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کویــد  19در چیــن ظهــور کــرد و در مــدت کوتاهــی در رسارس جهــان گســرش یافــت .ایــن بیــاری بــه دلیــل
ویژگــی انتقــال آســان و رسیــع ،عــدم توســعه داروهــا و روشهــای درمــان ،بحثهایــی را در مــورد تأثیـرات سیاســی،
اجتامعــی و اقتصــادی در صحنــه ملــی و بیناملللــی ایجــاد کــرده اســت .بســته بــه مدتزمــان ،مقیــاس و منطقــه
گســرش ایــن بیــاری ،هنــوز مشــخص نیســت کــه ایــن مســئله تــا چــه می ـزان میتوانــد بــر سیســتم بیناملللــی
تأثیــر بگــذارد؛ امــا واضــح اســت کــه جهــان پــس از اپیدمــی ماننــد گذشــته نخواهــد بــود .ازای ـنرو ،مقالــه حــارض
باهــدف درک تاثیــرات کنونــی و پیامدهــای سیاســی ،امنیتــی و اقتصــادی ایــن اپیدمــی بــر سیســتم بیناملللــی،
قصــد دارد بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد کــه پاندمــی کوویــد  19چگونــه روندهــای اصلــی و پارامرتهــای نظــام
بینامللــل را تحــت تأثیــر ق ـرار داده اســت؟ و آیــا تحــوالت بــه وجــود آمــده در پهنــای سیاســت جهانــی میتوانــد
چشــمانداز منســجمی از سیســتم بیناملللــی تغییریافتــه را در دوره پســا کرونــا ترســیم کنــد؟ در راســتای پاســخ
بــه ایــن پرســش ،ارزیابــی و تحلیــل دادههــا بــا اتــکا بــه روش تحلیل-تاثیــر رونــد و آموزههــای ادبیــات تولیــد
شــده پیرامــون مســئله تغییــر در مطالعــات روابــط بینامللــل صورتبنــدی شــده اســت .یافتههــای پژوهــش
نشــان میدهــد کــه ایــن پاندمــی سیســتم بیناملللــی را بســیار شــکننده و نامطمــن کــرده و بــا تقویــت گفتــان
رئالیســم ،نظــم فعلــی در حــال دور شــدن از مســیری اســت کــه توســط سیاسـتهای نئولیـرال تعیــن شــده اســت.
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مقدمه
بســیاری از متغییرهــا ماننــد اقتصــاد ،سیاســت ،عوامــل فنــاوری و نظامی بر پویایی سیســتم
بیناملللــی تأثیــر میگذارنــد .وقتــی بــه بحثهــای اخیــر در محافــل علمــی و رســانهای
نــگاه میکنیــم ،میبینیــم کــه در مــورد تأثی ـرات و پیامدهــای اپیدمــی درصحنــه ملــی و
بیناملللــی اتفاقنظــر کاملــی وجــود نــدارد .از یکســو ادعــا میشــود کــه نظــم جهانــی
جدیــدی تحــت حاکمیــت چیــن برق ـرار خواهــد شــد ،از ســوی دیگــر ،اظهــار میشــود
کــه رونــد همهگیــری ،فروپاشــی چیــن را در طوالنیمــدت رقــم خواهــد زد .از طرفــی،
اســتدالل میشــود کــه ایــن پاندمــی پایــان جهانیشــدن را رقــم خواهــد زد ،از طرفــی دیگــر،
بیــان میشــود کــه نیــاز بــه همــکاری جهانــی حتــی تقویــت خواهــد شــد .در ایــن میــان،
پیشبینیهــای دیگــری بــر ایــن اســتدالل اســتوار اســت کــه در آینــده بــا افزایــش رونــد
ملیگرایــی ،تولیــد و تجــارت جهانــی قــدرت خــود را از دســت خواهــد داد و بســیاری از
رژیمهــا بــه دلیــل عــدم توانایــی مقابلــه بــا تأثی ـرات اقتصادی-اجتامعــی و سیاســی ایــن
پاندمــی ،ســقوط خواهنــد کــرد .واقعیــت غیرقابلانــکار ایــن اســت کــه در حــال حــارض
ایــن اپیدمــی بــه دلیــل عواقــب آن بــه یــک فاجعــه و تهدیــد جهانــی تبدیلشــده اســت.
ایــن ویــروس از زمــان ظهــور در دســامرب  2019بهطــور گســردهای گســرشیافته و منجــر بــه
مــرگ هـزاران انســان در اقصــا نقــاط جهــان شــده اســت .ازآنجاکــه هنــوز همهگیــری کنــرل
نشــده ،انتظــار زیــادی وجــود دارد کــه ارقــام دادهشــده روز بــه روز افزایشیافتــه و عواقــب
شــدیدتری ب ـرای انســان بــه دنبــال داشــته باشــد .در طــول تاریــخ ،منونــه هــای زیــادی از
بیامریهــای فراگیــر وجــود دارد کــه مرزهــای بیناملللــی را درنوردیــد و تحــوالت نوینــی را
در ســطح جهــان ایجــاد کردنــد .بهعنوانمثــال ،شناختهشــده اســت کــه طاعــون در اروپــا
در کشــف دنیــای جدیــد تأثیرگــذار بــود و ملوانــان اروپایــی ب ـرای اکتشــافات جغرافیایــی
و کشــف مکانهــای امــن و ســامل اقــدام بــه دریانــوردی کردنــد .بااینحــال ،امــروز ادعــا
میشــود کــه هیــچ اپیدمــی بهانــدازه کوویــد  19سیســتم بیناملللــی و دولتهــای ملــی را
دچــار بحـران و ناامیــدی نکــرده اســت.
هنــوز مشــخص نیســت کــه دوام ویــروس چقــدر اســت و در مقیــاس جهانــی چــه میـزان

آســیب میرســاند .بااینحــال ،رونــد اپیدمــی و پیشبینیهــای آینــده نشــان میدهــد کــه
بــهاحتاملزیــاد ایــن پرونــده عواقبــی بــه دنبــال خواهــد داشــت کــه بــر سیســتم بیناملللی
تأثیــر میگــذارد .ایــن ادعــا کــه جهــان پــس از کوویــد  19ماننــد گذشــته نخواهــد بــود ،یک
رویکــرد کامـاً پذیرفتــهشــده اســت .تأثیـرات ویرانگــر اپیدمــی در هــر گوشــه از جهــان و
تقریبـاً در هــر زمینـهای ،از روابــط بیــن فــردی گرفتــه تــا روابط بینامللــل ،از عــادات مرصف
روزانــه تــا زنجیــره تأمیــن جهانــی ،از دولتهــای ملــی گرفتــه تــا سیســتم بیناملللــی ،از
روابــط قــدرت محلــی تــا جنــگ قــدرت درصحنــه جهانــی ،بــا روشهــا و ســطوح مختلــف
احســاس میشــود.
در چارچــوب تأثی ـرات احتاملــی آنچــه در رونــد ایــن پاندمــی اتفــاق افتــاده و بــا اعتقــاد
بــر ایــن بــاور کــه تجربــه کوویــد  19ماننــد جنگهــای جهانــی اول و دوم ،انقــاب
اســامی ای ـران ،پایــان جنــگ رسد و حمــات  11ســپتامرب ،الگوهــای ذهنــی و ســاختاری
نظــام بینامللــل را دگرگــون خواهــد کــرد ،مقالــه حــارض قصــد دارد ضمــن درک تحــوالت و
رویههــای بــه وجــود آمــده در سیســتم بینامللــل از زمــان شــیوع ویــروس کرونــا ،تصویــری
از رخدادهــای احتاملــی در مــورد آینــده نظــام بینامللــل و ماهیــت آن ارائــه دهــد .بنابراین
پرســش اصلــی ایــن مقالــه ایــن گونــه طراحیشــده اســت کــه «پاندمــی کوویــد  19چگونــه
روندهــای اصلــی و پارامرتهــای نظــام بینامللــل را تحــت تأثیــر ق ـرار داده اســت؟ و آیــا
تحــوالت بــه وجــود آمــده در پهنــای سیاســت جهانــی میتوانــد چشـمانداز منســجمی از
سیســتم بیناملللــی تغییریافتــه را در دوره پســا کرونــا ترســیم کنــد؟»
در راســتای پاســخ بــه ایــن پرســش ،ارزیابــی یافتههــا بــا اتــکا بــه روش تحلیــل تاثیــر روند و
بهــره منــدی از روش کتابخانـهی و اســنادی در حوزههــای امنیــت جهانــی و جهانیشــدن،
اثربخشــی نهادهــای بیناملللــی ،رقابــت قدرتهــای بــزرگ و روندهــای همگرایــی صــورت
بنــدی شــده و پیشبینــی میشــود کــه نشــانههایی از تغییــر وضــع موجــود را در چارچــوب
ناتوانــی نهادهــای بیناملللــی ،تعمیــق رقابــت میــان قدرتهــای بــزرگ ،درون گرایــی
جهانــی ،بحـران اعتــاد در رونــد همگرایــی و تغییــر در قوانیــن و هنجارهــای تنظیمکننده
روابــط بیــن بازیگـران ،شــاهد باشــیم.
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انتخاب روش و مسئله تغییر در نظام بینامللل
بســیاری از متغییرهــا ماننــد اقتصــاد  ،سیاســت ،عوامــل فنــاوری و نظامــی بــر پویایــی سیســتم بیناملللــی
تأثیــر میگذارنــد .سیســتم بیناملللــی کــه پــس از جنــگ جهانــی دوم بــه یــک ســاختار دو قطبی تبدیل شــد،
پــس از انحــال اتحــاد جامهیــر شــوروی بــه نظــام تــک قطبــی به رهــری آمریــکا تغییــر یافــت .در حالی که
در ایــن سیســتم قدرتهایــی ماننــد چیــن ،ژاپــن و روســیه قــدرت تاثیرگــذاری باالیــی دارنــد ،امــا ایدئولــوژی
و اندیش ـههای غربــی همچنــان بــر ایــن سیســتم تســلط دارنــد .ســازمانهای بیناملللــی کــه در نتیجــه
تصمیــات دیپلامتیــک در عرصــه بینامللــل 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 مهمتریــن
وقایــع تاریــخ برشیــت قـرار گرفتــه اســت .از ایــن رو ،پژوهــش حــارض بــا توجــه بــه ماهیــت آیندهپژوهانــه
و بــه منظــور کشــف رخدادهــای احتاملــی ،از روش «تحلیــل تأثیــر رونــد» بهــره خواهــد بــرد .تحلیــل تأثیــر
رونــد يکــي از پرکاربردتريــن روشهــاي آیندهپژوهــی اســت کــه در اواســط دهــه  1990توســط «تئــودور
جــی گــوردن » 1در مقالـهای تحــت عنــوان «تحلیــل تأثیــر رونــد :روشــی بـرای آیندهپژوهــی » 2ارائــه شــد
( .)1994 ,Gordonبهطورکلــی در ایــن روش ،رونــد تحــت تأثیــر توالــی رویدادهــا قـرار میگیــرد و منظــور
از رویدادهــا نیــز هــان اتفاقهــای مهمــی هســتند کــه وقــوع آنهــا در شــکلگیری آینــده میتوانــد
نقــش مهمــی ایفــا کنــد .بــر ایــن اســاس ،روندهــا ،زنجیــره مســتمر رویدادهــا هســتند کــه هــم وضعیــت
کنونــی را مشــخص میکننــد ،هــم از موقعیتهــای احتاملــی آینــده خــر میدهنــد (.)Gordon,1994:1
عــاوه بــر روش تحلیــل ،موضوعــی کــه میتوانــد چارچــوب مناســبی را ب ـرای تبییــن موضــوع مــورد نظــر
فراهــم کنــد ،مســئله تغییــر اســت .اهمیــت مســئله تغییــر در روابــط بینامللــل بهقــدری اســت کــه بــاری
بــوزان ادعــا میکنــد کــه بحثهــای بــزرگ بیــن نظریــه پــردازان روابــط بینامللــل اســتدالل هــای ضمنــی در
مــورد ماهیــت تغییــر ،امکانــات و پیامدهــای آن اســت (.)Buzan and jones,1981:2
در میــان پارادایمهــای روابــط بینامللــل ،کســانی کــه برچســب رئالیســتی دارنــد بــا اعتقــاد بــه ســاختار
آنارشــیک ،مســئله تغییــر را بــه مباحثــی ماننــد تــوازن قــدرت و قطبهــای آن محــدود میکننــد .در مقابــل،
اندیشــمندان نحلــه لیربالیســم و ســازهانگاری ،دامنــه تغییرپذیــری را گســرش داده و معتقــد بــه تغییرپذیری
دولتهــا و منافــع هســتند .در ایــن میــان ،اندیشــمندان پسـتمدرن بــر ایــن باورنــد کــه مــا در دوره ای از
تغییـرات عمیــق زندگــی میکنیــم (.)Alder,1991
در میــان اندیشــمندان حــوزه مطالعــات بینامللــل ،جیمــز روزنــا از معــدود نظریــه پردازانــی اســت کــه بــه
مســئله تغییــر پرداختــه اســت .وی ارصار دارد کــه تحلیــل گــر یــا ناظــر معیارهــای ایجــاد میکنــد و بــر
اســاس آن میتوانــد تغییــر را پیشبینــی کنــد .بــه عقیــده روزنــا تغیی ـرات جهانــی فقــط در پارامرتهــا رخ
میدهــد .وی در تعریــف در ایــن مفهــوم معتقــد اســت کــه «پارامرتهــای یــک سیســتم چشــمههای تداومی
از هنجارهــا ،رویههــا و نهادهــای هســتند کــه تغییــر در آنهــا ،تحوالتــی را ایجــاد میکنــد» .روزنــا بــر
ایــن بــاور اســت کــه مــا وارد دوره جدیــدی بــا عنــوان «سیاســت پســا بیناملللــی » 3شــدهایم .او همچنیــن
تغییـرات خــرد را بهعنــوان تشــکیل «پایههــای یــک کل جدیــد» توصیــف میکنــد (.)Rosenau,1990:79
بهطورکلــی ،چندیــن برداشــت عمــده از مفهــوم تغییــر در مطالعــات روابــط بینامللــل وجــود دارد .گاهــا

