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 بسمه تعالي
 

 مقدمه 

در  کرونا، تعداد مبتالیان به ویروس 2020مارس  16براساس جدیدترین آمار سازمان بهداشت جهانی تا روز دوشنبه 

 .اندنفر بهبود پیدا کرده 776هزار و  77نفر جان باخته و  518هزار و  6از این تعداد . نفر رسید 610هزار و  169جهان به 

هزار 5درصد آنها یعنی  7نفری که همچنان درگیر این بیماری هستند، حال  316هزار و  85براساس این گزارش از میان 

اروپا به حالت نیمه تعطیل درآمده است و نرخ ابتال به کرونا در آمریکا رو به افزایش   1. نفر وخیم گزارش شده است 921و 

سه  . فرانکندتر از همسایگانش در زمینه کرونا عمل میلندن محتاطانها است. است و تمرکز دولت بر محدودیت رفت و آمده

 ”اروپا” بهداشتبه گزارش سازمان جهانی بود.  هااعتراض جلیقه زردشاهد  ،در شرایط نیمه تعطیل کشور به خاطر کرونا

 هیکشور عضو اتحاد ۲۷ یتمام اکنون، بهداشت یسازمان جهان رکلیدب. به گفته در جهان است روسیاکنون کانون کروناو

 به اروپا است. دهیهزار نفر رس ۲۵منطقه به  نیدر ا روسیو نیهستند و تعداد افراد آلوده به ا ریدرگ ویروس کرونااروپا با 

در اروپا نسبت به  یماریب نیاز ا یناش ریشده و تعداد موارد ابتال و مرگ و م لیتبد ۱۹-دیکوو یماریب یریگهمه کانون

برپایه آمارهای رسمی جهانی، چین هنوز در صدر آمار مبتالیان   2فراتر رفته است. نیچ یجهان به استثنا یکشورها دیگر

 . نهاده است کاهشو جانباختگان در جهان قرار دارد، هر چند که آهنگ شیوع ویروس کرونا در این کشور رو به 
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 چالش های غرب در مواجهه با کرونا  مصادیق  

حههالههت نیمههه بههه 

طیههل درآمههدن   ع ت

 اروپا

سل:، بلژیک ضو اتحادیه اروپا از  بروک شورهای ع سه وزرای دارایی ک شکیل جل ت

 . طریق ویدئوکنفرانس در مورد شیوع ویروس جدید کرونا

ها به منظور مقابله با شههیوع ویروس جدید بسههته شههدن بنادر و فرودگاه نروژ:

 .کرونا

ها به مدت نامعلوم، برای مقابله با شههیوع تعطیلی مدارس و دانشههگاه فرانسههه:

 .ویروس جدید کرونا

 نماهایها(، س)کافه هاشاپیها، کافرستوران یتمام یلیدر فرانسه، عالوه بر تعط

سالن ش یهاو  س ،یورز شدت کاهش  یطوالن یرهایشمار پروازها در م هم به 

 است. افتهی

شرکت هواپیمایی  :بلومبرگ ستقر “ساس”ویروس کرونا/  هولدینگ هوانوردی م

 . کنددرصد از نیروی کار خود را تعدیل می 90 در اسکاندیناوی،

تجمع بیش از پنج نفر به منظور جلوگیری از سههرایت ویروس کرونا  در اتریش،

 .ممنوع اعالم شد

حضههور نمازگزاران در میدان سههنت  مراسههم نیایش روز پاب بدون در واتیکان،

 . یر، برگزار خواهد شدیپ

خبرگزاری صههههدا و 

یمهها  ، 25، 23سههه

1398/12/26 

کانون ویروس  پا  ارو

 کرونا در جهان 

 

