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Abstract 

The Corona crisis has involved most of the world in various forms by 

introducing new categories of security called health security. Instead of working 

together to address these challenges, some countries are moving toward 

competition and intolerance, resulting in the formation of new patterns in 

international order. In this context, the question that arises is "what effect will 

the Corona crisis have on the strategic dynamics of the international system and 

the model of world order?" In response to the hypothesis, it can be said that the 

"Corona crisis as an intervening and driving variable" has accelerated the 

process of strategic changes in the international system from the past; In such a 

way that the models of the liberal order no longer meet the diverse needs and 

concerns of human beings, the world system tends to move towards more non-

Western models of international relations and more responsible political 

systems, such as the Eastern models or the transnational model of transnational 

government. Thus, the corona crisis cannot be considered as an independent 

variable that fundamentally changes the international order; Rather, it is an 

"intervening and accelerating variable" that will accelerate the process of change 

in the existing international order. Therefore, there is no disagreement about the 

fact that with the occurrence of the Corona crisis, the existing international order 

has witnessed changes and developments, but about how these changes will be, 

their intensity and depth, or how to manage this crisis. How it should be, there is 

a difference of opinion. In this article, using the descriptive-analytical method 

and the theories of international relations experts, we will examine the impact of 

the corona crisis on the strategic dynamics of the international system and the 

future of the world system. 

Keywords: Corona crisis, driving variable, weakening globalization, global 

competition 
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های راهبردی نظام بحران کرونا و تغییر پویش
 1المللبین

 رحمان نجفی سیار

 political19@gmail.com، تهران، ایران الملل، دانشگاه عالی دفاع ملیاستادیار روابط بین

 چكيده
نام امنیت بهداشت و درماان  ای جدید در باب امنیت بهردن مقولهکبحران کرونا با مطرح 

جای آنکاه ال مختلف درگیر کرده است. برخی کشورها بهکاکثر کشورهای جهان را در اَش

ها پیش بروند  به سامت راابات و ناساارواری به سمت همکاری برای مقابله با این چالش

المللی اسات. در گیری الگوهای جدیدی در نظم بینلکه نتیجۀ آن  شککنند حرکت می

هاای ثیری بار پویشرونا چاه أا کبحران »ه کشود این چهارچوب  این پرسش مطرح می

عنوان فرضایه در پاسخ به« الملل و الگوی نظم جهانی خواهد گذاشت؟راهبردی نظام بین

باعا  أرارید در روناد  «گر و پیشرانمتغیر مداخله»عنوان رونا بهکأوان گفت بحران می

ی ه دیگر الگوهای نظم لیبرالکای گونهالملل ار گذشته شده؛ بهأغییرات راهبردی نظام بین

های متنوع بشری نیرت و نظام جهانی بیشتر به سمت الگوهای جوابگوی نیارها و دغدغه

پذیرأر همانند الگوهای شرای و یا های سیاسی مرئولیتالملل و نظامغیرغربی روابط بین

أرأیب  بحران رود. بدینپرداران انتقادی پیش میساری فراملی موردنظر نظریهمدل دولت

عنوان یک متغیر مرتقل در نظر گرفت که أغییردهنده اساسای نظام ان بهأوکرونا را نمی

است که روند أغییر در نظام « دهندهگر و شتابمتغیر مداخله»المللی باشد؛ بلکه یک بین

المللی موجود را شدت خواهد بخشید. درخصوص این موضوع که با واوع بحران کرونا  بین

نظر وجاود نادارد  اماا بار سار أحولاأی بوده اختلافالمللی موجود شاهد أغییر و نظم بین

چگونه خواهد بود و یا اینکه نحوه مدیریت این بحران عمقش اینکه این أغییرات  شدت و 

گیااری ار رو  نظاار وجااود دارد. در ایاان مقالااه بااا بهرهفچگونااه بایااد باشااد  اختلااا

به بررسای أا ثیر بحاران الملل بین أحلیلی و استفاده ار نظریات خبرگان روابط_أوصیفی
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 مقدمه

را تر رگوح    اعاگات تلر گن تنارگ ات  یاگسگر ت   اتیجنگ  رگ ت ثگ   انیپا
 مگ   نن تر وگح    نیثگ تهم یرگیاتن طیتحگ  ییگتن ال تاشگ  هگه ث عه یالم  نیع

گشره هگه  داریپد ینینح یریاتن طیار . عاد ا  جن  ر ت، تح یت   یتوالاات اتن
ثااتل وکحت  عگا  شر یع کهع  عاشد؛یها نموکحت  ینینف تر نن عا نقش  یتححر
 داتیگگا  ثهد یاریت ر ، ه چنگگد عسگگ نیگگتگگدن   ارگگ . تر ا ی ت لرگگیغ گ انیعگگا 

 دیگهگا   ثحلت ل  نینن، تنا عگات عگ  یگ  ثکث یاف  هار ، تسئ ه رگ ا  هسگره
 گگ ،یار . ا  طگ   ت انیهمچحن گذشره تر ج  یهشرار جما یهاگسر ت  ر ا 

 رگا ند؛یرا نگااتن تگ یجهگان یهگه فاگا اند نتد دیهم پد یایرنر  یغ یدهایثهد
 ی فگاتار ی یگ  شگکل نیضگا یهات ل  شیعه ر ند ر  عه افزا ثحانیا جم ه ت

 ییهاد یگتر ثححلات عص  واض  تارنگد. پد ییرزااشار  تاش  هه رهم عه یف ات 
   یویتحسگ ی  داتیگثهد ،یف ات گ یهگاچحن تهاج ت گسر ت  نل گان، جن ش

عگه وگحرت  یرگیاتن گ انلیثح  یهسرند هه ا  رح ی  ... ا جم ه عحات  کیحلحژیع
  یگاتن  ی ضگا نیعنحان عحاتل تؤ   تر ثا اند   عهتحرت ثحجه ق ار گ فره یجد
عاگد ا   یریاتن طیتح ب،یث ث نی(. عد111، ص. 1811اند )ت  حم، شناخره شد  یت 

 قیگهگاهش ثحف ،ار : نلسگ   ی  یواول ا  ر ندها جیع  نرا یجن  ر ت، ت رن
ع   واگحر  ع اف  خرن نن عه ایا  ع    جن   ی یج حگ یع ا یونار یهات ل 

عگه  سگمیعگا ث  ر یت لر نیشدن تنا عات ع لرهیت م، نت ؛ی ت لریغ دیجد گ انیعا 
تر تر ن   خگار  ا   اتیگتر انجگام عم  یتات ن   ف ات گ گ انیعا  ییثحانا یتانا

تر تر ن  ی  تگذه  یاخ گاق یهگا    خشحن  تر ا   ثفا ترحم، ع ؛یت  یت  ها
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   ییجنگا یهارگا تان  یگاتحا  تهاج ت؛ چهگارم، ثقح شی  افزا یت  ی اودها
 یهگاگگ    نیثااتگل عگ جگاتیهگا؛ پگنجم، ات ل  دنیننها تر عه چالش هش ییثحانا
نگزا     حنگدیپ  یگ  ششم، ثقح یالم  نیع ۀتر ع و یی  جنا یاریر یگ ا یقحت

ثححلات  نیا جه،یها. تر نر  چالش ت ل  یعا تقحله ثحراه   رشد اقرصات ی  اثیع
ترفا ت ا  ت ران ق ل ار جن  ر ت شگد  ارگ   ییتانا یریاتن ار یر جاتیر ب ا

 (.56، ص. 1811 ،ی  رومر ی)عسگ خان
تححر   ت لگ  کگ تیعه ت  نح  ر  یریچهارچحب، وح   توالاات اتن نیتر ا

تقحلگه  ،یت گ  یگ تان عا ثحراه توالاات اتن. همشحتیت یعندط قه تححر  ت لیغ
 یاثگا   ید ایگثهد یهگا  شگاهد ثحجگه عگه هانحن د یگترحگحل گ ت زین داتیثهد