تغییــر بهعنــوان جایگزیــن تلقــی میشــود .زمانــی کــه پایــان جنــگ رسد پیشبینــی بـرای آینــده را ترغیــب
کــرد ،برخــی از اندیشــمندان ،پایــان ایــن دوره را تغییــری اساســی در نحــوه ارتبــاط بــا ابرقدرتهــا تلقــی
کردنــد .بهطوریکــه مولــر ادعــا کــرد کــه بــا کاهــش احتــال جنــگ میــان قدرتهــای بــزرگ ،تحــول در
نظــام بینامللــل رخ خواهــد داد .مصــداق دیگــری چنیــن رویکــردی بــه مســئله تغییــر ،در تفکـرات ســاموئل
هانتینگتــون وجــود دارد .او در بخشــی از مطالعــات خــود پیشبینــی کــرد کــه جنگهــای متدنــی جایگزیــن
جنگهــای بیــن دولتــی خواهــد شــد .در ایــن روایــت از تغییــر ،الگــوی جدیــد نقطــه مقابــل یــک الگــوی
قدیمــی اســت.
روایــت دیگــری از تغییــر وجــود دارد کــه منجــر بــه ارتقــاء وضعیــت فعلــی میشــود .مطابــق دیــدگاه
ارائهشــده ،یــک پدیــده جدیــد لزومـاً جایگزیــن منیشــود ،بلکــه الگــوی قدیمــی میتوانــد بــا الگــوی جدیــد
همزیســتی داشــته باشــد .در ایــن صــورت ،تکامــل نتیجــه تغییــر اســت .در نظریههــای روابــط بینامللــل،
ایــن بــه معنــای پیچیدگــی اســت .بهعنوانمثــال ،رفتارهــای ســازگار بــا عنــارص رئالیســم در بســیاری از
مناطــق جهــان ادامــه دارد ،امــا بهمــوازات آن ،اشــکال جدیــد همــکاری و حکمرانــی نیــز درحالتوســعه
اســت .نهایت ـاً تغییــر را میتــوان بهمثابــه تحــول تعبیــر کــرد .تحــول میتوانــد از تغیی ـرات کمــی حاصــل
شــود و در یکزمــان طوالنــی اشــکال جدیــدی را ایجــاد کنــد .در ایــن تفســیر ،الگــوی جدیــد میتوانــد جــای
الگــوی قدیمــی را بگیــرد ،امــا درعینحــال ،شــامل میراثــی از الگوهــای قدیمیباشــد (.)Holsti,1998:7-8
پرسشــی کــه در اینجــا مطــرح میشــود ایــن اســت کــه مهمتریــن نشــانگان تغییــر چیســت؟ در پاســخ
بــه ایــن پرســش ،یکــی از اندیشــمندان بنــام مطالعــات روابــط بینامللــل بــر ایــن بــاور اســت کــه بررســی
«روندهــا » 4و «وقایــع بــزرگ ،» 5راهــردی اساســی ب ـرای اطمینــان از تغییــر اســت.
هالســتی 6بــر ایــن بــاور اســت کــه روندهــا یــک نــوع تغییــر را ثبــت میکننــد و مــا روندهــای قابلتوجــه
زیــادی را در نیمــه قــرن گذشــته تجربــه کردهایــم ،امــا پیامدهــای آن واضــح نبــوده انــد .وی معتقــد اســت
کــه مقادیــر تغییـرات در عیــن دشــواری اندازهگیــری ،بســیار حیاتــی اســت .بهعنوانمثــال اگــر ســازمان ملــل
از  51عضــو مؤســس بــه  300عضــو در ســال  2050برســد ،آیــا میتــوان گفــت ایــن هــان ســازمان قبلــی
اســت .مطمئنـاً عواقــب اجتامعــی ،سیاســی و اقتصــادی در ایــن تغییــر بســیار مهــم هســتند .او تأکیــد دارد
کــه تغییـرات کمــی بــه عواقــب کیفــی متصــل اســت .هالســتی ماهیــت فعالیــت را در رونــد تغییــر مهــم
میدانــد و معتقــد اســت اگــر یــک جنــگ  40هـزار تلفــات داشــته باشــد ،احتــاالً یــک موضــوع خربســاز
اســت؛ امــا زمانــی کــه  40ه ـزار شــهروند اروپایــی ســاالنه در تصادفــات جــاده ای مــی میرنــد ،منیتوانــد
تبدیــل بــه یــک موضــوع خــری شــود؛ بنابرایــن ،مقیــاس در اینجــا نــه بعــد مکانــی و زمانــی ،بلکــه نــوع
ماهیــت رویــداد اســت (.)Holsti,1998:5
عــاوه بــر روندهــا ،هالســتی «وقایــع بــزرگ» را بهعنــوان نشــانههای اصلــی تغییــر معرفــی میکنــد.
مـراد هالســتی از وقایــع بــزرگ ،رویدادهــای قابلتوجــه ،چشـمگیر و فــرده اســت .او معتقــد اســت کــه
دورههــای تاریخــی حــول وقایــع بــزرگ پیکربنــدی میشــوند و همیــن امــر میتوانــد منجــر بــه تغییــر
الگوهــای قبلــی و منشــأ خلــق الگوهــای جدیــد شــود (.)Holsti,1998:7
مطابــق بــا آنچــه از روش تحلیــل تأثیــر رونــد و ادبیــات تولیدشــده پیرامــون مســئله تغییر بیان شــد ،پژوهش
حــارض اســتدالل میکنــد کــه پاندمــی کوویــد  19یــک رویــداد بــزرگ درصحنــه جهانــی اســت کــه ایــن

