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 چکیده
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 مقدمه
هاا شیوعویروسیجگیگت تعنوانکرونانتستینیزارش9191 مانیکهدردسامبر

رفتاینویروسابعادیونایون نگییبشررادردرووهانچینمنتشرشگ،یماننمی91

کشورهای91-ا شیوعکوویگسرتاسرجهانت تتاییررراردهگوامااکنونبایذرچنگماه

یونایوناعما صنعتیوغیرصنعتی،مرفهوفقیر،غربیوغیرغربی،ورگرتمنگوضعیزبه

فعالیت بتش یادیا  و آسیبدیگه آن بیشا  و ارتصادی،صورتکم هایاجتماعی،

هایی هسیاسیودیپلماتیکدرسطحجهانمعلقیامت و شگهاستودراینبین،ی یا وو

باشگوبااینوصز،المللمیایرپذیرفته،وو هرواب بین91-کهکموبیشا شیوهکوویگ

برای کرونا شیوع پیامگهای و عوارب ا  دسته آن بررسی نوشتار، اصلی مناسباتهگف

بینبین سیاست وو ه در طبیعتاً و داشته سیاسی جنبه که است جهانیالمللی ررارالملل/

ییردومی

الملل،شایگهایفراییروپیامگهایآندرسیاستبینبانگاهیبهسوابقتاریتیبیماری

ترینمواردمشابهباوضعیتفعلی،شیوعآنفلوانزایاسپانیاییدرپایانجنگی یا برجسته

و(Ojo, 2020آمیزبود)جهانیاو باشگواینبیماریوابعادآنبویژهدرمناطقفقیرترفاجعه

پیداشتو پیامگهایبسیاریدر که برخیمعتقگنگ چنگ پسا یجهانگاریپاراتییتغهر

توانفروردین(،امانمی9311:31ی)نای،ماریبایننههبهواسطهجنگبودجنگجهانیاو 

وسهمبستگیبین بر آن تاییر  مینهمن ر در فعالیتالمللیبویژه هایرابلهایپزش یو

بیماریتوجهجامعه نظربههایهمهمللوسا مانبهگاشتدرمقابلهبا اینهمه، با ییرشگو

المللیدریکسگهاخیروتشگیگپیونگهامیانکشورهایمتتلزوت و اساسیجامعهبین

پیامگهایسیاسیشیوعکوویگسایربا یگرانبین پیامگهای91-المللی، با رابلمقایسه اساساً

نبودهواوتما ًنتواهگبودو9191انیاییدرپایاندههآنفلوانزایاسپ

رسگکهابتالیچنگمیلیوننفربهکروناودریذشتچنگصگهزاردرنگاهاو بهنظرمی

المللنگارداماورتیا یسترشنفرا آنهادرایراینبیماری،ارتباطچنگانیبهسیاستبین

39تا93المللیبیناوتما کاهششگیگتجارتبینفزاینگهفقرطبقیزارشسا مانملل،

 ب ران ا  بگتر ارتصادی ب ران وروع و تجارتجهانی،9112درصگ سا مان ت لیل طبق
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المللیپو ووتیکاهشوگارلسهدرصگیرشگارتصادیجهانطبقت لیلصنگوقبین

 ب رانینظیرب راندهه همگرایی9131شباهتآنبه وواختال در اروپا هایسیاسیدر

می میان به ستن شما  کوویگامری ای سیاسی پیامگهای بین91-آیگ، سطح المللیدر

نمایگوناپذیروبل هترسناکمیاجتنا 

المللیدربنابراین،پرسشاصلیمقالهایناستکهچهارتباطیمیانامرپزش یوامربین

توانیفتکهطیدورانشیوعقامفرضیهمیجریانشیوعکروناویروسوجوددارد؟درم

هاینمادروو ههایمتنار کروناویروس،امورمذکوربههمپیونگخوردهوباعثوضعیت

هایکنش ران،فراینگهاوپیامگهاشگهاستوبرایسنجشاینفرضیهبهطورتوامانا روش

یانهبا دوهایسهرایهریکا وو هشودوبهاینمنظور،ابتگابتبیینیوتمثیلیاستفادهمی

المللیموردبررسیررارنمونهانتتا شگهودررالبآنها،ارتباطمیانامرپزش یوامربین

ییردوبهل اظنظرینیزبایگیادآورینمودکهچونایگهاینمقالهنیا منگتوجههمزمانمی

ق ا یکچارچو نظریاستفادهکردوتوانفهایمتعگدسیاستجهانیاستنمیبهوو ه

بل هبهارتضایموضوع،تالششگهاستکهمباوثنظریبهصورتانتتابیاعما شونگ؛ا 

(براینپژوهشواکماستوEclecticismیرایی)توانیفتکهنوعیالتقاطرومیاین

می دسته دو به را کرونا  مینه در موجود آیار ابتگا تقسیمکرد: یروهیکه-الزتوان

؛شریعتی9311؛خلیلی،9311کننگ)ویگری،کرونارابهعنوانامرسیاسیداخلیبررسیمی

المللیموردآیاریکهاینپگیگهرابهمثابهامربین-(؛و 9311؛شهریاری،9311ویوسفی،

ادبیاترتوجهررارمی دردستهاخیرکهباموضوعاینمقالهمرتب است، ابلتوجهیدهنگو

دریق عبارت به نگاردو کروناوجود به راجع آیاری معگود پزش ی وو ه در چنگ هر تر،

است) دررواب بینXu, 2020ویروستولیگشگه اما این(، با المللوضعیتمتفاوتاستو

برخیآیاربهمواردمشابهپرداخته  یردستهانگکهمیوا ، بهشیوه را بنگیکرد:توانآنها

(،Annas, 2016هایمسرینظیرابو )ایا آیاروجوددارنگکهبهسایربیماریتست،دستهن

انگوالمللنگاهکرده(ووووا منظررواب بینKelly & Amirkhanian, 2003; Elbe, 2008ایگ )

کرده توجه اپیگمی شرای  در امنیتبویژه سالمتو رابطه به متف رین ا  برخی انگدوم،

(Elbe, 2011; Jackson, 2013; Bengtsson, Borg & Rhinard, 2019تالش نیز سوم دسته (و
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ییررابهعنوانی یا مسائلمشترکبشریمگنظررراردادهوهایهمهانگکهبیماریکرده

 ,Ingram, 2005; Hellstenالمللیرادرمقابلهباآنهابسنجنگ)هایبینهاورژیمکارآییسا مان

2005; Youde, 2005; Rushton, 2005و)

هایمتعگدبرابعادیونایونسیاستجهانیتأییریذاشتهاماآنچهدرشیوعکرونابهشیوه

بنابرایندرادامههایایرپذیررواب بینینجگمهمترینوو هاینمقالهمی المللخواهگبودو

التقاط نظریه معرابتگا نظری چارچو  عنوان به مییرایی فی سپس با یگرانشود ت و 

ییردوموردمگارهررارمی91-المللی،نقش،جایگاهومناسباتآنهادرسایهشیوعکوویگبین

المللیبویژهشودتاییراتوارعیواوتمالیشیوعکرونابرفراینگهایبیندرادامه،تالشمی

برجسته نیز پایان در شودو بررسی امنیتی وو ه پیادر عرصهترین در کرونا شیوع مگهای

ییرنگوسیاستجهانیموردبررسیررارمی



 گراییچارچوب نظر:: التقاط
درسطوحمتتلزت تتأییرررار91-باتوجهبهاین هشیوعکوویگ سیاستجهانیرا

کننگهاینپگیگهباشگودرتوانگتبیینرسگکهیکنظریهبهتنهایینمیدادهاست،بهنظرمی

ییردوبستهبهمورد،ا دیگیاهمقتضیشرای ،خوداینمسألهعینیمبنایب ثررارمیاین

می است،استفاده اینرویه روشیمؤیگ ل اظنظریو به بهتریندیگیاهیکه شایگ شودو

 Mid-Levelیراییرامعاد نظریهسطحمیانه)(التقاط2013یراییباشگودیویگلیک)التقاط

Theoryیراییت لیلیبهرشتهرواب (معتقگنگکهالتقاط2008انگوکاتزنشتاینوسیل)د(می

کنگتاا مناظراتفرانظریعبورکردهوفراترا م ی دانشگاهیبتوانگالمللکمکمیبین

التقاط عبارتدیگر، به دستیابگو مفیگ و عملیاتی جایگاه ا یراییرواب بینبه را الملل

 دهگوالمللسوقمیهخارجکردهوبهفضایوارعیسیاستبینوصاردانشگا

نتیجهوبرمبنایالمللعمالًدرواکنشبهمناظراتتئوریکبییراییدررواب بینالتقاط

ش لمیرهیافت میانه منشاهایسطح التقاطیب ثجگیگینیستو نظریه هرچنگ ییردو

المللدهگاماآینگهرواب بینالمللراتش یلمینهادررواب بیترینپژوهشبرخیا مترری

نیزمنع سمی نظریهالتقاطیبهجایاین همبتنیبرمجموعهرا ایا مفروضاتواوگکنگو
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 ,Lakeکنگ)هایمتتلزاستفادهمیباشگ،برایتوضیحمسائلخاصسیاستجهانیا نظریه