پا، قاره ارو نا  در  به ویروس کرو های آن، موارد ابتال  مامی کشهههور با در ت تقری

مشههاهده شههده اسههت، پس از کشههور ایتالیا در صههدر آمار مبتالیان، اسهه انیا با 

سختگیرانه و تا حدودی  شمار مبتالیان و جانباختگان، تدابیر  سریع  سترش  گ

اری ردر حالی که آمریکا اعالم وضعیت اضط. قرنطینه شهری را بکار گرفته است

سهههازمان جهانی بهداشهههت اروپا را کانون تازه اپیدمی  اسهههت  ملی اعالم کرده

ست شترین موارد ابتال به این ویروس را . ویروس کرونا اعالم کرده ا ایتالیا که بی

شترین تلفات روزانه خود را بر اثر بیماری کووید  ۱۹-در اروپا دارد روز جمعه بی

مارس، با  ۱۳در اروپا دارد روز جمعه،  اعالم کرد. اسههه انیا که دومین رتبه را

 . روبرو شد ۱۹-درصدی تلفات ناشی از کووید ۵۰افزایش 

 بندند غافل از اینکهها برای مقابله با کرونا مرزها را میاروپایی: تایمزنیویورب

 . اکنون در داخل استدشمن هم

سایت بی بی سی 

 26و  24فارسی، 

 . 1398اسفند 
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حلی م شیوع کرونا موجب کاهش تاریخی میزان مشارکت در انتخابات: پولیتیکو

 . فرانسه شد

 زیان شدید خطوط هوایی اروپایی از بحران کرونا:  راشا تودی

افزایش مبتالیان در 

 اروپا 

شهههمار مبتالیان و قربانیان ویروس کرونا در کشهههورهای اروپایی رو به افزایش 

ست شمار مبتالیان و قربانیان بیماری کرونا .ا شبکه تلویزیونی العالم،  به گزارش 

به ویژه در  به افزایش اسهههت. مقامات  ایتالیادر اروپا  یارو  میلیون  60از  ایتال

ها بمانند. در همین حال سهراسهر این جمعیت این کشهور خواسهته اند در خانه

 . کشور در قرنطینه به سر می برد

 خبرگزاری صدا و

سیما  

1398/12/21 

 برایتهههدیههدکرونهها 

 منطقه یورو

شینهوا از پکن صادهای ،شیوع کرونا ویروس به منزله تهدیدی: خبرگزاری   اقت

جه کرده اسهههت و بخش با خطر رکود موا ند اصهههلی منطقه یورو را  مان هایی 

ستوران شگری و ر شدت تحت تاثیر قرار میگرد سال  ایتالیا .دهدداری را به  ام

صادی آن  شد اقت ست در   .خواهد بود "صفر"ر سه ماهه نخ سه رکود در  فران

از یک درصد در کل سال فراتر  فرانسه اجتناب ناپذیر خواهد بود. رشد اقتصادی

تر از انتظارات پایین آن عملکرد واردات و صههادرت ،اقتصههاد آلمان .نخواهد رفت

های عمومی مواجه ا نگرانیهای صهههنعتی و بانکی آلمان بمحیطخواهد بود.  

ت به شد ایتالیاهای گردشگری، رستوران و هتلداری در فرانسه و بخش .اندشده

ه های خود بهای محلی به طور کلی در گزارشاند. رسههانهتحت تاثیر قرار گرفته

 آب"اند که در اصل مانند کاهش چشمگیر شمار گردشگران چینی اشاره کرده

میلیارد یورو  12دولت آلمان وعده داد . ده اسهههتبر این بخش ها بو "سهههردی

یا وام به  انجام شهههود ها در مدت چهار سهههالگذاری در زیرسهههاختسهههرمایه

مانند دولت فرانسه اعالم کرد تدابیر کوتاه مدت  .اعطا شود. های نیازمندشرکت

به شهههرکت نداختن پرداخت هزینهدادن مجوز  به تعویق ا تامین ها برای  های 

صویب طرحاجتماعی،  سریع در ت ساز اتخاذ ها در زمینهت ساخت و  های مانند 

 خواهد کرد.

خبرگزاری صدا و 

سیما 

1398/12/20 

به علت نگرانی از شهههیوع ویروس کرهبر کاتولیک محبوس شدن پاپ   روناهای جهان تاکید کرد 

به گزارش شهبکه تلویزیونی المیادین، ت. احسهاس می کند، محبوس شهده اسه

در موعظه هفتگی خود که نخسههتین بار آن را از کتابخانه ای  “سپاپ فرانسههی”

ساس می صورت ویدئوکنفرانس برگزار کرد، گفت: اح نم کدر داخل واتیکان به 

مراسههم موعظه هفتگی پاپ به علت نگرانی از شههیوع ویروس . اممحبوس شههده

خبرگزاری صدا و 

سیما 

1398/12/19 



 

