بین املللــی فعلــی باشــد« 
.)Interim National Security Strategic Guidance,2021:8(

عاملــی کــه باعــث شــده چیــن به عنــوان یــک قــدرت در حــال خیــزش، بــه یــک ابرقــدرت تبدیــل شــود، 

توســعه رسیــع اقتصــادی اســت. چیــن بــا توســعه اقتصــادی رسیعــی کــه داشــته، چالــش بزرگــی را در زمینــه 

دفاعــی و نظامــی بــرای ایاالت متحــده ایجــاد کــرده و امــروز بافاصلــه پــس از آمریکا بــا بودجــه 200 میلیارد 

ــزرگ تبدیل شــده اســت. در رشایــط کنونــی، هــر دو قــدرت در حــال  ــه دومیــن قــدرت نظامــی ب دالری ب

فعال ســازی مجــدد ابزارهــای نظامــی و اقتصــادی خــود هســتند تــا به عنــوان کشــور پیــرو از ایــن اپیدمــی 

ــکا و چیــن دونیرویــی هســتند کــه به طــور مســتقیم  خــارج شــوند. ایــن مســئله کــه ایاالت متحــده آمری

بازارهــای جهانــی را تعییــن می کننــد، نگرانی هــای مربــوط بــه رکــود جهانــی را نیــز بــه وجــود آورده اســت. 

ویــروس کرونــا عــدم اطمینــان اقتصــادی را بــه همــراه داشــته و  تصویــری منفــی از اقتصــاد پدیــد آورده 

اســت. 

ایــن پاندمــی باعــث شــده بســیاری از کشــورها، وضعیــت اضطــراری اعــام کننــد و فعالیت هــای اقتصــادی 

در رسارس کشــور تــا حــد زیــادی کاهــش دهنــد. به عنوان مثــال، بیــش از 30 میلیــون نفــر در ایاالت متحــده 

تقاضــای بیــکاری کردنــد و رکــوردی را در ایــن زمینــه در تاریــخ ایاالت متحــده بــه وجــود آوردنــد. یکــی دیگــر 

از تأثیــرات ایــن اپیدمــی در اقتصــاد آمریــکا در زمینــه قیمــت نفــت پدیــدار شــد. به طــور خــاص، کاهــش 

شــدید تقاضــا بــرای نفــت در مــاه آوریــل باعــث شــد کــه قیمــت بشــکه نفــت بــرای اولیــن بــار در تاریــخ 

ایاالت متحــده آمریــکا ســیر منفــی را طــی کنــد. بــه همیــن ترتیــب ، تخمیــن زده می شــود کــه نــرخ بیــکاری 

 .)2020:1,Jones( واقعــی، کــه به رسعــت در حــال افزایــش اســت، ممکــن اســت بــه 25 درصــد نیــز برســد

به منظــور از بیــن بــردن اثــرات منفــی در ایــن کشــور، مجلــس مناینــدگان آمریــکا بودجــه 1/9 تریلیــون دالری 

دولــت جــو بایــدن را بــرای مقابلــه بــا تبعــات اجتامعــی و اقتصــادی شــیوع کوویــد۱۹ در ایاالت متحــده را 

تائیــد کــرد )شــفقنا،1399(. اثــر دیگــر بعــد اقتصــادی اپیدمــی در ایاالت متحــده آمریــکا در شــاخص های 

تولیــد ناخالــص داخلــی برجســته شــده اســت. بــر اســاس داده هــای تخمیــن زده شــده ، تصــور می شــود کــه 

.)Duffin,2020( ایــن اپیدمــی باعــث کاهــش 2.4 درصــدی تولیــد ناخالــص داخلــی آمریــکا شــود

از طــرف دیگــر، چیــن دومیــن اقتصــاد بــزرگ در جهــان و پــر تجارت تریــن کشــور پــس از ایاالت متحــده 

ــاً 28 درصــد از رشــد اقتصــادی کل جهــان را بیــن ســال های 2013  ــن ، کــه تقریب اســت. رشــد اقتصــاد چی

  .)Campell,2020( ــت ــته اس ــمگیری داش ــش چش ــری کاه ــل همه گی ــه دلی ــد، ب ــکیل می ده و 2018 تش