(و573 -568 :2013

هایمتتلزبرایتوضیحمسائلوارعیهیافتالتقاطیا نظریهتوانیفتکهربنابراینمی

توانگبهترکیبتر،می(یابهعبارتدریقKatzenstein & Sil, 2008: 110-111کنگ)استفادهمی

یرایینوعیچارچو ف ری(والتقاطCornut, 2015: 50هایمتتلزباهمکمککنگ)نظریه

هایمتفاوتبرایتوضیحمسائلعینیهاینظریباریشهاستکها کاربردیزینشیبرساخته

(وKatzenstein & Sil, 2010: 411کنگ)موردعالرهاص ا ف روعملومایتمی

التقاط یراییسهخصلتبنیادیدارد:نتست،ایندیگیاهبهطورمستقیمیادرمجموع،

پردا دکهایمیمسائلیستردهغیرمستقیممبتنیبرعملگراییاست؛دوم،روی ردمذکوربه

آشفتگیمورعیت ایندیگیاهپیچیگییو سوم، داردو بر در وارعیرا جهان هایخاصیا 

نهگتاتعامالتمیانانواعسا وکارهایایاستکهایجا راکنارمیهایپیچیگهمولگداستان

ودرادامهبات یه(Katzenstein & Sil, 2010: 412علیدریکمورعیتخاصرادرککنگ)

تالشمی ت لیلی، اینروی رد بابر وارعیتعینیشیوعکرونا پرتو شودسیاستجهانیدر

هایمتتلزموردتبیینوارعشودواستفادها نظریه

 

 المللی و بحران کرونا: تحول یا تداوم؟کنشگران بین
هایمتتلزاینبودهالمللدردورهی یا مسائلاصلیموردتوجهمتف رینرواب بین

وضعیتوکنشگریبا یگرانرواب /سیاستبین المللرخاستکهچهت ولیدرهستی،

پردا انرواب دهگودرب رانکرونانیزاینامربیشا هرموضوعدیگریدربیننظریهمی

بههاالمللمطرحشگهاستوروی ردغالبایناستکهکروناباعثرگرتمنگشگندولتبین

بهعنوانبا یگرانسنتیرواب بین درمقابل، اویاکردهاستو المللشگهوباردیگرآنهارا

المللینظیرهایبینتواننقشبرجستهسا مانییریکرونانمیرسگکهدرشرای همهنظرمی

بین صنگوق جهانی، بهگاشت نادیگهسا مان را غیره و آن تاد بانکجهانی، پو ، المللی

المللینیزهایبینتوانآ مونیاساسیبرایسا مانرفتوبهعبارتدیگر،اینب رانرامیی

المللینیزفعالیتپررنگیدرهایبینها،سا مانتلقیکردونتیجهیرفتکهدرکناردولت
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نانگوطیدورانشیوعکرونا،ایندوری ردم ملیبرایمناظرهمیامقابلهبااینب رانداشته

المللبودهاستکهدرادامهبهترتیبموردبررسیررارمتف رانوارعگراولیبرا رواب بین

ییردومی



 هادولت :کنشگر
المللیترینبا یگرانبینهارامهمیرایی،دولتبهطورسنتیوبویژهدرروی ردهایوارع

می )مورینتا، 9321داننگ والتز، عگه9319؛ وارع(و ا  بهاریای را کرونا شیوع دوران رایان

تلقیمیدولت کنشگریآنها و ها برایمثا ، والتکننگو 9312)استفان نظر99: پردا هی(،

ا منظرتئوریاسیابعادسیبهبررسیسیفارنپالدرمجلهیی ایمعروفآمر یب رانکرونا

کنتر یبراراها دولتدرخواستمردماویوهاستالمللپرداختنیدررواب بیییراوارع

مگ ناشتیریو ایب ران تضعیماریبنیا  منزله یجهاننگیفرآزیبه و هایدیگیاهشگن

بهاعتقاددانگمیهاوکمرنگشگننقشدولتیده گهجهانلیموردتش درنانهیبخوش و

ویسایهادرت و تسدولتیکردنقشم وریمینیبشیپسمیوالت،همانطورکهرئال

تأییرکوویگرودوینمانییاها مچیهیالمللنیب برکنشگری91-فارغا ایندیگیاهوالت،

تواننگاهکردکهعبارتنگا :المللراا دومنظرمیدولتدرسیاستبین

کنشگری:یعام و و بعضاً انتزاع طوربه  هادولت :کنشگر -الف شیوعکرونا، با

عرصهدولت در تصورهایخاها ربالً خارجی، عرصه در استو داخلیمت و شگه رجیو

هایواکمکردهارام گودبهدولتتواندولتشگکهباتوجهبهجهانیشگن،دیگرنمیمی

 یه آنها بل ه باشنگ مسل  مشتصی مر های بر بینکه و غیرمتمرکز هستنگ یه، المللی

(Hameiri & Jones, 2016: 78شیوعکرو اما اینمنظر،( ا  بهچالشکشیگو اینتصوررا نا

رسنگوهمهرریببهنظرمیدرعرصهخارجیبی91-هابهعلتشیوعکوویگامرو هدولت

بهیونهچشمبهیاریدولت هادراینعرصهوتیتاوگودیبهایگهایکهدولتهادارنگ؛

مر کِشی و اینانسگاد رویآوردنگو بستنمر ها رفتخودیاریو وو ه وآمگهایهمدر

بسیاریا  مینه هایانسانیوهمدروو هوملونقلکا هاوخگماتاتفاقافتادوتقریباً

وپیمان وتیکشورهایعضوات ادیهاروپا تضعیزکردو را وابستگیمتقابلمیانکشورها
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هایم گودیت91-شونگباشیوعکوویگالمللیم سو میشنگنکهپیشگامهمگراییبین

المللیباسایراعضاوضعکردنگوچشمگیریرابرتعامالتبین

 دیگر، تعبیر ایاضطرار یشرابه متوجه را ما دولتیمتیوارعنیامرو  که هاکنگ

با  سیاصلگرانیکماکان یجهاناستیدر سا  چنگ هر و بار،یهستنگو دانشمنگان

مگع دولتیمیپژوهشگران نقش که جهانهاشونگ رواب  میدر دابگییکاهش گریو

یاجتماعیروهاینایگرانیبا  سمیترور،یتیچنگملیهاشرکت،یردولتیغیهاسا ماننظیر

دانهاوپرتا آنهابه بالهدولتتیواکمتضعیزوووودروا یجهانیبا ارها،یالمللنیب

گرانیا دشیبشرابتگاوبزنگ،یخیبرمیگیکهمتاطراتجگی مان،وا نیهستنگوبااخیتار

(و9312:99)والت،چشمداردودختیامننیتامیبرایملیهابهدولت

هادرپیشیوعکرونادچارت و عالوهبرعرصهخارجی،درسپهرداخلینیزنقشدولت

وضعیتمطلو درموردنقشدولت پیشتر، استو درعرصهداخلیمبتنیبرجگیشگه ها

کردورو بهرو درسطحجهانیبیشترلیبرا بودکهبرمگاخلهوگارلیآنهاتاکیگمیالگوی

اینالگورابهچالشکشیگوجمعیترابلتوجهی91-شگوشیوعکوویگتبلیغوپذیرفتهمی

چشمبهدستدولت تعبیروالت)درداخلکشورها به دوختنگو تصمیماتآنها و :9312ها

ارائهاطالعاتمعتبروطرحپاسخکارآمگبهمقاماتیان،شهرونگانبراسراسرجهدر(،99

یم کمکمگاخالتدولتنگرنگو ا  داخلی عرصه در ارتصادیدولتها وهای مردم به ها

نشگههایکنتر ییریهاوتصمیمدیگهتام گودسا یآ ادیرسانههایارتصادیآسیببنگاه

شودوراشاملمی

باعثبرو ب رانارتصادیلیتعطتر،قبهعبارتدری کشورهایدربرخیکسبوکارها

بعگا رکودبزرگیرکودارتصادنیگتریا شگیناشیامگهایپلیتعگهابرایشگهودولت

 مالهایبرنامه،9131دهه پییسترده بییرفتهشیدر صنگوق آمار طبق پو یالمللنانگو

(IMF)دروگودیاضطرارهایجهانباکمکراسراکشوردرسهده9191لیآورلیتااوا

درصگ91بودهووگودشگامیپنیبنانگوژاپندراید رموافقتکردهونیلیترمیچهارون

ا به را کشور ایکمکنیارتصاد استو اختصاصداده نا تها زیمت گه درصگ91وگود

امری ااختصاصدادهاستواکرونیومالیجانانیکشوررابهررباننیایناخالصداخلگیتول
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باعثبگهی همینامر و دولتفگرا بوده وکمکفزاینگه شاهگمگاخله دردورانکرونا

