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 چکیده

یه سالمت است. این دیپلماسی در دوران پساکرونا با جدییت بیشدتری دنلدال شدچین ازجمله کشورهای فعال در حوزۀ دیپلماسی 
هدا، و کارکردهدایی اسدتر فرضدی  سالمت چین دارای چه اهدیا،، انییزه دیپلماسی»ش حاضر این است که است. پرسش پژوه

کندی. در میسیاسی بیدان داقتصادی، هدی، نن را کسدق قدیرت ندرک و کدارکرد نن را اقتصادیدپژوهش، انییزه چین را سیاسی

 هدای پدژوهش نیدز بده شدیوۀتلیینی اسدتفاده شدیه اسدت. دادهدراستای بررسی فرضدی  یادشدیه از روش کیفدی بدا رویتدرد تحلیلی

سالمت چین، برخال، دوران جند   های پژوهش، دیپلماسینوری شیه است. برپای  یافتهگرد التترونیکای و از منابع کتابخانه

کنی. پتن در طدول سده میل سیاسی را دنلادهای اقتصادیسرد، دییر متأثر از مسائل اییئولوژیک نیست و این کشور بیشتر انییزه

ر دویژه پس از گسترش بیماری کرونا در جهان کوشییه است از دیپلماسی سالمت بدرای ارتادای قدیرت ندرک خدود ده  اخیر، به

سدی چدین، دیپلما فریاا و نیازهدای پزشدتی کشدورهای نن، موجدق شدیه اسدت تدااجهان بهره بلرد. غفلت امریتا و اروپا از قارۀ 
یدان ییرانه در جرفریاایی گسترش دهی. نیاز این کشدورها بده تیهیدزات مراقلتدی و پیشدادر بسیاری از کشورهای سالمت خود را 

 بییلی را برای پتن فراهم کردنی.های بیفرصت 2021شیوع کرونا و نیز تهی  واکسن در سال 
 

 .فریاا، سازمان بهیاشت جهانی، کروناادیپلماسی سالمت، چین،  واژگان کلیدی:
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China’s Health Diplomacy in Africa 
 

Ali Bagheri Dolatabadi1 

 

Abstract 
China has actively pursued health diplomacy in the post-Corona era. The current research 
investigates the goals, motives and functions of Chinese health diplomacy. China's 
motivation is politico-economic, its goal is soft power, and its function is economic-
political advantages. This research follows a qualitative method and analytical-explanatory 
approach. Research data was collected from the press and digital sources. The findings 
show that China's health diplomacy, unlike during the Cold War, is no longer influenced by 
ideology, and that the country pursues economic-political targets. Beijing has used health 
diplomacy to promote its soft power in the world over the past three decades, especially 
after the global coronavirus outbreak. The United States and Europe’s negligence of 
Africa’s medical needs has led China to expand its health diplomacy in most African 
countries. The African demand for provide preventive equipment during the coronavirus 
outbreak, as well as the provision of vaccines in 2021, created unique opportunities for 
Beijing. 
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 مقدمه

رزش، دیپلماسدی للمدی، دیپلماسدی ای، دیپلماسدی وانیازۀ دیپلماسی رسانهاگرچه دیپلماسی سالمت به

معنای جییی بودن نن ته یا نوشته شیه است، اما این بهشیه نیست و کمتر دربارۀ نن گففرهنیی، و... شناخته

کم برای کشورهای اروپایی و امریتا، مفهوک کامالً نشنایی است که بدیش نیست. این نوع دیپلماسی، دست

دولتی انی. این نوع دیپلماسی که در گذشته برپای  روابط بینال کردهای دنلشتل حرفهاز یک قرن، نن را به

شی، امروزه براساس نوع تهیییهای پزشدتی، بهیاشدتی، و امنیتدی در سدگون گونداگون پیییدری دنلال می

شود. نخرین مورد از این تهیییها، گسترش ویروس کرونا در جهان بود. جامع  جهانی کده تدا پدیش از می

هایی همچون اییز، سارس، ابوال، ننفوالنزای پرنیگان، ننفوالنزای خوکی، ماالریدا، و... را از کرونا، تهییی

رو، دیپلماسدی سدالمت شدی  ازهمدین المللی نن، غدافلییرسر گذرانیه بود، با شیوع این ویروس و ابعاد بین

ایی بدود کده سرلت در جاییاه نخست سیاست خارجی کشورهای اروپایی نشست. چین ازجمله کشدورهبه

زمان با کشورهای اروپایی، به یتی از کشورهای فعال در حوزۀ دیپلماسی سالمت تلییل شی. ایدن فعدال هم

ملیأ پخش بیماری کرونا در جهان که شهر ووهدان چدین بدود و  شی: نخست بهشین به دو لامل مربوط می

ن کشور برای ماابله بدا ویدروس کروندا دییری به پیشین  چین در دیپلماسی سالمت و نیز انتظاراتی که از ای

ای از سیاست خارجی چین، که تا پدیش از تر شین این دیپلماسی، جهان با چهرۀ تازهرفت. در پرتو فعالمی

انیازه در دیپلماسی سالمت پیشرفت کدرده و چهرو شی. کرونا نشان داد که چین تاتر بود، روبهفروغنن کم

دسدت نورده اسدت. دیپلماسدی ود را در سیاسدت خدارجی ایدن کشدور بهاین دیپلماسی، چیونه جاییاه خد

سلق نیروی کدار که در گذشته بهسالمت چین در افریاا بیش از سایر نااط جهان کامیاب بوده است  جایی

تدیری  بدا پایدان یدافتن دورۀ ارزان، معادن، و منابع طلیعی برای کشورهای غربی بسدیار اهمیدت داشدت و به

که برای کشورهای غربدی، افریادای قدرن و جن  سرد اهمیت خود را از دست داد. درحالی استعمارگرایی

نبی شلیه بدود کده چندیان سدودی از گسدترش روابدط بدا نن انتظدار شیه و بییتم به لیموی خشکوبیست

رفت، پتن این قاره را یتی از ماصیهای سیاست خارجی خدود در قدرن جییدی قدرار داد و در جریدان نمی

اسداس، پرسدش اصدلی پدژوهش رش بیماری کرونا بیش از کشورهای دییر به افریاا توجه کدرد. براینگست

برپاید  « هدا، و کارکردهدایی اسدتردیپلماسی سالمت چین دارای چه اهدیا،، انییزه»حاضر این است که 

المت اقتصادی، هی، نن، کسق قیرت نرک، و کارکرد دیپلماسی سددفرضی  پژوهش، انییزۀ چین، سیاسی

سیاسی است. در راستای بررسی فرضدی  یادشدیه از روش کیفدی بدا دهای اقتصادیاین کشور، کسق مزیت

 التترونیدکای و از مندابع هدای پدژوهش نیدز بده شدیوۀ کتابخانده. دادهگردییتلیینی استفادهدرویترد تحلیلی
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نن در سیاسدت خدارجی  گردنوری شی. هی، از انیاک پژوهش، نشنایی بدا دیپلماسدی سدالمت و کداربرد

های جییددی کسددق نفددو  لنوان یددک الیددو و نموندده بددرای سیاسددت خددارجی ایددران و فهددم شددیوهچددین، بدده

اقتصادی در پرتو این دیپلماسی است. دو مسئله، سلق افزایش اهمیت و ضرورت انیاک این پژوهش دسیاسی

گیری ( همه2یرت نوظهور در جهان  قابرلنوان یک ها و رفتارهای چین به( شناخت بهتر سیاست1شود: می

گیری از نن بدرای تدأمین بهتدر کرونا در جهان و ضرورت هماهنیی دیپلماسی ایران با شرایط جییی و بهره

 منافع ملی.
 

 پژوهش . پیشینه1

های پرشدماری ای بده فارسدی منتشدر نشدیه اسدت، امدا ماالدهدربارۀ دیپلماسی سالمت چین، هیچ ماالده

ها را به سه گروه تاسیم کرد: دست  نخست، نثاری توان ننانی که میبان انیلیسی نوشته شیهباره به زدراین

کوشی به صادرات و منابع دهنی که چیونه چین در بستر دیپلماسی سالمت میکننی نشانمیهستنی که تالش

والت کدردن بدازار محصدها، دیپلماسی سالمت را راهی بدرای پیدیابلخشی. این دسته از ماالهخود تنوع مالی

 . (González, 2021: 1-3)کننیمیتوصیف های مختلف جغرافیایی جهانپزشتی برای این کشور در بخش

بین داندی و بده نن خدوشاین اقیاک چین را بخشی از راهلدرد بلنیمدیت ایدن کشدور می 1مَیالنا پروکوپیو

های بهیاشتی در کشدورهای ه بهلود مراقلتصورت غیرمستایم بتوانی بهاست  زیرا، بر این نظر است که می

  .(Procopio,2021) توسعه کمک کنیدرحال

هدای هدردو کشدور های امریتا و چین برای صیور واکسن، انییزهپس از بررسی رقابت 2گینا بو سِرهال

 .(Serhal, 2021)ژئوپلیتیتی یتسان دانسته است درا در بعی اقتصادی

تر نن نسدلت بده گذشدته، نن را بر اقتصداد چدین و رشدی سدریع 19ر کوویینیز با واکاوی تأثی 3گِری شی

 .(Shih, 2021)روییادی اثربخش ارزیابی کرده است 

ها کده بیشدتر در انی. ایدن ماالدهشدیهنیم اخیدر منتشدروسالول یکهایی هستنی که در طدست  دوک، مااله

دهندی کده چیونده چدین از میانی، نشدانشدیه کردن منشأ بروز کرونا نوشدتهنتوهش رفتار چین برای پنهان

 کرده است. المللی خود استفادهدیپلماسی سالمت برای بهلود وجه  بین
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( ازجمله نویسنیگانی است که دیپلماسی سالمت چین را از ایدن زاویده بررسدی 2021) 1بارتوز کوالستی

مرکزی و شرقی اروپا کوشییه های دهی که این کشور چیونه با اقیامات خود در بخشکرده و توضیح می

نظر ایدن موقع و شفا، این کشور در ماابل شدیوع کروندا را تللیدن کندی. بدهبر واکنش بهاست روایتش ملنی

بر ترسیم چهرۀ یدک رهلدر جهدانی خیرخدواه از خدود، بدر های پزشتی خود، افزوننویسنیه، چین با کمک

 گذاشته است.اش در مهار کرونا در این کشور سرپوش ناکامی اولیه

سدلق نداتوانی در کنتدرل سدال گذشدته، بهدهی کده چدین در طدول یک( نیز توضیح می2020) 2راج ورما

سلق کوشییه اسدت همینرسانی، موردسرزنش امریتا و غرب بوده و بهویروس کرونا و نارسایی در اطالع

باره سازی امریتا دراینامات از متهمتا اقیامات بسیاری را برای تغییر روایت منشأ کرونا انیاک دهی. این اقی

 شروع و تا دیپلماسی ماسک ادامه پییا کرده است.