مشــابه تأثیــری کــه بــر ایاالت متحــده می گــذارد، نــرخ تولیــد ناخالــص داخلــی در ســه ماهه اول ســال 2020 

بــه میــزان 6.8 درصــد کاهش یافتــه اســت. کنــدی فعالیت هــای اقتصــادی در چیــن ماننــد ســایر بازارهــای 

جهانــی تأثیــر قابل توجهــی بــر نــرخ بیــکاری داشــته اســت کــه حــدود 30 میلیــون نفــر تعیین شــده اســت  

.)France24,2019(
ــکا و  ــان، ایاالت متحــده آمری ــن اقتصادهــای جه ــی در بزرگ تری ــود اقتصــادی ناشــی از اپیدم ــن، رک بنابرای

چیــن، کامــاً بــر اقتصــاد جهانــی تأثیــر می گــذارد. علی رغــم ایــن بحــران اقتصــادی جهانــی، عــدم اطمینــان 

از اینکــه اپیدمــی  کوویــد 19 چــه مــدت ادامــه خواهــد داشــت، باعــث ایجــاد یــک تصویــر کامــاً منفــی در 

اقتصــاد جهانــی شــده اســت. باوجــود همــه این هــا، هــر دو کشــور از تبدیــل اپیدمــی بــه یــک دســتور کار 

سیاســت خارجــی و اســتفاده از آن به عنــوان بــرگ برنــده در برابــر یکدیگــر غافــل نبوده انــد. اگرچــه چیــن 

اولیــن کشــوری بــود کــه کوویــد 19 را تجربــه کــرد، امــا تغییــر مرکــز اپیدمــی بــه مهم تریــن متحــد ایــاالت 

متحــده یعنــی اروپــا، یــک مزیــت بــرای گســرش حــوزه نفــوذ پکــن در خــارج شــناخته شــد. به طوری کــه 

در چنیــن رشایطــی پکــن باانگیــزه افزایــش اعتبــار خــود در عرصــه بین امللــل، کمــک هــای قابل توجهــی را 

بــه کشــورهای ماننــد اســپانیا و ایتالیــا انجــام داد. عــاوه بــر تجهیــزات پزشــکی، پکــن بــا ابزارهــای مختلــف 

دیپلامتیــک، رویکــرد سیاســت خارجــی فعــال را در کشــورهای اروپــای مرکــزی و رشقــی، آغــاز کــرده اســت. 

در ایــن منطقــه، چیــن تجربیــات خــود را در زمینــه کنــرل اپیدمــی از طریــق کنفرانــس ویدیویــی به اشــراک 

گذاشــته اســت. دیپلامســی اپیدمــی کــه توســط چیــن در اروپــا انجام شــده توســط برخــی محافــل به عنــوان 

.)Brattberg and corre,2020( جــاده ابریشــم ســامت« تعریف شــده اســت«

به مــوازات تــاش پکــن، بســیاری از کشــورها در مقیــاس جهانــی بــا تأکیــد بــر اینکــه هیــچ اقدامــی بــرای 

مهــار ویــروس در چیــن انجام نشــده اســت، چیــن را عامــل اصلــی ایــن پاندمــی در رسارس جهــان می داننــد. 

ــارت وارده  ــربان خس ــرای ج ــد ب ــه می توانن ــد ک ــام کرده ان ــورها اع ــی از کش ــط، برخ ــن رشای ــال ای ــه دنب ب

ــود   ــد ب ــان و هلن ــب آمل ــن از جان ــه چی ــا علی ــن واکنش ه ــورد از بزرگ تری ــد. دو م ــکایت کنن ــن ش از چی

.)Erlanger,2020(
سیاســت ایاالت متحــده علیــه چیــن در مــورد اپیدمــی بــا مقــر دانســن چیــن و پذیرفــن مســئولیت شــکل 

می گیــرد. بــر ایــن اســاس، در مــاه آوریــل بــرای اولیــن بــار، مدیــران ارشــد در ایاالت متحــده آمریــکا ادعــا 

کردنــد کــه چیــن ویــروس را در محیــط آزمایشــگاهی تولیــد کــرده و عمــداً آن را شــیوع داده اســت. ترامــپ 

و مناینــدگان حــزب جمهوری خــواه از همــه ایــن تاش هــا حامیــت کردنــد. بافاصلــه پــس از اظهــارات منابــع 