کنگکهداریایا تمت گهتالشمیچنگهزارمیلیاردد ریآنشگهاستکهو ارتخزانه

ایتانیکانادا،برا،یاسترالرینظییکشورهابرایتامیناینمبالغبهانتشاراوراقررضهمتوسلشودو

ن ووو ازیو ردهثیونیا  ایبعگهایدر جالب انیهستنگو اغلب که کشورهانیاست

شاخصییهاهمان نظر ا  که منیبرالیلهایهستنگ صگرو در معمو  دولت مگاخله ع

هستنگویجهانهایبنگیرده

هامگاخلهکردهابهشگتدراموررسانههادردورانشیوعکرونایدیگر،دولتدرنمونه

بهن ویکهوآنهارام گودساخته یبنگسا مانیزارشگرانبگونمر کههرسالهردهانگو

اعالممیآ ادیجهان خودعالوهبراعالملیآور99امسا دریزارشکنگ،یمطبوعاترا

م گودسا یجهانبنگیرده دلیآ ادینسبتبه دادووعیشلیمطبوعاتبه هشگار کرونا

اس انیایاستفاوت مذکور سا مان نظر ا  رسانهنیدوره فعا ن که دریوتیااست

درزیوووونیلهستان،رومانل،یژاپن،بر ا،یمجارستان،اسپانرینظکینسبتاًدموکراتیکشورها

وهبراین،درانگوعالمواجهشگهیومطبوعاتیخبررسانهایتیکرونابام گودوعیشانیجر

معتقگنگکهیمثا ،برخیبراایسوءاستفادهنیزشگهاستوجریانشیوعکروناا فضایرسانه

کنفرانس ا  تبلیخبرهایترامپ ابزار عنوان به کرونا با  در استفادهءسویغاتیرو انه

مگاخالتفعلیدولتگکنیم موارد بسیاریا  در عجیباین ه، داخلیبو درعرصه رایها

شودامادرشرای عادیاینگونهنبودوناپذیرووتیمثبتنگریستهمیمقابلهباکرونااجتنا 

انگاشتنگوهامقابلهشگهوآنرامنفیمیبامگاخلهدولت

کروناموجبشگهاستتانقاطرگرتوروسیووعیمتتلزبهشیهاپاسخعالوهبراین،

 شونگوهایدولتضعز مشتص پیونایون کشیپژوهشگران بودنگ معتقگ یهانظامهتر

ستتی تاتورید و ر طیشتریبیریپذبیآس،سفت برابر دیماریبوعیش،یدر گریو

کننگتایردشاطالعاتراسرکو کننگویمیهاسعدستنظامنیهادارنگ؛چراکهاب ران

 ب ران عمق نتواننگ است مم ن این همقامات ا  ربل تشودریدرا البتهصیشت، دهنگو

طلبانهدارنگوجاهیهامنابعواتتاذپاسخجیرادربسییبا یهاییارتگارطلبتوانایهادولت

آنلیپتانسنیهم ا  استفاده با پ ن که ررنطییشهرها،بود کامل طور به ونهیرا
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کردیارانهیستتگیهاتیم گود اعما  9312)والت، دولت(99: بعگاً که راهی ایه؛

دموکراتی ینظیراسپانیاوایتالیانیزدنبا کردنگو

دررگرت:بزرگ :هاقدرت یعنیخاص  :هادولت :کنشگر -ب بزرگ های

هایرایانجایگاهرابلتوجهیدارنگودربسیاریا مواردورتیا نقشدولتروی ردوارع

؛9319رگهستنگ)والتز،هایبزکننگمرادآنهاهمانرگرتالمللص بتمیدرسیاستبین

 نقشرگرت9313مرشایمر، تأییرآنبر و ب رانکرونا مورد در هایبزرگبایگبهطور(و

را امری ا متف رین، ا  برخی هرچنگ پرداختو چین و امری ا روی رد و رفتار به خاص

می جنگسرد ابررگرتبالمعارضپسا  بروکز، برخینیز9319داننگ)وولفورثو اما )

معتقگنگکهبافروپاشیشوروی،چینبهعنوانمستعگتریننامزدررابتباامری اتلقیشگهو

 ش لیرفتکهواکیا مگیریتمشترکامور9 ایمریچادرهمینچارچو وتیایگه

اینوا ،ب رانکروناهمبرایامری اوهمبرایچین با بودو جهانیتوس چینوامری ا

شوارشگوباعثیردیگکهایندوکشوربهطورمتقابلا سویی گیگرتبگیلبهآ مونید

المللیموردانتقادوارعشونگووتیهاوبا یگرانبینوبهطورجهانیا سمتسایردولت

(وSchell, 2020برخیا پایانچایمری اص بتکننگ)

دوکشوربهخوبیتعارضچینوامری اطیب رانکرونادرمجاد تلفظیسراناین

یافت،ترامپبارهاچینرابهعنوانهویگااستودرشرایطیکهکرونابهسرعتیسترشمی

بر عالوه وخواهانپرداختغرامتاینضایعهشگو انتقادررارداده مورد متهمشیوعکرونا

انچینراای،آ مایشگاهیدرووهوی،پومپئوو یرخارجهامری انیزدریکاظهارنظررسانه

جامعهاطالعاتیامری ا درهمینوین، بهایننتیجهرسیگهبودکه9منشاکرونامعرفیکردو

ویروسکروناساختهدستانساننیستوا نظرژنتی یدست اریواصالحنشگهاستودر

انیجیلژائوهانیزدرجریانشیوعکرونابهانتقادا امری اپرداختنگوبرایمثا ،مقابل،چینی
منشا مطرحکردهاستکهاوتما امری ا اینایگهرا ستنگویو ارتخارجهچینم ررا

 چینی رو نامه باشگو ویروس سفمزیتایلوبا این برخی کاربرانارتتانهو و چین های

انگوهایاجتماعینیزموضعمشابهییرفتهرسانه

                                                                                                                                             
1. Chimerica 
2. United States Intelligence Community 
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نسب امری ا مقاماتچینو انتقاداتدوجانبه ا  میفارغ نظر به همگیگر، کهتبه رسگ

 همههیاولیهاپاسخمجموعاً رییبه ی استو بوده اشتباه کرونا سیرئ،نگیپیجیشهم

وارائهآماریییوبادروغ،درابتگا ایجمهورآمرسیرئ،دونالگترامپهمونیجمهورچ

تأخنیغل نسبتبها برایمهماریسشگه مانبجادیایرهایاتفاقواکنشنشاندادنگو یرا

ووشیآ ما فرصتهم ارروسیمهار و داد یالمللنیبیهایهگر ا  بینرا المللیجامعه

اینعوضدریرفتو بزرگجهاندری، ارتصاد چیغاتیجنگتبلریدو ارتشنیشگنگو

ص بتکردینیچروسیدرووهاندانستوترامپدربارهوروسیووعیرامقصرش ایآمر

 9311)نای، کاستیو(31: این مجموع انتقاد موجب که بود کلیوترشویآنتونها دبیر ،

کشورهای سایر و امری ا چینو رهبران ا  ملل، دلیلضعزهم اریسا مان به رگرتمنگ

المللیدرمقابلهباکروناشگوبین

نسبتبههمگیگرپیامگ وانتقاداتآنها وچیندرمقابلهباکرونا هایاینضعزامری ا

متعگدیبههمراهداشتهاستوجگاا تردیگجگیدرموردتگاومموفقیتچینوامری ابرای

( چایمری ا ایگه نقگ جهانیو برایهرSchell, 2020مگیریتمشترکامور ب رانکرونا ،)

یکا ایندوکشوربهطورجگایانهنیزپیامگهایرابلتوجهیداشتهاستوبرخیمعتقگنگ

جهبهموفقیتچیندرمهارکرونارویایاینکشوربرایابررگرتشگنبیشا بیشکهباتو

پیامگهای اینباورنگکهشیوعکرونا سایرینبر درمقابل، استاما وارعیتنزدیکشگه به

هامنجرمتربیبرایرگرتنرمچینداشتهوبهبرخوردهایت قیرآمیزباسبک نگییچینی

همینفضاچینتالشکردکهباکمکبهبقیهکشورهارویدیپلماسیشگهاستوهرچنگدر

آنچنانموفقنبودهوعمومیسرمایه نسبتیاریبسیذاریکنگ)دیپلماسیماسک(اماظاهراً

لشیدل؛کننگینگاهمگیشکوتردگهیرگرتنرمآنبادیوبهطورکلنیچغاتیتبلنیبها

و(9311:31)نای،باشگتیجذابیداراگیرتنرمباکهرگوایناستبودهآنهمواضح

مگعیرهبریجهانیدر هرچنگایا تمت گه نیزوضعبهترینگاردو امری ا مقابل، در

بیماری با امقابله بسیاری در عمالً اما اپیگمیکاست جامعههای اغلباعضای با موارد  

 :Ingram, 2005شود)ایجهانیمیهالمللیمتالفتکردهواینامرباعثتضعیزتالشبین

های(وایننگاهدرجریانشیوعکرونابهاوجرسیگوتنششگیگمقاماتامری اباسا مان381
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بیماریبین  مینه در پیداشتوالمللیفعا  در بهگاشتجهانیرا سا مان هایمسرینظیر