گیرد که به اهیا، سیاست خارجی بلنیمیت چدین توجده داشدته و هایی را دربرمیدست  سوک، پژوهش

ها بدر لهکننی. این مااانی دیپلماسی سالمت را قاللی نو برای رسیین به اهیا، سیاسی چین معرفیکردهتالش

هدایی بدرای نفدو  ایدن کشدور در قلدق شدهرونیان لنوان راههای پزشتی و التلارات مدالی چدین بدهکمک

 انی.شیهکشورهای دییر متمرکز

ها است که دیپلماسی سالمت چدین در کشدور مغدرب را (، ازجمله این مااله2020) 3ردِکای چَزیزامُماال  

بدرای گسدترش محدیودۀ  سدالمتپلماسدی کده چدین از دی بررسی کرده است. نویسنیه بدر ایدن نظدر اسدت

ژئوپلیتیتی خود، اییاد هملستیی، و نفو  بر کشورهای دییر از طریق اقیامات بشردوستانه اسدتفاده کدرده 

 .(Chaziza, 2020)است 

اشاره کرد کده اقدیامات دولدت  4هانیوی لینوشت  « دیپلماسی کروناویروس»توان به ماال  همچنین، می

دیپلماسدی »های پزشتی به قارۀ افریاا را بررسی کرده و از این دیپلماسی با لنوان فرستادن محمولهچین در 

نظر نویسنیه، بخشی از دستورکار کالن دیپلماسی سالمت چین یاد کرده است  اقیامی که به« کروناویروس

 .(Li, 2020)دهی را تشتیل می 21در قرن 
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، 19چدین: نیدا کوویدیبهیاشت جهدانی و دیپلماسی  19کوویی»ل  ( نیز در ماا2020) 1و همتاران گوتاک

کنندی کده چدین بدرای گسدترش نفدو  یاشداره م« نیدیرشدمار میبرای هژمدونی چدین به فرصتی ژئوپلیتیک

اش استفاده کدرده و لهیه گرفتن ناش رهلری جهانیژئوپلیتیتی خود، از غفلت ایاالت متحیه امریتا در به

 .(Gauttam et al., 2020)زییر مسئول در جهان معرفی کرده است لنوان یک باخود را به

های گروه نخست، تنها یک بعی قضیه، یعندی جنلد  نای هستنی. بیشتر ماالهها از چنی زاویه قابلاین مااله

های گدروه دوک کده بدا اندی. ماالدههای چین غافدل مانیهاقتصادی را بررسی کرده و از سایر اهیا، و انییزه

کوشددنی غددرب را للیدده چددین برانییزاننددی. انی، میگیری منفددی در ماابددل چددین نیاشددته شددیهجهددتنددولی 

ز انمایی توانمنیی دیپلماسی سالمت چین و فروکاستن اهیا، چین به بعی سیاسی مسئله، یتی دییر بزرگ

، ولدی از ترندیهای این نثار است. دست  سوک نثار منتشرشیه، نسلت به دو گروه نخست و دوک، جامعضعف

بیان برنی و نن، اییاد تصویر ماگعدی از دیپلماسدی سدالمت چدین اسدت  بدهضعف جیی رن  مییک ناگه

 هدای پیشدتر راکدز شدیه و دورهال گذشدته متمرسدها بدر رفتارهدای چدین در دو لدهتر، بیشدتر ایدن مااروشن

  چدین ارتلداط چندیانی بیابدی. های کنونی و گذشدتتوانی بین سیاستاین، خواننیه نمیگیرنی  بنابرنمیدربر

باره را بازتداب دهدی تدا های چین دراینها، تیربهماال  حاضر تالش کرده است با درنظر گرفتن این ضعف

گیرنیگان دهی و هم در بعی لملی، راهنمدایی بدرای تصدمیمهم ادبیات نظری دیپلماسی سالمت را گسترش

 سیاسی کشور باشی.

 

 . چارچوب مفهومی پژوهش2

نخست در هر پژوهشی، تعریف مفاهیم کلییی نن است. مفهوک کلیدیی ایدن پدژوهش، دیپلماسدی گاک 

 و همتداران، دیپلماسدی 2کیتلدوشهدای گونداگونی ارائده شدیه اسدت. سالمت است که بدرای نن، تعریف

هدای سدالمت سیاسدت اندی کده بدر حوزهکردهای تعریدفسالمت را مذاکرات چنیسگحی و چندیبازییری

دانی . سازمان بهیاشت جهانی، نن را فراینیی می(Kickbusch, et al., 2007: 230) گذارنیر میجهانی تأثی

کنندی تدا بدر های دولتی و غیردولتدی بدا یتدیییر مدذاکره و همتداری میکه از طریق نن، دولت و سازمان

در اینیدا از  .(Fidler, 2013: 691)هدای واگیدردار چیدره شدونی ای همچدون بیماریالمللدیهدای بینچالش
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دسدت به»گونده تعریدف کدرده اسدت: ایم کده دیپلماسدی سدالمت را اینبهره گرفته 1ننتونی فائوچیتعریف 

های پزشتی، تخصص، و پرسدنل بدرای نوردن قلق و  هن مردک کشورهای فایر از طریق صادرات مراقلت

های پزشدتی، یا هی، از کمک. در این(Fauci, 2007: 1169)« که بیشتر به نن نیاز دارنیکمک به کسانی

 دوستان  پزشتی نیست، بلته اهیا، غیرپزشتی، سیاسی، اقتصادی، و اجتمالی است.اهیا، انسان

سدلق اهدیافی کده بحث است، اما بهالملل قابلهای مختلف روابط بیناین مفهوک اگرچه در قالق نظریه

جوز، « قیرت نرک»شی، نن را در بستر نظری  کنی و در ادامه بررسی خواهی چین از این دیپلماسی دنلال می

شدود کده یدک قدیرت ندرک، زمدانی المدال می»دهدی: گونه که نای توضیح میایم. هماننای واکاوی کرده

. از (Nye, 1990: 166)« خواهدیکشور، کشورهای دییر را ترغیق کنی که چیزی را بخواهنی که خدود می

المللددی، مثلددت از خددود، اییدداد شددهرت و نوازۀ بین ایددن منظددر، قددیرت نددرک یددک کشددور در تصویرسددازی

المللدی، تعیدین دسدتورکار بدرای های نمادین، اییاد نهادهدای بینالمللی، کسق سرمایهپذیری بینمسئولیت

 :Li & Gang, 2010)یابدی میها و توانایی برای تحاق تعهدیات تیلدیالمللی، بسی  ائتال،های بیننشست

کنی: فرهن  )در متانی که برای دییران جدذابیت دارد(، نرک سه منلع معرفی می. نای برای قیرت (13-25

کنیدی و ها وفادار هستیی و برپاید  نن لمدل میکه در داخل و خارج به این ارزشهای سیاسی )زمانیارزش

. (Nye, 2008: 11)شدونی و دارای اقتدیار اخالقدی هسدتنی( کده مشدروع تلادی میسیاسدت خدارجی )زمانی

نظر او، قدیرت شدود. بدهنای، تمایز نشتاری میان چیونیی استفاده از قیرت نرک و سخت قائل می جوز،

که قدیرت ندرک در یابی  درحالیسخت در المال تهییی، اجلار، میازات، پرداخت پول، و تشویق تیلی می

تدوانی کده میهنیامی»کندی: دلیل او تأکیدی میهمینشود. بهگرایی، و پذیرفتن نشان داده میجذابیت، اقناع

وقدت میلدور خواهی، بخواهنی، ننکننی و ننچه را که تو مینهایت را تحسیکنی تا اییئالدییران را وادار

. (Mingjiang, 2011: 30)« هدا را بده مسدیر خدود بیداورینیستی هوی  و چماق زیادی را صر، کنی تا نن

دارای اقتدیار اخالقدی باشدی، از مندابع قدیرت ندرک خارجی، مشروع، موجده، و ترتیق، چنانچه سیاستاینبه

المللدی باشدی را بدر زور و اقدیامات نامشدروع در لرصد  بینای کده ملتنینیی و سیاست خدارجیشمار میبه

هدای مدیرن، متوجده دلیل، دولتهمین  به(Nye, 2004: 21-43)توان سازنیۀ قیرت نرک درنظر گرفت نمی

های مثلتدی المللی خود، و گسدترش برداشدتیت نن، شتل دادن به چهرۀ بیننیاز به اییاد قیرت نرک، مییر

. چدین (Dinnie, 2016: 1)انی هدا کمدک کندی، شدیهتوانی به منافع سیاسی، اقتصادی، و فرهنیی ننکه می

________________________________________________________________ 
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ای بده ایدن مفهدوک و جاییداه نن در سیاسدت ازجمله کشورهایی است که در دو ده  گذشدته، توجده ویدژه

المللدی و بیروندی هدا معگدو، بده بعدی بینشته است. اگرچه در بحث قیرت نرک، بیشتر نیاهخارجی خود دا

بر ناشی کده است، اما در مورد چین، وضعیت تاحیودی متفاوت است. برای این کشور، قیرت نرک، افزون

-Kobierecka & Kobierecki, 2021: 13)المللی داشته باشدی توانی در تصویرسازی از پتن در بعی بینمی

نیم میلیدارد نفدر وسدو، چدین کشدوری بدا حدیود یدک، از زاوی  داخلی نیز اهمیت فراواندی دارد. ازیک(14

اقلیت قومی است  بنابراین، حفظ وحیت، اییداد هویدت ملدی یتپارچده، و احسداس  50جمعیت و بیش از 

است. چین نیاز دارد تا  تعلق خاطر به نظاک سیاسی در گرو تصویرسازی مثلت از این کشور در جامع  داخلی

، سداخت واکسدن، 19، در ملارزه با کوویدیلنوان مثالبهبه مخاطلان داخلی خود این پیاک را مخابره کنی که 

دد از سایر کشورهای نن هم در شرایط رکود اقتصادهای دییرددپیشییری از بیماری، و رونق دوبارۀ اقتصاد 

داخلی این کشدور دیپلماسی سالمت چین را بایی در بستر سیاست جهان، حتی امریتا، جلوتر است. درواقع،

 :Zeng, 2016)کدردبرای رسیین به ثلات داخلی، تأمین مشرولیت سیاسی، و باای نظداک سیاسدی نن در 

122–127; Zhu, 2008: 123). 