اطاعاتــی آمریــكا، رئیــس ســتاد آمریــكا مــارك میــى اظهار داشــت كــه ایاالت متحــده در حال انجــام مطالعات 

فــرده در مــورد احتــامل تولیــد عمــدی ویــروس در چیــن اســت )Campbeld, Atwood and ferez,2020(. از 

ســوی دیگــر، ترامــپ در ایــن اپیدمــی از گفتــامن تهاجمــی علیــه چیــن اســتفاده کــرد و آن را ویــروس چینــی 

نامیــد و ادعــا کــرد کــه هزینه هــای اقتصــاد جهانــی بایــد به طــور کامــل توســط چیــن تأمیــن شــود. دولــت 

ترامــپ، کــه چیــن را مســئول اصلــی ایــن امــر می دانســت، اظهــار داشــت کــه بایــد 10 میلیــون دالر بــه 

ازای هــر نفــر کــه بــه دلیــل ویــروس در آمریــکا جــان خــود را ازدســت داده، دریافــت شــود. در مجلــس ســنا 

نیــز از طــرف حــزب جمهوری خــواه حامیــت بزرگــی از درخواســت ترامــپ بــرای جــربان خســارت شــد و 

دادســتان کل میســوری رونــد جــربان خســارت ویــروس را آغــاز کــرد )Erlanger,2020(.  بــا توجــه بــه تــاش 

هــای دولــت ترامــپ، اجــرای دیپلامســی بهداشــتی توســط چیــن باعــث ایجــاد یــک ســاختامن اعتــامد جدید 
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به ویــژه در اروپــا و جغرافیــای مختلــف شــد. در ایــن رونــد، چیــن در تــاش اســت تــا بــا توســل بــه یــک 

سیاســت خارجــی تهاجمــی، نفــوذ خــود را بــر اقتصــاد بزرگــی ماننــد اروپــا افزایــش دهــد تــا اپیدمــی را بــه 

یــک فرصــت تبدیــل کنــد. 

کووید 19 و بحران اعتامد در روند همگرایی 

بــدون شــک برجســته ترین مصــداق رونــد همگرایــی در نظــام بین امللــل، اتحادیــه اروپــا اســت. ایــن بخــش 

در رابطــه بــا تأثیــر پاندمــی کوویــد 19 بــر آینــده اتحادیــه اروپــا، اســتدالل می کنــد کــه ایــن بلــوک عظیــم 

ضمــن تحمــل بیشــرین آســیب در رونــد ایــن پاندمــی، در آینــده بــا بحــران اعتــامد و شــکاف عمیــق میــان 

ــورو محســوب  ــده حــوزه شــنگن و سیســتم ی ــرای آین ــدی جــدی ب اعضــا مواجــه خواهــد شــد کــه تهدی

می شــود کــه پیامــدی خوشــایندی بــر رونــد همگرایــی و مزیت هــای آن در سیاســت جهانــی نــدارد. 

اتحادیــه اروپــا همــواره بــا معضاتــی از قبیــل: رکــود در اقتصادهــای منطقــه یــورو، عــدم اجــرای حداقــل 

همبســتگی انســانی در رابطــه بــا مهاجــران، برگزیــت و خروج انگلیــس، موفقیــت روزافزون احزاب سیاســی 

پوپولیســت و راســت افراطــی در رسارس اروپــا و کاهــش تحمــل نســبت بــه اقلیت هــای مذهبــی و قومــی 

دســت وپنجه نــرم می کنــد. همــه ایــن مشــکات قبــاً  پرســش هــای جــدی در مــورد آینــده اتحادیــه اروپــا 

ایجــاد کــرده اســت. بــدون شــک، تردیــد در مــورد آینــده ایــن اتحادیــه بــا بحــران همه گیــری و عملکــرد 

ناموفــق کشــورهای عضــو آن شــدت می یابــد.

