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مقدمه

 شیوع بیماری کرونا صرف نظر از همه تبعات منفی که برای کشورهای مختلف و حتی 

بازیگران غیردولتی داشته است، فرصت و بستر مناسبی را  برای چین فراهم کرده تا به  وسیله 

اعطای کمک های خود به کشورهای درگیر کرونا، مسیر دیپلماسی و به طور خاص دیپلماسی 

عمومی و یا همان دیپلماسی برداشت دوم]۱[ را فراهم کند، تا از این رهگذر خود را به عنوان 

یک قدرت خیرخواه و نیک اندیش در قبال مسائل محیط بین الملل مطرح نماید. چین همچنان فاقد 

برخی از کارت های بازی برای ایفای نقش ابرقدرتی در دنیا است. یکی از این کارت ها توانایی 

بهره گیری از قدرت نرم است. اما دولت چین علیرغم همه تالش هایی که در این زمینه تاکنون 

انجام داده، تاکنون توفیق چندانی به دست نیاورده است. به همین جهت با شیوع ویروس کرونا، 

دولت چین در تالش برای موفقیت پویش قدرت نرم خویش و ساختن چهره ای موجه و خیرخواه 

از خود به دنبال این است که به  وسیله کمک های اهدایی خود به کشورهای درگیر این بیماری، 

این خأل  در مؤلفه های قدرت ملی خویش را تا حدودی جبران نماید. در این یادداشت پژوهشی 

تالش می شود تا به بررسی اهداف و پیامدهای دیپلماسی دولت چین در میانه بحران کرونا پرداخته 

شود.
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اهداف چین از پیگیری دیپلماسی کرونایی

چین به دنبال این است که از طریق پیگیری دیپلماسی کرونایی که بر پایه دیپلماسی 

عمومی شکل گرفته است، از خود در افکار عمومی جهانی، چهره یک بازیگر مسئول و پاسخگو 

را ترسیم نماید.]۲[ چین از پیگیری این اقدام اهدافی را دنبال می کند.

 اول اینکه در شرایطی که دولت آمریکا به واسطه اقدامات خود به  ویژه در دوره دونالد 

ترامپ چهره خود را نزد افکار عمومی دنیا به شدت تخریب شده می بیند و از خویش تصویر یک 

بازیگر غیرمسئول، مخرب و غیرپاسخگو را به نمایش گذاشته، دولت چین در تالش است هرچه 

بیشتر خود را به عنوان یک قدرت خیرخواه و نیک اندیش نسبت به مسائل و مشکالت جهانی 

جلوه دهد.]۳[

هدف دیگری که چین پیگیری می کند، این است که بدبینی و سوءظنی که نسبت به این 

کشور در افکار عمومی جهانی از زمان شیوع ویروس کرونا ایجادشده را از بین برده و این انگاره 

که دلیل شیوع این ویروس را عادات غذایی مردم چین قلمداد می کند تغییر دهد.]۴[

اعطای کمک های بالعوض، جای  به وسیله  این است که  دنبال  به  از سوی دیگر چین 

پای خود را در مناطق مختلف دنیا محکم کرده تا بتواند از این طریق حضور اقتصادی و میزان 

سرمایه گذاری خود را در کشورهای گوناگون تعمیق بخشد.
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پیشینه دولت چین در اعطای کمک های بشردوستانه

 چین در اعطای کمک های بشردوستانه دارای سابقه است و کمک های مربوط به بحران 

کرونا که از طریق آن اقدام به اعمال دیپلماسی عمومی کرده، بدون پیشینه قبلی نیست. این 

این  فعال در  بازیگر  به یک  اضطراری  امداد  و  بشردوستانه  اعطای کمک های  به وسیله  کشور 

زمینه تبدیل شده است. چین از سال ۱۹5۰ مبالغ زیادی برای کمک های خارجی خود هزینه کرده 

است، مقصد بسیاری از این کمک ها که چین آن را کمک های اضطراری بشردوستانه می نامد، 

کره شمالی و ویتنام بوده است. چین طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ میالدی، به ۱۴۰۰۰ پروژه در 

۱۴۰ کشور کمک کرده است. پنج دریافت کننده اول کمک های چین کوبا، ساحل عاج، اتیوپی، 

زیمباوه و کامرون بودند. ]5[

کمک های بشردوستانه چینی در دو دهه گذشته افزایش قابل توجهی یافته و این کشور از 

منابع اصلی تأمین کننده کمک های بشردوستانه در جهان بوده است. دو مورد عمده کمک های 

بشردوستانه چین مربوط به فعالیت های امدادی در پاسخ به سونامی اقیانوس هند در دسامبر سال 

۲۰۰۴ )آذر ۱۳8۳( و زمین لرزه 8/۱ ریشتری در نپال در آوریل ۲۰۱5 )فروردین ۱۳۹۴( است.