یدن کشدور های ادهی، برنامدهنیاز دارد به این دارد که به مردک چین نشان  پین شی جیندییر، ازسوی 

برای ملارزه با فساد، بازسازی جادۀ ابریشم، تالش برای تلییل شین به رهلر جهان، ایفای ناش در نهادهدای 

دانندی کده خوبی میکندی. رهلدران چدین بدهالمللی، و... در جهت و مسیر درست حرکدت میگذار بینقانون

های جهدانی در مدورد چدین و داشدتدیین التلار این کشور در نتیی  تللیغات غربی، ممتن اسدت برنسیق

های خارجی در ایدن کشدور اثدربخش باشدی گذارینینیۀ سیاسی نن را تغییر داده و حتی بر کاهش سرمایه

(Verma, 2020: 7-8)های خارجی نیز بیتداری، تدورک، رکدود، کداهش صدادرات، گذاری. کاهش سرمایه

جهانی، و در یدک کدالک، افدول التلدار چدین را ای و رشی منفی اقتصادی، و از دست دادن بازارهای منگاه

المللدی، ایدن همراه خواهی داشت  بنابراین، بسیار مهم است که هم جامع  داخلدی چدین و هدم جامعد  بینبه

  (McCormick, 2008: 73)طلق، و خیرخددواه بیاننددی التمدداد، صددلحکشددور را شددریتی راهلددردی، قابل

مت، یتی از دستورکارهای سیاست خارجی چین بدرای حفدظ و توان گفت، دیپلماسی سالترتیق میاینبه

نیدی و حدوزۀ پزشدتی و تیهیدزات شدمار میگسترش قیرت نرک این کشور در دو بعی داخلی و خارجی به

 های قیرت نرک این کشور تلییل شیه است.پزشتی به یتی از دارایی

 

 . تاریخچۀ دیپلماسی سالمت چین3

د بسیاری را پشت سر گذاشدته اسدت  از تعریدف و تمییدیها دربدارۀ دیپلماسی سالمت چین، فرازوفرو
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تا انتااد از رونی اسدتعمار ندوین « پزشتان پابرهنه»الیوسازی این کشور در بهیاشت و درمان در قالق طرن 

ها چدین . در طدول ایدن سدال(Huang, 2010: 145-146)این کشور در افریاا و کشورهای درحدال توسدعه 

المللی خود را افدزایش داده و مشدارکت بیشدتری در سدازمان بهیاشدت ح تعامالت بینکوشییه است تا سگ

های قدرن بیسدتم و شدین از نیمدهجهانی داشته باشی. ننچه این مشارکت را ضروری کدرد، تحدوالت جهانی

 :Lee, 2004)هدا در سراسدر جهدان بدود گرفتن خگر تهیییهای بهیاشتی با شیوع و گسترش بیماریشیت

ها، متخصصان بهیاشت لمومی، و مراکز للمی راخوان دبیرکل سازمان بهیاشت جهانی از دیپلمات. ف(156

 (Chan, Store & Kouchner, 2008: 498)خارجی از زاوی  بهیاشت  دانشیاهی برای نیریستن به سیاست

المللدی رصد  بینشیه برای پیشلرد منافع ملدی خدود در لها انییزۀ دوچنیانی داد تا از فرصت فراهمبه چینی

 بهرۀ بیشتری بلرنی.

 1949و پدس از انادالب  1950چین این راه پرفرازونشیق را از اصدالن وضدع بهیاشدت خدود در دهد  

 25میدر بداالی وبار بهیاشدتی بدود و ندرر مرگای که این کشور در شدرایط بسدیار اسدفشروع کرد  دوره

چیز از نخسدتین کنیدرۀ ملدی . همده(Hesketh & Wei, 1997: 1543)کدرد میدرصی در کودکان را تیربه

که برای اصالن رونی بهیاشت این کشور، چهار مصوب  شروع شی  جایی 1950بهیاشت خلق چین در سال 

هدای ( بنیدان مراقلت2( بهیاشت بایدی در خدیمت کدارگران، دهااندان، و سدربازان باشدی  1مهم وضع شی: 

نمیختده و بدا هدم ق سنتی چینی و طق میرن غربی بایدی درهم( ط3بهیاشتی بایی بر پیشییری استوار شود  

های بهیاشتی بایدی انیداک اقدیاماتی در زمیند  بهیاشدت لمدومی و در ( مرکز ثال برنامه4کار بسته شونی  به

ها بود که دیپلماسدی سدالمت چدین توانسدت در دهد  ریزیسگح فراگیر باشی. از بستر این اقیامات و برنامه

خارجی دوجانل  چدین بدا کشدورهای دییدر کنی و مسیر خود را در دستورکار سیاستسقالتلاری ک 1960

 .(Wang & Sun, 2014: 1-4)بیشایی

کشور در خاورمیانه، نسیای جنوب شرقی، و  42ای را در های پزشتیسال بعی، چین مأموریت 20طی 

ها یی بودنی  کشورهایی که چین ننهای افریااکننیگان خیمات نن، ملتافریاا انیاک داد که بیشتر دریافت

. (Bliss, 2011: 2)دانسدت نیافتیی و مشارکت در ملدارزه بدا امپریالیسدم میرا دارای پیشین  مشتر  توسعه

اییئولوژیک و رقابت بدا امریتدا و دهای چین برای پیییری دیپلماسی سالمت، سیاسیاگرچه در ابتیا انییزه

ها افدزوده شدی. مندییهدای اقتصدادی نیدز بده ایدن لالقه، انییزه1970  تدیری  و در دهدشوروی بود، اما به

هددای طرفددیار رهددایی از اسددتثمار، یافته از اسددتعمار و دولتاسددتااللراسددتا، کشددورهای کوچددک تازهدراین

های پزشتی چین بودنی. کرۀ شدمالی و ویتنداک شدمالی در جندوب شدرق نسدیا و نخستین ماصیهای کمک
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ماصی بعیی پتن برای پیییری دیپلماسی سالمت دوجانله بودنی. در این دورۀ زمانی،  کشورهای افریاایی،

لنوان یدک دولدت رسمیت شناخته نشین چین کمونیست در سازمان ملل و سازمان بهیاشدت جهدانی، بدهبه

ال کنی و درلمل، تا سدقانونی و مشروع، مانع نن شی که این کشور بتوانی یک دیپلماسی چنیجانله را دنلال

شدی. بدا اییداد کرسدی چدین در شدورای امنیدت و شتل دوجانله دنلدال میدیپلماسی سالمت پتن به 1972

کرد و این کشور بده بدازییری های دیپلماسی سالمت چین نیز تغییرمتحی، جهت و شتل برنامهسازمان ملل

مارگارت برای انتصاب  2006شی. نماد نشتار این مسئله را در البی چین در سال فعال در این لرصه تلییل

 کرد.توان مشاهیهکنیی، به دبیرکلی سازمان بهیاشت جهانی چین می، فردی با اصالت هن 1چان

ن ی در دورادر ادامه، ضمن تمرکز بر دیپلماسی سالمت چین در افریاا، چیونیی پیییری این دیپلماسد

های نامهرکز بیشتر بران نمون  موردی، تملنوپیش و پساکرونا را بررسی خواهیم کرد. للت انتخاب افریاا به

ریتدا سلق غفلت کشورهای اروپایی و امچین در دیپلماسی سالمت بر افریاا است. این حوزۀ جغرافیایی، به

 دیپلماسی سالمت چین تلییل شیه است. وهای اقتصادی از نن، به بهشت فعالیت

 

 . دیپلماسی سالمت در دوران پیشاکرونا4

بدوط مر 1949گذاری چین جییی و اناالب این کشور در سدال ن و افریاا به زمان بنیانپیشین  روابط چی

هدای ایدیئولوژیک در شود. از نن زمان تاکنون، این روابط، فرازوفرودهای بسدیاری داشدته و از حمایتمی

بدر نینمیز و ملتبرای رسیین به نظم جهانی صلح 21گرایی اقتصادی چین در قرن دوران جن  سرد تا لمل

، چدین از 1970و  1960های رشی اقتصدادی و ثلدات در داخدل ایدن کشدور را دربدر گرفتده اسدت. در دهده

هدای هدای ضیاسدتعماری کشدورهای افریادایی حمایدت کدرد، بده ملتبخدش و حرکتهای نزادیجنلش

از طریدق  های دییری بسازنی ونهن، و زیرساختها، راهها، بیمارستانسوسیالیست کمک کرد تا ورزشیاه

ی ریزپایده فرستادن پیاپی مهنیسان، معلمان، و پزشتان متخصص، روابط خود را بدا افریادا مسدتحتم کدرد.

وجو کدرد. در طدول ربدع قدرن گذشدته، چدین ها بایی جسدتدیپلماسی چین در افریاا را دقیااً در همین سال

هدای بازییر فعال در زمیند  کمک یک های خود در قارۀ افریاا، بهم  گسترش کمکلنوان بخشی از برنابه

  .(Kadetz, 2013: 149)پزشتی به کشورهای افریاایی تلییل شی

تازگی استاالل پییا که بههای بهیاشتی خود به افریاا را از کشور الیزایر شروع کرد  جاییچین کمک

________________________________________________________________ 
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وهدی از جمهدور چدین، بده گر، رئیسچدوئن الیکرده بود و نظاک بهیاشت نن دچار ضعف شدیییی بدود. 