   4 
 

صورت نگرفتایتالیاکرونا در  شگی   تا مردم تجمع نکنند. پاپ ،، از پنجره همی

به کنار پنجره آمد و فقط به دسههت تکان دادن برای صههدها نفری که در میدان 

یت کردن  عا با ر فا کرد. این افراد هم  ند، اکت کان تجمع کرده بود در برابر واتی

فاصله امن از یکدیگر، در این میدان حاضر شده بودند و از چهار نمایشگر بزرگ 

 .صورت ویدئوکنفرانس پخش می شد، مشاهده کردندسخنان پاپ را که به 

ترین ایتههالیهها آلوده

  ییکشور اروپا

وزیر کشور پیشین ایتالیا با انتقاد از دولت این کشور و اتحادیه  “متئو سالوینی”

نا، اعالم کرد، نمی با ویروس کرو جه شهههدن  پا در موا به خاطر قوانین ارو توان 

ترین کشور اروپا به ویروس اکنون آلودهایتالیا هم. اداری اتحادیه اروپا جان س رد

هزار مورد آلوده و  15ایتالیا با بیش از  در جهان، دومین کشور آلوده. کروناست

 . بیش از یک هزار مورد مرگ است

خبرگزاری صدا و 

و  23سیما 

24/12/1398 

لی  ی ط ع ت تجههارت

 ایتالیا

ای هتمامی فعالیت ایتالیاخبرگزاری فرانسههه در خبری فوری اعالم کرد دولت 

 . های سالمت و تغذیه را تعطیل اعالم کردتجاری خود به غیر از بخش

خبرگزاری صدا و 

سیما 

1398/12/22 

نه خا کار -تعطیلی 

 های ایتالیا

تلف در مخهای کارگران کارخانه: ”ترنتو تودی”پایگاه اینترنتی ایتالیایی زبان 

ر تر مسههئوالن دایتالیا به منظور ایجاد شههرایط امن و نیز اقدامات امنیتی دقیق

دراسیون ف .ها، تهدید به اعتصاب کردنددر کارخانه کرونابرابر گسترش ویروس 

کارگران بخش متالورژی صنعت ایتالیا در سطوح ملی، خواستار تعطیلی و بسته 

 است. 2020مارس سال ماه  22ها تا تاریخ شدن کارخانه

خبرگزاری صدا و 

 سیما 

1398/12/24 

ها در  یت  حدود م

 فرانسه

سه،  شنبه در فران شامگاه  سوم و باالترین مرحله  ۱۴از  مارس، گذر به مرحله 

ای به اجرا های تازهشههیوع ویروس کرونا در این کشههور اعالم شههد و محدودیت

 .درآمد

کرد که برای جلوگیری از شههیوع  ، نخسههت وزیر فرانسههه، اعالم“ادوارد فیلیپ”

ته شب شنبه بسبیشتر ویروس کرونا دستور داده است تا اماکن عمومی از نیمه

مورد در  ۴۴۹۹مورد در روز جمعه به  ۳۶۶۱ویروس کرونا در فرانسههه از . شههود

شدن اماکن عمومی بنا به تصمیم بسته. مارس( رسید ۱۴اسفند ) ۲۴روز شنبه 

 اهاسینم و هاکافه های شبانه،ها، کلوبشامل رستورانگفته مقامات این کشور، 

ست. شودمی نیز سه وزیرنخ شورش شهروندان از فران ست ک سایل از تا خوا  و

. شهههروندان تا آنجا که ممکن اسههت کنند اسههتفاده محدود صههورت به نقلیه

دویچه وله فارسی، 

25/12/1398 . 
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فقط برای خریدهای ضهههروری و یا دادن رای از منازل خود  و دورکاری کنند

  .خارج شوند

 انتخابات شهههرداری

 در فرانسه 

 .کشور برگزار شد نیها در ایکرونا در فرانسه، انتخابات شهردار وعیرغم شیعل

کشور به  نای در نفر ۵۰۰۰ حدود تاکنون فرانسه بهداشت وزارت اعالم براساس

 اند.نفر آنها جان باخته ۱۰۰کرونا مبتال شده اند که 

اسفند  25پارسینه، 

1398 . 