گذار ا   یجن  ر ت عه تانا انیعحت  ار . تر اقع پا ی ت لریهه عمدثاً غ میعاشیت
نن تانگا،  ۀهگه عگه  ارگو عاشگدیتگ  یتدرن ا  اتن یمیعه پاراتا یرنر میپاراتا کی

 ح یار . تر وگال واضگ  عگا شگ افرهی  ییث  یت   یاتن یراه  ت   ارر اثژ ،یثئحر
 ارگ یتر ع وه ر یدیهه ت و ه جد تهندیاورمال ت شمندانیه  نا، اند   سی 

   یجهان ار یر یهه ر ب چ خش ارر اثژ حندتیپیعه  قح  ت الم لنیع  ی  اتن
 کگمی   سگ یق ن ع یرنر میهه تفاه یاگحنهخحاهد شد؛ عه یالم  نی  ع یت   یاتن

پسگاه  نا  یایگخحت را عگه تن یجا« رپرات   ا ت یپسا »   «یرا یپسا جهان»همانند 
ر اعگط  یتناظ ات ن    نن ع ی گذاریعح ان ه  نا   ث    یخحاهد تات. ن   عه اهم

 نیگتر ا الم گلنیع یاناگمات یهگاشینن عگ  پح یراه  ت یاتدهایپ زی  ن الم لنیع
 الم گلنیع کیعح ان ه  نا ع  ثححلات ژئحارگر اثژ  اتیث   نیی  ث  یتقاله عه ع رر

تر عصگ   ین ام جهان یالگحها میث ر نی(   همچنی  راه  ت ی)تر ت  روح ن  
 .تاخ پ  میپساه  نا خحاه

 المللنيمتعارض در روابط ب اتی. بحران کرونا و نظر3

ن گم   ییگتر ر نگد ث  عیعح ان ه  نا عاعگ  ثسگ  نکهیترخصحص ا ن  انواوب
ثححلگات )شگدت    نیا نکهین   تارند، اتا ع  ر  ااثفاق شحت،یتحجحت ت یالم  نیع

عاشگد،  دیگنن چگحنگه عا  ی ینحح  تد نکهیا ایعمقش( عه چه شکل خحاهد عحت   
   یف ات گ یهگایهمکگار  یع  اهم ین   یک تهایر  یندارند. ع خ ین    اود
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  لگز م ارگرق ال  یت  یهات ل   یع  ثقح گ یت یع خ ،یالم  نیع ینهاتها  یثقح
عگ   یت رنگ یالم  گنیعگ یاخ اق یهایهمکار  یع  اهم زین گ یت یا  عد  یاقرصات
.  ر ندیت دیا  نن ث ه یتقاع ه عا عح ان ه  نا   ث اات ناش یع ا ییاررا ا  یعق ان
 ییپساه  نا  ی یتلر ن راجع عه عح ان ه  نا   تد ین   یک تهایعه ر  لیتر ذ

 .میپ تا یت الم لنیتر ن م ع

 کارمحافظه یهابرالي( لالف

 ییه  نگا طیتر شگ ا ییکگاینت  الم گلنیواهم ن ام عگ انیج  انگ یهه ع انیج  نیا
تر  ی  ثححلگات جزئگ  ییث  جاتیار ؛ تارقد ار  هه ه چند عح ان ه  نا عاع  ا

تر ن گ   یکیرینقوه عون ژئحپ  کیعنحان نن را عه ثحانینم شحت،یت الم لنین ام ع
عحگ ان »تارقد ار  هگه  انیج  نیان  ان تا    ا  واوب «یژ    نا»گ ف . 
 ,Nye« )تاشگره عاشگد یتر پگ الم گلنیتر ن ام عگ یشگ ف  اتیار  ث   دیه  نا عا

 یعگه ره گ   گ الیل یالم  گنی  اتاته ن گم عگ  یع  ثقح طیش ا نیتر ا ی(؛  2020
 یها ی اروه تزهمچنان عه کایتارقد ار  نت  ،ی. ژ    نا ر تیت دیث ه کاینت 

تهد. عه اعرقگات اتاته  ایخحت تر تن یعه ره   ثحاندیت ی  ان ژ یریجما ،یکیریژئحپ 
ره گ ان  انگهیگ ایت  ک تیتهد ر   ییرا ث   ی ضا نیا ثحاندیهه ت یزیثنها چ ی 

 یرفگ  ا  عحگ ان فا گول ع  نهار ثنها را تحاف ه یها  الیار  . ل کاینت  دیجد
 یگیگ ا  رارگ  سگمیحنالیا  نار زیگپ ه ،یالم  گنیع یهایهمکار  یه  نا را ثقح

 .تانندیت

 طلباصلاح انیگرا( واقعب

حگ ان ه  نگا جهگان تارقدند هه عا ع   الیل انیط ب تر تقاعل ج او ا  انیگ ا اقع
قدرت ننها خحاهد عحت. تر تقاعگل،   ی  ثقح یت  یها  عا گش  ت ل  ایشاهد او

خحاهگد شگد. ا   نیثاگا زیترقاعل هشحرها ن یع   اعسرگ یت رن   الِیل شدنیجهان
تر تحاجهه عگا عحگ ان  یالم  نیع یهایارض  رت همک رغمعه ان،یگ ا اقع دگا یت

 نیگعگه ا یاعیخگحت، تر ترگر« اررق ال»   «یخحتپ رر»تنوق  هیها ع  پاه  نا، ت ل 
ا  گذشره، تنرقگد  انیگ ا(.  اقع1811 ،ی   نعاتیف یناهام هسرند )تهقان هایهمکار
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 کیننارشگ  یتاه ثحاندیترقاعل نم یعحتند   تارقدند هه  اعسرگ   الیل شدنیجهان
 ی یپگذبیتارت، نرگ یهگه تنگافا زانیگعه همان ت  ایتهد؛    ییرا ث  الم لنین ام ع

 کگاینت  ۸۰۰1 یعح ان تال  اتیث   نه،ی ت نیخحاهد تات. تر ا شیافزا زیهشحرها را ن
 شگدنیجهگان طیجهگان تر شگ ا یهشگحرها ی یپگذبینر انگ یهشحرها ع  یعه را

 (.161، ص. 1811  رحرنسحن،  سحنترقاعل ار  )جک یاقرصات    اعسرگ
خگحت تر  دیگجد لیگگ ا تر ثح  اقگع ۀع جسر تا انپ هیا  ن  «  ال  اررفان»

نحشگ :  شگدنیه  نا ع  ر نگد جهگان   سی  ح یش یاتدهایپ یشناربینر ۀنی ت
تر تگحرت هگاهش نقگش   یگاخ یهارگال یا  پژ هشگ ان ط یع خ ا  ننچه ع خ»

 یاجرمگگاع ی  هگگای  ن یالم  گگنیع یهاننهگگا عگگا رگگا تان ینیگزیهگگا   جگگات ل 
 گانگهیها، نشان تات هه هنح  هم ت ل  گ یاند، عح ان ه  نا عار ته ت  یپ تا هین  
 نیتر چنگ زی  جان ت تم خحت هسرند   شه  ندان ن  یوفظ اتن یع ا یاو  گ یعا 

ها را هه ت ل  ثحاندیشدن ه  نا ت  یگها تارند. همهنگا  را عه ت ل  نیهم یتحاقا
تر  یندارنگد   رگا شگدنیر ند جهان تنمحیعه پ یچندان لیثما گ یت زیاهنحن نهم

« ( خگار  هنگدشگدنی)جهگان  یتس نیا  ا شیا  پ شیاررق ال خحت تارند، ع یارثقا
(Walt, 2020الگ  تر خصگحص اهم  .)افگز ت:  یعح انگ طیهگا تر شگ ات ل   یگ
تر ": حشگ ن ر ییتر ثگح مزیثاحرکیحینگار ن، ر  ناته"ترک ثاتسحن"طحر هه همان»
لز تگاً  دگا یگت نیگ، ا"سگ ین یف ت ین ات یع ا ییجا  تاری اگ یهایماریع ح یش
 لیگتل نیگج ح  تات  شحت، ع که عه ا  یهماهم یجهان یهاهه ث اش س ینن ن یع ا

تر  یاوگ  یارگیر گ یعا  شدن،یرغم جهانثا عه تا گحشزت هند هه عه شحتیط   ت
نکرگه را تگحرت  نیگها ارگ  هگه اتهگه یع ا انی اگاند.  اقعتاند  یجهان ات    عاق

« شد. اتن رینکره را  نیا گ یه  نا عار ت   سی  ح یاند   اهنحن شق ار تات  حیثص 
(Walt, 2020.) 