داد تا به این کشور افریادایی سدفر کدرده و نظداک پزشدتی های بهیاشتی مأموریتکارشناسان بخش مراقلت

رتله از چین به افریادا زمان با فرستادن یک هیئت لالیکننی. این سفر، هماحیافروپاشی این کشور را درحال

الی، خود، سرپرستی هیئت نماینیگی چین کشور افریاایی، چوئن  10داد. در این بازدیی دیپلماتیک از رر

کدرد کده چدین و گرفت و در دییارهایی کده بدا ماامدات افریادایی داشدت، بدر ایدن نتتده تأکیدیلهیهرا به

توسدعه، بدا یتدیییر متحیندی، و دشدمنان مشدترکی مانندی لنوان کشدورهای درحالکشورهای افریاایی، بده

. (Snow, 1995: 283-321)ی، و ایداالت متحدیه دارندی های استعماری اروپا، اتحاد جمداهیر شدوروقیرت

چین با استفاده از پیشین  تاریخی مشتر  خود بدا کشدورهای افریادایی در زمیند  اسدتعمار، تدالش کدرد تدا 

هدا را بسدازد، و صدلح کنی، اقتصاد ننها محافظتکنی، از حاکمیت ننحمایت متاابل این کشورها را جلق

دهنیۀ گان  شدتل( اصدول هشدت1963-1964الی در سدفر افریادایی خدود ) کندی. چدوئنجهانی را تاویت

 کرد:گونه الالکهای چین به افریاا را اینکمک

رسدانی بدده های چدین، همدواره اصدل برابدری و سدود متاابدل در کمکگیری. ملندای رفتدار و تصدمیم1

 کشورهای دییر خواهی بود 

 خواست گذاشت و هیچ امتیازی نخواهییشرط نخواههای خود هرگز پیش. چین برای کمک2

ها های واردشیه بر کشورهای گیرنیۀ این کمککرد، تاحیامتان فشار و سختی. چین کمک خواهی3

 یابی کاهش

کننیۀ کمک برای رسیین به خوداتتایی و توسع  مسدتال، . هی، چین، کمک به کشورهای دریافت4

 شتل تیرییی و نراک است به

گذاری بلدرد کده نیداز بده سدرمایههایی پیشرسانی را در بخشهای کمککنی تا طرنمی. چین تالش5

 حال، بازده بیشتری دارنی کمتر، اما درلین

 دهی می. چین، بهترین تیهیزات و کاالهای ساخت خود را ارائه6

بدر  کامدلطورکرد که کارکنان کشدور متلدوع بدههای فنی، دقت خواهی. چین در راستای ارائ  کمک7

 یابنی چنین فنونی تسلط

 The)گونه خواسته یا برخدورداری از امتاندات خدای نیسدتنی . کارشناسان چینی، میاز به طرن هیچ8

Chinese Government’s Eight Principles, 1964). 

هایی کده ایدن گرفت تا در ساللنوان ناش  راهی پیش روی ماامات چینی قرارگانه، بهاین اصول هشت

ا سازمان بهیاشت جهانی به مییریت امریتا اختال، داشت، ابتتارات بهیاشدتی خدود را در جهدان کشور ب
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کنی. امروزه، ماامات چینی، نسلت به گذشته، الیوی متفاوتی برای گسدترش روابدط بدا افریادا دارندی. دنلال

همدراه خدود بده افریادا  داران و بازرگاندان راکننیگان اییئولوژی، بانکها و تروی جای اییئولوگها بهنن

دهنی. در کنار توجه به دو لامل اصلی تدأمین مدواد برنی تا روابط سیاسی و اقتصادی دوسویه را گسترشمی

ویژه بدرای های حمدایتی، بدههدا از برنامدهاولیه برای تولیی کاال و نیز بازار برای فروش محصوالت چین، نن

های پزشتی، بخشی از دستورکار دیپلماسدی سدالمت و و گروهمردک فایر افریاا، غافل نلوده و فرستادن دار

هدای چدین و افریادا در سدال ای که چارچوب نن، در نخستین گردهمدایی همتاریچین بوده است  برنامه

طراحی شی و از نن زمان تاکنون، همچنان برقرار است. دقیااً برخال، رفتار غرب بدا رهلدران افریادا  2000

ساختارهای سیاسدی و چیدونیی حتمراندی در ایدن کشدورها اسدت، چدین در مسدائل  که همراه با انتااد از

های خود را هماننی گاه کمکداخلی کشورهای افریاایی و امور مربوط به حاوق بشر دخالت نیاشته و هیچ

المللی پول یا بانک جهانی، مشروط به المال برخی اصالحات اقتصادی یا سیاسی نترده است. صنیوق بین

 China’s)، سیاست افریاایی چین بر اصولی همچون برابری، حاکمیت، و سود متاابل استوار است درلوض

African Policy, 2006: 1-2) همین مسئله )احتراک به حاکمیدت ملدی کشدورها( موجدق شدیه اسدت کده .

ی از کشورهای افریاایی که تمایلی به انیاک اصالحات دردنا  و لمیدق اقتصدادی نیارندی یدا پاسدخ مناسدل

جای غرب، گسترش روابط با چدین را در اولویدت سیاسدی انی، بهسوی غرب برای همتاری دریافت نترده

در برابدر « 1اجمداع پتدن»گدرفتن الیدوی در افریاا یدا قدرار« قیرت نرک چین»دهنی  جذابیتی که بیشتر به قرار

 .) ,2005Thompson :1(شود میدر افریاا تعلیر« 2اجماع واشنیتن»

طور مشدتر  توسدط هدای چدین و افریادا، بدا اییداد صدنیوقی کده بدهزیدر نظدر میمدع همتاری چین،

شود، متعهدی شدیه های مختلف چین )امور خارجه، بازرگانی، نموزش، للوک و فناوری( اداره میوزارتخانه

. از کندیاست که در توسع  منابع انسانی )نموزش افراد در بخش کشاورزی و بهیاشت( در افریاا مشارکت

طور انی و اکنون نیدز چدین بدهدییهلنوان بخشی از این برنامه، نموزشافریاایی به 6000، بیش از 2003سال 

دهی. این درحالی است مینموز افریاایی اختصایدانش 1500ای را به بیش از های تحصیلیساالنه، بورس

اندی و کردهپژوهشی برقدراردبدط للمیهای افریادایی، رواهای چدین نیدز بدا مهسسدهکه بسدیاری از دانشدیاه

ها در های دانشیاهی، سلق روابط نزدیک بین نخلیان چین و افریاا شیه است. این برنامدهواگذاری بورس

________________________________________________________________ 

1. Beijing Consensus 

2. Washington Consensus 
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 انی.ها و افراد چینی و افریاایی، ناش مهثری داشتهاییاد پیونیهای مانیگار بین مهسسه

ی کمک مدالی کرد که الگاچین به افریاا بایی اشاره های مالیافزایش میزان کمکبارۀ رونی درحالدر

-2013های یلیارد دالر در سالم 8/3به  2004-2008میلیارد دالر در  54/1چین در بخش بهیاشت افریاا از 

داشدت هدای زیربندایی، تیهیدزات، دارو، و پزشدتی اختصدایها به حوزهرسیی که بیشتر این کمک 2009

(Shajalal et al., 2017: 24) های خارجی چدین بده افریادا درصی کمک 52، تاریلاً 2012تا  2010. از سال

ها همچنان ادامه دارد. کشورهای الیزایدر، ننیدوال، جمهدوری یافته و این رونی تصالیی کمک اختصای

ی جنوبی، ، افریاادموکراتیک کنیو، کومور، تانزانیا، توگو، غنا، زیملابوه، سودان جنوبی، کنیا، ساحل لاج

 . (Liu, 2014: 793)انی بوده 21فریاا در قرن های چین در اگذاری و کمکو سیرالئون، ازجمله ماصیهای سرمایه

میمانه ها افریاایی روابط صپتن برای پیشلرد برنام  دیپلماسی سالمت خود، بین پزشتان چینی و میلیون

دهی کده ا در زمین  بهیاشت انیاک میهایی رطور مرتق همتاریو گرمی برقرار کرده است. امروزه چین به

زش هدای پزشدتی و نمدواز دییارهای پرشمار وزیران با رهلران افریاایی برای تسدهیل در تلدادل مدنظم تیم

مان های فعال پیشییری و درمتخصصان پزشتی گرفته تا فرستادن دارو و تیهیزات پزشتی راییان و برنامه

لنوان ناگ  شروع ایدن گیرد. بهمیوی و... را دربرنی.، اییز، اچ.های لفونی ازجمله ماالریامشتر  بیماری

زشدی ، وزارت بهیاشت چین، یدک دورۀ نمو2002کنیم که در سال ، کافی است اشاره21حرکت در قرن 

کدرد کده در های گرمسیری برگدزارماالریا و بیماری های پیشییری و درمان بیماریالمللی دربارۀ روشبین

المللی نمدوزش کنتدرل ماالریدا در کشور افریاایی شرکت داشتنی )نخستین دورۀ بین 17یو از دانش 30نن، 

نتی و سدبرگزار شی(. در همان سدال، پتدن، نشسدت چدین و افریادا در مدورد طدق  2002سپتاملر  10تاریخ 

 21از کدرد کده افدرادی رگدزاربهدای چدین و افریادا( لنوان بخشی از میمع همتاریگیاهان دارویی را )به

 .(Thompson, 2005: 1)کشور افریاایی در نن حضور داشتنی

کشور افریاایی الزاک کرده و تاریلاً  47پزشک را به بیش از  15000بیش از  2003تا  1964چین از سال 

میلیون بیمار افریاایی را تحت درمان قرار داده است. در کنار پزشدتان، فرسدتادن نیروهدای درمدانی و  180

نیدروی  860دییر نیز در دستورکار پتن قرار داشته است. این کشور در بدازۀ زمدانی یادشدیه  نزمایشیاهی

براین، واحیهای درمان بخش نظامی این کشور نیدز کشور فرستاد. افزون 34گروه به  35درمانی را در قالق 

اندی کده دادهئدهدر لملیات صلح سازمان ملل در افریاا مستار شیه و خیماتی را به کشورهای گونداگون ارا
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کدرد کده اشداره 1بیمارسدتانی نیدروی دریدایی چدین در کوینیدیائو 401توان به واحدی ازجمله این موارد می

ها، ها، بزرگراهبر ساخت بسیاری از ورزشیاهای را به زاملیا فرستادنی. رهلران چین، افزونهای پزشتیگروه

انددی تی نیددز لالقدد  بسددیاری نشددان دادههددای لمرانددی در بخددش پزشددهای دییددر، بدده طرنو زیرسدداخت

(Thompson, 2005: 2). 