1. Theodore Jay Gordon
2. Trend Impact Analysis. Futures Research Methodology
3. Post international Politics

4. Trends
5. Great Events
6. K.J. Holsti

25
فصلنامهعلمی
مطالعاتفرهنگ
دیپلامسی ،سال اول،
شامره  ،۱بهار۱۴۰۱

مقالــه بــا مترکــز بــر آن قصــد دارد تــا تأثیــر آن بــر مهمتریــن روندهــای سیاســت جهانــی بررســی کنــد .بــدون
شــک و مطابــق بــه آنچــه جیمــز روزنــا بیــان میکنــد ،تغییــر در رونــد پارامرتهــای جهانــی ،ماهیــت نظــام
بینامللــل را مشــخص خواهــد کــرد .درحالیکــه ایــن مقالــه پاندمــی کوویــد  19را بهعنــوان متغیــر مســتقل
انتخــاب کــرده اســت ،امــا تحلیلــی جامــع از همــه روندهــای سیاســت جهانــی نیســت و ادعــا منیشــود کــه
باشــد .انبوهــی از پویاییهــای محلــی ،منطق ـهای و بیناملللــی در صحنــه جهانــی وجــود دارد و منیتــوان
امیــدوار بــود کــه همــه آنهــا را در یــک مقالــه بررســی کــرد .در عــوض ایــن پژوهــش تأثیــر پاندمــی را بــر 4
رونــد (امنیــت جهانــی و جهانیشــدن ،اثربخشــی نهادهــای بیناملللــی ،رقابــت قدرتهــای بــزرگ و رونــد
همگرایــی) موردبررســی ق ـرار میدهــد کــه بــه نظــر میرســد مهمتریــن پارامرتهــای سیاســت جهانــی و
نظــم بیناملللــی را تشــکیل میدهنــد.
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کووید  19و تحول روند جهانی شدن و امنیت
برخــاف ســایر ابعــاد امنیــت انســانی ،ســامت یــک مشــکل امنیتــی اســت کــه مقامــات سیاســی منیتواننــد
ب هراحتــی از آن چشمپوشــی کننــد .مشــکالت بهداشــتی کــه در ســطح منطقــهای و محلــی بــه وجــود
میآینــد ایــن امــکان را دارنــد کــه مناطــق را خیلــی رسیــع تغییــر و در طوالنیمــدت اثـرات مخــرب خــود
را ادامــه دهنــد .درواقــع ،ویــروس بیامریهــای ماننــد ایــدز ،ســارس ،آنفوالنـزای مرغــی و خوکــی ،ابــوال و در
آخــر کوویــد  19کــه پــس از پایــان جنــگ رسد ظهــور و باعــث مــرگ هـزاران نفــر شــدند ،مســتعد جهــش
هســتند و دولتهــا و متصدیــان ملــی و بیناملللــی ب هراحتــی منیتواننــد آن را کنــرل و برطــرف مناینــد.
طبیعتـاً عــدم مواجهــه صحیــح و حــل ایــن معضــل ،یکــی از اصلیتریــن پویاییهایــی اســت کــه رابطهایمنی
و بهداشــت را در ســطح جهانــی ایجــاد میکنــد .در چنیــن رشایطــی و بهمــوازات توســعه رسیــع امکانــات و
فنــاوری ارتباطــات و حملونقــل ،امنیــت و پیامدهــای آن دیگــر پدیــدهای 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 میشــود .گســرش و تعمیــق ایــن مفهــوم ،ضمــن ارائــه چشـماندازی جامــع در موضوعــات مرتبــط
بــا تهدیــدات و گــذار از مســائل نظامــی و منابــع ســنتی ،زمینــه را بـرای طراحــی و سیاسـتهای امنیتــی در
ســطوح فردی-اجتامعــی و منطقهای-جهانــی فراهــم میکنــد .درعینحــال ،زمانــی کــه مســئله امنیــت بــه
حوزههــای ماننــد اقتصــاد  ،محیطزیســت  ،غــذا  ،بهداشــت  ،انــرژی  ،امنیــت ســایربی گســرش میابــد ،مفهوم
ادراک در مطالعــات امنیــت برجســته و حائــز اهمیــت میشــود .البتــه ایــن برجســتگی یــک پدیــده تــازه
تأکیــد شــده نیســت .بهطوریکــه آرنولــد ولفــرز در مطالعــات خــود اظهــار میکنــد کــه «امنیــت در یــک
مفهــوم عینــی بــه معنــای عــدم تهدیــد علیــه ارزشهــای بهدسـتآمده ،و امنیــت در یــک مفهــوم ذهنــی
بــه معنــای فقــدان اضط ـراب و تــرس از حفاظــت از ایــن ارزشهــا» اســت ( .)1962:47,Wolfersازای ـ نرو،
میتــوان گفــت کــه اپیدمــی کوویــد  19رونــد تحــول موردنظــر را ترسیــع کــرده و درک و اقدامــات امنیتــی
بازیگـران ،تأثیــر تقویتکننــدهای در مســیر ایجــاد یــک شــخصیت منشــوری و چندوجهــی از مفهــوم امنیــت
داشــته اســت.
در زمینــه گســرش امنیــت ،میتــوان اســتدالل کــرد کــه ایــن پاندمــی بــه تهدیــدی عمیــق تبدیلشــده و
مســائل اجتامعــی ،اقتصــادی و نظامــی و همچنیــن امنیــت بهداشــت را تحــت تأثیر قـرار داده اســت .امروزه
از جلســات مهــم ســطح بــاال و بیناملللــی گرفتــه تــا معامــات بانکــی ،از آموزشوپــرورش تــا پخــش رســانهای،

از طریــق اینرتنــت انجــام میشــود کــه ایــن وضعیــت اهمیــت امنیــت ســایربی را بیشــر افزایــش میدهــد.
از طــرف دیگــر ،ایــن واقعیــت کــه باعــث ایجــاد تهدیــد جــدی و تــرس در هــر دو ســطح فــردی و اجتامعــی
میشــود ،تأثیــر ادراکــی اپیدمــی را نشــان میدهــد .در برخــی کشــورها  ،غــارت بازارهــا ،خریــد بیشازحــد
ســهام ،ماســک ،ویتامیــن و محصــوالت بهداشــتی در بــازار ،مشــاهده واکنــش و عصبانیــت در برابــر اقدامات
انجامشــده در قرنطینــه و فاصلهگــذاری اجتامعــی را میتــوان نشــانههایی از مشــکل ادراکــی ناشــی از
همهگیــر دانســت .همچنیــن در چارچــوب رویــه و درک امنیتــی چندوجهــی در مرحلــه فعلــی ،تهدیدهــای
امنیتــی ناشــی از همهگیــری را میتــوان در ابعــاد امنیتــی ،اجتامعــی و اقتصــادی دســته بنــدی کــرد.
شــیوع بیامریهــا بــه بخــش قابلتوجهــی از مــردم بــه ایــن معنــی اســت کــه جمعیــت کــه مهمتریــن
عامــل قــدرت دولتهــا محســوب میشــود ،تحــت تأثیــر منفــی ایــن پاندمــی قـرار دارد .بــا توجــه بــه اینکــه
ایــن شــیوع ایــن پاندمــی امــواج مختلفــی را ایجــاد کــرده و ویــروس آن ماهیــت جهشیافتــه دارد ،میتــوان
گفــت کــه پتانســیل اپیدمــی بـرای تأثیرگــذاری بــر جمعیــت کشــور بســیار زیــاد اســت.
افزایــش مخاطـرات اجتامعــی از دیگــر پیامدهــای ایــن پاندمــی اســت .هرچــه درجــه شــیوع ایــن بیــاری
همهگیــر افزایــش مییابــد ،میتوانــد عواقــب مخربــی را بـرای نظــم عمومــی ایجــاد کنــد .بــه دلیــل افزایــش
تعــداد مــوارد ،وقتــی خدمــات بهداشــتی بهرسعــت و بهطــور مســاوی ب ـهکل مــردم ارائــه نشــود ،احتــال
بــروز جنبشهــای اجتامعــی افزایــش مییابــد .عــاوه بــر ایــن ،بــا افزایــش میــزان شــیوع بیامریهــای
همهگیــر ،ایــن امــکان وجــود دارد کــه افـراد ،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 میافتــد .ایــن وضعیــت بهویــژه بـرای کشــورهای ناپایــدار یــک مشــکل مهــم اســت .ایــن احتــال
وجــود دارد کــه دولتهــای موردبحــث در مراحــل بعــدی رونــد اپیدمــی ناپایدارتــر شــده و بــه حالتهــای
ناموفــق تبدیــل شــوند.
از دیگــر پیامدهــای ایــن پاندمــی ،آســیب بــه امنیــت اقتصادی اســت .اساسـیترین راه مبــارزه بــا بیامریهای
همهگیــر ،کنــد کــردن زندگــی اجتامعــی یــا متوقــف کــردن آن بهطــور کامــل اســت .ایــن بــه معنــای کاهــش
رسعــت و توقــف فعالیتهــای اقتصــادی اســت .بنابرایــن ،بنگاههــای اقتصــادی بســته میشــوند ،بیــکاری
افزایــش مییابــد ،ثبــات عرضــه کاالهــای اساســی مختــل میشــود و بخــش مالــی رضبــه میخــورد.
در چنیــن رشایطــی ،انتظــار م ـیرود مــواردی ماننــد امنیــت ســایربی ،امنیــت محیطــی و امنیــت غذایــی
اهمیــت بیشــری پیــدا کنــد .رونــد احتاملــی تخریــب ناشــی از همهگیــری ،مــوارد ایمنــی تولید و عرضــه مواد
غذایــی پــاک و ســامل را در میــان موضوعــات امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی قـرار خواهــد داد و تالشهــا
بـرای تخصیــص بودجههــای کالن بـرای رسمایهگذاریهــای مربــوط بــا ســامت و افزایــش ظرفیــت مبــارزه
بــا تهدیدهــای پاندمــی تشــدید خواهــد شــد .تجربــه کوویــد  19نشــان داد کــه نگرانیهــای امنیتــی دولت از
رویکــرد جامــع امنیــت عبــور میکنــد و بهطــور گســردهتر پذیرفتــه خواهــد شــد کــه مناطــق امنیتــی جدیــد
ماننــد زیرســاختهای بهداشــتی ،تولیــد و تأمیــن غــذا ،آب متیــز ،تغییـرات آب و هوایــی را منیتــوان مســتقل
از مناطــق امنیتــی ســنتی ماننــد حامیــت از حاکمیــت و اســتقالل کشــور در نظــر گرفــت.
افــزون بــر امنیــت جهانــی ،رونــد جهانیشــدن یکــی از پارامرتهــای مهــم در سیاســت جهانــی اســت کــه از
رونــد پاندمــی بیتأثیــر نخواهــد بــود .اعتقــاد عمومــی کــه بــا جهانیشــدن پدیــد آمــد ایــن بــود کــه هرچــه
مرزهــا اهمیــت خــود را از دســت بدهنــد ،نقــش اصلــی دولتهــای ملــی از بیــن مـیرود و زندگــی اجتامعی
در یــک «دهکــده جهانــی» پایــدار خواهــد شــد .ایــن بخــش درصــدد پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه
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پاندمــی کوویــد  19چگونــه میتوانــد رونــد جهانیشــدن را تقویــت یــا تضعیــف کنــد؟
هنگامیکــه بــا یــک بح ـران بیناملللــی یــا تهدیــدی ماننــد اپیدمــی روبــرو میشــویم ،مشــاهده میشــود
کــه اف ـراد بهجــای فرایندهــا و نهادهــای جهانــی ،چهــره خــود را بــه ســمت دولتهــای ملــی معطــوف
میکننــد .در حقیقــت ،درحالیکــه نیروهــا و ســازمانهای بیناملللــی اقدامــی نکردنــد ،دولتهــای ملــی
توانســتند متــام امکانــات خــود را بســیج کننــد .یکــی از ادعاهــای لیـرال که پــس از نیمــه اول قرن  20شــدت
گرفــت و در چارچــوب تالشهــا ب ـرای یافــن راهحــل ب ـرای جنــگ تکویــن یافــت ،افزایــش وابســتگیهای
سیاســی و تجــاری بیناملللــی بــود .ایــن اصــل بهویــژه بعــد از دهــه  1950بــه یکــی از کاربردهــای اساســی
روابــط بینامللــل تبدیلشــده و گاهــی نتایــج مثبتــی نیــز ایجــاد کــرد .بــا همهگیــری ،کشــورها متایــل بــه
دور شــدن از ادغــام جهانــی و بازگشــت بــه منابــع خــود دارنــد .بــه عبارتــی ،در چنیــن رشایطــی کشــورها
متایــل بــه سیاسـتهای محافظــه کارانــه تــر و کاهــش تعامــات و ارتباطــات دارنــد .چنیــن وضعیتــی ممکن
اســت باعــث از بیــن رفــن عملکــرد صلــح شــود .از طــرف دیگــر ،ادعــا میشــود کــه تــرس و اضط ـراب
ناشــی از همهگیــری ،عادتهــای روزمــره مــردم را تغییــر میدهــد و از ایــن لحــاظ ممکــن اســت تحــرکات
ضــد جهانیســازی را تحریــک کنــد .توقــف تحــرک بیناملللــی 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 اجـرای اقدامــات امنیتــی بـرای نگرانیهــا و ترسهــای مشــابه نیــز
تکمیلکننــده رونــد موردبحــث اســت .بنابرایــن  ،دیــد فیزیکــی دولت-ملــت حتی محســوستر خواهد شــد
و سیاسـتهای خودکفایــی بهجــای جهانیســازی ،مرشوعیــت بیشــری پیــدا میکنــد .اســتفاده گســرده از
ایــن گرایشهــای حامیتــی منجــر بــه گســیختگی در روندهــای ادغــام جهانــی و دور شــدن از جهانیشــدن
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
ایاالتمتحــده آمریــکا و اتحادیــه اروپــا ،ایــن انتظــار را افزایــش میدهــد کــه جهــان پــس از همهگیــری یــک
بحـران بــزرگ را تجربــه کنــد.
بهعبارتدیگــر ،درنتیجــه درسهایــی کــه از مشــکالت تجربهشــده و رضر و زیانهــا فعلــی گرفتـ ه میشــود،
دولتهــا گزین ـهای را انتخــاب میکننــد کــه منیتواننــد نیازهــای خــود را در رحــم زنجیــره تولیــد جهانــی
ق ـرار دهــد .ایــن وضعیــت بهطــور طبیعــی بهجــای کنشــگری جهانــی ،بــه مــواد اولیــه داخلــی ،رسمایــه،
فنــاوری و زنجیرههــای تأمیــن اولویــت خواهــد داد و موجــب تســلط اقدامــات حامیتــی بــر برنامههــای
سیاســی خواهــد شــد.
در ایــن راســتا ،اســتفان والــت یکــی از نــام هــای برجســته تئــوری واقعگرایــی ،ادعــا میکنــد کــه تجربــه
کوویــد  19گرایشهــای ضــد جهانیســازی را فعــال و مــا را وادار کــرد کــه واقعیــت ایــن رونــد را زیــر
ســؤال بربیــم .او اظهــار م ـیدارد کــه دولــت بازیگــر اصلــی زندگــی اجتامعــی مــا اســت .بهعبارتدیگــر،
رونــد جهانیســازی منیتوانــد دولــت را از ســازمان اصلــی زندگــی اجتامعــی دور کنــد .بنابرایــن  ،مــا بــار
دیگــر دیدیــم کــه در مواقــع تهدیــد و خطــر ،افـراد بیــش از هــر چیــز بــه دولــت متوســل میشــوند و از
دولتهــا و نهادهــای ملــی انتظــار راهحــل دارنــد .بنابرایــن ،بـرای جلوگیــری از خطـرات احتاملــی ،کشــورها
ازاینپــس بااحتیــاط بــه فرآیندهــای جهانیســازی نزدیــک میشــوند و بــه دنبــال ســاخت جهانــی هســتند
کــه مرزهــای بیناملللــی در آن برجســتهتر و مؤثرتــر باشــد ( .)2020:1,Waltبهطــور خالصــه  ،والــت
اســتدالل میکنــد ،مبــارزه بــا اپیدمــی کــه علیــه جهانیســازی تکامــل خواهــد یافــت ،منجــر بــه ظهــور