 د یگا  یگنکره اعرقگات تارنگد هگه عحگ ان ه  نگا   ثقح نیعه ا انیگ ا اقع ال ره
هشگحرها  یتاقرصگا یگیگ ای  ت گ یاررق ال اقرصگات شیتنج  عه افزا ،ییگ ات ل 

تر ار پا،  « یع گز»   قح   کایتر نت  «سمیث اتپ» د یپد نه،ی ت نیخحاهد شد. تر ا
 انیگج  نیار  هه عح ان ه  نا ا یاقرصات  اررق ال  ییگ ایعا گش  عه ت  انگ یع
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تلگ بب عحگ ان  یاریر یاتدهایه ت  ار . اررفان  ال  تر خصحص پ  یرا ثقح
عحگ ان     ی یتد یها ع اعح ان ه  نا ت ل  طیش اتر : »هندیت حیثص  زیه  نا ن

 شیرا افگزا شانیاقرصات یاریتداخ ات خحت تر ن ام ر ،یاضو ار  یهنر ل  ضا
تنجگ  شگد  ارگ ؛  ییهشحرها عه اقردارگ ا یتر ع خ ییگ ا یوما نیا ههاند تات 

«  تنگدگخحت عگا   یق   اراتیعه روح اخر سرندیواض  ن یها عه اورت ل  نیا  ای 
(Walt, 2020ثنش ع .)حرک،یگحین ال ی، ف تاندار ا«هحتح» ی  نقا« ت نالد ث اتپ» نی 

 یگیگ ا یوما  ی ضا نیا لیث د انگ یع نهی ت نیعح ان ه  نا تر ا  ی یع  ر  تد
 کگاینت  یهاال یا یار . ث اتپ خحاررار تداخ ه تر اتحرات تاخ  ییعه اقردارگ ا
را  ییکگاینت  سمیات ، ن ام فدرال نیهشحر عحت هه ا نیتر ا نهیق نو  ی یعه عهانه تد

 یا  اتگحرات تاخ گ یاریتر عسگ کاینت  یهاال یا نکهیتچار چالش ه ت  ار . عا ا
  ... تسگرقل هسگرند، ث اتگپ  یاقرصگات ،ییغگذا ،یاتحرات عهداشگر ا جم ه ت؛خح

شگد.  هاال یا یخحت تر ق ال تسائل تاخ  اراتی  اخر ییاقردارگ ا شیخحاررار افزا
عگ   یعحگ ان )ه  نگا( ت نگ کی قح   طیرا تر ش ا انیگ ا اقع دگا یتحضح ، ت نیا

 کیگ یتر ن ام وکحتر ییاقردارگ ا شی  افزا یاررق ال اقرصات ،یقدرت ت   یثقح
 .رراندیهشحر عه ا  ات ت

 یانتقاد پردازانهی( نظرج

تحجگحت  یالم  گنیتر ن گم عگ « ییث »اتکان   ض  رت اراراً تارقد عه  انیج  نیا
 کیدئحلحژیگ  ا یاقرصگات یعگ  رگاخرارها ین م را ناعاتلانه   ت رن نیا  ایار ؛  
 یتصگداق رگاخرارها ،یانرقگات پگ تا انهی(. ن  Cox, 1981, p. 539) تاندیناع اع  ت

نن،  یعحگ ان ه  نگا تانسگره هگه طگ  ی یدت یناعاتلانه را تر چگحنگ کیدئحلحژیا
ترگ  عگه انرلگاب  ت    ن گام  ییه  نگا مگارانیع نیا  عگ یغ ع   الیل یهشحرها

 د ،یگفا _ نگهیعگ  تنوگق هز یت رن شانیاجرماع _ یاریننها همانند ن ام ر یپزشک
 یخدتات ترتان  یرالمند را تر ا لح مارانیرا هنار گذاشرند   ع یاوحل عش ت رر

 (.1811 ،ی   نعاتیف یق ار نداتند )تهقان خحت ی  پزشک
عقگل »عگ   یت رنگ «د یگفا _ نهیهز»تنوق  ،یانرقات پ تا انهیاراس، ن   نیا ع 

عگ   یت رن «د یفا _ د یفا»ق ار تات    تر تقاعل، ع  تنوق  یرا تحرت نقد   نف «یاعزار
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گگ     نیگناس ار ش شمندانی. ا  انددندی ر  دیث ه «ییاررا ا _ یاخ اق  یعق ان»
نگحام »   یتاگ    نلمگان شگمندیاند« هاع تاس حرگنی»عه  ثحانیتر جهان غ ب ت

 یاشار  هگ ت. تر رگوح هشگحرها کاینت  یهاار یتنرقد ر پ تا هین   «یچاتسک
   یتگالز نیشگیپ  یگ  ، نلسگ «تحمگد  یتاهگاث»همچگحن  یثحراه تقاتاثتروال

 پگ تا انهیگتر  ت   ن    انیا یار ات یجمهحر( تر یالاال)تدظ ه یاخاتنه ال ه ین
 نیخحت تر عح  ه  نا، عه ا یتر رلن ان ی. تقام تا م ره   ندیگیق ار ت ینرقاتا

تر  نشینن گگز جگهیننهگا هگه نر یاعگزار  یگ  عق ان هگا  الیل د یفا _ نهیتنوق هز
هگا   عحت  عه شدت انرقات هگ ت    تر تقاعگل عگ  ث گاش مارانیعه ع یخدتات پزشک

 نیثحسگ یاررمدات ننها ا  ترگا  اله    انی .ا.ا یپزشک ی  های ومات تجاهدانه ن
 (.1811 ،یه تند )تقام تا م ره  

تر  یوکم انگ میعا ث رگ»ت وه عا عنحان  یریتر هنف انس اتن زیتحمد ن  یتاهاث
 کگاینت  ی  الگیل یهاار یه  نا عه نقد ر ح یچند تا  ق ل ا  ش  «یجهان چند قو 

ا  تشگک ات  یاریعسگ شگهیر شگانیپ تاخره ارگ . ا الم لنیع ار یر  ی یتد تر
تحگ   یگیگ ای  ف هن  تگات ترحد الاتیا یهایگ تداخ ه ۀجیجهان ار ام را نر

 ( .Doha Forum, 2019هشحر تانسره ار  ) نیا
 یت رنگ یگیگ ایا  تنوق ت  زیع  ض  رت پ ه یانرقات پ تا انهین   ه وال،عه
 یف ات گ یعگه نهاتهگا شگر یع اراتیگ  اخر ها یو او ی   اگذار د یفا _ نهیع  هز

 ییعحگ ان ه  نگا طیهاع تاس تر ش ا حرگنیهمچحن  یانیگ ای. ف ات هنندیت دیث ه
 دیگعحگ ان ث ه نیرف  ا  اع  ن ی اع ییوند ق تشر ک ار پا لیع  ض  رت ثشک

 Habermas, 2020ر.ک: .) شر یتوالاه ع یه تند )ع ا

 المللنيدر نظام ب یراهبرد راتي. بحران کرونا و تأث7

عگ  تنگاظ ات  ی گگذاریع گا   عگ  ث   هنند ،عیثس   یتر  کیعنحان ه  نا عه عح ان
 یراه گ ت یهاشیپح یع  ر  ییاتدهاین ار   پ الم ل،نیر اعط ع یهاهی  ن   ین  