 سطحداخلینیز در این، بر وعالوه ترامپبه ترکروسیپاسخدونالگ بگتریبیکرونا نیا 

دموکراسیارتگارطلبیهایژییو شفافبودیو عگم شامل عالوهتیکه به پروپایانگا و

براین هترامپشگومییرهبریناکارآمگ دولتفگرا عالوه موجبشگتا وعیشدرابتگا

مقابلهاستکهدرخ مقگمیم لیهاوسا مانمقاماتدرمنا عهبارد،ینگیکروناراجگ

 (و9312:99باکرونارراردارنگ)والت،

به ایآمریشرریایوآسییاروپانیماننگمت گنیوچ ایهردوارتصادآمردرمجموع،

کشورهایینظیرامری ا،چین،روسیه،و(9311:31)نای،خوردنگب رانضربهنیا اشگت

فرانسهوایتالیاکهبهطورمتعارفدررواب هایبزرگیاالمللبهعنوانرگرت بینبریتانیا،

توانگدرکانگیگاهایآنمشهورنگبیشترینضعزرادرمقابلشیوعکرونانشاندادنگواینمی

المللباچالشمواجهکنگوهایبزرگونقشآنهارادرجامعهبینبلنگمگتاسطورهرگرت



 یالمللنیب :هاسازمان :کنشگر
المللیبهعنوانی یا هایبینهامعمو ا سا مانللبویژهلیبرا الممتف رینرواب بین

(ودرجریانشیوعکرونانیزهرچنگKeohane, 1984کننگ)المللییادمیترینبا یگرانبینمهم

هاکردنگالمللص بتا با یشتواویایدولتیروهرابلتوجهیا انگیشمنگانرواب بین

با یگرانرا ایفاینقشوسایر نشانگر مرورت و ت، اما معرفینمودنگ، رربانیاینپگیگه

المللیدرایندورانپرخوفوخطربودهاستودرادامه،برخیا هایبینرابلتوجهسا مان

بینترینسا مانمهم بهای مقابله در آنها عمل رد ررارالمللیو بررسی مورد کرونا شیوع ا

ییرنگومی

پیشتربرخیا متف رینتاییرسا مانبهگاشت(:WHO) یجهان بهداشت نسازما -الف

(وBlouin Genest, 2015انگ)سالمتعمومیجهانیبررسیکرده«رویهونظریه»جهانیرابر

او المللیبهعنوانسا مانردههایبینهرچنگاینسا مانبهطورکلیدرمطالعاتسا مان

جریانش در هگایتمطرحنیستاما فعالیتیوعکرونا وهم ارییر المللیمیانهایبینها

هاوبا یگرانغیردولتیدرسطحجهانیبرایمقابلهبابیماریمذکوربودهاستوی یدولت
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هاواخباریاستکهدردورانشیوعکروناپیرامونسا مانهایاینامر،وجمدادها نشانه

المللیطرحشگهاستوهاوا سویت لیلگرانبینسانهبهگاشتجهانیوارگاماتآندرر

البتهبایگدرنظرداشتکهعمل ردسا مانبهگاشتجهانیم گودبهمقابلهباکرونانبودهو

پیشترنیزسوابقار شمنگیا خودبرجاییذاشتهاستو

یرددودرمیالمللیفعا در مینهبهگاشتجهانیبهسگههفگهمبرهایبینریشهسا مان

 ,Noue & Droriالمللیفعا دراین مینهوجوددارد)سا مانبین9311وا واضربیشا 

سا مانبهگاشتجهانیبهعنوانمرجعهماهنگیومگیریتامور199 :2006 دراینبین، (و

کنگتاباتهگیگاتپیشرویمربوطبهسالمتجهانیعملکردهواینمسئولیتایجا می

(وخودمتتاریرو افزونسا مانبهگاشتجهانیLee, 2003: 61گاشتانسانیمقابلهکنگ)به

بیماری با وتجربهموفقآندرمهارسارسطیسا در مینهمقابله را9113ها اینمناظره

می ما آیا که کشیگ باشیمپیش جهانی بهگاشت  مینه در پساوستفالی نظم شاهگ توانیم

(Hanrieder & Kreuder-Sonnen, 2014: 332درمقابلنگاهوارعگرایانیررار (واینایگهدریقاً

کننگوم ورتلقیمیییردکهشیوعکروناراعاملاویاینظموستفالیدولتمی

دهیییریویزارشالمللینظیرسا مانبهگاشتجهانیدرتصمیمهایبینالبتهسا مان

چالشبیماری برچالشهایمتعگدهایمسریبا هاییمواجههستنگکهدراینبین،عالوه

 :Roberts & Elbe, 2017هاوتاییگاتعلمیاشارهکرد)بربودنبررسیتوانبه مانسیاسیمی

بهطورخاص،مهم49 رویسا مانبهگاشتجهانیدردورانشیوعهایپیشترینچالش(و

 عبارتنگا : جان-9کرونا مقاومتکرونا ن ویکهستتیو به انیراکیمادکترویروس،
اضطرارریمگ نیایامور معتقگاستکه هاوتما ًسا مان بچیکرونا نرودنیورتا  -9؛

برایسیاسیکردنفعالیت امری ا بویژه هایسا مانبهگاشتجهانیوتالشسایرکشورها

یاسیبهاینسا مانهمینامرباعثتقاضایمگیرسا مانبهگاشتجهانیبرایروی ردغیرس

-3کنگوم وریمیشگوبااینوا ،ترامپکماکانسا مانبهگاشتجهانیرامتهمبهچین

هایامری اتشگیگشگهاستوهایمالیکهبویژهبارطعکمکدشواری

-عالوهبرسا مانبهگاشتجهانیکهب رانکوویگ :یالمللنیب :هاسازمان ریسا -ب

المللیدیگرهایبینشود،تعگادرابلتوجهیا سا مانم سو میموضوعتتصصیآن91
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نقشکرده ویروسایفای این با مقابله جریان در مهمنیز ا  برخی سا مانانگو این هاترین

( تجارتجهانی سا مان ملل، سا مان ا : بینWTOعبارتنگ صنگوق ،)( پو  (،IMFالمللی

بانکجهانی) سا مانبینWBیروه ،)( سا مانبینILOالمللیکار آن تاد، المللینجات،(،

یونیسزووووو

نقشایفا91-هایمتتلزدررونگمقابلهباشیوعکوویگالذکربهشیوههایفوقسا مان

سا مانکرده ا  یروهی بینانگو کارهای جهتتعییندستور مللدر سا مان نظیر المللیها

توجهسیاستمگارانواف ارعمومیرابهضرورتهم اریدرانگتاانگوسعیکردهکوشیگه

سا مان تعگادیا  جلبکننگ؛ بیناینوو ه صنگوق نظیر بانکجهانیباها و المللیپو 

ایانگ؛ودستهدیگهوپرداختوامنقشایفاکردهبررسیوضعیتارتصادیکشورهایآسیب

ودکانیاکشورهایدروا توسعهرامگنظرماننگیونیسزوآن تادنیزاهگافخاصنظیرک

انگدر مانشیوعکرونابهکاهشآ مآنهاکمککننگوبااینوا ،رراردادهوتالشکرده

المللیدردورانشیوعکروناکمکهایبینترینکارویژهاینسا مانرسگکهمهمبهنظرمی

این مینههایناشیا بهشناختبشرا وضعیتموجودوآسیب در بیماریمذکورباشگو

المللیکار،یونیسز،المللیپو ،سا مانبینهایسا مانتجارتجهانی،صنگوقبینیزارش

المللی،رفاهکشورها،المللینجاتوغیرهبهترتیبدر مینهوضعیتتجارتبینسا مانبین

بیماری با مقابله اطفا بی اری، فلج و سرخک نظیر اطفا  کمکهای و یرسنگی های،

توانگراهگشاباشگوبشردوستانهدردورانشیوعکرونامی

التقاط نظریه در که طور میهمان ب ث سیاسیرایی بینشود، آمیزهت ا الملل، ای

درهموارعیت و پیچیگه اینهای ا  ی ی فق  کنشگری و کیفیتکنشگری استکه تنیگه

تالششگکهت و وضعیتکنشگراندربسترالزاماتناشیدهگودربا هارانشانمیوارعیت

هم91-موردبررسیررارییردوهمانطورکهمشاهگهشگ،شیوعکوویگ91-ا شیوعکوویگ

المللیپیامگهایرابلتوجهیبرجاییذاشتهوهایبینهاوهمدرموردسا ماندرمورددولت

 هادراینبرههداشتوتوانص بتا برتریدولتمیرسیگ،نبرخالفآنچهدرابتگابهنظرمی

 

