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 تعاليبسمه 
 مقدمه 

مردم بدون علت  نکهیپس از ا ن،یچ “یهوبئ”استان  “ووهان”بار در شهر  نیاول یبرا ز،ین 2۰1۹در دسامبر 

با  روسیاز کروناو یدیموجود مؤثر نبودند، نوع جد یهاها و درمانپهلو شدند و واکسن نهیدچار س یمشخص

اند، مشخص شد که دو آلوده شده روسیو نیکه به ا یافراد نینخست انیشد. از م ییدر انسان شناسا یریگهمه

ارتباط  رسد،یبه فروش م زیزنده ن واناتیهوانان، که در آن ح ییایدر یغذاها یفروشسوم آنها با بازار عمده

 به نفر ۳۳2هزارو  7۳ از شبی و گرفته را نفر هزار 2از  شیجان ب د،یجد روسیکروناو نیبهمن، ا ۳۰اند. تا داشته

ال، سنگاپور، نپ ا،یاسترال وان،یژاپن، تا ،یکره جنوب لند،یشده که از جمله در تا دییکشور تأ ۳۰در  روسیو نای

 .مبتال شدند کایو آمر رانیفرانسه، ا ،یجیف ه،یآلمان، روس ،یاندونز تنام،یو

از  یدیجد روسیو محدود کردن و یابیرد ،ییبه دنبال شناسا ایبهداشت در سرتاسر دن یمتخصصان سازمان جهان

در  یادیهنوز در حال مبتال کردن افراد ز COVID-1۹ روسیهستند. و COVID-1۹کرونا به نام  روسیخانواده و

 مقامات اتحادیه اروپا نگران شیوع حاال با ورود ویروس کرونا به ایتالیا، است. ایدن گرید یدر کشورها وعیو ش نیچ

کرونا  وسریو وعیبه دنبال ش گویدمیبهداشت فرانسه  ریوز"وران وریاول" این بیماری در کشورهای اروپایی هستند.

 سریکم "یلونییپائولو جنت" خواهد کرد. یرا بررس روسیو نیمهار ا یراهکارها یاروپا به زود هیاتحاد ا،یتالیدر ا

اعتماد کامل  کند،یکه اتخاذ م یماتیو تصم ایتالیاروپا به مقامات ا هیاتحاد گفت: زیاروپا ن هیاتحاد یامور اقتصاد

 .  ستیبه وحشت ن یازیاما ن میهست یاحتمال یافزود: ما نگران آلودگ یلونییجنت .دارد

  ایتالیاشروع کرونا در 

 افتهیکرونا شدت  روسیاروپا از گسترش پرشتاب و یهایرا گرفتار کرده و نگران ایتالیاز ا ییهاکرونا بخش روسیو

 لیمقابله با کرونا تشک یو راهکارها ایتالیا تیوضع یبررس یبرا یمرکز یاروپا یبهداشت کشورها رانیاست. وز

 نیخود و همچن گانیکشور همسا نیکرونا در ا روسیپرشتاب و وعیبا توجه به ش ایتالیمقامات ا .دهندیجلسه م

اسفند( دست کم هفت نفر در  ۵تا شامگاه دوشنبه ) ایتالیطبق اعالم مقامات ا اند.کرده یزنیآلمان را دعوت به را

 رغمیعل .اندداشته یماریب سابقهآنها  یاند. همگکرونا جان خود را از دست داده روسیکشور بر اثر ابتال به و نیا

 روسیبه و انیمبتال یکردن مناطق، شمار رسم نهیقرنط قیاز طر ایتالیا رانهیو اقدامات سختگ دیشد یهاتالش

نفر اعالم  1۵۰کمتر از  انیشمار مبتال کشنبهیاست که شب  یدر حال نینفر فراتر رفته است. ا 4۰۰کرونا از مرز 

 یمیوخ تیدر وضع انینفر از مبتال 2۵از  شیب ایتالیا یاداره حفاظت عموم سیرئ ،یبه گفته آنجلو بورل شده بود.