 ار :  یننها عه ش   تحارت   نیث تاشره هه تهم زین الم لنین ام ع
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 یهراسگانهيو ب ینژادپرست سم،يونالي( ظهور ناسالف

ارگ .  ییگ ای  ت  یه ارگانهیع ،یشاهد نژاتپ رر یعح ان ه  نا، جهان ثاود تر
هشگحر تاالجگه  نیا یتارند هه ا  ت اهز ترتان  یشکا ترحد الاتیتر ا پحررانا یر
هگه تر  هگا  الیل ۀدیگفا _ نگهیهمان تنوگق هز یت نا)ع   هنندینم اف یتر یکسانی

 ،ییاعرنایتر تا ض ع زین ث ارییقاینف  یهاییکایعه نن اشار  شد(. نت  ین   یت ان
تقص  هسرند هگه  زین ث ارییاینر یهاییکایق ار تارند. نت  یانگاررفرار   رهلرحء

   سیگرا     سیگ  نیت نالد ث اتپ ا  ای  هنند؛یت ترحد الاتیرا  ارت ا   سی 
 یانگارتر خصگحص رگهل ییکگایا  تهگاج ان نت  یاریخحانگد  ارگ . عسگ ینیچ

عنحان تثگال ترخصگحص تارند؛ )عگه  یهشحر شکا نیت لرم تان ا یا  رح یر اتر
عگدم ارائگه تار ،  ،یماررگرانیثلگ  ع صیتنارب، عگدم ثلصگ شیعدم انجام ن تا

 قفل شدن   اج ار عه ث ک ه تن(. همک نک تن ا  ت ل  تر هنگام
 یقاثیع ناته ثحق».ان.ان تر یر یهه خ  گزار یع  اراس گزارش نه،ی ت نیا تر

 پحرگرانا یر ژ ی   عگه ییکاینت  یها یارائه تات؛ اق  «ه  نا بیثاق»خحت عا عنحان 
 یهگا یگزارش، اق  نیق ار تارند. ع  اراس ا یا ژی   یهشحر تر تا ض ث ا نیا

ه  نگا  یمگاریتر ا گ  ع هگا یاق  گگ یا  ت یار عالگاث یعا نتار عس کاینت  پحر ا یر
 ۸2 تهند،یت لیرا ثشک کاینت   یترود جما 18 پحررانا یر ههیتروال  ند؛یتیت

  یگتروگد جما 5۰. تر تقاعگل،  ندیگیرا تر ع ت 11-دیترود جان عاخرگان هح 
 شگحندیه  نگا را شگاتل تگ انیگتروگد ق عان 11 یهسگرند،  لگ دپحر یرف کاینت 
(.C.N.N, 2020) 

ع اع   ۸.1ع  ا   ه  نا  پحررانا یر  ی.ان.ان، ن خ ت گ   تیگزارش ر ع اراس
 1.6 ث ارهگانیپحرگران   لاثر خ ن،یارگ . همچنگ کایتر نت  دپحررانیا  رف شر یع

. تهنگدیحت را ا  تر  تگع  ا   ه  نا جان خ کایتر نت  دپحررانیا  رف شر یع اع  ع
.ان.ان   یط گق گگزارش رگ پحرگراننی  رنگ پحرگرانا یر شگر ِیث فات ع نیع   ا

 ،یعهداشر یهات اق   ۀتر ارائ  یث ا ،ییکاینت  گ انلیا  ثح  گ یت یع خ دگا یت
 ( C.N.N, 2020ار  .) یمارررانیع یها شی  پذ یخدتات ترتان

تر  کگاینت  ترحگد الاتیتر ا ی  نژاتپ رگر یگینژاتگ ا ۀتهندتگحارت نشگان نیا
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 ،یسگریحنالینار یاهیگتر ر  نیهمچنگ ترحگد الاتیعح حوه عحگ ان ه  نگا ارگ . ا
هگ ت  ارگ .  انهیرگال یعه هاهش عحتجه عهداشگر دیرا ثهد یرا تان عهداش  جهان

عحگ ان   ی یتر تگد یف ات گ یهاهیگعارهگا ر  کا،ینت  جمهحرسیت نالد ث اتپ، رئ
 ار . د ی ر  دیر ات  ث ه _اقرصات  یرا گ فره   ع  ت گانه د یا را ناته  ن

عگحت   سگمیحنالیشگاهد ظهگحر نار یتر تحارت ترادت زیار پا ن کا،یع  نت  ع ا  
 هیگع  یجماگ یاقگدات یعحگ ان ه  نگا، تر اجگ ا طیار پگا تر شگ ا هیار . اثحات

 یت ر ، هشگحرها نی، تر اعمدثاً ناثحان عحت  ار . تر اقع   س،ی  نیا ی یگهمه
 سگمیحنالینار یایگ. اوانگدافرهیرحق  یت   یواهم یعه رم  انز ا ع  ت نا ییار پا

ار پگا  یهاارگ یتر ر یسریحنالیهار نارتحاف ه یگ ارار  یهاجنا  امیاورمال ق
هگه تر  اهگنش عگه  کگایتر نت  اهانی  جن ش ر امیتات  ار  )همانند ق شیرا افزا

 نیگهگا  تنگد(. اجن ش نیث اتپ تر  عه ا یسریحنالی  نار ینژاتپ رر یهاار یر
 یهشگحرها ی  جهگان یاتنوقگه یهگایعاع  قوگع همکگار شر یع ر ات  تمکن ا

 انگهیگ ایتنا عگات ت گ دیشاهد ثشد زین ییاینر یهشحرها یشحت. تر ع خ ییار پا
ه  نگا ا     سیگ  نکهیا لیتثال، تر هند عه تل یع ا م؛یعح ان ه  نا عحت طیتر ش ا

 نیعگ یهمگان یهاشاهد ثنش شحت،یخحاند  ت« جهات ه  نا»عنحان هند ها عه یرح
ا  جاتاگه تسگ مانان،  ی. هند ها اتعا ه تنگد هگه علشگمیهند ها   تس مانان هسر

 (. Aziz, 2020, p. 116) تانندیهشرن هند ها ت یه  نا تر هند را ع ا   سیانرشار  
ثگ  ا  نن نن   تهم ی یگه  نا، اعهام تر تنش  شکل ۀدیچیه  وال، عح ان پ عه

 ی  ف ات گ یت  ،یتنا عات ف  ت  ی یگنن عاع  شکل  ی یها تر تدت ل  یناثحان
 شی  افگزا شگدنینن هگه شگاتل گسسگ  جهگان گگ یت جیشد  هه تر اتاته عه نرگا

 .شحتیار  اشار  ت یاتنوقه یهارقاع 

 «شدنیجهان» فيگسست و تضع (ب

 جگحت عه ییاهنحن تر جهان ه  ناهه هم یوین  ان تارقدند، ش اا  واوب یاریعس
 حررنیعه هم پ گ یا  هم جدا شحند. ت دیرراند هه عا جهینر نیها را عه انتد ، ت ل 

  یگاتن نکگهیا یع ا»تارقدند:  شمندانیترره ا  اند نیتانا ندارت. ا یجهان ی اودها
«. ا  هم جدا شگحت دیننها عا یاقرصات یهایاعسرگتار نشحت،  ر اعط هشحرها خدشه
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 سگرمیر»تر خصگحص  یتجگدت یعگا نگ  یسگریعا»ار  هگه  نیننها ا ی یگجهینر
هگا   ع  نقش تسرقل ت لگ  دی)عا ث ه «یالم  نیش که انرقال ع»   «یالم  نیع ضه ع

 م؛یعاشگ هتاشر یترتان _ یعهداشر یهشحرها(، وداقل تر تحرت هالاها یت اجع تاخ 
عاعگ  گسگر ش عحگ ان ه  نگا    یالم  گنیعگ د یگثنترهگم یهگاسگرمیر نیا  ای 