لــووک ون میــدالر، عــدم موفقیــت اتحادیــه اروپــا در مواجــه بــا ایــن پاندمــی را بــا متایــز میــان دو مفهــوم 

»سیاســت قوانیــن« و »سیاســت وقایــع« توضیــح می دهــد. درحالی کــه سیاســت قوانیــن بیشــر بــا نهادهای 

اتحادیــه اروپــا، رویه هــا و مفــاد توافق نامــه کار می کنــد، سیاســت وقایــع بــا توجــه بــه تحــوالت روزمــره در 

چارچــوب برنامه هــای سیاســی خــود کشــورهای عضــو شــکل می گیــرد )Middelaar,2019:10(. بــه همیــن 

ــن عمــل  ــر اســاس سیاســت قوانی ــی ب ــا به طورکل ــه اروپ ــل ، در طــول بحران هــای تجربه شــده، اتحادی دلی

می کنــد و ایــن فرایندهــا به گونــه ای طراحــی نشــده اند کــه بتواننــد رسیعــاً بــه بحران هــا پاســخ دهنــد و  

انتظــارات از کشــورهای عضــو را در زمــان بحــران بــرآورده ســازند.

ــک از  ــاً هیچ ی ــه تقریب ــرد ک ــور ک ــی ظه ــری زمان ــه  همه گی ــرد ک ــتدالل ک ــوان اس ــر می ت ــی دیگ از طرف

ــا  ــارزه ب ــد مب ــود و رون ــه روشــی معقــول و دامئــی قابل حــل نب ــا ب ــه اروپ بحران هــای ذکرشــده در اتحادی

ایــن بیــامری شــاهد تجــارب منفــی بــود کــه ایــن بحران هــا را بیش ازپیــش تعمیــق می بخشــد. درحالی کــه 

کشــورهای عضــو مجبــور بودنــد بــا اتــکا بــه ظرفیت هــای ملــی خــود با ایــن پاندمــی مقابلــه کننــد، اتحادیه 

اروپــا نتوانســت اقدامــی هامهنــگ رو میــان کشــورهای عضــو ایجــاد کنــد. بااین حــال، پــس از مدت هــا 

ــی ،  ــت مال ــن شــد کــه حامی ــر ای ــم ب ــه ابعــاد جــدی رســید، تصمی ــه آســیب های اپیدمــی ب و هنگامی ک

هرچنــد محــدود، از کشــورهای عضــو آســیب دیده ارائــه شــود. در ایــن میــان، کشــورهای شــاملی بســیار 

مایــل نیســتند منابــع جدیــدی را بــه کشــورهای جنوبــی کــه دارای مشــکات اقتصــادی مزمن هســتند، ارائه 

دهنــد. ازایــن رو شــکاف میــان شــامل و جنــوب در اتحادیــه اروپــا دور از ذهــن نیســت. 

از ســوی دیگــر، اســراتژی های ملــی کشــورهای عضــو بــرای مقابلــه بــا  ایــن همه گیــری نشــان داده اســت 

کــه اتحادیــه اروپــا رصفــاً مبتنــی بــر ارزش هــای مشــرک نیســت، بلکــه مبتنی بــر منافع اســراتژیک مشــرک 

نیــز هســت. درواقــع ، در تضــاد بــا ارزش هــای اساســی اتحادیــه اروپــا ماننــد حاکمیت قانــون و دموکراســی، 

روش هایــی ماننــد بســن مرزهــا، تعلیــق فعالیت هــای تجــاری شــامل گــردش تجهیــزات پزشــکی و حتــی 

توقیــف محصــوالت پزشــکی ســفارش شــده از خــارج توســط برخــی از کشــورها دیگــر قبــل از رســیدن بــه 

کشــور هــدف، نشــان داد کــه اتحادیــه اروپــا یــک نــه یــک بلــوک ارزشــی، بلکــه یــک بلــوک متشــکل از 

منافــع اســراتژیک غیرقابل جمــع در مواقــع بحرانــی اســت. چنیــن رشایطــی کشــورهای عضــو را بیشــر بــه 

ــن  ــت ممک ــن وضعی ــه ای ــم ک ــم بگویی ــاند. می توانی ــری می کش ــس از همه گی ــه پ ــت های یک جانب سیاس

اســت بحــران مروعیــت را کــه هــر از چنــد گاهــی در داخــل اتحادیــه اروپــا مطرح شــده اســت، تعمیــق 

بخشــد. درواقــع ، »همبســتگی اروپــا« ، کــه تصــور می شــود روح اتحادیــه اســت، به هیچ وجــه مســتحکم 

نیســت. امــروز، تقریبــاً بــرای نخســتین بــار اســت کــه اتحادیــه اروپــا مــورد انتقــاد جــدی کشــورهای عضــو 

و شــهروندان آن هــا قــرار می گیــرد. ایــن وضعیــت بــه معنــای از دســت دادن اعتــامد اتحادیــه اروپــا اســت. 