دولت این کشور برای انجام کمک های بشردوستانه خارجی خود، سازوکارهایی را ایجاد 

کرده و نهادهایی را برای این منظور مشخص کرده است. آژانس توسعه همکاری های بین المللی 

چین، ارتش آزادی بخش خلق و چندین نهاد دیگر از کمک های بشردوستانه چین در خارج از 

کشور پشتیبانی می کنند.
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پیامدهای دیپلماسی کرونایی چین برای محیط بین الملل

دیپلماسی کرونایی چین می تواند باعث توزیع بیشتر قدرت در محیط بین الملل پس از 

از کیک قدرت در  بحران کرونا شود. سال هاست که کشورهای مختلف در جستجوی سهمی 

محیط بین الملل هستند و روند توزیع قدرت در سطح جهانی ادامه دارد. چین پیشتاز این دسته از 

کشورهای جدیدالورود به عرصه معادالت قدرت بین المللی است.]6[ تا پیش از شیوع ویروس 

کرونا، پیش بینی می شد که چین طی سال ها و دهه های آینده، در بسیاری از زمینه ها مانند اقتصاد 

گوی سبقت را از آمریکا برباید و بتواند جایگزین این کشور شود.]7[

 در شرایط کنونی با توجه به اینکه چین به سرعت توانست ویروس کرونا را مهار کند 

و روند امور در این کشور در حال عادی شدن است، دولت این کشور می تواند با ازسرگیری 

پروژه های اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی خود، از وضعیت خالء قدرت کنونی به نفع خویش 

استفاده نماید.

به  موازات بهبود شرایط در چین، بحران کرونا در آمریکا و سایر کشورهای غربی در حال 

وخیم شدن است. چنین شرایطی باعث می شود که کشورهای درگیر کرونا نظیر آمریکا مقادیر 

فراوانی از درآمدها و بودجه خود را صرف مبارزه با ویروس کرونا و تأمین اقالم و تجهیزات 

پزشکی موردنیاز نمایند. این وضعیت بستر بسیار مناسبی را برای چین فراهم کرده تا در پرتو 

دیپلماسی کرونایی خود، سرمایه گذاری و اندوخته مناسبی را برای خود در محیط بین الملل پس از 

بحران کرونا فراهم نماید. عالوه بر این به احتمال فراوان با توجه به تجربه موفق چین در کنترل و 

مهار ویروس کرونا، این کشور در جهان پساکرونا به قطب سالمت و بهداشت در دنیای امروز 

تبدیل شود و این موضوع هم مانند قدرت اقتصادی چین تبدیل به یک مزیت برای این کشور 
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شود.]8[

فرصت های دیپلماسی کرونایی چین برای ایران

دیپلماسی کرونایی چین می تواند واجد فرصت های فراوانی برای جمهوری اسالمی ایران 

از برجام و آغاز کارزار فشار حداکثری، در عمل، هدف  ایران از زمان خروج آمریکا  باشد. 

تحریم های بخش بهداشت و سالمت نیز قرارگرفته است.]۹[  البته آمریکا مدعی است که موارد 

بشردوستانه مانند اقالم بهداشتی شامل تحریم ها نمی باشند.]۱۰[ اما واقعیت این است که اکنون 

نیازهای دارویی جمهوری اسالمی ایران به سختی تأمین می شوند و حتی کشورهایی نظیر کره 

جنوبی به پیروی از تحریم های آمریکا از صادرات دارو به ایران خودداری می کنند.]۱۱[ شرایط 

ناشی از بیماری کرونا و دریافت کمک های کشورهای مختلف می تواند تا حدود زیادی آثار 

تحریم های دارویی آمریکا را برطرف کند. برای مثال اخیرا ژاپن اعالم کرده که داروی ضد 