«جهانــی بســتهتر بــا آزادی کمــر میشــود.
در حالــی تجربــه کوویــد  19آینــده جهانیشــدن را زیــر ســال میبــرد ،نبایــد فرامــوش کــرد کــه ویــروس بــه
لطــف فرآینــد جهانیســازی گســرشیافته و از ایــن طریــق بــه شــکل یــک اپیدمــی جهانــی درآمــده اســت.
بــه همیــن دلیــل ،میتــوان خــود اپیدمــی را تحولــی در نظــر گرفــت کــه ادعاهــای ســقوط یــا فروپاشــی نظم
جهانــی را رد میکنــد .بــا توجــه بــه ایــن نکتــه و بــا یــک دیــدگاه خوشبینانهتــری نســبت بــه تحلیــل والــت،
میتــوان چنیــن اســتدالل کــرد کــه شــکل جهانیشــدن ممکــن اســت تغییــر کنــد امــا متوقــف منیشــود.
در ایــن راســتا ،کســانی نیــز هســتند کــه در مــورد تــداوم جهانیشــدن تحــت رژیمهــای کنرتلشــده و
اســتبدادی صحبــت میکننــد .بهعنوانمثــال ،هــاس بــر ایــن بــاور اســت کــه جهانیســازی بهطــور کامــل
متوقــف نخواهــد شــد و رونــد تاریــخ بهطــور بنیــادی تغییــر نخواهــد کــرد و همهگیــری جهانــی بهجــای
اینکــه نقطــه عطفــی باشــد کــه باعــث گسس ـتهای اساســی شــود ،اث ـرات ترسیعکننــدهای در عملکــرد
رونــد تاریخــی خواهــد داشــت (.)Hass,2020:1
در ایــن زمینــه ،ادعــا میشــود کــه رونــد اپیدمــی بهجــای قطــع کامــل جهانیشــدن ،بــه بازنگــری محــدود در
فرایندهــای جهانــی منجــر خواهــد شــد .بــه عبارتــی حتــی اگر جهانیشــدن بهعنــوان یــک واقعیــت تاریخی
ادامــه یابــد ،تحــت تأثیــر همهگیــری ،شــکلی بــه خــود میگیــرد کــه خط ـرات موردبحــث را بــه حداقــل
میرســاند .در ایــن چارچــوب ادعــا میشــود کــه جهانیســازی از یکپارچگــی فــرده ،کــه شــکل امــروزی
اســت ،بــه ســاختار جدیــدی تبدیــل میشــود کــه در آن تقســیامت منطق ـهای کــه زنجیرههــای تولیــد و
تأســیس را در درون خــود ایجــاد کردهانــد ،ظهــور میکنــد .رابــرت کاپــان ( )2020ایــن مرحلــه را فــاز دوم
جهانیســازی توصیــف میکنــد و معتقــد اســت «ویــروس کرونــا ویروســی اســت کــه نشــاندهنده متایــز
تاریخــی بیــن فازهــای اول و دوم جهانیســازی اســت» (.)Kaplan,2020:1
از طــرف دیگــر ،بدیهــی اســت کــه حــل یــک مشــکل جهانــی ،بــه همــکاری جهانــی نیــاز دارد .از ایــن
نظــر  ،ادعــای اینکــه جهانیشــدن منجــر بــه تضعیــف نخواهــد شــد ،دلیــل بیاســاس نیســت .اینیــک
واقعیــت اســت کــه فرصتهــای ایجادشــده توســط جهانیســازی را منیتــوان ب هراحتــی در رونــد رســیدگی
بــه مشــکالتی کــه بیــش از کشــورهای ملــی اســت ،کنــار گذاشــت .در ایــن راســتا ،هــری کیســینجر تأکیــد
میکنــد کــه راه برونرفــت از بح ـران ،همکاریهــای بیناملللــی اســت .بــه همیــن دلیــل ،دررونــد مبــارزه
بــا ایــن اپیدمــی بــه رهـران سیاســی را هشــدار میدهــد کــه همــکاری بیناملللــی را جایگزیــن روشهــای
مبــارزه در قالــب درونگرایــی کننــد .بــه گفتــه او ،درحالیکــه دولتهــای ملــی در ســطح محلــی بــا ایــن
اپیدمــی دسـتوپنجه نــرم میکننــد ،راههــای توســعه فنآوریهــای جدیــد و تأمیــن منابــع اقتصــادی الزم
را بایــد در همــکاری جهانــی جســتجو کــرد (.)Kissinger,2020:1
جــوزف اس .نــای ،یکــی از پیشــگامان رشــته روابــط بینامللــل بــا نگرشــی مشــابه ،اســتدالل میکنــد کــه برای
دولتهــای ملــی امــکان نــدارد کــه بهتنهایــی در مبــارزه بــا مشــکالت جهانــی اقــدام کننــد .بــه گفتــه نــای،
ایاالتمتحــده بهــر اســت بهجــای اعتــاد بــه مزیــت قــدرت خــود در برابــر تهدیــدات فرامــرزی ماننــد
همهگیرهــا و تغییـرات آب و هوایــی ،بــه همــکاری بیناملللــی روی آورد (.)Burns and Walt, Nye,2000:96
بنابرایــن ،از نظــر ایــن اندیشــمند ،تجربــه کوویــد  19را بایــد بهعنــوان تحولــی در نظــر گرفــت کــه
نشــاندهنده رضورت تأکیــد بــر گزینههــای سیاســت خارجــی اســت کــه بــا دور شــدن از رقابــت بیناملللــی،
همــکاری را در اولویــت ق ـرار میدهــد.
در چارچــوب همــه ایــن رویکردهــا ،میتــوان تصــور کــرد کــه تجربــه اپیدمــی ،برخــاف دیدگاههــای مخالف
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گفتهشــده در بــاال ،جهانیســازی را بیشــر تعمیــق خواهــد بخشــید .درنتیجــه ،تجربــه همهگیــری ،کــه
طبیعتـاً یــک مشــکل جهانــی اســت ،شــامل بســیاری از تحــوالت خواهــد بــود کــه یــک مبــارزه مشــرک و
جهانــی را رضوری میکنــد .حتــی اگــر تدابیــری بـرای گــردش اشــخاص حقیقــی یــا کاالهــا و خدمــات اتخــاذ
شــود ،اجـرای کامــل ایــن اقدامــات بــا همــکاری ســطح جهانــی مجــددا ً امکانپذیــر خواهــد بــود .بــه همیــن
دلیــل ،بــا غلبــه بــر خســارات کوتاهمــدت ناشــی از همهگیــری ،اهمیــت ادغــام اقتصــادی و اجتامعــی
جهانــی بـرای صلــح پایــدار ،ثبــات و رفــاه مجــددا ً موردتوجــه قرار خواهــد گرفــت و دور شــدن از فرایندهای
جهانــی بــه هــان انــدازه دامئــی نخواهــد بــود.