 دیگا  هشحرها تر ثحل یاریعدم اررق ال عس لیعه تل«. ها شد  ار ت ل  یناهارنتد
 یثنفسگ یهگاترگرگا  ،یصیثشل یها یه دیثحل ا جم ه ؛یهالاها   خدتات پزشک

  ع ضگه  دیگثحل یهگاعحتن شگ که د یثنترهمخاط  تؤ     ... عه یتار ها ش فره،یپ
ه گحنه اقدام  ،یغ ع یا  هشحرها، خصحواً هشحرها یاریعس انیت یپزشک یهالاها

  چگالش تحاجگه عگحت   یهشحرها عگا تشگحار نیثک ثک ا یتسرقل   تؤ   ا  رح
تر تحاجهگه عگا  ییار پگا یاغ ب هشحرها سرم،یر نیغالب عحتن هم لیار . عه تل

شگدند؛  ی  اقرصگات یانسگان نیرگنگ یهگانهیعحتند   تچار هز اثحانعح ان ه  نا ن
شگدند   یجهگان یناهارنتد ع ضه   ثقاضا سرمیر نیتر ا یترودت عا نگ  ن،یعناع ا

(.International labour organization, 2020) 
ع ضگه    یهگا  یگ نج ،یشگحر  یلا م ار  هه عاد ا  ف  پاشگ حیثحض نیا
 ۀ یگ نج کیگ جحت  لی. عه تلشدندی ول ت ترحد الاتیعه ت ل  ا یجهان یثقاضا

 نیگه چگه ا نتگد؛ی جحت تگاغ گب هشگحرها عگه یتنافع تشر ک ع ا سرمی اود، ر
 زیگن هگاقگدرت نیتنا عگه عگ هگ ت،یتگ دایع ضه   ثقاضا گسر ش پ یِجهان سرمیر

پگس ا   کگاینت  ی  وکم انگ  یگواهم ۀجگیهگه نر سرمیر نی. اه تیت دایهاهش پ
 جحت عگه یالم  گنیعگ یهاقدرت یع خ یع ا یری  تح حع  یجن  ر ت عحت، جذاع

عنحان عگه کگای. نت گ فرنگدیعهگ   تگ یالم  گنین ام عگ  ی یتد ین رت هه ا  نن ع ا
نن،  ۀجگیهگه نر هگ تیعمگل تگ یجهگان یثقاضا _ع ضه  ۀ ی نج نیا  «هنندمیثن »

 فصگل نن، وگل ۀجگی  نر دیهاخ رف  یعا تححر یجهان ییهمگ ا کی ی یگشکل
اقگدام،  نیگا ۀعحت. نمحنگ ترحد الاتیا ینینف عا تداخ ه   نقش یالم  نیع یهاعح ان

تر  یهارعگا تداخ گه   ترگ  ۸۰۰1 یتر ول عح ان تگال ترحد الاتینقش ت ل  ا
 عحت. یاقرصات یجهان یا ارهاع

عحگ ان ه  نگا هگه  ح یپگس ا  شگ ژ ی عه  یتشک ات چند رال اخ وال،نیا عا
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هشگحر را  نیگشگد، نقگش ا کاینت  ترحد الاتیا یع ا یجد یهاچالش جاتیعاع  ا
 نیگتچگار چگالش هگ ت. ا «یجهگان یع ضه   ثقاضگا سرمیر هنند میثن »عنحان عه

ا   شگر یرا ع ترحد الاتیهم ا  شد، ا زین شدنیگسس  تر جهان یهه عا نحع طیش ا
عنحان تثگال، (. عگه1811  گا ،یه ت  ارگ  )قال ی یپذبی  نر یگذشره تچار نااتن

 عیرا تچگگار چگگالش هگگ ت. وگگنا ییکگگاینت  عیا  وگگنا یاریعحگگ ان ه  نگگا، عسگگ
 تاشگره ینس   یتر ننها تز ترحد الاتیهه ا کی  لحا م الکر  ن انهیرا ،یخحتر را 

هگه تر « اپگل» ییکاینمحنه، ش ه  نت  یا  همه تچار تشکل شدند. ع ا شیار  ع
ترود ا  ار ش  1۸ا   شیه  نا ع   سی  ی یگعا ا   هندیهشحر جهان هار ت 18

عا هم گحت  عیتشک ات ثح  لیش ه  اهنحن عه تل نیخحت را ا  تر  تات. ا یعا ارها
 کگاینت  یوگنا  خحتر رگا  ۸۰۸۰ثا ا ارط رال  نیقواات تحاجه ار . همچن

ه  نگا ا     سیخحت را نس   عه  تان ق ل ا    داتیثحل زانیترود ا  ت 6۰ود ت 
 ,UNIDO) شگحتیهشگحر تحسگحب تگ نیگعه اقرصات ا ینیتر  تات هه ض عه رنگ

2020 .) 
 یعاعگگ  شگگد  ثگگا ع خگگ یثجگگارت جهگگان   یگگاخر گگال تر  نج ه وال،عگگه
 گگگ ،یت ین  ان هشگگحرهاا  وگگاوب یاریهماننگگد عسگگ ،ییاکگگین  ان نت وگگاوب

 انگهیگ ایت  یهادگا یتو   هنند   ع  ت  «شدنیعا ندگان جهان» لیهشحرشان را ذ
  اتغگام  شگدنیانجهگ نگدیننهگا، ف ا دگا یا  ت  ایهنند.   دیث ه ی  ثجار یاقرصات

ننهگگا تر  تگگان  یرا عگگ ا یتشگگک  ،ی  اقرصگگات یثجگگار یهگگاهیگگهشگگحرها تر اثحات
 ،یالم  نیع ۀدیچی  پ  تسرقلیغ سرمیر نیول نک ت ؛ ع که ا ییه  نا یهایگ فرار

 ینگاثحان لیهه عه تل هنندیت ی یگجهیتانشمندان نر نیتشک اثشان را افز ت  ار . ا
،  یاری  خحت یوفظ اررق ال اقرصات یتن ال نن، ث اش هشحرها ع ا  عه سرمیر نیا

تگا  جگه،ی. تر نرار   «افرنیتر وال ث ک خحرتن   اضمح ال  شدنیجهان» ندیف ا
ع ضگه    سگرمیتر ر ایهشحرها    یوکم ان سرمیتر ر «ییگ اثم هز» یشاهد نحع

 عحت. میخحاه یالم  نیع یثقاضا

 هاقدرت «یانفوذ منطقه»رقابت و  شی( افزاج

  تر ر نگد نن، گسسگ یگسر ش عح ان ه  نگا تر ر ارگ  جهگان   تر پگ تن العه



 414     المللهای راهبردی نظام بینبحران کرونا و تغییر پویش

ارگ  عحگ   افرنی  ی  تحضحع  یهه تر وال اهم یمیا  تفاه یکی شدن،یجهان
عگ   11 دیگهح   اتیث  »عا عنحان  یتر گزارش« تؤرسه رند»ار .   «یانفحذ تنوقه»

 نیگهگ ت  ارگ . تر ا  تحضح  اشگار نیعه ا  «انهیخا رت یراه  ت یهاشیپح یر 
 _  انیگا ی یگترگ شیپساه  نا تر تنوقگه، شگاتل افگزا  اتیث   نیث گزارش، تهم

 انگهیخا رت طیتر تحگ نی  چگ هیر ر شر ی  تداخ ات ع ی اتحنیتر تناطق پ کاینت 
 زیگتنوقگه ن یریاتن یهایعندعح ان، وحرت نیع شم ت  شد  هه تر وحرت ثدا م ا

 (.Kaye, 2020خحاهند ه ت )  ییث 
 یتر وگال و هگ  عگه رگمر یتارقدند هه جهان هنحن شمندانیا  اند یاریعس