وضههعیت فوا العاده 

 در اس انیا 

سانچز” ست“پدرو  شیوع ویروس کرونا، به  وزیر، نخ س انیا برای جلوگیری از  ا

 در عمومی ترددالعاده اعالم کرد. مدت دو هفته در این کشهههور وضهههعیت فوا

از  در اثر کرونا آمار مرگ و میر در روز جمعه. است شده محدود اس انیا سراسر

شمار مبتالیان به ویروس کرونا  ۱۹۰ شت.  شش هزار و نیز نفر گذ نفر  ۲۵۰به 

 . رسید

ا شهروندان این کشور ر ،بیانیه وزارت امور خارجه انگلیس: سایت دولت انگلیس

 . کندمنع می اس انیااز سفر به 

دویچه وله فارسی، 

25/12/1398. 

یش از  ب تالی  ب  2ا

در اسهه انیا هزار نفر 

 به کرونا 

هزار  2تعداد مبتالیان به کرونا در این کشور از مرز : آمار وزارت بهداشت اس انیا

شت شته. نفر گذ شتر تعداد مبتالیان و ک سه بی ای هبه گزارش خبرگزاری فران

س انیا برای محدود کردن  صاص دارد. دولت ا شهر مادرید اخت شی از کرونا به  نا

توان ای از تدابیر را اتخاذ کرده است که از آن جمله میمجموعه ،شیوع بیماری

به مدت دو هفته در منطقه مادرید ممنوعیت ورود پرواز   به تعطیلی مدارس 

برگزاری مسابقات ورزشی بدون حضور تماشاگر و  ،به اس انیا ایتالیاهواپیماها از 

 . ضد عفونی کردن وسایل حمل و نقل عمومی اشاره کرد

خبرگزاری صدا و 

 سیما 

1398/12/21 

 

قرنطینههه شههههدن 

 آلمان 

ست. در  ۱۶تاکنون در همه  شده ا ایالت آلمان موارد ابتال به ویروس کرونا ثبت 

طیل ها تعها و کنسرتفهکا شبانه، هایباشگاه ها،رستوران آلمان پایتخت برلین

 . اعالم شدند

دویچه وله فارسی، 

25/12/1398. 

مال ابتالی   60احت

درصههههدی  70تها 

  مردم آلمان

صههدراعظم آلمان گفت: وقتی در زمان حاضههر، هیم ایمنی، هیم “آنجال مرکل”

 70تا  60واکسن و هیم درمانی برای ویروس کرونا نداریم، پس احتمال ابتالی 

 .درصدی مردم آلمان به این بیماری وجود دارد

خبرگزاری صدا و 

 سیما 

1398/12/22 
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الم اع “هانزا لوفت” آلمانی شههرکت هواپیمایی: خبرگزاری فرانسههه از فرانکفورت لغو پروازهای آلمان

این شههرکت به علت . کندهزار پرواز خود را لغو می 23های آینده کرد در هفته

شهههیوع ویروس جدید کرونا تصهههمیم گرفته اسهههت پروازهای خود را به میزان 

شمگیری کاهش دهد ساس از  اینبر  . چ فروردین  9آوریل)  24مارس تا  29ا

 .کندهزار پرواز خود را لغو می 23اردیبهشت(  4تا 

خبرگزاری صدا و 

سیما 

1398/12/21 

ندگی انگلیس  ما در

 در مقابل کرونا

نه یا ،ییایتانیبر یهابه گزارش رسههها تان با انتقادهای زیادی در  که دولت بری

شیوع ویروس کرونا روبرو  سختگیرانه برای کنترل  ضوابط  خصوص بکارنگرفتن 

ها و مدارس را به اجرا خواهد ، ، طرح احتمالی تعطیلی رسهههتورانبوده اسهههت

بوریس جانسون: احتماال حدود ده هزار مبتال به ویروس کرونا در انگلیس .گذارد

 . داریم

خبرگزاری صدا و 

، 25، 23سیما 

1398/12/26 

یکهها از  مر نی آ گرا ن

نا در  عت کرو وسههه

 آمریکا 

-دگیری کوویاجرایی شدن تعلیق ورود مسافران اروپایی به آمریکا به علت همه

19. 