ایــن ســاختار کــه الگویــی بــرای همــکاری و ســازمان های منطقــه ای محســوب می شــود، بــه نظــر می رســد 

ــد. ــخ خــود را ســپری می کن حســاس ترین دوره تاری

در رشایــط کنونــی، نشــانه های بســیاری از وضعیــت نامتعــادل اتحادیــه وجــود دارد. درحالی کــه بســیاری 

از تخت هــای مراقبت هــای ویــژه در آملــان بیــکار هســتند، بســیاری از مــردم اســپانیا و ایتالیــا بــه دلیــل 

کمبــود تختخــواب جــان خــود را از دســت می دهنــد. با فروپاشــی سیســتم های بهداشــتی اســپانیا و فرانســه 

بــه دلیــل افزایــش تعــداد مــوارد، منی تــوان کمــک الزم را ارائــه داد. مائوریتزیــو ماســاری ، مناینــده دامئــی 

ایتالیــا در اتحادیــه اروپــا، گفــت: »هیــچ كشــور اتحادیــه اروپــا بــه درخواســت كمســیون اروپــا بــرای كمــك 

پاســخ نــداد. فقــط چیــن به صــورت یک جانبــه کمــک ارائــه داد. ایــن نشــانه خوبــی بــرای همبســتگی اروپــا 

نیســت« )Polotico,2020(. بــه همیــن ترتیــب، پــدرو ســانچز نخســت وزیر اســپانیا گفــت: »شــهروندان مــا 

در حــال مــرگ هســتند و ظرفیــت بیامرســتان هــای مــا رو پایــان اســت و ایــن بــا ایــن رشایــط، آینــده اروپــا 

.)Daily sabah,2020( »زیــر ســؤال رفتــه اســت

جمع بندی

هنــگام نوشــن ایــن مقالــه، پاندمــی کرونــا همچنــان رویکــرد تهاجمــی و ماهیــت جهش یافته خــود را حفظ 

کــرده و بازیگــران ملــی و بین املللــی در کشــف روش درمــان قطعــی و رویکــرد مهارکننــده ناموفق هســتند. 

اکنــون زمــان جذابــی اســت تــا بــه عواقــب و پیامدهــای ایــن پاندمــی بــر سیســتم بین املللــی و روندهــای 

اصلــی آن مترکــز شــود. بنابرایــن، مقالــه حــارض باهــدف بررســی تأثیــر پاندمــی کرونــا بــر ماهیــت سیســتم 

ــری  ــس از همه گی ــی را پ ــت جهان ــی سیاس ــای اصل ــده آن، رونده ــم اندازی از آین ــه چش ــل و ارائ بین املل

ــه  ــه ایــن پرســش پاســخ دهــد کــه پاندمــی کوویــد 19 چگون ــا ب ــا مــورد بررســی قــرارداد ت ویــروس کرون

روندهــای اصلــی و پارامرهــای نظــام بین امللــل را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت؟ ازآنجــا ایــن پاندمــی تلفات 

جانــی و هزینه هــای زیــادی را بــه سیســتم جهانــی و بازیگــران آن تحمیــل کــرده و چشــم انداز روشــنی برای 

مدیریــت و از میــان برداشــن آن وجــود نــدارد، پاســخ بــه ایــن پرســش از دو جهت بــرای مطالعــات بین امللل 

و دســت اندرکاران عرصــه سیاســت گذاری رضوری اســت.

از طرفــی، پویایــی ایــن پاندمــی نشــان داد کــه ایــن پدیــده نــه رصفــاً یــک فاجعــه بهداشــتی، بلکــه یــک 

متغییــر سیاســی، امنیتــی و اقتصــادی بــا ابعــاد جهانــی اســت کــه می توانــد تأثیر عمیقــی بر معــادالت نظام 

بین امللــل و مطالعــات روابــط بین امللــل بگــذارد. از طــرف دیگــر، الگــوی فعلــی نظــم جهانــی تحــت تأثیــر 

ایــن پاندمــی اســت و نشــانه های تغییــر روندهــای جهانــی تائیــد می کننــد کــه جهــان پــس  از ایــن پاندمــی 

تغییــر خواهــد کرد.