 ر ،نیا  ا  ت؛یرق ا را عگ یانفحذ تنوقه یج ح ثحاندینم ترحد الاتیا گ یار  هه ت
اررات ر شگناس  «سحنینل یگ اهام ث»عشنارد.   یرق ا را عه ررم یانفحذ تنوقه دیعا

( March-April 2020)   یگاف نیخحت تر تج ه فار دیتر تقاله جد« هار ارت»تانشگا  
 یهای، عا نشان تاتن پ چم هشر«شناخ   یعه ررم دیرا عا یانفحذ تنوقه»عا عنحان 

تر تنگاطق  ترحگد الاتیهگاهش نفگحذ ا نیگیا  تنوقه عه ث  کایتر وال عا گش  نت 
رانگدال »عگزرگ پ تاخگ .  یهگارقاعگ  قگدرت  شیپذ جه،یتلر ن جهان   ترنر

 نیتج ه فار نیتر هم زی(، نحی)تانشگا  ا ها کیتا    نئحه ار یگ ا اقع ،«  شحئ
عگا »پ تاخره   عنگحان هگ ت هگه  « یقدرت   اتن»ت عار   نیعه ثا  یااف   تر تقاله

  و ه  عه رگم  جهگان  «جهان تناطق» عه نام یاد یع    عح ان ه  نا، شاهد پد
تر   انیگ  واگحر ا کیفیتر تنوقه پار نی. شحئ   ا  رقاع  چ«میهسر ث کیریژئحپ 

 هنگگدیجهگگان تنگگاطق پسگگاه  نا اشگگار  تگگ قیعنحان تصگگاتعگگه فگگارسجیتنوقگگه خ 
(Schweller, 2020.) 

 یکیدئحلحژی  ا یکیریتر روح ژئحپ  ثحاندیا  عح ان ه  نا ت یناش یهارقاع 
هگاهش واگحر  ای شینن افزا ی  تر پ یان ژ م ی. هاهش ق تیتر تنوقه شکل عگ

 ا،یتر غگ ب نرگ نی  چگ هیتثال، واگحر ر رگ ی)ع ا ی اتحنیها تر تناطق پقدرت
 ثحانگگدی...( تگگ   ی اتگگحنیتر تنگگاطق پ  انیگگواگگحر ا مگگن،یواگگحر ع عسگگران تر 

 ,Aziz, 2020تهگد ) شیتنوقه افزا نیا یهاقدرت نیرا تر ع یکیریژئحپ  یهارقاع 

p. 116.) 
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را تر تر ن  یرگیاتن _ یتنا عگات قگحت ثحانگدیت نینف  همچن م یق هاهش
تروگد ا  عحتجگه عگ اق عگه نفگ   1۰تثال،  یتهد؛ ع ا شیتلر ن افزا یهشحرها

هه تنج  عگه   یاخ یهاتر رال یاجرماع یهایریار . عا ثحجه عه ع    نارضا یترک
وگحرت ثگدا م  رتحضح  ت نیشد  ار ، ا یعاتل ع دالمهد  ی  نلس  یاررافا

 هشحر ثدا م علشد. نیرا تر ا های  اثیع ثحاندیت
  ف اثگگ  ا  نن  یارگگیر یهگگان گگام انیگگت ثحانگگدیهگگا تگگرقاع  نیگگا یط فگگ ا 

شدن عگ  عحگ ان     ی  پ  ی یتد یتلر ن ع  ر  چگحنگ یاریر یهایدئحلحژیا
هشگحرها نسگله   یهه عرحاند   تث  ا  را یه  هشحر نه،ی ت نیه  نا رخ تهد. تر ا

 ثحانگدیتگ  ت،یعگ ع عهد را  یماریع نی اهسن تؤ   ا دیه  نا   ثحل   سی  یناعحت
 شحت. یتا ف یهنحن الم لنیتر ن ام ع  گذاریث   یارین ام ر کیعنحان عه

 جهان یاقتصاد یانداز منف( چشمد

ا  اتگ    عگحت.  ث نانگهیعخحش یجهان یاندا  رشد اقرصاته  نا، چشم ح یا  ش ق ل
تروگد تر رگال  ۸.1ا   یرشد اقرصات جهان شدیت ینیعشی، پ۸۰۸۰رال  هیتر ژانح
تروگگد ع رگگد.  8.1عگگه  ۸۰۸1  ثگگا رگگال  ۸۰۸۰تروگگد تر رگگال  8.8عگگه  ۸۰11

نانگه را عگ  ارگاس رشگد یعتحار ات خحش نیپحل ا یالم  نیهارشناران وند ق ع
 ؛یجهگان یت  غحل اقرصگات نیع ی  ثحقن عح ان جن  ثجار یونار یجهان دیثحل

ع ن رت ه ت  عحتند، اتا ات    را تان ثجگارت   ثحرگاه  ترحد الاتی  ا نیچ یانی
 یاقرصگات جهگان   س،ی  نیانرشار ا یهه تر پ هندیت ینیعشیرا تان ت ل ترحد، پ

تروگد  ۸.6عه همرگ  ا   یتلار تچار خسارت شحت   رشد جهان حنی یث  کیود ت 
تحاجگه  رگاعقهیعگ یرهحت اقرصات کیها عا همه هشحر  اًینن ثق  ۀجیع رد هه تر نر
 ( McKinsey, 2020خحاهند عحت .)
 نیثگ ا  تهم یکگیاتگ     نیپحل، چگ یالم  نیوند ق ع یع ن رتها ع اراس

طحر جداگانگه تر رگال عگه  ایگ  ؛دیگنیعه وساب ت یرشد اقرصات جهان یتحثحرها
را عگه خگحت اخرصگاص تات  عگحت.  یجهان یترود ا  رشد اقرصات 81ود ت  ۸۰11

 شگر یع یق  گ تشگاعه یها  سیا  ثمام   یه  نا ع  اقرصات جهان   سی  یاتدهایپ
 56جهگان،  دیگتروگد ا  هگل ثحل 5۰ا   شی. تر  تان واض  عگشحتی ت  ت نیثلم
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 اریگجهگان تر اخر یدیگتروگد ا  هگل وگاترات ثحل 11   یوگنار دیترود ا  ثحل
 یع خگ ن،یاند، ع ا   ع  اه  نا شد  یدتیاپ  یا  همه ترگ شیار  هه ع ییهشحرها

 یع ضه جهگان   یتر  نج یارار ی  ژاپن نقش ترحد الاتیا ن،یا  هشحرها تانند چ
 Rehman etارگ  ) یایط  یعاد ا  ه  نا ات  یرهحت اقرصات جهان جهیتارند؛ تر نر

al., 2020, p. 457 قگ ار   یرا ثح  ثگ   جهان یره ت و ه علش ونار یط کای(. نت
 تات  ار :

   یشگ ق یایجهگان تر نرگ یوگنار دیگت هگز ثحل   سی  نی: ادی. قوع ثحل1
 ه ت  ار .  یشدت ترگ  نلمان را عه ترحد الاتیا نیهمچن

 دهننگد یتر هشگحر ثحل دی: ثحقن ثحلیع ضه جهان   یاخر ال تر  نج جاتی. ا۸
 .تهدیق ار ت  یثح  ث   گ یت یرا تر هشحرها نی اعسره عه ا عیعمدثاً ونا

 .  یجهان یثجار یها ی. هاهش ثقاضا   فاال8
قگ ار  نیاقرصات چ  یثح  ث   یا  ثجارت جهان یاوجم عمد  گ ،یت یرح ا 
. شگحتیاهث  هشحرها تحسگحب تگ یثجار یش ها نیث ا  تهم یکیپکن   ایتارت؛  

 نیثگگ عزرگ ۸۰۰1ا  رگگال  نیچگگ ،یرگگا تان ثجگگارت جهگگان یهگگاع ارگگاس تات 
 ای  رگح نهنن تانند نف ، ر یی ارتهنند  عزرگ هالاها نیواترهنند  جهان   ت ت