میلیددون دالر کمددک بشردوسددتانه و سدده گددروه متخصددص  123، 2015تددا  2014های چددین بددین سددال

شدی در  نفر را به کشور سیرالئون، گینه، و لیلریا فرستاد. ایدن کشدور، موفدق 115های لفونی، شامل بیماری

خوابی برای سیرالئون بسازد که قیرت و سرلت لمل ایدن کشدور در ختت 100میت کوتاهی، بیمارستانی 

ه این کشور بکارشناس نزمایشیاهی  59کشیی. همچنین، گروهی متشتل از ررماابل کشورهای دییر را به

میلیون  6براین، پتن، به سیرالئون کمک کننی. افزون BSL-3انیازی نخستین نزمایشیاه شی تا در راهالزاک

میلیدون دالر  125میلیون دالر به صنیوق ماابله با ابوال کمدک کدرد و ولدیۀ  6برنام  جهانی غذا و  دالر به

نیدروی  1500لدزاک ملدل در بخدش بهیاشدت و سدالمت را داد. همچندین، بدا اهدای سدازماندییر به نژانس

  نس بده منگادانیازی نزمایشیاه ایمنی زیستی، و فرستادن تیهیزات پزشدتی ازجملده نملدوالبهیاشتی، راه

 .(Procopio, 2020: 3)افریاای غربی، فصل جیییی از دیپلماسی سالمت خود را رقم زد 

ا بدا سدرلت رکدرد تدا برنامد  مهدار ابدوال در افریادا این اقیامات چین به سازمان بهیاشت جهانی کمک

ز مدردک ار از نظرسدنیی چیز بهتکنی. اگر قرار باشی پیامی این اقیامات چین سنیییه شود، هیچبیشتری دنلال

درصدی از  55بداره در سدیرالئون انیداک شدی، اینای کده درافریاا گویای واقعیت نخواهی بود. در نظرسدنیی

، در درصدی 4کردنی و تنها امات اقتصادی و سیاسی چین در این کشور را مثلت ارزیابیدهنیگان، اقیپاسخ

کنندی کده کمدک اقتصدادی چدین میداشتنی کده فتدردرصی اظهار 44مورد پیامی نن نیاهی منفی داشتنی. 

 .(Huang, 2017: 1-7)کنی رنورده میخوبی نیازهای توسع  سیرالئون را ببه
 

 . دیپلماسی سالمت در دوران پساکرونا5

ای که ای برای دیپلماسی سالمت چین بود  دیپلماسیگسترش ویروس کرونا در جهان، نغاز فصل تازه

توسعه، بلته سراسر جهدان را هدی، گرفدت. دیپلماسدی سدالمت ای افریاایی و درحالتنها کشورهبار نهاین

ای کده در نن چدین اقدیاک بده توان به دو بخش تاسیم کرد: بخدش نخسدت، دورهچین در این دوران را می

________________________________________________________________ 
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فرسددتادن وسددایل مراقلتددی، پیشددییرانه، و تشددخیص بیمدداری کددرد. فرسددتادن ماسددک، دسددتتش، مددواد 

های کمدک تنفسدی در ایدن دوره هدای تشدخیص، و دسدتیاههای بیمارستانی، کیتلاسکننیه، لضیلفونی

. بخدش دوک، بده (Wong, 2020: 1)شدود شدناخته می« دیپلماسی ماسدک»انیاک شی. این دوره، با اصگالن 

شود که در نن چین، شروع به مشدارکت در برنامد  واکسیناسدیون جهدانی )کدواکس( و ای مربوط میدوره

گذاری شیه است ناک« دیپلماسی واکسن»های سینوفارک و سینوا  کرد. این دوره نیز دورۀ اکسنفرستادن و

(González, 2021: 1)هدا اشداره شدیه . چین در این دو دوره، بر چنی هی، متمرکز بود که در ادامه به نن

 است.
 جهانی امریکا . پر کردن خأل رهبری1-5

من را پا  ننییان تیانتصویر منفی ناشی از روییاد تلخ مهای پزشتی، چین کوشیی تا در پرتو کمک

. در شدرایگی کده (Verma, 2020: 1-18)کرده و تصویر یک دولت خیرخواه جهانی را جاییزین نن کنی 

وش را فرامد امریتا و بسیاری از کشورهای اروپایی، وظیف  خود برای حمایت از کشدورهای فایدر افریادایی

یدزان بده منمیه در نتیی  گسترش کرونا اسدتفاده کدرد و نشدان داد کده بده چده کردنی، چین از فرصت پیش

ها های غربی ننکشورهای فایر متعهی است. برای کشورهای نیازمنیی که تولییکننیگان واکسن در کشور

ین نتییه، چرا فراموش کرده بودنی، هیچ دلیلی برای رد کردن کاالها و محصوالت چینی وجود نیاشت. در

. چین در این دوره (Procopio et al., 2021: 2)نی کلنوان رهلر بهیاشت جهانی معرفی خود را به توانست

 وزیدرانای را بدا های ویدییوییبسته کیت تشخیص بیماری به کشورهای افریاایی فرستاد و نشسدت 12000

ر غدول تیدارت گدذا، میلیداردر چیندی و بنیانجدک مداکرد. همچنین،  کشور افریاایی برگزار 20بهیاشت 

للاس محدافظ را بده هریدک از  1000ماسک، و  100000بسته کیت تشخیص،  20000بابا، التترونیتی للی

پیشدییری و  کرد که قصی دارد یک مرکز پژوهشیمارس نیز پتن الال 19کرد. در کشور افریاایی اهیا 54

 .(Procopio, 2020: 1)کنترل بیماری در نایروبی اییاد کنی 
 

 ویژه افریقاهای مختلف جهان، بهرش نفوذ ژئوپلیتیکی در بخش. گست2-5

کردندی، های ملی را برای ماابله بدا کروندا دنلدال میدر شرایگی که بسیاری از کشورهای غربی، دغیغه

بار نیدز همانندی دوران جند  سدرد، کرد. پتن، اینچین مسیر خود را به درون کشورهای افریاایی هموارتر

که بدیش از هدر کشدوری، نثدار نفدو  و اسدتعمار فرانسده در نن کرد  جاییاز الیزایر نغازاقیامات خود را 
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 5000های پیشییرانه بدرای حدیود مشهود است. چین، قراردادی را برای ساخت بیمارستان با بخش مراقلت

در ایدن کشدور منعادی  )CSCEC(1سداز چدین وچینی شاغل در شدرکت مهنیسدی ساخت 4000الیزایری و 

دالر بده  450000ای بده ارزش ساز چدین، کمدک پزشدتیو، شرکت مهنیسی ساخت2020. در مارس کرد

و دوهدزار ، N95هزار ماسدک کرد که دربردارنیۀ پانصیهزار ماسک جراحدی پزشدتی، پنیداهالیزایر اهیا

 .(Chaziza, 2021: 2-3)های مراقلت ویژه بودواحی للاس محافظ پزشتی، ماسک صورت، و ماسک
 

 های چین در حوزۀ پزشکی و تجهیزات پزشکیسازی پیشرفتبرجسته .3-5

 ر جهان راچین در این مرحله، دانش خود دربارۀ چیونیی پیشییری از گسترش بیشتر بیماری کرونا د

توسدعه ویژه کشدورهای درحالاشترا  گذاشت و از همتاری با کشورهای دییر، بدهبا کشورهای دییر به

دربدارۀ  خال، شایعاتی کدهدادنی که برها نشانن تیهیزات موردنیاز استالال کرد. ننبرای دراختیار قرارداد

 کندیتوانی در این حوزه به چین التمدادکیفیت محصوالت پزشتی چین در اروپا مگرن شیه بود، جهان می

 (.1)جیول شماره 
 

 ان پساکروناهای پزشکی چین به افریقا در دورکمک(.1)جدول شماره 

 و کاال خدمات کشور

 تونس

های دولت محلی در جلوگیری از منظور تاویت تالشکننیه بهفرستادن ماسک و مواد ضیلفونی

) ,Omondiسرنشین میهز به سنسور دما و بلنیگو اهیای هواپیماهای بیون  19گسترش کوویی

 (.Hana, 2020  تمییی التلار پرداختی برای خریی تیهیزات پزشتی )(2020

 لیلی
های دستورالعملهای نموزشی برای متخصصان لیلیایی با برگزاری دوره تیهیزات پزشتی واگذاری 

 (.huaxia, 2020مورداستفادۀ چین در تشخیص و درمان موارد ویروس کرونا )

 موریتانی

, Xinhuanet, 21 Aprilیزات پزشتی دییر )های تشخیص، و تیهفرستادن دستیاه تنفس، کیت

و  های لفونیان دوستی چین و موریتانی و احیاث مرکز درمان بیماریبازسازی بیمارست ( 2020

 ای کارشناسان بخش بهیاشت.های وییئویی بربرگزاری نشست گرمسیری 

 مراکش
سن سینوفارک میلیون دوز واک 65دریافت  شهرونی مغربی  600انیاک مراحل بالینی واکسن بر روی 

(Xinhuanet, 25 December 2020.) 

 مصر
ز میلیون دو 15/4دریافت  زات پزشتی دییر های تشخیص، و تیهیادن دستیاه تنفس، کیتفرست

 (.González, 2021واکسن سینوفارک و سینوا  )

________________________________________________________________ 

1. China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) 
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اتیوپی، زیملابوه، 

سیرالئون، سنیال، گینه 

 استوایی، الیزایر، کنیا

 (Lsilow, 2021واکسن اسپوتنیک ) فرستادن تیهیزات مراقلتی و پیشییرانه 

 
 اعتماد، مسئول، و قدرت جهانیابلقعنوان یک بازیگر معرفی چین به .4-5

تری در ای که این کشور بتواندی نادش پررند کنی  دورهچین خود را برای یک دورۀ جییی نماده می

ای همچددون سددازمان بهیاشددت جهددانی داشددته باشددی  نهددادی کدده بددرلتس نهادهددای المللددینهادهددای بین

ته از کندی و پیوسدای بده جهدان مخدابره میبشری سازمان ملل، از این کشور تصاویر مثلدت و سدازنیهحاوق

المللی کوشی چهرۀ بینهای مالی و تیهیزاتی نن ستایش خواهی کرد. چین، چنیین دهه است که میکمک

 کنی. گسدترش کروندا درالمللی معرفیخود را اصالن، و خود را کشوری طالق صلح و نمادۀ همتاری بین

 .(Kobierecka & Kobierecki, 2021: 13-14) دادجهان، این فرصت را دراختیار پتن قرار

فهم دیپلماسی ماسک چین در این دوره بیون درنظر گرفتن برنامد  کدالن ایدن کشدور بدرای حضدور و 