30
پاندومی کووید  19و
بازاندیشیپارامرتهای
نظام بین امللل

کووید  19و سنجش اثربخشی نهادهای بیناملللی
عــدم موفقیــت و عملکــرد ناموفــق نهادهــای بیناملللــی (ســازمان ملــل  ،ســازمان بهداشــت جهانــی و غیره)
در رونــد مبــارزه بــا کوویــد 19باعــث میشــود تــا اعتــاد و اتــکا بــه ظرفیــت ایــن نهادهــا در ســطح
بیناملللــی کاهــش پیــدا کنــد .بــه عبارتــی دررونــد ایــن پاندمــی پیــش بینــی میشــود تــا ایــن نهادهــا
مشــکل مرشوعیــت را تجربــه کننــد.
هامنطــور کــه در بــاال ذکــر شــد ،برخــی از مف ـران اظهــار میدارنــد کــه اعتــاد جوامــع از نهادهــا و
فرایندهــای بیناملللــی بــه کشــورهای ملــی تغییریافتــه اســت ،جهانیشــدن آســیبدیده و دولتهــای
ملــی اهمیــت پیــدا میکننــد .در ایــن راســتا ،ریچــارد هــاس رئیــس اندیشــکده شــورای روابــط خارجــی
س از آن شــاهد ســه تغییــر اساســی در سیســتم
آمریــکا بــر ایــن بــاور اســت کــه در رونــد پاندمــی و دوران پـ 
بیناملللــی خواهیــم بــود .بهطوریکــه نظــم فعلــی از میــان برداشــته خواهــد شــد ،فرآینــد جهانیشــدن
متوقــف میشــود و نظمــی بــا ارزشهــا و ترجیحــات پکــن شــکل خواهــد گرفــت .اســاس ایــن تفکــر
ایــن دیــدگاه اســت کــه اپیدمــی در آینــده نزدیــک درمــان قطعــی و اثباتشــدهای نخواهــد داشــت و
بنابرایــن مشــکالت اجتامعــی ،اقتصــادی و سیاســی بســته بــه میـزان افزایــش تلفــات ،ویرانگــر خواهــد بود.
بهمــوازات ایــن ،تأکیــد میشــود کــه بیتفاوتــی سیاســت خارجــی ناشــی از راهــرد «اول آمریــکا» ،باعــث
ایجــاد نارضایتــی زیــاد از کاخ ســفید و نهادهــای بیناملللــی تحــت رهــری آن ،بهویــژه در محــدوده مبــارزه
بــا اپیدمــی میشــود و چنیــن وضعیتــی زمینــه را ایجــاد نظــم جدیــد جهانــی تحــت رهــری چیــن فراهــم
میکنــد .پیشبینــی دیگــر هــاس در مــورد آینــده نظــم بیناملللــی ایــن اســت کــه وابســتگی متقابــل ناشــی
از جهانیشــدن ،هــم رسعــت گســرش اپیدمــی را افزایــش میدهــد و هــم از کنــرل آن جلوگیــری میکنــد.
عنوانشــده اســت كــه كشــورها بهجــای پيگــري همکاریهــای الزم ،بــا ســازوكارهاي دولت-ملــت خــود،
ايــن مســئله را نيــز حــل میکننــد و بــا افزایــش فقــدان همــکاری بیناملللــی ،عدمکفایــت و اثربخشــی
نهادهــای بیناملللــی تقویــت میشــود (.)2020,Haas
در حقیقــت ،بخشــی از عــدم توانایــی فعالیــت ایــن نهادهــا و نهادهــای بیناملللــی مشــابه ،بیشــر بــه دلیل
عــدم وجــود رهــری بیناملللــی بـرای بــه راه انداخــن ایــن فرایندهــا اســت .درواقــع ،نگــرش کشــورهایی کــه
سیســتم بیناملللــی را هدایــت میکننــد ،تحــرک و ظرفیــت نهادهــای بیناملللــی و ســازوکارهای آنهــا را
تعییــن میکنــد .بااینوجــود ،میـزان تهدیــد و ماهیــت مبــارزه بــا اپیدمــی ممکــن اســت باعــث شــود کــه
دولتهــا در مرحلــه اول اقدامــات انــزوا طلبانـهای را اتخــاذ کننــد .بــه همیــن دلیــل ،ناکارآمــدی ابرقدرتها،
بهویــژه ایاالتمتحــده آمریــکا ،کــه ادعــا میکنــد در بســیج نهادهــای بیناملللــی نقشــی مؤثــر دارنــد،
منجــر بــه بحــث در مــورد بحرانهــای سیســتمی میشــود .در ایــن مرحلــه ،آنفوالنـزای اســپانیایی بهعنــوان
یکــی از مهمتریــن اپیدمیهــای تاریــخ جهــان ،ازنظــر عواقــب بســیار آموزنــده اســت .آنفوالنـزای اســپانیایی