  یهشگحر ثگ   نیگتر ا یاقرصات  یهه هاهش فاال ر تیانر ار ت نیعحت  ار ، عناع ا
 (McKinsey, 2020تاشره عاشد  .) ی  ثجارت جهان دیع  وجم ثحل ی یچشمگ

را تر شگ که  یارار  اتییتر پ ثح عح ان ه  نا ث  گ انلیثح  یع خ ن،یعناع ا
 نیگا  ا شیپگ  اتییگث  نیگا دیگاند هگه ال رگه ه ه ت  ینیعشیپ یرشد اقرصات جهان

 «د یگحنی» یهگا ت  شگد  عگحت. تات  نی  چگ کگاینت  یتر جنگ  ثجگار ی یگهمه
جهگان را  یاقرصگات دیگحلت ل ترحد( هاهش تسرم  رشد ث ی)را تان ثحراه ونار

ا  شگ    عحگ ان  شیجهگان پگ یا  هگاهش رشگد اقرصگات یهه واه تهدینشان ت
را  ۸۰۸۰ثگا  1116جهگان ا  رگال  یر ند رشد اقرصگات 1ار . شکل  11-دیهح 

 .تهدینشان ت
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 1212تا  2111جهان از سال  یروند رشد اقتصاد .2 شکل

(Source: Coronavirus: The Economic Impact. 07 Apr 2020) 

 در عصر پساکرونا ینظم جهان ی. الگوها1

ار پا شکل گ ف ، اتا اتگ     عگا   یعا تححر 1511تدرن ا  رال  الم لنیع ر اعط
تشگاهد   ی غ عگیغ الم گلنیر اعگط ع شیدایگا  پ ییهاق ن، نشگانه نیگذش  چند

  افگحل  نیعگا چگ یجهان یهاتر رقاع  کاینت  گا یپس ا  افحل جا ژ ی عه شحت؛یت
رف . عگا ثحجگه  شیپ زین یف  پاش ت  ثا   یعا ع گز یار پا هه ور هیاثحات گا یجا

افحل قدرت نگ م  ژ ی   عه کاینت  یهژتحن یع ا یهنحن طیهه تر ش ا ییهاعه چالش
 پ تا انهیا  ن   یا جحت نتد، عد ه  نا عه یالم  نیعح ان ع  ی یهشحر تر تد نیا

   یالم  گنیر نگد انرقگال قگدرت تر رگوح عگاعرقاتند هگه عحگ ان ه  نگا،  نیع  ا
 یویشگ ا نیارگ . تر چنگ د یعلش عیرا ثس  یپساغ ع الم لنیر اعط ع ی یگکلش

نحظهحر   ثج عه تحفق نن تر  یقدرت اقرصات کیعنحان عه نیچ زشیعا ثحجه عه خ
ن  ان وگاوب یعحگ ان ه  نگا، ع خگ ا جم گه ،یالم  گنیع یهگاا  عح ان یاریعس

 یچنگد قو گ»ن ام  کی ای   «ین ام ت قو » کی ک،ینزت اریعس ند یتارقدند هه تر ن
هگا جگدال نیگخحاهگد گ فگ  هگه ا ( شگکلکاینت  _ نیچ  ی)عا تححر« پُ جدال
 (.Haass, 2020تاتن خحاهد  ت ) کاینت  گا یر   عه افحل جار  عه

  یگتر  کیگعنحان ه  نگا عگهعح ان   یگا  ات همه ،یهنحن طیتر ش ا ه والعه
  ییگرا تچار ث  یجهان ار یا  تااتلات ر یاریعس الم ل،نیتر ر اعط ع هنند عیثس 
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ار  عگا هگم کیگپ ماثیت یهگاثنش شیافگزا ،یویش ا نی  ثححل خحاهد ه ت؛ تر چن
 یت لرگ نیعگ یهاعگ  خصگحت  یقاعل ثحجه  اتی  ال، ث  ر عه یاقرصات  ی ضا

 هیگتر هنگار ثه یگذارهیثجگارت   رگ تا نهیها تر  تثنش شیخحاهد گذاش . افزا
 یهگاخحاهگد عگحت. ط   یجهان ار یر ۀندین نیعا ثا  ،یپزشک زاتیتار    ثجه

 تهدیت  ییقدرت را ث  ار یثحا ن ر  یعزرگ، تاه یهاقدرت نیع یاریر دیجد
نغگا   یتحضگحعات ت عگحب عگه عهداشگ    رگ اتر حرتها تر تت ل  نی  رقاع  ع

 .شحتیت
 سگرمیر کیگتر جهگان پسگاه  نا اورمالگاً شگاهد  ط،یشگ ا نیگثحجه عگه ا عا

نسگله  کیگعگزرگ عگا  یهاعحت هه تر نن رقاع  قگدرت میخحاه دیجد یالم  نیع
 یهگار  خحاهگد شگد. تر وگال واضگ ، ط  قگدرت ر عگه ارگ یا  ر افرهی ییث 

ه ت  ار  هه تقاتگات   ییعه نحعه خحت ث  ترحد الاتی  ا نیچ نیتحجحت ع یاتقاع ه
. تر عگحض، پکگن تاننگدیا    هان ت   سیپکن را تقص  انرشار   کا،ینت  یت لر

عنحان عگه   سیگ  نیا  ا کایع  اررفات  ارثش نت  یت ن ییهای ناقدام عه ذه  گمانه
 نیا  عگ ی  تپکگن    اشگنگرن عگه نیتقص  ع یه ت  ار . عا  نیچ هیع  یر او

 یرا عگ ا یهگاف یت  اعگ  قگدرت فاگا نیعگ دیشدخصحت   ق ،ی. تر وقر تینم
   نیثگا ا  ثجگا   چگ تهگدیاجا   تگ گ یعه قدرت ت ای هندیف اهم ت گ یقدرت ت

 (.Rehman et al., 2020, p. 457عه   ع  ت ) کاینت 
ثگا  تهگدیاجگا   تگ ییکگای  نت  ینیچ یهاجهان عه ت ل  ند ین نیث تحرمل

 سیث رگ یجهگان یت قو  سرمیر کیخحت را تر تناطق تلر ن ثح   یهاهیاثحات
عگ   ی گگذاریضگمن ث   ییکگای  نت  ینگیچ یهگاع  ار ش یقو ش ت رن نیهنند. ا
 دیگث ت د نخحاهد هگ ت. عگ جاتیا یدیجد یایتناطق تلر ن، تن یاریر یهاط  

حان نگاث یالم  گنیعحگ ان ع نیها تر طحل اه  نا عاع  شد  ار  ثا ت ل    سی 
تحاضگع تسگ ط خگحت تر  نیعزرگ همچنان عگه ثگ ت یهاشحند، اتا هنح  هم قدرت

پکگن    اشگنگرن،  انیگتگدا م ت«  رگ  نش یعا ». عا ثحجه عه تهندیجهان اتاته ت
. نگدیفزایع کای  نت  نیرا تر ثقاعل چ یگ یتاعاات  ثحانندیت شر یثحطئه ع یهایثئحر

 ایگ یایط  ۀفاجا کیعنحان ه  نا عه   سی  نییعح  تر تحرت ثا گ ،یعه ع ارت ت
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 خحاهد گذاش . یجهان یاریع  ن م ر ی یچشمگ  یث   ،یانسان ۀفاجا کی
 یت گ یهگا یواهم د،یگجد یایگنحظهگحر تن یهایژگیتر پارخ عه   نیعناع ا

 یایگخگحت تر تن کیتنگافع ژئحارگر اثژ میضگمن ثن گ هنندیت یتناطق تلر ن را
ر  شگد  ا  عه ۀنسگل کیگ ب،یگث ث نیهنند. عه ا نیخحت را عا ثا   یتحقا د،یجد
عگالقح   یرق گا  ،یناپگذاناوا  یرق گا یرگنر میتفاه  ییتر ث  یرا یجهان ار یر
قاعگل اعرمگات خحاهگد تاشگ .  نی  ترحگد یهمکگار یشگ ها میاو ا  تفاه یع ا