کرونا  روسیبه و انیدر حال حاضر از لحاظ شمار مبتال ایتالیا .شوندیم ینگهدار وییسیو در س برندیبه سر م

 یروهایکامل قرار داده شده و ن نهیدر قرنط یدر استان لومبارد یدر اروپا است. مناطق متعدد کیکشور شماره 

از گسترش  هاینگران زیدر آلمان ن .کنندیکنترل م رانهیسختگ یمناطق را به شکل نیورود و خروج افراد از ا یتیامن

 یکرد که مرزها حیارتباط تصر نیبهداشت آلمان در ا ریاشپان، وز نسیاست.  افتهیکرونا شدت  دیجد روسیو

در رابطه با  او .کرد یراهکارها را بررس همه دیبا یو از لحاظ نظر ردیگیا را نمکرون روسیو یجلو ییایجغراف



 

۳ 

 

 وجود یمتعدد یانیم یها راهکارهاکامل شهر نهیشهرها گفت، از لغو کردن مراسم بزرگ تا قرنط کردننهیقرنط

 1.رندیگیقرار م یدارد که در نشست رم مورد بررس

 یدمیاپ وعیاست ش دواریدر دستور کار قرار داده و ام ییرهایکرونا تدب روسیمقابله با گسترش و یبرا ایتالیدولت ا

فت و وضع کرد ر ایتالیا ری، نخست وز“جوزپه کونته”که دولت  یمقررات هیبر پا را متوقف کند. یشمال یدر شهرها

که “ویکودون”شهر  مجوز ممکن است. افتیو با در ییفقط در موارد استثنا “یلومبارد”آمد به چند شهر استان 

 ایتالیکرونا در ا وعیش یواقع شده تاکنون کانون اصل یلومبارد تیمرکز منطقه پرجمع الن،یم یلومتریک ۶۰در 

مورد ابتال به  17آن  یکیدر نزد “ونتیین”مورد و در شهر  ۵4 شنبهکیشهر تا بامداد  نیشناخته شده است. در ا

وارد م نیشتریکه ب ییعالوه وضع مقررات منع رفت و آمد در شهرها ایتالیدولت ا شده است. ییشناسا 1۹ -دیکوو

 یددر لومبار یو آموزش یها و مراکز ورزشبارها، رستوران ،ییمواد غذا یهاشده، تمام فروشگاه ییابتال در آنها شناسا

العاده فوق تیضعاعالم کرده که همزمان با اعالم و ایتالیا رینخست وز .اعالم کرده است لیهفته تعط کی یرا برا

برگزار خواهد شد و هدف از  زیحفاظت از شهروندان ن یها و نهادهابا اداره یاضطرار یهاشهرها، نشست یدر برخ

روز  آلمان ونیزیتلو کیکانال  تیسا، وب"شاوتاگس" است. ییایتالیها محافظت از سالمت شهروندان ااقدام نیا

را  یبه نقل از جوزپه کونته نوشته که نظارت بر مقررات منع رفت و آمد در چند شهر منطقه لومبارد شنبهکی

 تیارع یبرا یکرده که شهروندان ساکن منطقه لومبارد یدواریابراز ام ایتالیا ریوز نخست .بر عهده دارد سیپل

در  "ییقضا گردیپ"مقررات  نینقض ا حال هشدار داده که نیمقررات رفع منع و آمد تفاهم نشان دهند. او در ع

 2خواهد داشت. یپ

 نتر،یورونا، ا یدارهاید کهیدرحالشیوع کرونا در ایتالیا حتی ورزش این کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است. 