پاندومی کووید 19 و 

بازاندیشی پارامرتهای 

نظام بین امللل 

فصلنامه علمی 

مطالعات فرهنگ 

دیپلامسی، سال اول، 

شامره ۱، بهار۱۴۰۱

37 36

بــا ایــن تفاســیر، بخــش نخســت ایــن مقالــه بــه رابطــه پاندمــی کرونــا و امنیــت پرداخــت. یافته هــای ایــن 

بخــش نشــان داد کــه ایــن پاندمــی  نقشــی تقویت کننــده در نحــوه درک و اقدامــات امنیتی خواهد داشــت 

و پذیرفتنــی اســت کــه در آینــده شــاهد تقویــت مناطــق امنیتی جدیــد در حوزه زیرســاخت های بهداشــتی، 

تولیــد و تأمیــن غــذا، آب ســامل و تغییــرات آب و هوایــی باشــیم. در حقیقــت، این پاندمی محصــوالت غذایی 

را بــه کاالیــی اســراتژیک تبدیــل کــرد و پیــش بینــی می شــود در آینــده دولت هــا در عرصــه محصــوالت 

غذایــی ســعی خواهنــد کــرد تــا وابســتگی خارجــی را کاهــش دهنــد. از ســوی دیگــر، همه گیــری موجــب 

شــده تــا همــه افــراد، رشکت هــا و نهادهــای رســمی فعالیــت خــود را در فضــای مجــازی دنبــال کننــد و حتی 

مهم تریــن رخدادهــای سیاســی و انتخاباتــی یــک کشــور در فضــای الکرونیکــی انجام شــود، انتقــال فعالیت 

ــره ای  ــور غیرمنتظ ــایربی به ط ــت س ــیده و امنی ــت بخش ــازی را رسع ــد دیجیتال س ــی رون ــن فضای ــه چنی ب

اهمیتــی مضاعــف خواهــد یافــت. درعین حــال، تأثیــرات سیاســی، اجتامعــی و اقتصــادی و شــکاف اقتــدار 

در بســیاری از کشــورها می توانــد، خــوراک مناســبی بــرای ســازمان های تروریســتی و مهاجرت هــای نامنظــم 

باشــد. ازایــن رو، آینــده صلــح بین املللــی تحت الشــعاع قــرار خواهــد گرفــت. 

ــن  ــر در قوانی ــا شــاهد تغیی ــس از کرون ــان پ ــه در جه ــرد ک ــی ک ــش بین ــوان پی ــا می ت ــا یافته ه ــق ب مطاب

و هنجارهــای تنظیــم کننــده روابــط بیــن بازیگــران باشــیم. ایــن موضــوع رابطــه معنــاداری بــا عملکــرد 

ناموفــق و اثربخــش مناســب نهادهــای فعلــی بین املللــی دارد. در چنیــن رشایطــی، نهادهــای بین املللــی 

ــوان یکــی از ســازوکارهای رونــد جهانی شــدن، مروعیــت و کارایــی خــود را به طــور چشــم گیری از  به عن

دســت خواهنــد داد. بــه دنبــال ایــن تغییــر، رونــد جهانی شــدن از حرکــت بازخواهــد مانــد. به عنــوان یــک 

احتــامل ضعیــف، کشــورها از ادغــام جهانــی دور خواهنــد شــد و از یکپارچگــی جهانــی کناره گیــری خواهند 

کــرد، کشــورها پــس از همه گیــری بیــش از آنکــه بــه مکانیســم هــای بین املللــی متکــی باشــند، اتــکا بــه 

ظرفیت هــای ملــی و خودکفایــی را گزینــه منطقــی خواهنــد دانســت. دلیــل اصلــی ایــن وضعیــت ، ایــن 

اســت کــه  ویــروس مرزهــا، ملیــت، مذهــب، فرقــه، رنــگ یــا جغرافیــا را بــه رســمیت منی شناســد  و هــر 

کشــوری بایــد از خــود مراقبــت کنــد. علــت ضعــف ایــن احتــامل از این جهــت اســت کــه ویــروس کرونا یک 

پدیــده و فاجعــه جهانــی اســت و از کیفیتــی برخــوردار اســت کــه می توانــد یــک مبــارزه و رویکــرد جهانــی 

را بــرای دســتیابی بــه یــک راه حــل سیاســی مشــرک رضوری کنــد. در ایــن صــورت، احتــامل افزایــش بــاور 

بــه رضورت ابزارهــا و نهادهــای جهانــی نبایــد نادیــده گرفتــه شــود. 