 شدنالمللی در معرض کرونا: از کاهش منازعه تا امنیتیفرایندها: بین
المللبرجاییذاشتهعالوهبرتاییریکهدروو هبا یگرانسیاستبین91-شیوعکوویگ
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فراینگهایبینومی نظر ا  مطالعیذارد، و توجه مم ناستاینالمللینیزدرخور استو ه

المللیبهعنوانیکبیماریچگونهبافراینگهایبین91-پرسشمطرحشودکهشیوعکوویگ

می امنیتیارتباطپیگا منظر ا  ا بویژه ایر که استیادآوریکرد این مینه  م در کنگو

عبورکنیمویراهستنگ،م ورونظامیالمللکهدولتروی ردهایسنتیرواب وامنیتبین

المللرابس هایانتقادیوم تبکپنهاگ،مرجعوابعادمناسباتوامنیتبینمشابهبانظریه

با یگران وهموضعیتافرادوسایر دهیمهممسائلبهگاشتی)فراترا موضوعاتنظامی(

(ودر9322ن،؛شیها9319ییرد)ویلیامز،ها(درکانونب ثررارمیالمللی)فراترا دولتبین

-شودتاتاییرشیوعکوویگالمللیتالشمیهایسنتیوجگیگامنیتبینادامهباترکیبنگاه

المللیموردبررسیررارییردوبرفراینگهایبین91



 است؟ ریچشمگ 91-دیکوو ریتأث ایآ: یالمللنیب منازعه تا صلح از
رگیمی  مره در منا عه امنیتبینترینموضوعترینوجگیصلحو المللاتسیاستو

 9321است)مورینتا، هالستی، براینموضوعنیزبی9322؛ ظاهراً شیوعکرونا نبوده(و تاییر

برایصلحجهانیا جنبه پیامگهایکرونا دریکاستو هایمتتلزرابلبررسیاستاما

ورهمزمانت ترسگکهوگارلتاکنونجوانبیا صلحومنا عهبهطنگاهکلیبهنظرمی

کرونا  مینه مشترککشورهایمتتلزدر دغگغه ی سو، ا  استو یرفته ررار کرونا تاییر

برانگیز(شگهوا سویدیگر،بیمآنباعثتمرکزآنهابراینمساله)ویذارا مسائلتنش

گوبهجویانهبزننرودکهبرخیکشورهابرایان رافاف ارعمومیدستبهرفتارهایستیزهمی

منا عاتبینعبارتدریق برصلحو تاییرکرونا میتر، موردالمللیرا منظرهای یر توانا 

توجهرراردادو

یراوارع:بزرگ :هاقدرت مشترک دغدغه -الف باورنگ این بر دستیان بهیابیکه

مبرمبهآنا یچنگانهمسادهنباشگ؛ایرچهنگیشا مینهمقابلهباکرونادریالمللنیبیهم ار

هایاخیرنشاندادهاستکهایربههروا ،تجربهماه(و9312:99)والت،شودیاوساسم

هایبزرگکموبیشدغگغهورویهمشترکیبرایمقابلهامری ارامستثنیکنیم،بقیهرگرت

داشته ویروسکرونا میبا براینمونه مجا یرهبانگو تش یلجلسه هم اریو ا  رانتوان
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کشورهایرگرتمنگات ادیهاروپاوخارجا آننظیربریتانیا،فرانسه،آلمان،کانادا،نروژ،ژاپن

برایاجرایطرحکمیسیوناروپادرجهتتولیگواکسنوداروی9191وغیرهدراوایلمه

بهگاشتیذارییادکردوعالوهبراین،اجالسسا مانمیلیاردد رسرمایه2کرونابابیشا 

نشانگرروی ردودغگغهمشترکرگرت9191جهانیدرمه اغماض، هایبزرگدرنیزبا

دهگکهنفسوجوددغگغهمشترکراجعبههانشانمیموضوعمقابلهباکرونابودوایننمونه

هایبزرگراتسهیلکنگواینامرنیزتوانگهم اریمیانرگرتالمللیمییکموضوعبین

المللیرادرپیداردودرمقابل،بایگتوجهداشتکهعگمهمراهیامری اا عاتبینکاهشمن

هایرغمتالشومتالفتترامپباذکرنامسا مانبهگاشتجهانیباعثشگهاستکهعلی

بسجهانیبهمنظورموجود،وگارلتاکنونشورایامنیتسا مانمللنتوانگدرجهتآتش

ایصادرکنگوبهمهارکرونارطعنامههایمعطوفتقویتتالش

شیوع:کرونا با مقابلهدر  :همکار از یالمللنیب :هاسازمان تیحما -ب دوران در

دولتیوغیردولتیش لالمللیبینهایبینرسگکهنوعیاجماعمیانسا مانکرونابهنظرمی

اجماعهمهبا یگراناعما نیا منگ91-یرفتهاستکهمعتقگنگمقابلهباکروناویروسکوویگ

هاهمهتواندولتیوغیردولتیوهمیاریآنهااستواینامرباعثشگهاستکهاینسا مان

المللی)بویژههایبینخودرادراینجهتبهکاربگیرنگوباتوجهبهایریذاریفزاینگهسا مان

دستور تعیین در باشنگ( داشته نظر اجماع هم با که شرایطی بیندر والمکارهای للی

بینمشروعیت عرصه همراه/خاطیدر با یگران می ایی/ دایی نظر به عگمالمللی، که رسگ

دولت غیرمم نهم اری نه ایر کرونا موضوع در وها است شگه دشوار بسیار وگارل

توانرامیهایمشروعیتی یادیبرایآنهادرپیداشتهباشگوصگقاینراعگهتوانگهزینهمی

بهگاشتجهانیمشاهگه سا مان ربا  دولتترامپدر رویه نسبتبه انتقادهایفزاینگه در

کردو

 با مبارزه در یالمللنیب :همکار :برا یداخل یمدن گرانیباز و هاگروه تیحما -پ

ییریجامعهمگنیجهانی،رو بهرو تاییربا یگرانبایسترشجهانیشگنوش ل:کرونا

یابگوبهطورالمللیبویژهکشورهاافزایشمینیداخلیبرکیفیترواب میانبا یگرانبینمگ

خواسته امرو ه سیاستخارجیآنمشتص، پیشدر بیشا  کشور مگنیهر هایجامعه
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یابگواینعنصری یا عواملمویردرهم ارییامنا عهکشورهاباهمگیگراستبا تا می

 جامعه چنانچه باشنگ،و داشته نظر اشتراک موضوعی به راجع متتلز کشورهای مگنی

هایمتعارضدرالمللرویهتواننگدرعرصهسیاستخارجیوسیاستبینمسئو نآنهانمی

رسگکهموضوعمقابلهباکروناشونگوبهنظرمیپیشییرنگوکموبیشملزمبههم اریمی

وبا یگرانمگنیهایمشترکیروه یا دغگغهووفاظتا وقوقبشردربرابرآنی ها

یرتوانگتسهیلداخلیبهطورخاصوجامعهمگنیجهانیبهطورکلیاستواینامرمی

کننگهصلحباشگوالمللیوتقویتهم اریبین

مم ناستیهم ارپذیرنگکهمیانیوارعگرا:بیرق :هادولت :همکار احتمال -ت

کمککنبهدولتتواننگالمللیمیهایبینسا مانرخدهگورواعگو  ماننها بهیگتا که

 با است آنها وارعیهم ارگری گیسود اما ننیاانییراکننگو را کهیمزیهشگار دهنگ

ایواهمهدارنگانگرینمانگندبنگیهاا پادولت؛ یرااغلبش ننگهاستیالمللنیبیهم ار

دولت که بگریدیهانگراننگ یشتریمنافع ایهم ارا  نگراننیکسبکننگو ا  هایدسته

بهجلویینم بهدولتیرسانا کمکیریتواننگمنجر کوویگیبراگری گیها با 91-مقابله

ناکارآمگسا نگیهمهآنهامم ناستکهپاسخجمعایکیشود؛اماهر :9312)والت،را

تعارض(و99 در بویژه مسأله مصگاقمیهایچیاین کرونا با مقابله در امری ا و بهن یابگ؛

 مه ترامپدر وتی کرونا9191ن ویکه شیوع با مقابله عمل ردشدر خاطر به را چین

دهگوم  وموتهگیگکردکهبهرواب امری ابااینکشورپایانمی
کرونا: زا/به توجه انحراف/ تمرکز علت به زامسائل منازعه طرح/ رفتن هیحاش به -ث