لضددو  15المللددی، غیددرممتن اسددت. در حددال حاضددر، چهددار نفددر از های بینتاویددت نفددو ش در سددازمان

ردی ، سددازمان هوانددو1هددای تخصصددی سددازمان ملددل متحددی )سددازمان غددذا و کشدداورزینژانس رئیسددههیئت

کده از ( تلعد  چدین هسدتنی. درحالی4، سازمان توسع  صنعتی سازمان ملل3المللی مخابرات، اتحادیه بین2جهانی

مییر، همچنان جاییاه پیشتاز خود را حفدظ کدرده و چدین  23مییر ارشی سازمان ملل متحی، امریتا با  202

کردن این شتا، در صدیر نهادهدای ردر مراحل ابتیایی صعود قرار دارد، تردییی نیست که چین در پی پُ

ای المللی است. رهلران چین، افزایش حضور در نهادهای جهانی را محوری برای تحتیم هژمونی منگاهبین

 داننی.در نسیا و جهان می

 
 وفایی بیشتر اقتصادی. فرصتی برای شک5-5

 5های حمدایتیو شدلته کوشی تا در پرتو دیپلماسی سالمت، بر اییاد روابط بلنیمیت وابسدتییچین می

کندی تدا میتدالش« گذاری در بیدرونسدرمایه»کنی. این کشدور بدا تأکیدی بدر راهلدرد در سراسر جهان تأکیی

________________________________________________________________ 

1. FAO 

2. ICAO 

3. ITU 

4. UNIDO 

5. Patronage Networks 
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کندی. هدا منعادیدهدی و قراردادهدای بلنیمدیتی بدا ننهای کالنی در کشورهای دییدر انیداکگذاریسرمایه

اولیه و بازارهای جییی برای چین تلییل خواهدی  کننیگان موادقراردادهای یادشیه این کشورها را به تأمین

کددرد. چددین، از طریددق ارائدد  خددیمات امیادرسددانی اضددگراری بدده کشددورهای درگیددر در بالیددای طلیعددی و 

نظیددر و چشددمییری بدده هددای بهیاشددت لمددومی، ازجملدده در طددول بیمدداری کرونددا، دسترسددی بیبحران

کندی. ایدن ورود بده انی، پیدیا میوی چین گشودهرهای بحرانی کشورهایی که درهای خود را بهزیرساخت

های سگون میدانی قدیرت در نن کشدورها بازار کشورهای جییی، فرصتی برای کسق حمایت بوروکرات

کندی تدا راه را بدرای محصدوالت چیندی بده نن کشدورها لنوان مثال، شهرداران و اسدتانیاران( اییداد می)به

ن واردات منظم و پیوست  فناوری و مندابع بده داخدل کشدور خدود، بیشاینی. چین، امییوار است با فعال کرد

های چینی بتواننی سهاک بازار صنایع نوظهوری ماننی بیوفناوری و تیهیزات پزشدتی را در جهدان تتنوکرات

های دولتی یا تحاق راهلرد کالن چدین تدا طور غیرمستایم، سلق افزایش درنمی شرکتگسترش دهنی و به

 .(Wong, 2020: 3)شونی  2025سال 

 
 . تغییر روایت جهان از مبدأ شروع بیماری کرونا6-5

ای هی، دییر چین از دیپلماسی سالمت جییی این است که این کشور را از زیر بار فشار منفی رسدانه

های امریتایی و اروپایی این کشدور را کنی. پس از گسترش کرونا در سراسر جهان، رسانهللیه پتن، خارج

هدای چدین بده کردندی. کمکرسانی دربارۀ این ویروس و ابعاد نن، ماصر معرفدیوتاهی در اطالعدلیل کبه

شدود  دوک، چهدرۀ ها از موضوع اول منحدر،شی که نخست، نیاهنیافته موجقکشورهای افریاایی و توسعه

هدا در شود  سوک، التماد کشورهای افریادایی بده غدرب و صدیاقت ننبیرونی چین تاحیی ترمیم و اصالن

 شود.های بشردوستانه تاحیی تضعیفحوزۀ کمک
 

 . کارکردهای دیپلماسی سالمت برای چین پیش و پس از کرونا6

پتن در طول نیم قرن اخیر توانسته است در پرتو دیپلماسی سالمت به مزایای مهم سیاسی، اقتصدادی، و 

 شرن زیر است.ها بهترین ننیابی که مهمای دستاجتمالی

 
 عنوان یک رقیبحدود کردن قدرت شوروی به. م1-6

از  1978تدا  1949های کننی، برخی بر این نظرنی که پتدن در سدالبرخال، ننچه ماامات چین ادلا می

اش اسدتفاده کدرده اسدت خدارجیلنوان ابزاری بدرای پیشدلرد اهدیا، سیاسدتهای بهیاشتی خود بهکمک

(Huang, 2014: 176) گران این است که بدا اییداد شدتا، در مواضدع از تحلیل. ملنای استیالل این گروه
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، ماامات چینی درصید برنمینی تا از دیپلماسدی 1960اییئولوژیک و سیاسی چین و شوروی در اوایل ده  

لنوان ابزاری برای محیود کردن نفو  سیاسی شوروی در افریاا استفاده کننی. این اقیامات چین، سالمت به

 کرد و الیوی مائوئیستی را بر صیر نشانی.بخش در افریاا را محیودی نزادیهانفو  شوروی بر جنلش
 

 رسمیت شناخته شدن در سازمان ملل و تصاحب کرسی تایوان. به2-6

هایی کده هندوز برخدی از کشدورها ازجملده کرد تا در سدالدیپلماسی سالمت چین به این کشور کمک

زدندی، پتدن بتواندی نظدر لنوان یک دولت قانونی سر بازمیاش از پذیرش چین بهامریتا و شرکای اروپایی

توانستنی کمدک لحاظ قیرت اقتصادی و نظامی نمیکنی. این کشورها بهمثلت کشورهای افریاایی را جلق

هدا دادنی و رأی ننمیدرصی الضای میمع لمدومی سدازمان ملدل را تشدتیل 30چنیانی به چین بتننی، اما 

هدای پزشدتی های میمع لمومی در مورد چین، مفیی و سدازنیه باشدی. کمکگیریتوانست در تصمیممی

کرد تا بتوانی با جلق رأی این کشورهای افریاایی در برابر ادلاهای چین به افریاا، راه را برای این کشور باز

ا های تایوان برای نماینیگی مردک چین، رأی الزک برای کسق کرسی چین در شورای امنیت رناسیونالیست

کشور افریاایی در میمع لمومی سازمان ملل متحی  26. درواقع، این رأی (Yu, 1998: 849)دست نورد به

کرسی چین در سدازمان ملدل را دراختیدار پتدن قدرار داد و جمهدوری خلدق چدین را  1971بود که در سال 

ن در میمدع رسدمیت شدناخته شدین دولدت چدیرسمیت شدناخت. بهلنوان یک دولت قانونی و مشروع بهبه

لمومی سازمان ملل، به بهلود روابط این کشور با سدازمان بهیاشدت جهدانی کمدک کدرد و پتدن توانسدت 

 لهیه بییرد.های جیییی را در دیپلماسی چنیجانل  بهیاشت جهانی بهناش
 

 . بهبود چهرۀ چین در جهان در مقام یک طرفدار عدالت و برابری3-6

های اناالبی در سراسر جهان بر حق سو با حمایت از جنلشاینبه 1917از سال  در شرایگی که شوروی

فشدرد و خدود را پشدتیلان همد  حاکمیت شهرونیان کشورهای دییر بدرای تعیدین سرنوشدت خدود پدای می

به رقیلی بدرای  1949کرد، چین با اناالب بخش و دشمن امپریالیسم و استعمار معرفی میهای نزادیجنلش

ها، راه متفداوتی از انادالب کدارگری بده تنها برای پیروزی اناالبها نهشی. چینیییلاین کشور در جهان تل

تر از کردنی، بلته در مسیر تحاق لدیالت و برابدری در جهدان، خدود را صدادقملارزان سراسر جهان معرفی

اشتی به های بهیگان  چوئن الی دربارۀ نحوۀ ارائ  کمککردنی. اصول هشتهمتای اییئولوژیتشان معرفی

هدم در شدرط(، ننکشورهای افریاایی )بهترین خیمات و تیهیزات، بیون مگاللد  امتیداز یدا گذاشدتن پیش

بدود « جهدش بدزرگ بده جلدو»شرایگی که این کشور درگیر بحران قحگی در داخل و نثار هولنا  برنام  

(Hesketh, 1997: 1543) در ماداک طرفدیار  دهنیۀ این بود کده پتدن در پدی خلدق تصدویری از خدودنشان
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 لیالت و برابری در جهان است.

رفت، یا هدر بخشش در لین نیاز و در جهانی که برپای  اصول لیلرالیسم اقتصادی و سودپرستی پیش می

ی ی یک منیدحکمتی وابسته به دریافت امتیاز اقتصادی بود، چین کمونیست را نزد کشورهای افریاایی تا 

شدی، سدلق شدی کده انیداک می که با هی، تاویت نظاک بهیاشدتی افریاداهای بهیاشتی چین باال برد. کمک

ین امر، های بهیاشتی و بیمارستانی دسترسی داشته باشنی. اشهرونیان فایر این کشورها به دارو و زیرساخت

سدی را تاویت روابط نزدیک بین چین و افریادا در بلنیمدیت و اییداد یدک مشدارکت واقعدی و پیوندی سیا

 .(Shinn, 2006: 15) دکرپذیرامتان

 
 رات چندجانبۀ بهداشتیعهده گرفتن نقش رهبری در ابتکا. بسترسازی برای به4-6

ملل و سازمان بهیاشت جهانی، راه این کشدور بدرای گسدترش شین لضویت چین در سازمانبا پذیرفته

ه اصدالن نظداک ، گداک در را1951شدی. چدین از سدال اش در ابتتارات چنیجانلد  بهیاشدتی همدوارتررهلری

کنی. رهلران چین این کار را از شیوۀ بهیاشت خود نهاد تا نن را با استانیاردهای بهیاشت جهانی هماهن 

شی که بده کردنی. این کار از طریق پزشتان محلی انیاک میهای این کشور نغازرسانی به روستاییخیمات

 6مدیت هدای نموزشدی کوتاهی بودنی کده دورهپزشتان پابرهنه معرو، شیه بودنی. پزشتان پابرهنه، افراد

کردندی. در شدان ارائده میساله دریافت و خیمات اولی  بهیاشتی را در روستاهای محدل زنیگیماهه تا یک

ها کشاورزان هزار پزشک دهتیه در سراسر چین فعالیت داشتنی که حضور نن، بیش از دویست1957سال 

کنندی. پزشدتان یاشتی اولیده را در خانده و محدل کدار خدود دریافدتهای بهکرد هر روز مراقلترا قادر می

ای گوندهدهتیه، در طول چنی ده  گذشته دسترسی به خدیمات بهیاشدتی در جوامدع روسدتایی چدین را به

ای به بسیاری از مدردک چدین ارائده شدی و انی. برپای  این طرن، خیمات بهیاشتی پایهچشمییر بهلود بخشییه

-Huang, 2010: 145ای چشدمییر بهلدود یافدت )گوندهاشت لمومی در این کشور بههای ملی بهیشاخص

146). 