در ماههــای آخــر جنــگ جهانــی اول ظهــور کــرد و تقریبـاً  50میلیــون نفــر را کشــت .تصــور میشــود کــه
عــاوه بــر تلفــات انســانی ،آنفوالنـزای اســپانیایی نقــش مهمــی در مراقبــت ایاالتمتحــده از عدممداخلــه
در تحــوالت بیناملللــی پــس از جنــگ دارد .بــه عبارتــی آنفوالن ـزای اســپانیایی و تلفــات انســانی ناشــی از
جنــگ جهانــی اول باعــث شــد تــا آمریکاییهــا در برخــورد بــا تحــوالت جهــان خــارج تردیــد داشــته باشــند
و سیاســت انزواطلبانــه را اتخــاذ کننــد ( .)Davis,2018از ایــن نظــر ،ایــن امــکان وجــود دارد کــه سیســتم
بیناملللــی پــس از اپیدمــی شــباهتهایی بــا سیســتمی کــه پــس از آنفوالنـزای اســپانیایی پدیــد آمــد ،داشــته
باشد.
ادامــه ایــن امــر ،اجـرای قوانیــن سیســتمی یــا وضــع قوانیــن جدیــد و ظهــور ظرفیــت رهــری کافــی بـرای
اطمینــان از اســتقرار نهادهــای جدیــد در سیســتم پــس از همهگیــری را دشــوار خواهــد کــرد .از طــرف
دیگــر ،حتــی اگــر ایاالتمتحــده آمریــکا سیاسـتهای انزواگرایانــه خــود را ادامــه ندهــد ،ممكــن اســت كــه
دولتهــای ملــی بــر اســاس تجــارب اپیدمــی و بــا منطقیتــر دانســن رفتــار خودكفایــی خــود  ،نگرشــی
محافظتکننــده ،درونگـرا و ملیگرایانــه اتخــاذ كننــد .بااینحــال ،نبایــد فرامــوش کــرد کــه ممکــن اســت در
جهــت مخالــف تحوالتــی ایجــاد شــود .اگــر گفتامنهــای پوپولیســتی بـرای مقابلــه بــا بحـران ناکافی باشــند،
کــه بســیار محتمــل اســت ،عــزت و اثربخشــی نهادهــای سیاســی دموکراتیــک منطقــی ،شــفاف ،کرثتگـرا و
مشــارکتی افزایــش مییابــد .ایــن وضعیــت بــه مدتزمــان ادامــه بح ـران ،نحــوه مدیریــت و نــوع عواقــب
آن بســتگی دارد .حتــی اگــر ســازوکارهای دولتــی قــوی و ایمــن بــا رهـران حامیــت گرایانــه و پوپولیســت در
کوتاهمــدت پدیــدار شــود ،بهاحتاملزیــاد در میانمــدت و بلندمــدت بــه شــکلهای سیاســی دموکراتیــک
مشــارکتی بازخواهــد گشــت (.)Tisdall,2020:1
در کنــار عــدم موفقیــت نهادهــای بیناملللــی در مقابلــه بــا اپیدمــی ،عــدم توانایــی در منایــش همبســتگی
جهانــی و بنابرایــن اولویتبنــدی اس ـراتژیهای مبــارزه ملــی ،خط ـرات اقتصــادی  -اجتامعــی و سیاســی را
در کشــورهایی کــه ظرفیــت و مهــارت ملــی ندارنــد ،بــه هم ـراه خواهــد داشــت .ایــن اپیدمــی ظرفیــت و
مرشوعیــت چنیــن کشــورهایی را از بیــن خواهــد بــرد و حتــی ممکــن اســت باعــث ســقوط برخــی از آنهــا
شــود .ایــن وضعیــت منجــر بــه ظهــور شــکافهای اقتــدار در سیســتم بیناملللــی میشــود کــه در آن
جنگهــای داخلــی و تروریســم بیناملللــی میتوانــد تغذیــه شــود .از طــرف دیگــر ،دیــده میشــود کــه
رونــد اپیدمــی نیــز روندهــای مخالــف را آغــاز و رشوع بــه متوقــف کــردن برخــی از جنگهــای محلــی شــده
اســت .دولــت ســعودی آتشبــس اعالمشــده در یمــن را بــه بهانــه شــیوع بیــاری جهانــی مرتبــط دانســته
اســت .یکــی از نتایــج ایــن واقعیــت ایــن اســت کــه تحــت رشایــط همهگیــری شــاهد نــرم شــدن جنگهــای
نیابتــی در خاورمیانــه باشــیم .تعجـبآور نخواهــد بــود کــه جنگهــا در ســوریه و لیبــی مشــابه جنگهــای
یمــن حداقــل بهطــور موقــت کاهــش یابــد .در دورهای کــه تــرس و اضطـراب اپیدمــی محــور غالــب اســت و
منابــع مالــی و انســانی در مبــارزه بــا اپیدمــی متمرکزشــدهاند ،انتظــار کاهــش نزاعهــای محلــی و منطقـهای
اشــتباه نخواهــد بــود.
کووید  19و تعمیق رقابت قدرتهای بزرگ
یکــی از ارکان مهــم تأثیــر کوویــد  19در سیاســت جهانــی ،سیاســت ابرقدرتهــا اســت.گنجاندن اپیدمــی
در رقابــت ایاالتمتحــده آمریــکا و چیــن ،کــه امــروز دو ابرقــدرت بــزرگ در ســطح نظامــی و اقتصــادی
هســتند ،زمینــه را بـرای یــک رونــد بحـران غیرمتعــارف جدیــد بیــن قدرتهــای بــزرگ فراهــم کــرده اســت.
ایــن پاندمــی بـرای هــر دو قــدرت بــه ابـزاری تبلیغاتــی تبدیلشــده و علیــه یکدیگــر اســتفاده میشــود .در
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دوره پیــش از همهگیــری ،پویایــی رقابــت و درگیــری بیــن ایاالتمتحــده آمریــکا و چیــن کامـاً مطابــق بــا
ابزارهــای ســنتی بــود.
در اوایــل دوره پــس از جنــگ رسد ،ایاالتمتحــده مطابــق بــا ابـزار قــدرت ســخت و نــرم خــود ،بــه قــدرت
هژمونیــک سیســتم بینامللــل تبدیــل شــد .در ایــن دوره ،ایاالتمتحــده آمریــکا بــا اتــکا بــه ابـزار قــدرت نــرم
در سیاســت جهانــی و ظرفیتهــای مــادی خــود ،توســط محافــل دانشــگاهی و فكــری بهعنــوان یــك رهــر
در ســاختار تــک قطبــی سیســتم بینامللــل شــناخته شــد .بااینوجــود ،موقعیــت پیشگفتــه ایاالتمتحــده
آمریــکا بحثهــای جدیــدی را در ایــن محافــل ایجــاد کــرد .ایــن بحثهــا بارهــا تأکیــد کردهانــد کــه
ایاالتمتحــده آمریــکا منیتوانــد بهعنــوان یــک ابرقــدرت واحــد در سیاســت طوالنیمــدت جهــان باقــی
مبانــد و قدرتهــای در حــال ظهــور چالشــی جدیــد بـرای ایاالتمتحــده در ابعــاد نظامــی و اقتصــادی ایجــاد
میکننــد (.)Alison,2017
ادبیــات دانشــگاهی بــا مترکــز بــر ایــن موضــوع تأکیــد میکننــد کــه بزرگتریــن چالــش بـرای ایاالتمتحــده
آمریــکا توســط چیــن انجــام خواهــد شــد و ایــن بحــث بهوضــوح در ســند موقــت امنیــت ملــی دولــت
بایــدن کــه در ســوم مــارس  2021منتــر شــد ،گنجاندهشــده اســت کــه «چیــن تنهــا قــدرت بالقــوهای اســت
کــه بــا اتــکا بــه قــدرت تجمیعــی خــود میتوانــد چالشــی پایــدار بـرای سیســتم بیناملللــی فعلــی باشــد»
(.)Interim National Security Strategic Guidance,2021:8
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عاملــی کــه باعــث شــده چیــن بهعنــوان 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 بـرای ایاالتمتحــده ایجــاد کــرده و امــروز بالفاصلــه پــس از آمریکا بــا بودجــه  200میلیارد
دالری بــه دومیــن قــدرت نظامــی بــزرگ تبدیلشــده اســت .در رشایــط کنونــی ،هــر دو قــدرت در حــال
فعالســازی مجــدد ابزارهــای نظامــی و اقتصــادی خــود هســتند تــا بهعنــوان کشــور پیــرو از ایــن اپیدمــی
خــارج شــوند .ایــن مســئله کــه ایاالتمتحــده آمریــکا و چیــن دونیرویــی هســتند کــه بهطــور مســتقیم
بازارهــای جهانــی را تعییــن میکننــد ،نگرانیهــای مربــوط بــه رکــود جهانــی را نیــز بــه وجــود آورده اســت.
ویــروس کرونــا عــدم اطمینــان اقتصــادی را بــه هم ـراه داشــته و تصویــری منفــی از اقتصــاد پدیــد آورده
اســت.
ایــن پاندمــی باعــث شــده بســیاری از کشــورها ،وضعیــت اضطـراری اعــام کننــد و فعالیتهــای اقتصــادی
در رسارس کشــور تــا حــد زیــادی کاهــش دهنــد .بهعنوانمثــال ،بیــش از  30میلیــون نفــر در ایاالتمتحــده
تقاضــای بیــکاری کردنــد و رکــوردی را در ایــن زمینــه در تاریــخ ایاالتمتحــده بــه وجــود آوردنــد .یکــی دیگــر
از تأثیـرات ایــن اپیدمــی در اقتصــاد آمریــکا در زمینــه قیمــت نفــت پدیــدار شــد .بهطــور خــاص ،کاهــش
شــدید تقاضــا بـرای نفــت در مــاه آوریــل باعــث شــد کــه قیمــت بشــکه نفــت بـرای اولیــن بــار در تاریــخ
ایاالتمتحــده آمریــکا ســیر منفــی را طــی کنــد .بــه همیــن ترتیــب  ،تخمیــن زده میشــود کــه نــرخ بیــکاری
واقعــی ،کــه بهرسعــت در حــال افزایــش اســت ،ممکــن اســت بــه  25درصــد نیــز برســد (.)2020:1,Jones
بهمنظــور از بیــن بــردن اثـرات منفــی در ایــن کشــور ،مجلــس مناینــدگان آمریــکا بودجــه  1/9تریلیــون دالری
دولــت جــو بایــدن را بـرای مقابلــه بــا تبعــات اجتامعــی و اقتصــادی شــیوع کوویــد ۱۹در ایاالتمتحــده را
تائیــد کــرد (شــفقنا .)1399،اثــر دیگــر بعــد اقتصــادی اپیدمــی در ایاالتمتحــده آمریــکا در شــاخصهای
تولیــد ناخالــص داخلــی برجســته شــده اســت .بــر اســاس دادههــای تخمیــن زدهشــده  ،تصــور میشــود کــه
ایــن اپیدمــی باعــث کاهــش  2.4درصــدی تولیــد ناخالــص داخلــی آمریــکا شــود (.)Duffin,2020
از طــرف دیگــر ،چیــن دومیــن اقتصــاد بــزرگ در جهــان و پــر تجارتتریــن کشــور پــس از ایاالتمتحــده

اســت .رشــد اقتصــاد چیــن  ،کــه تقریب ـاً  28درصــد از رشــد اقتصــادی کل جهــان را بیــن ســالهای 2013
و  2018تشــکیل میدهــد ،بــه دلیــل همهگیــری کاهــش چشــمگیری داشــته اســت (.)Campell,2020
مشــابه تأثیــری کــه بــر ایاالتمتحــده میگــذارد ،نــرخ تولیــد ناخالــص داخلــی در سـهماهه اول ســال 2020
بــه می ـزان  6.8درصــد کاهشیافتــه اســت .کنــدی فعالیتهــای اقتصــادی در چیــن ماننــد ســایر بازارهــای
جهانــی تأثیــر قابلتوجهــی بــر نــرخ بیــکاری داشــته اســت کــه حــدود  30میلیــون نفــر تعیینشــده اســت

(.)France24,2019

بنابرایــن ،رکــود اقتصــادی ناشــی از اپیدمــی در بزرگتریــن اقتصادهــای جهــان ،ایاالتمتحــده آمریــکا و
چیــن ،کامـاً بــر اقتصــاد جهانــی تأثیــر میگــذارد .علیرغــم ایــن بحـران اقتصــادی جهانــی ،عــدم اطمینــان
از اینکــه اپیدمــی کوویــد  19چــه مــدت ادامــه خواهــد داشــت ،باعــث ایجــاد یــک تصویــر کامـاً منفــی در
اقتصــاد جهانــی شــده اســت .باوجــود همــه اینهــا ،هــر دو کشــور از تبدیــل اپیدمــی بــه یــک دســتور کار
سیاســت خارجــی و اســتفاده از آن بهعنــوان بــرگ برنــده در برابــر یکدیگــر غافــل نبودهانــد .اگرچــه چیــن
اولیــن کشــوری بــود کــه کوویــد  19را تجربــه کــرد ،امــا تغییــر مرکــز اپیدمــی بــه مهمتریــن متحــد ایــاالت
متحــده یعنــی اروپــا ،یــک مزیــت ب ـرای گســرش حــوزه نفــوذ پکــن در خــارج شــناخته شــد .بهطوریکــه
در چنیــن رشایطــی پکــن باانگیــزه افزایــش اعتبــار خــود در عرصــه بینامللــل ،کمــک هــای قابلتوجهــی را
بــه کشــورهای ماننــد اســپانیا و ایتالیــا انجــام داد .عــاوه بــر تجهیـزات 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 اشـراک
گذاشــته اســت .دیپلامســی اپیدمــی کــه توســط چیــن در اروپــا انجامشــده توســط برخــی محافــل بهعنــوان
«جــاده ابریشــم ســامت» تعریفشــده اســت (.)Brattberg and corre,2020
بهمــوازات تــاش پکــن ،بســیاری از کشــورها در مقیــاس جهانــی بــا تأکیــد بــر اینکــه هیــچ اقدامــی ب ـرای
مهــار ویــروس در چیــن انجامنشــده اســت ،چیــن را عامــل اصلــی ایــن پاندمــی در رسارس جهــان میداننــد.
بــه دنبــال ایــن رشایــط ،برخــی از کشــورها اعــام کردهانــد کــه میتواننــد بــرای جــران خســارت وارده
از چیــن شــکایت کننــد .دو مــورد از بزرگتریــن واکنشهــا علیــه چیــن از جانــب آملــان و هلنــد بــود