نوعیهایاخیرنشانمیدرکنارپیامگهاییکهدربا ذکرشگ،تجربهماه دهگشیوعکرونا

آمیزمیانبرخیا کشورهاداشتهاستودرنگاهتأییرپارادوکسی ا بررواب دوجانبهمنا عه

می نظر به دولتاو  توجه باعثتمرکز کرونا شیوع که بیمرسگ این با مقابله بر اریوها

نیزمطرحاستکهوانهادنمسائلتعارض همزماناینفرضیه اما شود سایرکشورها با آمیز

یاهیمم ناستتشگیگمنا عهدوجانبهباسایرکشورهابهعنوانابزاریبرایان رافتوجه

نههادرمقابلهباکرونامورداستفادهررارییردودراین میاف ارعمومیا ناکارآمگیدولت

توانبهسیرمنا عهدوجانبهایرانوامری ادروو هخلیجفارستوجهکردکهبعضاًبهنظرمی



 939 11-یاست جهانی در معرض کوویدالمللی: سپیوند امر پزشکی و امر بین
 

 

رسگفروکشکردهامای بارهشگتیرفتهوا اوتما وروعجنگدروینشیوعکرونامی

یوینگوستنمی



  و امنیتی شدن بهداشت 91-کووید

هاییاستکها روی ردسنتیفراتررفتهوالمللا جملهنظریهم تبکپنهاگامنیتبین

هایم تبمذکوردرکنگوجگایا این،ی یا نوآوریابعادمتعگدیبرایامنیتمطرحمی

مب ثامنیتی امنیت، )ُ مینه امنیتیecuritizationشگن نظریه یاهیت تعنوان استکه )

مگارانستکهبرایجلبتوجهسیاستشودوایگهاصلیایندیگیاهآناشگننیزا آنیادمی

برخیا وو هوتصمیم اجتماعییاییرانبه هایمغفو  نگییبشرنظیرمسائلارتصادی،

 دررالبمسائلامنیتیمطرحکرد)ویوروبو ان، را ویورو9322 یستیبایگآنها بو ان، ؛

رهایاروپایغربیا (ودرهمینچارچو ،بهگاشتعمومیدرامری اوکشو9319دوویلگ،

(وبااینوا بهمرور مانKing, 2002: 763هاربلباامنیتملیآنهایرهخوردهاست)مگت

درکناردغگغهفوق)جلبتوجهبهمسائلمغفو بهواسطهامنیتیکردنآنها(،جنبهدیگری

امنیت مستلزم که شگ مطرح موضوع )ا  De-securitization دایی مسائل ا  اما( غیرامنیتی

رونگهایامنیتی این شاهگ همزمان طور به وگودی تا کرونا شیوع موضوع در بودو شگه

ییردومتعارضهستیمکهدرادامهموردبررسیررارمی

هایینظیرابو و ی انیزربلا شیوعکرونا،درموردبیماریشدن کرونا: یتیامن -الف

ا امنیتبویژه بهگاشتو است)بهرابطه م تبکپنهاگتوجهشگه  & Wenham دیگیاه

Farias, 2019(واستفانالب)Elbe, 2005المللی(نیزپانگمیجهانیایگ راموضوعامنیتبین

 ,Macleanدانگودرمجموع،امنیتیشگنبهگاشتمباوثرابلتوجهیرادامن دهاست)می

-انگاریوامنیتیشاهگموجفزاینگهامنیتی(وبهطورنمونه،دردورانشیوعکرونا475 :2008

ایمورفتاریدرمسألهکرونابوده

شگهومورداستفادهدراینانگاریکافیاستکهمروریبرواژیانخلقدرموردامنیتی

امنیتجنسی درموردآواریاندرمعرضکرونا، امنیتبیولوژیکبویژه نظیر سنی- مینه

دیگیانکرونابروسبسنوجنس،امنیتطبقاتیاشتغا آسیبمتصوصاًدرموردوضعیت
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درموردتفاوتتوانمنگیطبقاتدرمقابلهباکرونا،تروریسمبهگاشتی،تروریسمدرمانیو

معرفیکرونابهمثابهسالحبیولوژیکاشارهکردکهدردورانشیوعکرونابهطوریستردهدر

ادبیاترسانه وسیاستمگارانبه وگود یادیباعثوساسیتچشممیها تا ایننگاه خوردو

اتهام موجیا  وبعضاً نسبتبهشیوعویروسکرونا بهفزاینگه  نیسیاستمگارانوکشورها

یکمسأله ترتیب، بگین استو شگه خود میرربای تلقی بهگاشتی ابتگا در که بهای شود

یرددوموضوعوادامنیتیبگ می

هایاخیردرکشورهایمتتلزودرگاریدرربا مسألهکرونا،طیماهاندرکنارامنیتی

خوردکهباعثوضورفزاینگهنظامیاندررفتارینیزبهچشممیالمللینوعیامنیتیسطحبین

نظامی بهذهنمتبادرMilitarismیری)عرصهبهگاشتیشگهاستودربرخیکشورها، را )

نظامیمی کنگو طبیعییریمعمو به سا یآنوعادیکردنمنا عهآمادییبرایجنگ،

 & Stavrianakisبتشنگ)یریهمگیگرراش لدادهورواممیشودوامنیتونظامیاطالقمی

Stern, 2018: 4, 15و بود نظامیان متفاوتا  نقشی شاهگ جهان کرونا، شیوع دوران در (و

 موارع در را کارآمگیخود شگنگ موفق انساننظامیان نیروهای عنوان به دوستبهب رانی

برایمثا می ب شنگو فعالیتتصویر بویژهتوانبه کرونا فراینگپیشگیریا  هاینظامیاندر

سا ی،کارآییتجهیزاتوتاسیساتنظامیدروو هدرمانیوکارآییصنایعنظامیررنطینه

بر و وضور اینوا ، با کردو تولیگاتبهگاشتیاشاره نظامیدر فزاینگه هایکشورهایو 

نوعیجنگ بعضاً کرونا با مقابله میمتتلزدر ذهنمتنبادر به نژاد،کنگ)فاطمیانگاریرا

شودو(کهعوارضآندرادامهبررسیمی9312:91

هرچنگامنیتیشگنمم ناستباعثجلبتوجهوجذ :کرونا از ییزدایتیامن -ب

موضوعاتبهگاشتی به عینوا میمنابع در اما باعثوساسیتفزاینگهخاصیشود توانگ

یسترش برخیا  والیکه در بنابراین، شودو جوانبامنیتیآنها برخیمسائلیا نسبتبه

کننگ،بقیهنگرانضربهخوردناینوو هدستورکارامنیتبهمباوثینظیرسالمتاستقبا می

( مباوثامنیتیهستنگ شیوعMaclean, 2008: 475ا  امنیتیبودن بهانه به همینفضا، در (و

هاینادرستا سوی نیوانتشاریزارشکاری،اتهامایا متفیکروناشاهگموجفزاینگه

ایندروالیاستکهمتتصصانهایدموکراتیکبودهکشورهایمتتلزوتیدولت ایم؛
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ألهوابعادآنهستنگوبنابراین،بیراهبهگاشتیبرایمقابلهباهربیمارینیا منگشناختدریقمس

توانگپیامگهایمتربیبرایتضمینمی91-نیستایریفتهشودکهامنیتیشگنمسألهکوویگ

المللیداشتهباشگوهایبینسالمتبشرووتیآ ادی،وقوقبشروهم اری

می نظر به مجموع، جهانشاهگش لدر کرونا، با مقابله رونگ در یرینوعییرسگکه

سوتالششگهاستکهباامنیتیشگنکرونابهمعمایامنیتبهگاشتیبودهاست؛ یراا یک

شگنفزاینگهباعثوساسیتبهبودفراینگهایمقابلهبااینویروسکمکشوداماعمالًامنیتی

ایراقابلهکاریدراین مینهشگهوعمالارگاماتپیشگیرانه/مهابهپنهانبیشترورغبتدولت

 داییبااختال اساسیمواجهکردهاستوبنابرایندرفضایموجود،نیا منگنوعیوساسیت

پنهان منع شفافیتو برایایجاد کرونا نگاها  اتتاذکاریرایجدر کمکبه هایامنیتیو

میرهیافت اینامر هستیمو چارچو هایمثمریمر در توانگمویگهمانعملگراییباشگکه

یرایینیزبرآنتاکیگشگهاستوبهعبارتدیگر،درجریانشیوعکرونا،مسائلنظریهالتقاط

هایسوومسائلمرتب بابهگاشتا سویدیگردرچارچو مرتب بامنا عهوصلحا یک

عینیووارعیخودرانشاندادهاستو



 سیاست جهانی در سایه کرونا: برندگان و بازندگان
هما یزارشا  که ابتگا کوویگن شیوع مورد در اولیه عگه91-های شگ، ا منتشر ای