های بهیاشتی ملی چین بده الیدوی تأثیرگدذاری در قگعنامد  میمدع جهدانی ترتیق، برنام  مراقلتاینبه

هدای دربدارۀ مراقلت 1نلمانتدا 1977و در پدی نن، بیانید   2000برای همد  کشدورها تدا سدال  1977بهیاشت 

هدایی ، بداوجود چالش2ژان  لین  لیند گفت  . به) ,2008Weiyuan :914-916(بهیاشتی اولیه تلییل شی 

________________________________________________________________ 
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ها هنوز هم های بهیاشتی میرن به مردک خود دارد، پزشتان پابرهنه و جانشینان ننکه چین در ارائ  مراقلت

ن دهندی. امدروزه پژوهشدیران و های بهیاشدتی اولیده، راه را بده باید  جهدان نشداتواننی در حوزۀ مراقلتمی

کننی که نوردن افراد برای کار در مناطق روستایی دشدوار اسدت. حتدی میصیا تأکییگذاران، یکسیاست

کشورهای پیشرفته نیز بدرای جدذب متخصصدان پزشدتی بده منداطق روسدتایی، شدرایط دشدواری را تیربده 

حدل بهینده بدرای ارائد  خدیمات بهیاشدتی و اهرسی که نموزش مدردک محلدی، رنظر میانی  بنابراین، بهکرده

 .(Bulletin of the World Health Organization, 2008)ها باشیدرمانی به روستایی
 

 متقابل . برابری، حاکمیت، و سود5-6

سیاست »شی. در ، دیپلماسی سالمت چین بر برابری، حاکمیت، و سود متاابل متمرکز21با ورود به قرن 

الدالک کدرد، چدین  2006، نن را در سدال 2لدی ژاوشدین که وزیر امور خارج  ایدن کشدور، « 1افریاایی چین

ای افدزایش شدرط سیاسدیگونه پیشهای افریاایی را بیون هیچهای مالی خود به دولتکرد تا کمکتالش

های پزشتی و بهیاشدتی، افدزایش ملادلد  کارکندان پزشدتی و دهی. در این دوره، چین خود را به همتاری

 China’s)کدردهدای پزشدتی همدراه بدا دارو و تیهیدزات، متعهدیتلادل اطاللات پزشتی، فرسدتادن گروه

African Policy, 2006). هدای ملدی افریادا بدرای افدزایش شی که از تالشدر پرتو این سیاست متعهی نچی

هدای بدا بیماریکندی، بدر ماابلده های نموزش، للوک، فرهن ، و بهیاشت حمایدتهای ملی در زمینهظرفیت

ها در بخش طق سنتی چینی و رفدع نیازهدای فدوری شود و همتاریلفونی، ازجمله اییز و ماالریا متمرکز

 دهی.پزشتی را افزایش

های چیندی شی که واکسنپین ، متعهیجمهور چین، شی جیندر فراینی شیوع ویروس کرونا نیز رئیس

کندی و بدرای تضدمین صرفه تهیدهنام  خریی بهمالی و توافقهای از طریق کمک« 3کاالی لمومی»لنوان را به

این، چدین بدرای تاویدت زنییدرۀ خدیمات و برپیوست. افزون 4دسترسی جهانی به واکسن به ابتتار کواکس

اییاد مراکز تولیی و توزیع محلدی بدرای واکسدن چیندی بدا کشدورهای افریادا و امریتدای التدین همتداری 

های بهیاشتی کننیه کمکلنوان یک تأمیندهی که این کشور بهایط نشان میکرد. این شرجیییی را نغاز

________________________________________________________________ 

1. China’s African Policy 

2. Li Zhaoxing 

3. Public Good 

4. COVAX 
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است. ایدن روش لملدی، بخشدی از یدک راهلدرد بلنیمدیت بدرای کردهجهانی در جریان کرونا، موفق لمل

دسدت نوردن جاییداه بهتدر در بدازار صدادرات دارو در جهدان اسدت. در المللی چین و بهارتاای سگح بین

هددای بهیاشددتی در کشددورهای هدای مربددوط بدده مراقلتبددودن ایددن رویتددرد، نابرابرینمیزصدورت موفایددت

شدود میتوسعه کاهش یافتده و مسدیر توسدع  اقتصدادی )و غیرمسدتایم مندافع گسدتردۀ مدردک( همدوارحالدر

(Procopio et al., 2021: 1). 

 
 های اقتصادی. دستیابی به مزیت6-6

هدای پزشدتی ها برای بهلود سالمت مردک افریادا بده ایدن قداره کمککننی که ننمیماامات چینی ادلا

حدال، بایدی گفدت، ایدن کشدور (  بااینLi, 2009: 25هدا تنهدا بشردوسدتانه اسدت )های ننکننی و انییزهمی

های اقتصادی بدوده های اخیر، انییزهها در دههترین ننهای مختلفی از این کار دارد که یتی از مهمانییزه

های بهیاشتی در افریاا موجق تاویت روابط اقتصدادی، گشدوده شدین گذاری چین در حوزهسرمایه است.

روی کاالهای چینی، و اییاد حسن نیت برای تسهیل استخراج منابع طلیعی در افریاا شیه بازارهای جییی به

زنی کمتدری طور خای در کشورهایی دنلال شیه است کده در مدذاکرات، قدیرت چاندهاست. این رویه به

لنوان پیامدی دیپلماسدی انی. باوجوداین، دولت چین میلی است که ایدن مزایدای اقتصدادی را بایدی بدهداشته

 State Council)های مربوط به دیپلماسی سالمت نن لنوان انییزهگرفت و نه بهاقتصادی این کشور درنظر

of the People's Republic of China, 2011)رسدی چندیان هدم صدادقانه نیسدت  نظر می  ادلاهایی که به

بدرای خریدی  2010تا  2003میلیارد دالری چین به ننیوال از سال توان به کمک مالی یکلنوان مثال، میبه

کرد که صادرات نفت ننیوال به چین را در پی داشت. اساسداً، در پدی نملوالنس و ساخت بیمارستان اشاره

های ساخت بیمارستان نیاه اقتصادی به این دیپلماسی، بسیاری از طرنو  1978تغییر دیپلماسی چین در سال 

انی. شدیههدای تیداری مدرتلطلوض مدالی باشدی، بده طرنهای بدیونبر کمکجای اینته ملتنیدر افریاا به

گرفدت  تدوان سدراغبا جمهدوری دموکراتیدک کنیدو می 2007ای از این دیپلماسی جییی را در سال نمونه

ازای میلیارد دالری با جمهدوری دموکراتیدک کنیدو متعهدی شدی کده بده 9با امضای قرارداد که چین جایی

گذاری مشتر  در بخش معادن این کشور، میلیون تن مِس و چهارصیهزار تن کلالت و سرمایه10واردات 

کنددی مرکددز بهیاشددتی مشددارکت 145بیمارسددتان و  32های کنیددو ازجملدده سدداخت در اییدداد زیرسدداخت

(Mathiason, 2008) .تدوان در تولیدی و توزیدع داروهدای چیندی نیدز گرایانده را میهای مادی و واقعانییزه

ایدن کشدور در میاند  دهد  « گذاری در خدارجسرمایه»که داروهای چینی، برپای  راهلرد مشاهیه کرد  جایی

ی سدهاک برخدی از های دولدت چدین اقدیاک بده خریدبه افریاا وارد شینی و با گسترش این رونی، بانک 1990



  109                                                                                                                                            سالمت چین در افریقادیپلماسی 

گذاری در تولیی داروهدا در افریادا کردندی تدا سدود بیشدتری کسدق های دارویی افریاایی و سرمایهشرکت

های اخیر، چین پیوسته در پی کشدف بازارهدای جییدی بدرای محصدوالت در سال .(Wang, 2014: 3)کننی

 .(González, 2021: 1-3)ویژه در دورۀ پساکرونا بوده است پزشتی و پیراپزشتی خود در جهان، به
 

 . صدور انقالب چین و انترناسیونالیسم پرولتاریایی7-6

های سیاسی دیپلماسدی سدالمت چدین در دوران پسداکرونا بیشدتر موردتوجده بدوده اسدت اگرچه انییزه

(Kowalski, 2021: 3-4)تدرین ایدن پوشدی بدود. یتدی از مهمچشم، امدا در دوران پیشداکرونا نیدز غیرقابل

ویژه در زمدان مدائو اهمیدت داشدت، بحدث صدیور الیدوی انادالب ها که در دوران جن  سرد و بهزهانیی

ها تدالش کدرد تدا در پرتدو دیپلماسدی دهاانی این کشور به کشورهای دییر جهان بود. چدین در ایدن سدال

رناسیونالیسدم های سوسیالیستی خود را دراختیار کشورهای افریاایی بیذارد و نندان را بدا انتسالمت، تیربه

  (.Huang, 2010: 105) کنیپرولتاریایی نشنا

هدای کنندیگان کمکتدرین دریافتلحاظ توزیع جغرافیایی، بایی گفت که کشورهای افریادایی، مهمبه

میلیون دالری این کشور به صنیوق جهدانی پدیش از سدال  14خارجی چین هستنی  زیرا، بخش لمیۀ تعهی 

حتی نحوۀ توزیع خیمات دیپلماسی  .(See: Brautigam, 2009)شی میربوطبه کشورهای افریاایی م 2013

کدرد کده های خدود را بدر کشدورهایی متمرکدزگذاریسالمت چین نیز یتسان نلوده اسدت. چدین، سدرمایه

 بیشترین تشابه را در نظاک سیاسی با این کشور داشتنی یا در مواضع سیاسی با پتن همسو بودنی.