سی ساکس,به خالف پیش بینی : سی ان بی  قوی "، ویروس کرونا به “گلدمن 

 . یسترکود مقاوم ناقتصاد آمریکا تبدیل شد و اقتصاد این کشور در برابر  "سیاه

صورت وقوع بدتر ندنتیندیا ممکن  کایآمار تلفات کرونا در آمر و،یسنار نی: در 

 نفر برسد. ونیلیم 1.7است به 

ویروس کرونا بر تأمین فرآورده های خونی در آمریکا تأثیر : نشهههنال اینترسهههت

 . )منفی( گذاشته است

کا پرواز: رویترز نا/ خطوط هوایی آمری  75المللی خود را بینهای ویروس کرو

 . دهنددرصد کاهش می

ست شنگتن پ سان درباره کمبود تخت:وا شنا ستانابراز نگرانی کار ی و های بیمار

 . دستگاه های تنفس مصنوعی در آمریکا، به دنبال شیوع کرونا

های عفونی در مرکز پزشهکی دانشهگاه متخصه  بیماری “ویلیام شهافنر”دکتر 

لت: اگر دیروز نگرا ندربی ید این را وا با ن بودیم، اکنون بیشهههتر نگرانیم. اکنون 

 ب رسیم که: این ویروس اکنون تا چه حد گسترش یافته است؟

خبرگزاری صدا و 

 25  ، 24، 23 سیما

 1398/12/26و 
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 تعویق اجالس

 آسه آن

خبرگزاری صدا و  آن در الس وگاس به تعویق افتاد. اجالس آسه

 سیما 

1398/12/22 

لههغههو رویههدادهههای 

 آرژانتین  ورزشی

مقامات ورزشی آرژانتین از لغو برگزاری تمامی رویدادهای ورزشی در این کشور 

به گزارش خبرگزاری فرانسههه از بوئنوس آیرس، دبیرخانه ورزشههی . خبر دادند

سترش  شگیرانه جهت مقابله با گ آرژانتین اعالم کرد به منظور اتخاذ اقدامات پی

شدویروس کرونا تمامی رویدادهای ور شور تا پایان ماه مارس لغو  شی این ک . ز

سواری قهرمانی گران پری آرژانتین که قرار  سابقات موتور  همچنین برگزاری م

  .است در ماه آوریل برگزار شود نیز به آخر نوامبرموکول شد

خبرگزاری صدا و 

سیما 

1398/12/21 

سهههرپوش آمریکا بر 

 موارد ابتال به کرونا 

آمریکا  کند که دولتچنین تبلیغ می)کرونا( پکن در این رابطه  :واشنگتن پست

گذارد و تلفات بیماری را در زمره بر موارد فزاینده ابتال به کرونا سهههرپوش می

 .کندآمار آنفلوآنزا قلمداد می

خبرگزاری صدا و 

سیما 

1398/12/23 

ابههتههالی بههیههش از 

نههفههر در  2000

 آمریکا به کرونا 

اکنون شاهد هستیم بیش از  :جمهوری خواه از ایالت ویرجینیاسناتور “دان بیر”

شده 2000 ست در روزهای آینده این رقم دو نفر در امریکا بیمار  اند و ممکن ا

 . برابر شود

  ؟چرا ایالت واشنگتن مرکز شیوع کرونا استگاردین: *

  .ترامپ برای مقابله با بیماری کرونا، در آمریکا وضعیت اضطراری اعالم کرد*

 . ترامپ نیز در حال از دست دادن پول خود در بازارهاست: نیویورب تایمز*

ترامپ تورهای مسهههافرتی کشهههتی کروز از آمریکا را برای یک ماه رادیو فردا: *

 .تعلیق کرد

 خطر کرونا و خطر آن برای حمل و نقل هوایی در انگلیس: بی بی سی*

قل  :دانشهههگاه جان هاپکینز * نا مبتال  50حدا به ویروس کرو هزار آمریکایی 

 . اندشده

 گیری کرونا و از ریل خارج کردن اقتصاد آمریکاهمه:  هیل*

 های قالبی تشخی  کرونا در فرودگاه لس آنجلسکیت: ای بی سی نیوز*

خبرگزاری صدا و 

 سیما  

1398/12/22 
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ها در آمریکا در زمینه شهیوع کرونا با چالش بیمارسهتان: وال اسهتریت ژورنال*