(.)Erlanger,2020

سیاســت ایاالتمتحــده علیــه چیــن در مــورد اپیدمــی بــا مقــر دانســن چیــن و پذیرفــن مســئولیت شــکل
میگیــرد .بــر ایــن اســاس ،در مــاه آوریــل ب ـرای اولیــن بــار ،مدی ـران ارشــد در ایاالتمتحــده آمریــکا ادعــا
کردنــد کــه چیــن ویــروس را در محیــط آزمایشــگاهی تولیــد کــرده و عمــدا ً آن را شــیوع داده اســت .ترامــپ
و مناینــدگان حــزب جمهوریخــواه از همــه ایــن تالشهــا حامیــت کردنــد .بالفاصلــه پــس از اظهــارات منابــع
اطالعاتــی آمریــكا ،رئیــس ســتاد آمریــكا مــارك میــى اظهار داشــت كــه ایاالتمتحــده در حال انجــام مطالعات
فــرده در مــورد احتــال تولیــد عمــدی ویــروس در چیــن اســت ( .)Campbeld, Atwood and ferez,2020از
ســوی دیگــر ،ترامــپ در ایــن اپیدمــی از گفتــان تهاجمــی علیــه چیــن اســتفاده کــرد و آن را ویــروس چینــی
نامیــد و ادعــا کــرد کــه هزینههــای اقتصــاد جهانــی بایــد بهطــور کامــل توســط چیــن تأمیــن شــود .دولــت
ترامــپ ،کــه چیــن را مســئول اصلــی ایــن امــر میدانســت ،اظهــار داشــت کــه بایــد  10میلیــون دالر بــه
ازای هــر نفــر کــه بــه دلیــل ویــروس در آمریــکا جــان خــود را ازدسـتداده ،دریافــت شــود .در مجلــس ســنا
نیــز از طــرف حــزب جمهوریخــواه حامیــت بزرگــی از درخواســت ترامــپ ب ـرای ج ـران خســارت شــد و
دادســتان کل میســوری رونــد جـران خســارت ویــروس را آغــاز کــرد ( .)Erlanger,2020بــا توجــه بــه تــاش
هــای دولــت ترامــپ ،اجـرای دیپلامســی بهداشــتی توســط چیــن باعــث ایجــاد یــک ســاختامن اعتــاد جدید
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بهویــژه 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.
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کووید  19و بحران اعتامد در روند همگرایی
بــدون شــک برجســتهترین مصــداق رونــد همگرایــی در نظــام بینامللــل ،اتحادیــه اروپــا اســت .ایــن بخــش
در رابطــه بــا تأثیــر پاندمــی کوویــد  19بــر آینــده اتحادیــه اروپــا ،اســتدالل میکنــد کــه ایــن بلــوک عظیــم
ضمــن تحمــل بیشــرین آســیب در رونــد ایــن پاندمــی ،در آینــده بــا بحـران اعتــاد و شــکاف عمیــق میــان
اعضــا مواجــه خواهــد شــد کــه تهدیــدی جــدی ب ـرای آینــده حــوزه شــنگن و سیســتم یــورو محســوب
میشــود کــه پیامــدی خوشــایندی بــر رونــد همگرایــی و مزیتهــای آن در سیاســت جهانــی نــدارد.
اتحادیــه اروپــا همــواره بــا معضالتــی از قبیــل :رکــود در اقتصادهــای منطقــه یــورو ،عــدم اجـرای حداقــل
همبســتگی انســانی در رابطــه بــا مهاجـران ،برگزیــت و خروج انگلیــس ،موفقیــت روزافزون احزاب سیاســی
پوپولیســت و راســت افراطــی در رسارس اروپــا و کاهــش تحمــل نســبت بــه اقلیتهــای مذهبــی و قومــی
دسـتوپنجه نــرم میکنــد .همــه ایــن مشــکالت قبـاً پرســش هــای جــدی در مــورد آینــده اتحادیــه اروپــا
ایجــاد کــرده اســت .بــدون شــک ،تردیــد در مــورد آینــده ایــن اتحادیــه بــا بح ـران همهگیــری و عملکــرد
ناموفــق کشــورهای عضــو آن شــدت مییابــد.
لــووک ون میــدالر ،عــدم موفقیــت اتحادیــه اروپــا در مواجــه بــا ایــن پاندمــی را بــا متایــز میــان دو مفهــوم
«سیاســت قوانیــن» و «سیاســت وقایــع» توضیــح میدهــد .درحالیکــه سیاســت قوانیــن بیشــر بــا نهادهای
اتحادیــه اروپــا ،رویههــا و مفــاد توافقنامــه کار میکنــد ،سیاســت وقایــع بــا توجــه بــه تحــوالت روزمــره در
چارچــوب برنامههــای سیاســی خــود کشــورهای عضــو شــکل میگیــرد ( .)Middelaar,2019:10بــه همیــن
دلیــل  ،در طــول بحرانهــای تجربهشــده ،اتحادیــه اروپــا بهطورکلــی بــر اســاس سیاســت قوانیــن عمــل
میکنــد و ایــن فرایندهــا بهگون ـهای طراحــی نشــدهاند کــه بتواننــد رسیع ـاً بــه بحرانهــا پاســخ دهنــد و
انتظــارات از کشــورهای عضــو را در زمــان بحـران بــرآورده ســازند.
از طرفــی دیگــر میتــوان اســتدالل کــرد کــه همهگیــری زمانــی ظهــور کــرد کــه تقریبــاً هیچیــک از
بحرانهــای ذکرشــده در اتحادیــه اروپــا بــه روشــی معقــول و دامئــی قابلحــل نبــود و رونــد مبــارزه بــا
ایــن بیــاری شــاهد تجــارب منفــی بــود کــه ایــن بحرانهــا را بیشازپیــش تعمیــق میبخشــد .درحالیکــه
کشــورهای عضــو مجبــور بودنــد بــا اتــکا بــه ظرفیتهــای ملــی خــود با ایــن پاندمــی مقابلــه کننــد ،اتحادیه
اروپــا نتوانســت اقدامــی هامهنــگ رو میــان کشــورهای عضــو ایجــاد کنــد .بااینحــال ،پــس از مدتهــا
و هنگامیکــه آســیبهای اپیدمــی بــه ابعــاد جــدی رســید ،تصمیــم بــر ایــن شــد کــه حامیــت مالــی ،
هرچنــد محــدود ،از کشــورهای عضــو آســیبدیده ارائــه شــود .در ایــن میــان ،کشــورهای شــالی بســیار
مایــل نیســتند منابــع جدیــدی را بــه کشــورهای جنوبــی کــه دارای مشــکالت اقتصــادی مزمن هســتند ،ارائه
دهنــد .ازایـنرو شــکاف میــان شــال و جنــوب در اتحادیــه اروپــا دور از ذهــن نیســت.
از ســوی دیگــر ،اسـراتژیهای ملــی کشــورهای عضــو بـرای مقابلــه بــا ایــن همهگیــری نشــان داده اســت
کــه اتحادیــه اروپــا رصفـاً مبتنــی بــر ارزشهــای مشــرک نیســت ،بلکــه مبتنی بــر منافع اسـراتژیک مشــرک
نیــز هســت .درواقــع  ،در تضــاد بــا ارزشهــای اساســی اتحادیــه اروپــا ماننــد حاکمیت قانــون و دموکراســی،
روشهایــی ماننــد بســن مرزهــا ،تعلیــق فعالیتهــای تجــاری شــامل گــردش تجهی ـزات 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 اسـراتژیک غیرقابلجمــع در مواقــع بحرانــی اســت .چنیــن رشایطــی کشــورهای عضــو را بیشــر بــه
سیاس ـتهای یکجانبــه پــس از همهگیــری میکشــاند .میتوانیــم بگوییــم کــه ایــن وضعیــت ممکــن
اســت بحـران مرشوعیــت را کــه هــر از چنــد گاهــی در داخــل اتحادیــه اروپــا مطرحشــده اســت ،تعمیــق
بخشــد .درواقــع « ،همبســتگی اروپــا»  ،کــه تصــور میشــود روح اتحادیــه اســت ،بههیچوجــه مســتحکم
نیســت .امــروز ،تقریبـاً بـرای نخســتین بــار اســت کــه اتحادیــه اروپــا مــورد انتقــاد جــدی کشــورهای عضــو
و شــهروندان آنهــا قـرار میگیــرد .ایــن وضعیــت بــه معنــای از دســت دادن اعتــاد اتحادیــه اروپــا اســت.
ایــن ســاختار کــه الگویــی بـرای همــکاری و ســازمانهای منطقـهای محســوب میشــود ،بــه نظــر میرســد
حســاسترین دوره تاریــخ خــود را ســپری میکنــد.
در رشایــط کنونــی ،نشــانههای بســیاری از وضعیــت نامتعــادل اتحادیــه وجــود دارد .درحالیکــه بســیاری
از تختهــای مراقبتهــای ویــژه در آملــان بیــکار هســتند ،بســیاری از مــردم اســپانیا و ایتالیــا بــه دلیــل
کمبــود تختخــواب جــان خــود را از دســت میدهنــد .با فروپاشــی سیســتمهای بهداشــتی اســپانیا و فرانســه
بــه دلیــل افزایــش تعــداد مــوارد ،منیتــوان کمــک الزم را ارائــه داد .مائوریتزیــو ماســاری  ،مناینــده دامئــی
ایتالیــا در اتحادیــه اروپــا ،گفــت« :هیــچ كشــور اتحادیــه اروپــا بــه درخواســت كمســیون اروپــا بـرای كمــك
پاســخ نــداد .فقــط چیــن بهصــورت یکجانبــه کمــک ارائــه داد .ایــن نشــانه خوبــی بـرای همبســتگی اروپــا
نیســت» ( .)Polotico,2020بــه همیــن ترتیــب ،پــدرو ســانچز نخسـتوزیر اســپانیا گفــت« :شــهروندان مــا
در حــال مــرگ هســتند و ظرفیــت بیامرســتان هــای مــا رو پایــان اســت و ایــن بــا ایــن رشایــط ،آینــده اروپــا
زیــر ســؤال رفتــه اســت» (.)Daily sabah,2020
جمع بندی
هنــگام نوشــن ایــن مقالــه ،پاندمــی کرونــا همچنــان رویکــرد تهاجمــی و ماهیــت جهشیافته خــود را حفظ
کــرده و بازیگـران ملــی و بیناملللــی در کشــف روش درمــان قطعــی و رویکــرد مهارکننــده ناموفق هســتند.
اکنــون زمــان جذابــی اســت تــا بــه عواقــب و پیامدهــای ایــن پاندمــی بــر سیســتم بیناملللــی و روندهــای
اصلــی آن مترکــز شــود .بنابرایــن ،مقالــه حــارض باهــدف بررســی تأثیــر پاندمــی کرونــا بــر ماهیــت سیســتم
بینامللــل و ارائــه چشــماندازی از آینــده آن ،روندهــای اصلــی سیاســت جهانــی را پــس از همهگیــری
ویــروس کرونــا مــورد بررســی ق ـرارداد تــا بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد کــه پاندمــی کوویــد  19چگونــه
روندهــای اصلــی و پارامرتهــای نظــام بینامللــل را تحــت تأثیــر قـرار داده اســت؟ ازآنجــا ایــن پاندمــی تلفات
جانــی و هزینههــای زیــادی را بــه سیســتم جهانــی و بازیگـران آن تحمیــل کــرده و چشـمانداز روشــنی برای
مدیریــت و از میــان برداشــن آن وجــود نــدارد ،پاســخ بــه ایــن پرســش از دو جهت بـرای مطالعــات بینامللل
و دس ـتاندرکاران عرصــه سیاس ـتگذاری رضوری اســت.
از طرفــی ،پویایــی ایــن پاندمــی نشــان داد کــه ایــن پدیــده نــه رصفـاً یــک فاجعــه بهداشــتی ،بلکــه یــک
متغییــر سیاســی ،امنیتــی و اقتصــادی بــا ابعــاد جهانــی اســت کــه میتوانــد تأثیر عمیقــی بر معــادالت نظام
بینامللــل و مطالعــات روابــط بینامللــل بگــذارد .از طــرف دیگــر ،الگــوی فعلــی نظــم جهانــی تحــت تأثیــر
ایــن پاندمــی اســت و نشــانههای تغییــر روندهــای جهانــی تائیــد میکننــد کــه جهــان پــساز ایــن پاندمــی
تغییــر خواهــد کرد.
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بــا ایــن تفاســیر ،بخــش نخســت ایــن مقالــه بــه رابطــه پاندمــی کرونــا و امنیــت پرداخــت .یافتههــای ایــن
بخــش نشــان داد کــه ایــن پاندمــی نقشــی تقویتکننــده در نحــوه درک و اقدامــات امنیتی خواهد داشــت
و پذیرفتنــی اســت کــه در آینــده شــاهد تقویــت مناطــق امنیتی جدیــد در حوزه زیرســاختهای بهداشــتی،
تولیــد و تأمیــن غــذا ،آب ســامل و تغییـرات آب و هوایــی باشــیم .در حقیقــت ،این پاندمی محصــوالت غذایی
را بــه کاالیــی اس ـراتژیک تبدیــل کــرد و پیــش بینــی میشــود در آینــده دولتهــا در عرصــه محصــوالت
غذایــی ســعی خواهنــد کــرد تــا وابســتگی خارجــی را کاهــش دهنــد .از ســوی دیگــر ،همهگیــری موجــب
شــده تــا همــه افـراد ،رشکتهــا و نهادهــای رســمی فعالیــت خــود را در فضــای مجــازی دنبــال کننــد و حتی
مهمتریــن رخدادهــای سیاســی و انتخاباتــی یــک کشــور در فضــای الکرتونیکــی انجام شــود ،انتقــال فعالیت
بــه چنیــن فضایــی رونــد دیجیتالســازی را رسعــت بخشــیده و امنیــت ســایربی بهطــور غیرمنتظــرهای
اهمیتــی مضاعــف خواهــد یافــت .درعینحــال ،تأثیـرات سیاســی ،اجتامعــی و اقتصــادی و شــکاف اقتــدار
در بســیاری از کشــورها میتوانــد ،خــوراک مناســبی بـرای ســازمانهای تروریســتی و مهاجرتهــای نامنظــم
باشــد .ازایـنرو ،آینــده صلــح بیناملللــی تحتالشــعاع قـرار خواهــد گرفــت.
مطابــق بــا یافتههــا میتــوان پیــش بینــی کــرد کــه در جهــان پــس از کرونــا شــاهد تغییــر در قوانیــن
و هنجارهــای تنظیــم کننــده روابــط بیــن بازیگ ـران باشــیم .ایــن موضــوع رابطــه معنــاداری بــا عملکــرد
ناموفــق و اثربخــش مناســب نهادهــای فعلــی بیناملللــی دارد .در چنیــن رشایطــی ،نهادهــای بیناملللــی
بهعنــوان یکــی از ســازوکارهای رونــد جهانیشــدن ،مرشوعیــت و کارایــی خــود را بهطــور چش ـمگیری از
دســت خواهنــد داد .بــه دنبــال ایــن تغییــر ،رونــد جهانیشــدن از حرکــت بازخواهــد مانــد .بهعنــوان یــک
احتــال ضعیــف ،کشــورها از ادغــام جهانــی دور خواهنــد شــد و از یکپارچگــی جهانــی کنارهگیــری خواهند
کــرد ،کشــورها پــس از همهگیــری بیــش از آنکــه بــه مکانیســم هــای بیناملللــی متکــی باشــند ،اتــکا بــه
ظرفیتهــای 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 منیشناســد و هــر
کشــوری بایــد از خــود مراقبــت کنــد .علــت ضعــف ایــن احتــال از اینجهــت اســت کــه ویــروس کرونا یک
پدیــده و فاجعــه جهانــی اســت و از کیفیتــی برخــوردار اســت کــه میتوانــد یــک مبــارزه و رویکــرد جهانــی
کراه حــل سیاســی مشــرک رضوری کنــد .در ایــن صــورت ،احتــال افزایــش بــاور
را بـرای دســتیابی بــه یـ 
بـهرضورت ابزارهــا و نهادهــای جهانــی نبایــد نادیــده گرفتــه شــود.
رقابــت قدرتهــای بــزرگ ،بــر ماهیــت و نظــم بیناملللــی تأثیــر میگــذارد .تأثیــر ایــن پاندمــی بــر رونــد
رقابــت ایــاالت متحــده بهعنــوان معــار نظــم فعلــی جهانــی و چین بهعنــوان یــک قــدرت تجدیدنظرطلب،
از دیگــر مســائل مــورد بحــث ایــن مقالــه بــود .یافتههــا نشــان میدهــد کــه مرشوعیــت ایاالتمتحــده
بهعنــوان قدرتــی کــه ادعــای رهــری سیســتم بیناملللــی را دارد ،دررونــد مبــارزه بــا ایــن پاندمــی
کاهشیافتــه اســت .در مقابــل ،چیــن کــه متهــم بــه شــیوع ایــن پاندمــی اســت ،تــاش کــرده تــا از طریــق
اتــکا بــه تجربیــات خــود و ظرفیتهــای تجهیـزات درمانــی ،از رشایــط بــه وجــود آمــده ،نهایــت اســتفاده
را در جهــت نفــوذ بیناملللــی بــرد .افــزون بــر اینهــا ،چیــن همچنــان در رأس برنامــه سیاســت خارجــی
ایاالتمتحــده آمریــکا در دوره پــس از اپیدمــی ق ـرار خواهــد گرفــت .واضــح اســت کــه اظهــارات متهــم
کننــده رئیسجمهــور ترامــپ و وزیــر امــور خارجــه مایــک پمپئــو در آینــده توســط دولــت بایــدن ادامــه
خواهــد یافــت و زمینــه را بـرای ایجــاد یــک جنــگ رسد بیــن ایــن دو قــدرت رقــم خواهــد زد.
عــاوه بــر رقابــت قدرتهــای بــزرگ ،رونــد همگرایــی در سیســتم فعلــی موردتردیــد قرارگرفتــه اســت.