ه  نگا تارت     ی یتگد یهاارگ یتگذهحر اشگار  عگه نغگا  ر یحیرگنار ن،یعناع ا
  تیگگیهگا تر جهگان پسگاه  نا تجگدتاً شگکل تگت ل  نیتااو  عگ یهاخصحت 

(Rehman et al., 2020, p. 458.) 
 یهگایدئحلحژیها   ان ام نیع یعح ان ه  نا عاع  شد  ثا جدال ب،یه  ث ث عه

 «ینحام چاتسگک. » تیتر نن شکل گ ی   ی  پ  ی یع  ر  نح  تد یاریتلر ن ر
تا پس ا  ه  نا شاهد ت  نح  »تارقد ار :  نهی ت نیتر ا ییکایتنرقد نت  شمندیاند

اقرگدارگ ا    یهگات ل   یگقحث یکگیعگحت:  میخحاه ی  تدل وکم ان یارین م ر
تر ق گال   یپذ ی  تسگئحل یرالار  اقات تم یهات ل  یگ ی  ت یاف اط یارر دات
 شگر یننهگا ع یت تت  ی  تسئحل  ی( هه تش  عیتتحه ار   الیها )نه لز تاً لانسان

 «خحاهد شد.
رفگا ِ  یهگات ل »پساه  نا، عا گش  عه  یجهان ار یتر ر دیجد یالگح نیا
خاط  عگدم تداخ گه تر عگه ی  الینگحل یهگات ل   ایگخحاهد عحت؛  « شد  یعا را 

  نارا گار عحتن  یعدم و فه اقرصات لیعه تل_ ی  عهداش  عمحت یخدتات ترتان
تر عحگ ان ه  نگا عگه  ههگ _یتارهین رگ تا  رحتتححر عگحت د یفا _نهیعا تنوق هز

   تحاجه شگد  یاریخحت را نشان تات عا انرقاتات عس ی  ناهارنتد ی ضح  ن ار تنف
رفا  اتگ     یهارفا  شد  ار ؛ تانند ت ل  یهات ل  نیعه عا ثا  شیر ب گ ا

 ینن تر هشگحرها  ی یتگد ی. عح ان ه  نا   چگگحنگینا یارکاند یتر هشحرها
 نیگع اراس ا ژ ی ق ار خحاهد تات. عه  یثح  ث   زیرا ن ر پاا هیاثحات ند ین ،ییار پا
ا  لحگا   هیگاثحات نیگارگ . ا« ار پگا مگاریت ت ع»ار پا،  هیهه ات    اثحات  ی اقا
 ۀهمگ رغمهه عگه یاگحنهندارت. عه یتق حل یتو حب   ور  ی ضا ی  جهان یتر ن
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 یلحا  انسجام تر نگ عهوحرت گ فره هم  هیاثحات نیا  یثقح یهه ع ا ییهاث اش
 ،ی   نعگاتیف یتچار تشگکل   چگالش ارگ  )تهقگان یالم  نیع ینینف   هم نقش

 یرفگگاه یهگگات ل  ی یگاورمگگال شگگکل کیگگنزت یانگگد یتر ن ن،ی(. عنگگاع ا1811
 هیگتحجحت تر اثحات ییگ ایف ات  یا  ر ندها ی یگتر ار پا   فاو ه  یپذ یتسئحل

 تحرمل ار . اریار پا عس

 یريگجهينت

تهگم تر ن گام  یثححلگاث ۀتهندعح ان ه  نا، نشان طیجهان تر ش ا  ی ضا میث ر
ر نگد  نیثاگا ،یگیگ ایت گ  یگعگه ثقح ثگحانیننهگا تگ ۀعحت  هه ا جم  الم لنیع

 یرهگحت   چگالش اقرصگات ،یاتنوقگه _ یجهگان یهگارقاع  شیافزا شدن،یجهان
 ،یچالش تهگم جهگان نیااشار  ه ت. تر  یالم  نیع یهایهمکار نی  ثاا یجهان

   د یگفا _ نگهیگگ فرن تنوگق هز شیترپگ لیعه تل یغ ع   الیل یهاعم ک ت ت ل 
تر  یغ عگ یتتحه ارگ _  گ الیعهداش ، ر ب شد ثا تدل ل _اقرصات  یرا ت گانه

اعگل، تحاجه عاشگد   تر تق یعا ناهارنتد یالم  نیع یهاا  عح ان یاریتحاجهه عا عس
هگه  «یاجرمگاع  یپذ یتسگئحل یهگات لگ »عه  یجهان گ انیا  عا  یاریعس شیگ ا
 زیگتاشگره عاشگند   ن یتر ع وگه خگدتات عمگحت یشگر یع ینگینف  تان نقگشهم

ها تدن   ق ار تهنگد تر  تان عح ان یتات یرا فارغ ا  رحتانگار یانسان یهاار ش
 هند. دایپ شیافزا

 الم ل،نیر اعط ع ییاررا ا _ یانرقات پ تا انهین   دگا یچهارچحب، ت نیا تر
  خگدتات گسگر ت ۀ( تر ارائگیالاال)تدظ گه یتقام تا م ره گ  یهادگا یت ا جم ه
 ثحانگدیتگ ،یتات یانگارد یفارغ ا  ه گحنه فا ،یانسان یهاع  ار ش یت رن یاجرماع

گگام  هیانیتواعق عا ع_  انیا یار ات یجمهحر رت یرا ا  ت ل  یدیجد ۀگحن دینح
رشگد    ۀعنحان تحثحر تح هعه_جحانان  ینینف نقش لیعاشد هه عه تل _ت م انق اب

تر   یگاخ گاق   تانح ،ی  تگدن   قگ ار تاتن ع گم، ثکنحلگحژ _هشحرها ش ف یپ
 . تیهشحرها ق ار گ  یهشحر، تحرت ثحجه   اق ال را ی  خارج یتاخ  یهاع وه
  انیگا یارگ ات یجمهحر یهه ع ا ییهاعح ان ه  نا عا  جحت چالش ه وال،عه

 نیگا عگحت  ارگ ؛ ا جم گه زیگهشحر ن یتهم ع ا یهاتاشره، ترامن ف و  یتر پ
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  یگجهگان، ثقح یهشگحرها نیتر ع  یعه تذهب   تانح شیگ ا  یها، اهمف و 
ع خ ا   ه  نا  انرف  ا  عحع  ن یهشحرها ع ا نیتحتت تر ع _ یگفرمان همکار

فشگار  شیافگزا نیعگزرگ   همچنگ یهاقدرت زینت  رقاع  انهیجحتنا عه  اتیثما
تر  کگاینت  یخصگمانه   ضگدوقحق عشگ  یهگاارگ ینس   عگه ر یجاتاه جهان

هگه عحگ ان ه  نگا عگ  رگ   یفشار ژ ،یطحر  تحاجهه عا عح ان ه  نا عحت  ار . عه
   ینمحت  عه رگم  ترگرحرات الهگ  یناگزه ت  جحاتع را  جاتیها اجحاتع   ت ل 

 کیگعنگحان عگه  انیگا یار ات یتاشره عاشند. جمهحر یشر یع شیگ ا ینیت نیتحا 
را  اتیاتع نیا ثحاندیه ت    ت دایپ یشر یع  یفاا تز نیتر ا ینیرالار تن ام ت تم
تر   انیگا یارگ ات یجمهحر ن،یهند. ع ا   ع  ا دی  عا ثحل  یثقح یجهان ۀتر وحن

ا  ن گام  یتدل ۀتر ارائ ژ ی عه یجهان یرا ت ل  ۀنیتر  ت یپ تا هین   یهاع وه
گگام  هیگانیهگه تر ع یار . ات  یتهم یها اجد ف و  یجهان  یعا تسئحل یاریر

عگدان  یتقام تا م ره گ  یا  رح «یت ل  ار ات» لیثشک لیذ یت م انق اب ار ات
 شد  ار . یاتی  دیث ه
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