بیننگوهاییاوتما ا اینوارعهآسیبمیت لیلگرانبهاینن تهتوجهکردنگکهچهوو ه

برنگواینهزینه/سودسنجیناشیا شیوعکرونادرموضوعاتوهاییا آنسودمیچهوو ه

تو متتلزرابل سنجشابعاد خواهان )که مقا  این در بیشتر آنچه استاما بررسی و جه

بین سیاست برای کرونا م ی پیامگهای اساسی مب ث دو دارد، موضوعیت است( الملل

شودو یستوجهانیشگناستکهدرادامهبهترتیببهآنپرداختهمی



 ؟91-دیکووبه برکت  ستیز طیمح تنفس
تا م ی  یستاغلبدرررابتبامقبولیتارتصادیدرسیاستداخلیضرورتوفاظ

هایارتصادیوفاظتا المللنیزهردولتبرایکاهشهزینهییردودرسیاستبینررارمی
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ا مزایایتالشسایرینجهت ودرعینوا ، م ی  یستبهفریبدیگرانرویآورده

کاریا جانبهمگان،هیچیببردوولیدرصورتاتتاذاینفروفظم ی  یستبهرهمی

هرچنگدورنمایهم اریبین المللیدر مینهم ی  یستبهترا دولتیسودنتواهگبردو

هادراین(امانظربهتعارضاتدولت9321:391عرصهامنیتیاست)ریتبریر، نگلواستاچ،

سیاستبین در رو افزون طور به م ی  یستنیز موضوع استوالمللا مینه، همیتیافته

ن ته کوویگبنابراین، شیوع استسنجشپیامگهای رسمتمگنظر این در برای91-ایکه

م ی  یستاستو

پیامگهایمتعارضیبرایم ی  یستدرپیداشته91-رسگکهشیوعکوویگبهنظرمی

تشیوعدهنگهپیامگهایمثبهاوتصاویریوجودداردکهنشانسویزارشاست؛ یراا یک

هاییوجودداردهاوایگهکرونابرایم ی  یستاستودرمقابل،بهطورهمزمان،فرضیه

کهنسبتبهعواربوخیمومتر شیوعکروناوپیامگهایارتصادیآنبرایم ی  یست

می منفیهشگار و مثبت پیامگهای این ادامه، در رراردهنگو بررسی مورد مجزا طور به

ییرنگومی

رسگ؛ب رانکروناوگارلتاکنونبهنفعم ی  یستبهنظرمی:مثبت :امدهایپ -لفا

سطح میننوعیآرامشو در و کاهشداده را مصرفانسان و کلیتولیگ طور به  یرا

هاییکهنشانگرپاکیزییواکمشگهاستوجگایا اینپیامگهایمثبتوتصاویرویزارش

هایشهریوطبیعیودرنتیجهتنفسوفضایابیسایردرم ی هایانسانیم گودیتفعالیت

توانموارد یررابهعنوانپیامگهایمثبتکرونابرایم ی  یستدرموجوداتاست،می

نظریرفت:

کاهشلر ش مین:پژوهشگرانرصگخانهسلطنتیبلژیکوانستیتوفیزیکپاریسدر-

هایانسانیوصنایعلر ش مین)کهناشیا فعالیتانگکههایجگایانهنشاندادهیزارش

ماه در است( بوده شگتکاهشیافته مارسبه و فوریه میهای این ا استو ی ی توانگ

برایم ی  یستوبا یشتآنبهوضعیتطبیعیخودشبنیادی ترینفوایگشیوعکرونا

تلقیشودو

یزارشرسانه- هایمتتلزفعا در مینهآ وهواهایمتتلزوبنیادهوایپاکیزه:
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طیدورانشیوعکروناواکیا کاهشانتشاریا دیاکسیگنیتروژنودیاکسیگکربن

المللیانرژی،کاهشاستفادها منابعانرژیبهدلیلشیوعکرونااستوطبقبرآوردسا مانبین

وگود9191کهدرسا شودبینیمیباعثکاهششگیگتولیگدیاکسیگنکربنشگهوپیش

درصگکاهشیابگکهاینبیشترینکاهشیاستکهتاکنونبهیبترسیگهاستوعالوهبر2

این،طبقیزارشسا مانمذکوربهدلیلسیاستررنطینهدرکشورهایمتتلزتقاضایمنابع

انرژینیزبهمیزانششدرصگکاهشخواهگداشتودرهمین مینهکافیاستبهکاهشیا

رویدرکشورهایمتعگدتعطیلیوملونقلعمومیورویآوردنمردمبهدوچرخهوپیاده

تا شگه باعث امر همین که کرد توجه کرونا شیوع دوران در اروپایی کشورهای بویژه

تمهیگاتخاصی وووو اسپانیا فرانسه، برایومایتویژها دوچرخهکشورهایینظیربریتانیا،

همهسواریواختصاص درپیشییرنگو خطوطجگیگبهاینوسیلهدردورانشیوعکرونا

توانگخبرهایامیگبتشدر مینهم ی  یستباشگواینهامی

هایمتعگدیکها تولیگکارخانجاتووضعیتبا ارها دیی:یزارشتضعیزمصرف-

با اردرسطحجهانیمنتشرمی در واکیا کاهششگیگتولیگورکود اینهشود استو ا

البتههمزمانتوانگخبرخوبیبرایم ی  یستونشانگرصرفهمی جوییدرمصرفباشگو

ییردکهایندورانفترتدرمصرفدرآینگهچگونهجبرانخواهگشگایننگرانیش لمی

باشگاوتما پیامگهایوایرجامعهبشریدرپیجبراناینصرفه مصرففزاینگه جوییبا

شودوبرایم ی  یستدرپیخواهگداشتوایندغگغهدررسمت یربررسیمیمتربی

المللیبویژهدرهایامیگبتشبا ،رویهجامعهبیندرکناریزارش:یمنف :امدهایپ -ب

برنامه تگاوم  مینه م ی  جاری های ناامیگکننگه مهم یستی ا  ی ی مسائلاستو ترین

هایاخیردر(طیسا UNEPمهم ی  یستسا مانملل)م یطیکهباهگایتبرنا یست

 Climateوهوایی)المللیبوده،موضوعتغییراتآ کانونتوجهکشورهاوسایربا یگرانبین

Changeبرنامه نیا منگ این مینه موفقیتدر استو نهادهایریزیو( و نظارتدریقجامعه

غفلتدرآنباعثتمردکشورهاا اجرایالمللیبرکشورهایمتتلزاستوهریونهبین

 استاچ،  نگلو )ریتبریر، شگ خواهگ 9321استانگاردهای  م نظر333: به اینوا ، با (و

المللیرسگکهکروناباعثاختال درتگاومفعالیتونظارتمنظمومنسجمنهادهایبینمی
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فعا در مینهم ی  یستشگهاستو

عگه این، بر سا ماناعالوه ا  ی م ی  وهای بودجه تامین کرونا که معتقگنگ  یستی

در تبعاتایناختال راعگتاً و متتلکرده جهتوفظم ی  یسترا در ارگامات  م

ررسا  که سالی در آمگو خواهگ چشم به بیشتر آینگه تنوعهای برای عطفی نقطه بود ار

«ابرسا یونایونی یستی»انمللبهعنوانهایجانوریوییاهیباشگوا سویسا میونه

نامیگهشگه،درآمگهایمعطوفبهومایتا م ی  یستدرسطحجهانیبهشگتکاهش

(و9191:91یافتهاست)بریگز،

تواندرمجموع،فارغا پیامگهایمثبتیکهبرایم ی  یستدرسایهشیوعکرونامی

واکنشجهانیبهشیوعاینو توانگم  یجگیبرایتواناییجامعهیروسمیتصورکرد،

المللییعنیتغییراتم یطیبینترینچالش یستترینوپیچیگهالمللیدرمقابلهبابزرگبین

هایمرتب بااینموضوعا جملهوهواییباشگوتاکنوننیزبسیاریا ارگاماتوهمایشآ 

دریالس و9191ییکهرراربوددرنوامبروهواکنفرانسسا مانمللدرموردتغییراتآ 

بریزارشود،بهتعویقافتادهیالغوشگهاستو



 ؟91-دیکوو یقربان ای ستیکاتال: شدنیجهان
رغمآیارمتعگدوفراوانیکهدراین مینهوجوددارد)هلگوتعریزجهانیشگنعلی

ی یا مسائلغام رواب (،9311یرو،؛وهلگومک9313؛استیگلیتز،9329یرو،مک

راهبین ی یا  شایگ آنالمللاستو تعاریزیونایون به توجه این مینه، در هایموجود

کنگکهعبارتنگا :(پنجتعریزراجعبهجهانیشگنمطرحمی13-9323:39باشگوشولت)