رقابــت قدرت هــای بــزرگ، بــر ماهیــت و نظــم بین املللــی تأثیــر می گــذارد. تأثیــر ایــن پاندمــی بــر رونــد 

رقابــت ایــاالت متحــده به عنــوان معــامر نظــم فعلــی جهانــی و چین به عنــوان یــک قــدرت تجدیدنظرطلب، 

ــه بــود. یافته هــا نشــان می دهــد کــه مروعیــت ایاالت متحــده  از دیگــر مســائل مــورد بحــث ایــن مقال

به عنــوان قدرتــی کــه ادعــای رهــربی سیســتم بین املللــی را دارد، دررونــد مبــارزه بــا ایــن پاندمــی 

کاهش یافتــه اســت. در مقابــل، چیــن کــه متهــم بــه شــیوع ایــن پاندمــی اســت، تــاش کــرده تــا از طریــق 

اتــکا بــه تجربیــات خــود و ظرفیت هــای تجهیــزات درمانــی، از رشایــط بــه وجــود آمــده، نهایــت اســتفاده 

را در جهــت نفــوذ بین املللــی بــربد. افــزون بــر این هــا، چیــن همچنــان در رأس برنامــه سیاســت خارجــی 

ایاالت متحــده آمریــکا در دوره پــس از اپیدمــی قــرار خواهــد گرفــت. واضــح اســت کــه اظهــارات متهــم 

کننــده رئیس جمهــور ترامــپ و وزیــر امــور خارجــه مایــک پمپئــو در آینــده توســط دولــت بایــدن ادامــه 

خواهــد یافــت و زمینــه را بــرای ایجــاد یــک جنــگ رسد بیــن ایــن دو قــدرت رقــم خواهــد زد.

ــه اســت.  ــد قرارگرفت ــی موردتردی ــد همگرایــی در سیســتم فعل ــزرگ، رون ــر رقابــت قدرت هــای ب عــاوه ب

ــه  ــا توجــه ب ــی، ب ــر و الگــوی بین امللل ــک بازیگ ــوان ی ــا به عن ــه اروپ ــه اتحادی یافته هــا نشــان می دهــد ک

مشــکات دیرینــه خــود، بیشــرین آســیب را متحمــل شــده و بــا افزایــش بحــران اعتــامد و شــکاف عمیــق 

میــان اعضــای خــود، اکنــون بــا یــک بحــران وجــودی روبــه رو اســت. ایــن بحــران می توانــد عواقــب پایــداری 

بــرای اتحادیــه داشــته باشــد و بــا تــداوم ایــن رونــد، زنــده نگه داشــن اتحادیــه اروپــا در دوره پــس از اپیدمی 

کار ســاده ای نیســت. امــا بایــد در نظــر داشــت کــه ناامیدی هــای ناشــی از تنهــا مانــدن در طــول بحــران و  

غلبــه بــر مشــكات اقتصــادی ازجملــه بحــران مالــی و بیــكاری می توانــد موانعــی را بــر رس راه انحــال یــا 

تضعیــف اتحادیــه اروپــا ایجــاد کنــد. بنابرایــن ، اگرچــه تجربــه  ایــن پاندمــی شــوک خاصــی ایجــاد کــرد و 

زمینــه را بــرای ظهــور انتقادهــای جــدی داخلــی فراهــم و گفتــامن محافــل ضــد اتحادیــه را تقویت کــرد، اما 

انتظــار اینکــه ایــن پاندمــی منجــر بــه انحــال کامــل شــود واقع بینانــه نخواهــد بــود. بنابرایــن واضــح تریــن 

چشــم انداز از آینــده اتحادیــه اروپــا مبتنــی بــر ایــن محتــوا اســت کــه مبانــی همگرایــی در این بلــوک عظیم 

موردبازنگــری قــرار خواهــد گرفــت.