 
 یاسیهای س. انگیزه8-6

کنندی، امدا هدای پزشدتی خدود را انتدار میکه ماامات چینی هرگونه انییزۀ سیاسدی در کمکدرحالی

های خود را با کشدورهایی کده های پزشتی و همتاریشواهی، گویای این است که این کشور هم  کمک

لت تعلیق درنورده انی، به حاروابط دیپلماتیک رسمی با تایوان برقرار کرده 1990و  1980های در طول دهه

های کشددورهای گیریاسددت. درواقددع، کمددک پزشددتی چددین، وابسددته بدده دخالددت ایددن کشددور در تصددمیم

های اخیدر نیدز در سدال (.Cheng, 2019: 2)گیرنیه دربدارۀ تعدامالت سیاسدی بدا تدایوان بدوده اسدت کمک

هدا در مدورد ولتهای ایدن دهای پزشتی تا حی زیادی به سیاسترویترد چین به کشورهای ماصی کمک

های سیاسی در پتن گره خدورده اسدت. ها در مورد وضع حاوق بشر و نزادیکن  و نیز مواضع ننهن 

رشدی و قدیرت ندرک چدین در بههای نماری، گویای نفدو  روباوجود این شرایط برای گسترش روابط، داده

 افریاا است.
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 فریقا برحسب درصدآمریکا در آها از نفوذ چین و برداشت(. 2)جدول شماره 

 میزان شکاف امریکا چین کشور

 3- 88 85 اتیوپی

 17+ 66 83 مالی

 14+ 65 79 ساحل لاج

 6- 82 76 کنیا

 18+ 54 72 سنیال

 5- 75 70 نییریه

 1- 66 65 فریاای جنوبین

 8- 69 61 غنا

 3+ 47 50 تانزانیا

 21- 67 46 اوگانیا

Source: Cooke, 2010:40 
 

 

 گرفتن از امریکا در اقتصاد جهانیی. پیش9-6

گرد تنها لادقگیری کروندا، ندهبه کدار سدفیی، اقتصداد چدین در پرتدو همده جو بایینزمان با ورود هم

همدین  .(Shih, 2021: 1)دسدت نورد المللی نسدلت بده امریتدا جاییداه بهتدری بهلحاظ بیننیاشت، بلته به

مدن بده »کندی:  ین  در سخنرانی سال ندو ایدن کشدور الدالکپشی، شی جینکننیه بود که سلقشرایط خیره

. (Shih, 2020)« بدالمهدا میناپذیر ننسرزمین مادری و مدردک بزرگمدان و همچندین، روحید  ملدی و تسدلیم

 پین  بیش از هرچیز گویای این نتته بود که این کشور، لزک خود را جزک کرده است تا بهشی جین سخنان

شود. نمارهدای منتشرشدیه دربدارۀ یها، فرصت ساخته و بر رقیق غربی خود پیروزهر شتل ممتن، از تهیی

گفت  ادارۀ کل گمر  چین، صادرات دهی. بهمیخوبی این موفایت را نشانصادرات پزشتی این کشور به

درصی رشی داشدته و بده  5/40نن ازنسلت به سال پیش 2020نالت و تیهیزات پزشتی چین در سال ماشین

 Global) انیشدیهها به امریتا، ژاپن، و انیلدیس صدادرمیلیارد دالر رسییه است. بیشتر این دستیاه 138/18

Times, 2021: 1). دهدی، ایدن نیدز نشدان می 19نیاهی به صادرات محصوالت حیاتی برای ماابله با کوویی

ایدن کاالهدا هسدتنی. تدرین تداجران برتدر بازار دراختیار چدین، نلمدان، و امریتدا اسدت کده همچندان بزرگ

 9/28قرار داشت، این برتدری را بدا ارتادا بده رقدم  2019درصی در صیر جیول سال  12که پتن با درحالی

، استاد دانشیاه جین فانگونه که . همان(WTO, 2020: 4)کرد نیز حفظ 2020درصی، در نیم  نخست سال 

چهدار بدار افدول و صدعود داشدته و ایدن  دهی، تمین چین طی یک دورۀ دوهزارسداله،میاستنفورد، توضیح

سدال گذشدته خدود را در چدین نشدان داده اسدت،  30کنی. ننچده در قابلیت را دارد تا بار دییر خود را احیا
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ای که امریتدا دورۀ هم در زمانههای غربی است  نننموزی از تیربهنفس فرهنیی و درسبازیابی التمادبه

 . (Fan, 2019: 1)کنی رکود خود را سپری می

 

 گیرینتیجه

سیاسی متمرکدز دکه دیپلماسی سالمت چین در دوران پیشاکرونا بیشتر بر اهدیا، اییئولوژیکدرحالی

شدود: سیاسی متمرکز شدی. ایدن امدر بده دو لامدل مربدوط می د دوران پساکرونا بر اهیا، اقتصادیبود، در 

های سیاسدی چدین دییدر یدک لامدل گیریپایان راه خدود رسدییه و در تصدمیمنخست اینته کمونیسدم بده

اثربخش نیست  دوک اینته دییر رقیلی همچون شوروی برای این کشور وجدود ندیارد تدا بتوشدی الیدوی 

المللی خدود در نیندیه و برای تثلیت جاییاه بین چینکنی. درلوض، معرفی پتنتر از اناالب خود را موفق

در پنی  امریتا افتنی. ایدن رقابدت در طدول دو دهد  اخیدر رسیین به موقعیت ابرقیرتی در جهان بایی پنیه 

های نظامی واشنیتن در جهدان و توجده کنی پتن، در سای  افزایش هزینهشیییتر شیه و امریتا احساس می

حی نن به امور خاورمیانه، فاصل  قیرت خود را با این کشور کم کدرده و در حدوزۀ اقتصدادی از نن ازبیش

های مختلف، قیرت چین را محیود کنی و یتی از ابعاد کنی تا به شیوهبراین، تالش میپیش افتاده است  بنا

های بلنیمدیت این قیرت، قیرت نرک خواهی بود  بنابراین، بیشتر توجه چین، متأثر از لامل یادشیه و برنامه

ری دیپلماسدی سیاسی این کشور، بر قیرت نرک متمرکز شیه است. چین در تالش است تا با پیییدداقتصادی

لنوان یک بازییر خوب و شریک مسدئول و تصویر کشیین این کشور به( به1سالمت به چنی هی، برسی: 

های تخریدق محدیط یافت  چدین یدا سیاسدتها از شرایط داخلدی کمترتوسدعه( دور کردن نیاه2التماد  قابل

( تغییدر روایدت جهدان از 4های بهیاشت لمومی در چین  گذاشتن بر ضعف( سرپوش3زیست این کشور  

لنوان وجوی بازارهای اقتصادی به( جست5زمینه  ملیأ شروع بیماری کرونا و تخریق چهرۀ امریتا در این 

تنفسی و امتاندات پزشدتی دییدر  ای ماننی ماسک، دستتش، دستیاه کمککننیۀ تیهیزات پزشتیتولیی

( 7و پیامیهای سیاسی نن   2020جهان در سال ( فرار از مسئولیت ماصر شناخته شین در رکود اقتصادی 6

یدک کمربندی، یدک »های بلنیمیت این کشور در قالق ابتتدار پیییری رؤیای رهلری جهان در پرتو برنامه

( کاسدتن از 9المللدی  ویژه در نهادهدای بینهای جهدانی، بدهگیریتر در تصمیم( ایفای ناش جیی8  «جاده

بشدر  اخلی این کشور، از بحث مشرولیت و ثلات سیاسی گرفته تا حاوق های دالمللی به موضوعتوجه بین

 لنوان یک دولت طرفیار لیالت، برابری، و سود متاابل.( تصویرسازی از پتن به10

هایی داشته است، اما بده دو دلیدل، راه بدرای ایدن باوجود اینته چین در دستیابی به این اهیا، موفایت

ویژه دارو و تیهیزات پزشتی با فنداوری ست، در بحث دیپلماسی سالمت )بهکشور کامالً هموار نیست: نخ
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ای همچون امریتا و کشورهای اروپایی برای چین وجود دارنی کده محصدوالت باال( شرکای قوی و جیی

 19ها را از بازار کنار بزننی. اگرچه چین در تولیی انواع مختلف واکسن کووییتواننی ننراحتی نمیچینی به

های ایدن کشدور گیری کرونا، از غرب پیشی گرفت، اما واکسدنعیاد دوزهای تولییشیه در جریان همهو ت

بخشی، رقلای اروپایی و امریتایی را پشت سر بیذارنی. همچنین، پتن، ماننی لحاظ میزان ایمنینتوانستنی به

ای مغددزی( و نیددز ها و تومورهددبسدیاری از کشددورهای دییددر در برخددی از داروهددای خدای )انددواع سددرطان

برداری و لیزر( برای تأمین نیاز داخل خود همچنان به غدرب نیازمندی تیهیزات پزشتی )پرتونیاری، لتس

نیدی. دوک اینتده، جامعد  شمارتوانی نولی ضعف برای دیپلماسی سالمت این کشور بهاست و این مسئله می

کنندی و در اقتصادی چدین را رصدی میداسیهای کشورهای غربی با دقت رفتارهای سیویژه رسانهجهانی، به

هشدیار « گیری سیاسدیبداج»یدا « هاتلد  بدیهی»های ویرانیر چین، همچون ها و برخی تاکتیکمورد انییزه

توانی کار را برای ورود چین به کشورهای جییی دشوار کنی. چدین امیدیوار گونه اقیامات میدهنی. اینمی

ها چیره شدود. نیداز دد بر این دشواریکه کمتر موردتوجه غرب بوده استددگذاری در افریاا است با سرمایه

اقتصادی این کشورها سلق شیه است تا نخست، مسائل سیاسی داخلی چدین را در مواضدع و روابدط خدود 

تر و بهتر، از همتاری در حوزۀ سالمت با پتن های جذابدخیل نتننی  دوک اینته تا زمان پییا شین گزینه

 کننی.لاستالا
 

 تقدیر و تشکر

المللدی وزارت های للمدی بیناین مااله بخشی از طرن پژوهشی نویسنیه در مرکز مگالعات و همتاری

هدا هدای ننللوک، تحایاات، و فناوری است و موردحمایت مالی این مرکز بوده است. از کمدک و حمایت

 سپاسیزارک.
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