یافتههــا نشــان میدهــد کــه اتحادیــه اروپــا بهعنــوان یــک بازیگــر و الگــوی بیناملللــی ،بــا توجــه بــه
مشــکالت دیرینــه خــود ،بیشــرین آســیب را متحمــل شــده و بــا افزایــش بحـران اعتــاد و شــکاف عمیــق
میــان اعضــای خــود ،اکنــون بــا یــک بحـران وجــودی روبـهرو اســت .ایــن بحـران میتوانــد عواقــب پایــداری
بـرای اتحادیــه داشــته باشــد و بــا تــداوم ایــن رونــد ،زنــده نگهداشــن اتحادیــه اروپــا در دوره پــس از اپیدمی
کار ســادهای نیســت .امــا بایــد در نظــر داشــت کــه ناامیدیهــای ناشــی از تنهــا مانــدن در طــول بحـران و
غلبــه بــر مشــكالت اقتصــادی ازجملــه بحـران مالــی و بیــكاری میتوانــد موانعــی را بــر رس راه انحــال یــا
تضعیــف اتحادیــه اروپــا ایجــاد کنــد .بنابرایــن  ،اگرچــه تجربــه ایــن پاندمــی شــوک خاصــی ایجــاد کــرد و
زمینــه را بـرای ظهــور انتقادهــای جــدی داخلــی فراهــم و گفتــان محافــل ضــد اتحادیــه را تقویت کــرد ،اما
انتظــار اینکــه ایــن پاندمــی منجــر بــه انحــال کامــل شــود واقعبینانــه نخواهــد بــود .بنابرایــن واضــح تریــن
چشـمانداز از آینــده اتحادیــه اروپــا مبتنــی بــر ایــن محتــوا اســت کــه مبانــی همگرایــی در این بلــوک عظیم
موردبازنگــری قـرار خواهــد گرفــت.
نهایتـاً وقتــی بــه تاریــخ سیاســی نــگاه میکنیــم ،مشــاهده میشــود کــه سیســتمهای بیناملللــی ب هراحتــی
مختــل میشــوند ،امــا ســاخت سیســتم جدیــد آســان نیســت .بهعبارتدیگــر ،بــا همهگیــری ،واضــح اســت
کــه تغیی ـرات جــدی در سیســتم بیناملللــی ایجــاد خواهــد شــد ،ماننــد بعــد از جنــگ رسد و حــوادث 11
ســپتامرب ،امــا بــه نظــر میرســد دشــوار اســت بگوییــم کــه ایــن امــر باعــث تغییــر کامــل سیســتم بیناملللــی
میشــود.
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