نهایتــاً وقتــی بــه تاریــخ سیاســی نــگاه می کنیــم، مشــاهده می شــود کــه سیســتم های بین املللــی به راحتــی 

مختــل می شــوند، امــا ســاخت سیســتم جدیــد آســان نیســت. به عبارت دیگــر، بــا همه گیــری، واضــح اســت 

کــه تغییــرات جــدی در سیســتم بین املللــی ایجــاد خواهــد شــد، ماننــد بعــد از جنــگ رسد و حــوادث 11 

ســپتامرب، امــا بــه نظــر می رســد دشــوار اســت بگوییــم کــه ایــن امــر باعــث تغییــر کامــل سیســتم بین املللــی 

ــود. می ش



پاندومی کووید 19 و 

بازاندیشی پارامرتهای 

نظام بین امللل 

فصلنامه علمی 

مطالعات فرهنگ 

دیپلامسی، سال اول، 

شامره ۱، بهار۱۴۰۱

39 38

منابع:

• Adler, Emmanuel, and Beverly Crawford )eds.( )1991(. Progress in Postwar Interna-
tional Relations. New York: Columbia University Press.
• Allison, G. )2017(, Destined For War: Can American and China Escape Thucydidess 
Trap, New York: Houghton M. H. Publishing. and Collaboration, Essays on International Politics
• Brattberg E. ve Le Corre P. )2020(, “No, COVID-19 Isn’t Turning Europe Pro-China 
)Yet(”, Diplomat
• Burns, N., Nye, J. S., ve Walt, S. )2020(, “How the World Will Look After the Corona-
virus Pandemic”
• Buzan, Barry, and R. J. Barry Jones )eds.( )1981(. Change and the Study of Interna-
tional Relations: The Evaded Dimension. London: Frances Pinter.
• Campbell J., Atwood K. ve Perez E. )2020(, “US explores possibility that coronavirus 
spread started in Chinese lab, not a market”, CNN
• Campell C. )2020(, “‘How Can I Get Through This?’ The Impact of Coronavirus
• Davis, K. C. )2018(, More Deadly Than War: The Hidden History of the Spanish Flu 
and the First World War, New York: Henry Hold and Co.
•	 Duffin	E.	(2020),	“Impact	of	the	coronavirus	pandemic	on	the	global	economy	Statis-
tics & Facts”, Statist
• Erlanger S. )2020(, “Global Backlash Builds Against China Over Coronavirus”,
• France24 )2019(, “China’s economy suffers historic slump due to Covid- 19”, 17 
Nisan, https://www.france24.com/en/20200417-china- gdp-contraction-gross-domestic-prod-
uct-coronavirus-covid-19-economy
• Haas, R. )2020(, “The Pandemic Will Accelerate History Rather Than Reshape, For-
eign Affairs.
• Holsti. K.J )1998(, The Problem of Change in International Relations Theory, Insti-
tute of International Relations The University of British Columbia, No 26
• Jones L., Palumbo D. ve Brown D. )2020(,” Coronavirus: A visual guide to the eco-
nomic impact”
• Kaplan, R. D. )2020(, “Coronavirus Ushers in the Globalisation We Were Afraid 
Of”, 20.03.2010, https://www.bloomberg.com/opinion/articles/ 2020-03-20/coronavirus-ush-
ers-in-the-globalization-we-were-afraid- of, Eriim Tarihi: 22.04.2020.
• Kissinger, Henry A., “The Coronavirus Pandemic Will Forever Alter the World Or-
der”, Wall Street Journal.
• Middelaar, L. Van )2019(, “Alarumus and Excursions: Improvising Politics on the 
European Stage, New Castle; Agenda Publising.
• New York Times
• on China’s Economy Is Only Just Beginning”
• Rosenau, James N. )1990(. Turbulence in World Politics. Princeton, NJ: Princeton 
University Press.
• Tisdall, S. )2020(, “Power, equality, nationalism: how the pandemic will reshape the 
world”, The Guardian
• Walt, S. M. )2020a(, “The Realist’s Guide to the Coronavirus outbreak”, Foreign 
Policy
• Gordon, Theodore Jay )1994(, “Futures Research Methodology. Trend Impact Anal-
ysis”, Available online at:  www.foresight.pl/assets/downloads/publications/Gordon1994-Tren-
dimpact.pdf

• Wolfers, A. )1962(, “National Security as an Ambiguous Symbol”, Discord
• White House )2021(, Interim National Security Strategic Guidance