آنفوالنزای آویگان را رایگان در اختیار ایران قرار می دهد .وزیر خارجه ژاپن اعالم کرد کشورش 

قصد دارد داروی آویگان را به صورت رایگان به ۲۰ کشور از جمله ایران اهدا کند.]۱۲[

همچنین اعطای چنین کمک هایی از سوی چین و پیگیری خط دیپلماسی کرونایی از 

سوی این کشور می تواند موجب اعمال فشار به آمریکا در جهت لغو و یا تعلیق موقت تحریم های 

اعمالی اش علیه جمهوری اسالمی ایران شود.]۱۳[ چنانکه ظرف هفته های اخیر چین و روسیه بارها 

از آمریکا درخواست کرده اند که با توجه به شرایط جاری به تحریم ها علیه جمهوری اسالمی 

ایران خاتمه دهد.]۱۴[
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وضعیت احتمالی دیپلماسی کرونایی چین در آینده

چنانکه پیش تر اشاره شد، چین به دنبال بهره گیری از نتایج دیپلماسی کرونایی خود است. 

در هفته های اخیر، چین تجهیزات پزشکی فراوانی برای کشورهایی که با اپیدمی ویروس کرونا 

درگیر هستند، تهیه کرده است. چین به دنبال این است که نشان دهد در خط مقدم مبارزه با کرونا 

است و سعی در نجات بشریت دارد.]۱5[ این تالش های چین در شرایطی صورت می پذیرد که 

یکی از رقبای جهانی این کشور، یعنی اتحادیه اروپا در بدترین شرایط همبستگی و همگرایی 

داخلی خود به سر می برد. مائوریزیو ماساری]۱6[ نماینده ایتالیا در اتحادیه اروپا، هفته گذشته از 

بی توجهی اعضای اتحادیه اروپا به فراخوان کمیسیون اروپا برای ارسال تجهیزات پزشکی ابراز 

نارضایتی کرد. چین با توجه به وضعیتی که در اروپا و آمریکا جریان دارد، به دنبال این است 

که تصویر جهانی خود را با ارسال کمک ها به کشورهایی که تحت فشار شدید ویروس کرونا 

قرار دارند، بهبود بخشد.

لذا این طور به نظر می رسد که چین در تالش است تا با پیروز شدن در نبرد روایت های 

دوران اپیدمی کرونا، برنده اصلی این شرایط بوده و در جهان پسا کرونا حرف های زیادی در 

حوزه های مختلف اعم از قدرت نرم و دیپلماسی عمومی، اقتصادی و غیره داشته باشد.
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نتیجه گیری و جمع بندی

ملی  قدرت  پویش  در  جدیدی  مؤلفه های  حال جمع آوری  در  اخیر  سال های  طی  چین 

خویش، به منظور افزایش هر چه بیشتر دامنه نقش آفرینی خود در محیط بین الملل است. اما با 

وجود اقدامات وسیعی که از طریق دیپلماسی عمومی و در حوزه قدرت نرم انجام داده، هنوز فاصله 

زیادی با مطلوب موردنظر خویش در این زمینه دارد. بیماری کرونا این فرصت را در اختیار چین 

قرار داده تا با اعطای کمک های بشردوستانه خود به کشورهای درگیر مبارزه با کرونا، عالوه بر 

اتهام زدایی از خود درباره منشاء شیوع این بیماری، به وسیله برقراری خط دیپلماسی عمومی از این 

طریق، بتواند سرمایه گذاری مناسبی برای خود در جهان پساکرونا داشته باشد.

با کرونا  به نظر می رسد در شرایطی که آمریکا و اروپا به شدت درگیر مسائل مبارزه 

هستند و از این بیماری آسیب های فراوانی متحمل شده اند، دولت چین در وضعیت خالء قدرت 

به وجود آمده، به دنبال آن است که از خود برخالف آمریکا که چهره یک بازیگر غیرمسئول و 

غیرپاسخگو به نمایش گذاشته، سیمای یک بازیگر خیرخواه و نیک اندیش نسبت به مسائل مبتالبه 

جامعه جهانی ترسیم نماید. شرایط کنونی این ظرفیت را برای چین فراهم کرده است.
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