 . هستنداساسی مواجه 

کفایتی در زمینه کرونا را خواهد های باال به علت بیآمریکا بهای قیمت: میرور*

 .پرداخت

رفتار متکبرانه غرب 

 با کرونا

گزارشههگر المیادین: در حالی که ترامپ به سههرعت حریم هوایی کشههورش را به 

ست و اروپا نیز  شت، روی کشورهای اروپایی ب ایتالیا را با بحران کنونی تنها گذا

شان داد برخی چین تجربیات خود را در اختیار همه قرار می دهد. این ویروس ن

ن کنند. شاید ایها نیز متکبرانه برخورد میها و میکروبکشورها حتی با ویروس

شد اما در عمل طبقه  شی از احساس برتری نژادی و مالی با برخورد متکبرانه نا

 . دکندهد و از آن محافظت میالمللی را ارتقا میو کوشاست که جامعه بینفعال 

خبرگزاری صدا و 

سیما 

1398/12/25 

یت و نبود  فاف شههه

 ها غربیصداقت در 

ضیه کرونا به  صداقت در مورد ق شفافیت و  سئله  صراهلل گفت: م سن ن سید ح

افته یا یمشکلی جهانی تبدیل شده است. مثال هنگامی که به کشورهای توسعه 

کشههورهای به اصههالح ابرقدرت جهان و کشههورهایی که در آنها دموکراسههی و 

کنیم، به عنوان نمونه آیا های گروهی و آزادی بیان وجود دارد نگاه میرسهههانه

ضیه کرونا  انگلیس در این خصوص پنهان کاری نکرد؟ دولت انگلیس در مورد ق

نفر به کرونا مبتال  20و  15، 10، 5شههفاف و صههادا نبود و هر روز اعالم کرد 

رسد شمار افراد مبتال بین اند ولی روز گذشته ناگهان اعالم کرد به نظر میشده

 . هزار نفر است 10هفت تا 

خبرگزاری صدا و 

  ، سیما

1398/12/24 

چالش اقتصههههادی 

 هاکرونا برای غربی

ترین دوره کاری خود گذشته سیاه هایبازارهای سهام در اروپا و آسیا طی هفته

تاکنون س ری کرده بودند و بازار سهام  ۲۰۰۸را از زمان وقوع بحران مالی سال

 سال اخیر بودند.  ۹آمریکا نیز شاهد بدترین شرایط خود طی 

خبرگزاری صدا و 

سیما 

1398/12/24 
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 :کالم آخر 

چین به اروپا منتقل شده است. این درحالی است که شیوع ویروس سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد کانون فعال کرونا، از 

هزار و پانصد نفر شده است. کرونا باعث  5هزار نفر،  و مرگ  147نو ظهور کرونا در جهان، تا به امروز باعث ابتالی بیش از 

اند. تعطیلی مراکز مختلف  هنگرانی در اروپا، اس انیا، آلمان، فرانسه شده و مدارس و ادارات و مراکز توریستی تعطیل شد

پذیری جهان نسبت به خطرات بیولوژیک شده است  در حال حاضر، باعث راکد شدن جریان زندگی  و همچنین درب آسیب

اها را ها و سینمفرانسه اماکن عمومی از قبیل رستورانکنند. لزوم اولویت پیشگیری بر درمان را مردم خیلی بهتر حس می

 العاده اعالم شده است. در پایتختاند. در اس انیا نیز وضعیت فوانفر بر اثر بیماری کرونا جان باخته ۹۹بست. در این کشور 

 . ها بسته شدندرستوراننیز آلمان 

 تراژدی ابتالی شهروندان به .اعالم کرده است یاضطرار تیوضع یسیشهردار واشنگتن د وضعیت آمریکا هم بحرانی است.

روع شدونالد ترامپ تنها  یالعاده از سوفوا تیشدن است و اعالم وضع ریدر حال تعب کایآمر دولتمردان برایکرونا ویروس 

ر خواهد بود و شاید د ایتالیتر از امخرب کایکرونا در آمر روسیو وعیشبرخی از کارشناسان معتقدند یک دوران سخت است.

ویروس مبتال شوند و به کابوسی برای دولت ترامپ تبدیل  یک سناریوی بدبینانه، بالغ بر یک میلیون آمریکایی به این

و هیم  قرار ندارند یدرمان مهیپوشش ب میتحت ه ییکایآمر ونیلیم ۲۰از  شیبطبقات فرودست سخت بیمناکند زیرا شود.

ابهام  ارتدبیری هیات حاکمه آمریکا برای حوادثی همچون شیوع ویروس کرونا نیندیشیده است و کرونا جامعه آمریکا را دچ

و عدم قطعیت ساخته است.امروزه کامال عیان شده است که آمریکای ترامپ فاقد زیرساختهای الزم برای مواجهه با اینگونه 

  بحرانها است.

 