نورلمرو داییسا ی،امری اییشگ(آ ادسا ی،غربیInternationalizationشگن)المللیبین

(Deterritorializationمی را تعاریز این بی(و تشگیگ ماننگ مصادیقی رالب در سابقهتوان

ا تجارت،سفرآسان،رشگفزاینگهارتصادهاینوظهور،شتا یافتنآسیب پذیریارتصادها

بی توسعه دانشوهمگیگر، جهانی انتشار جهانی، کار تقسیم نقل، و صنعتومل سابقه

بهنظرمیآ مشاهگهکردو رسگیاهی،مشابهشگنسبک یستوفرهنگمللمتتلزوووو

رائلبهارتباط91-توانمیانجهانیشگنوشیوعکوویگهایبا میکهدربسیاریا رالب
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یروهیمعتقگنگکهجهانیشگنروی ردعمگهوجوددارد:ا ی سوبودودراین مینهدو

-شگهاستوا سویدیگر،برخیوتیخودشیوعجهانیکوویگ91-رربانیشیوعکوویگ

نتیجهجهانیشگنمی91 درداننگوبراینباورنگکهجهانیشگنکماکانادامهمیرا یابگو

شودوادامهاینب ثبهتفصیلبررسیمی

کههامعتقگنگالمللبویژهلیبرا بتشیا متف رینرواب بین:شدن یجهان تداوم -الف

یابگوطبقاینروی رد،بینگوکماکانادامهمیشگن،آسیبجگیا شیوعکرونانمیجهانی

وملونقلوارتباطاتیدرفناوررییتغجهیهانتمتقابلدرسراسررارهیوابستگاشگنییجهان

بع نظرمگیاستو ارسگیبه برخوعیبهخاطرشنهایکه متورزشونگو یهاا جنبهیکرونا

جر،تجارتنگمانیارتصادشگنیجهان اما شگ خواهگ متایریمالانیم گود آن ا  کمتر

شودیم و هرچنگ این، بر تأییارتصادشگنیجهانعالوه دولتنیروانریت ت است، اماها

تغشگنیجهانگریدیهاجنبه روانشتریبییهواوآ راتییماننگ ویشناسستی نیتوس 

و(9311:31)نای،دشویمنییتعکیزیف

یرایانالمللبویژهوارعایا متف رانرواب بیندرمقابل،عگه:شدن یجهان انیپا -ب

بهیچنگانلیتماگریدزیاکنوننهاراکههمتوانگدولتیشگنکرونامرییهمهمعتقگنگکه

ریا مسشیپا شی،بهستنگاستقال خودیارتقادرپیشگننگارنگویرونگجهانمودنیپ

شگنمعتقگبودنگکهجهانیپردا انجهانهینظر،یالدیم11دردههوشگنخارجکنگیجهان

وتا یجیانقال د،یجهانیمالیهاستمیسی پارچگیتجارت،سفر،رینظییهاهتوس مولف

پشیبیدارهیسرمایدموکراسبرا یلیظاهریبرتر تنشیا  هم شگگهیدر خواهگ نیاو

ینیبخوش اخیطها همهریدهه و کرده دولتفروکش تعگاد تاییهارو ه واضرنگ که

همانطور؛ابگییمشیآ ادرابااستقال معاملهکننگ،افزایوبا ارهایرشگارتصاد،یوربهره

وام برتیبریزانیکه نگییویمایتانیدر خواستهآنها پسیرفتنرگرتکنتر »تنها است«

 9312)والت، نظرمی(و99: به وضرورتجلوییریا آنبابنابراین، رسگکهشیوعکرونا

م وریراتشگیگکردهاستویراییواستقال بستنمر هارونگدولت

جهانیشگنارتصادوت و درمناسباتتجاریپیامگهایرابلتوجهیدر مینهبهگاشت

بایگدرنظرداشتکهتگاومجهانی(واماهمزمانLee, 2003: 61یذارد)عمومیبهجایمی
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(وDaulaire, 2003: 67شگننیزدریروداشتنجهانیسالمووضعیتبهگاشتیمطلو است)

اینوضعیتبهگاشتیمطلو باشیوعکرونابهخطرافتادهاستودراینفضا،اوتما با یشتن

توجهبهدشواری با یا یسترشبیماری،هایوملونقلونگرانصنایعبهداخلکشورها

بین تجارت شگنکاهششگیگ صفر وتی کاهشو آسیبالمللی، انتقا توریسم، پذیری

هاواطالعات)بعنوانی یا وجوهاصلیجهانیشگن(باکاهشدانشجویانخارجیوایگه

دهنگوشگنمیپذیریجهانیفرامر یدرکشورهایمتتلزووووهمگیخبرا آسیب

هاییذارا ب رانکرونادرسیاستجهانی،کیفیترهبریجهانی دشواریی یدیگرا

جاییکهنگاهتوس رگرت وچالشهایبزرگدراینب راناست؛ سایرها با هایامری ا

اختالفایا تالمللینگرانهایبینهایبزرگوسا مانرگرت بهطورکلی، استو کننگه

بین اعضایجامعه سایر با بیماریمت گه با مقابله  مینه در مب ثالمللی سه با هایمسری

(؛Global Governanceیریجهانی)ب ثاداره-المللمرتب است:الزاساسیدررواب بین

(واینسهمب ثدرIngram, 2005: 381رابطهبینتوسعهوامنیت)-انواعجهانیشگنوپ- 

بیشا پیشجریانشیوعکروناودرفضاییکهدولتت برسرکاراست، رامپدرامری ا

دهگوخودرانشانمی

المللبراینباورنگایواساتیگرواب بینبااینوصز،هرچنگبسیاریا ت لیلگرانرسانه

مر ها، ت  یم آمگها، کاهشرفتو و بوده کرونا نتستینرربانیشیوع جهانیشگن که

داننگامابایگدرروپاوووورانشانهودلیلادعایخودمیهایینظیرات ادیهاتضعیزات ادیه

ایا جهانیشگنباشگوعالوهتوانگنشانهنظرداشتکهنفسشیوعکرونادرسطحجهانیمی

هاییرفتهدرمقابلمباد تومراوداتجهانیوچالشهایش لبراین،باوجودم گودیت

هامورتیرسگکهاینپگیگهشیوعکرونا،بهنظرمیهایفرامر یدرپیرویهمگراییپیش

خواهنگبودو



 گیر:نتیجه
المللبودواینمقالهدرپیسنجشپیامگهایشیوعکرونادرسطحجهانیبرایسیاستبین

المللمفهومیعامباابعادبسیاراستامادرایننوشتارتالششگکهرویهرچنگسیاستبین
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اینسهبعگعبارتنگا :سهبعگاصلیکهبو یژهباشیوعکروناموضوعیتیافته،تمرکزشودو

امنیتبینبا یگرانسیاستبین با نگیانسیاستبینالملل، برنگیانو پیالمللو المللدر

یراییاستفادهشگالمللا نظریهالتقاطشیوعکروناوبرایت لیلاینابعادمتنوعا سیاستبین

یذاردوبگینترتیب،درچارچو سههایمتنوعبا میهرادرترکیبپگیگهکهدستنگارنگ

هایمتتلزموجودمرورشگهوبهطورکلیموردت لیلرراربعگمذکورتالششگکهنگاه

ییردو

علی که کرد اذعان بایگ مجموع فدر ایریذاری جامعهرغم در کرونا ب ران زاینگه

العادهدرنظامهایخارقآمیزشگومنتظروروعپگیگههایاغراقالمللی،نبایگاسیرت لیلبین

کرونابین شیوع دوران در چنگ هر بودو کرونا ا  بعگ پگیگهالملل طیهایکمشاهگ سابقه

تجارتکا هایبهگاشتی،دهه سر بر بویژه کانادا و رواب امری ا ماننگتنشدر هایاخیر

ارو خروجکشورهایینظیربستنمر هایاعضایات ادیه طرحام ان رویهمگیگر، به پا

ایتالیاا ات ادیهاروپابهدلیلناهمراهیبقیهاعضابااینکشوردر مانب ران،تعطیلینسبی

تعطیلیورکوددرآمو شبین المللیوضوری،وملونقلهواییبویژهدر مینهانسانی،

هایایم،اماطیهفتهبزرگارتصادیووووبودههایتعطیلیبسیاریا کارخانجاتوشرکت

م گودیت این ا  بسیاری رواخیر و شگه یذاشته کنار کمها امور عادیا  والت به کم

المللستیزبرایسیاستبینرسگکهکروناپیامگهایبنیانیرددوباایناوصاف،بهنظرمیبرمی

اصالواتیدررویه المللایجادرفتاریبا یگرانرواب بینهایسیاسیونتواهگداشتاما

خواهگکردو
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