 دیگویور مکش نیا ریوزافتاد نخست ریکرونا به تاخ روسیو وعیش لیبه دل ایتالیهفته در ا نیا نویآتالنتا و تور

و  رنتیا یهامیت یبرا طیشرا نیا .طبق برنامه برگزار شود «آ یسر» ندهیهفته آ یهایوجود ندارد که باز ینیتضم

که عالوه بر اروپا  نتریا .ساز شودبه شدت مشکل تواندیحضور دارند م ییاروپا یهاآتاالنتا که همچنان در رقابت

 یخواهد خورد و ممکن است باز طیشرا نیضربه را از ا نیشتریهم حضور دارد احتماال ب ایتالیا یدر جام حذف

جوزپه ” نخست وزیر .فتدیب قیفصل به تعو انیپا یتا حوال نتریبرنامه فشرده ا لیبه دل ایبا سامپدور میت نیا یقیتعو

 یرا به حد روسیسرعت انتشار و میهفته بتوان کیظرف  دانمیم دیبع "باره به خبرنگاران گفت: نیدر ا “کونته

ما  ن،اکارشناسان و متخصص یها. به لطف تالشمیریاز سر بگ ندهیرا از هفته آ یکه مسابقات ورزش میکاهش ده

 توانمیکرد. در حال حاضر نم میخواه لیتحل تو اوضاع را به دق میهست طیشرا یدر حال بررس یبه صورت دائم

 ۳."نه ایبود  میواهخ یهم شاهد لغو مسابقات ورزش ندهیهفته آ ایکه آ میبه صراحت بگو

                                                           
 (2۰2۰/۰2/2۵،«کرونا در اروپا روسیگسترش پرشتاب و»)دویچه وله، 1

 (2۰2۰/۰2/2۳،«کرونا روسیمهار و یبرا ایتالیمنع رفت و آمد در چند شهر شمال ا» )دویچه وله، 2
 (۶/12/1۳۹8)سایت ورزشی مدال، 3
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از گسترش  یبه خاطر نگران ییایتالیا یهامقاممشکل مواجه شده است.  دادهای فرهنگی در ایتالیا نیز بابرگزاری روی

 کشنبهی ایتالیدر شمال ا “ونتو”در منطقه  یمحل یهامقام. اندکرده لیرا تعط زیکرونا، کارناوال ون روسیبه و یآلودگ

دارس ها و م دانشگاه .اندکرده لیرا دو روز زودتر تعط زیکرونا، کارناوال ون یریاعالم کردند با هدف مقابله با همه گ

 1شده اند. لیهم به طور موقت تعط النیم

 اتحادیه اروپا و مواجهه با کرونا 

خود در  نایشنبه در رم با حضور همتادر روز سه یاضطرار یاجلسه ییاز برپا ا،یتالیبهداشت ا ریروبرتو اسپرانزا، وز

 یفرامرز یهاجلسه راه نیبهداشت آلمان، خبر داد. قرار است در ا ریاشپان، وز نسیاز جمله  ه،یهمسا یکشورها

 یبهداشت آلمان گفته است، در صورت ریوز. ردیکرونا مورد بحث و تبادل نظر قرار بگ روسیبه و یمقابله با آلودگ

گردد.  کشور اتخاذ نیدر ا یشتریب یاطیاحت ریشود ممکن است تداب نیاز ا شیدر آلمان ب یماریب نیا که انتقال

 وجود با. مشکوک به کرونا را بر عهده دارد یارسال یهانمونه یدر آلمان در حال حاضر بررس "روبرت کخ"مؤسسه 

 هیاتحاد بنابر اعالمبه بستن مرزها حس نکرده و  یازیکشور حوزه شنگن هنوز ن 2۶ "1۹ دیکوو" ندهیفزا یریواگ

هنوز باز است. وزارت خارجه آلمان تنها از  زین ایتالیا ی. مرزهاردیصورت گ یکنترل مرز ستیاروپا، فعال قرار ن

با بحران وارد کرده و اخبار را به طور مرتب دنبال  قابلهخود را در فهرست م یخواسته تا اسام ایتالیمسافران ا

 2.کنند

 ال رفتن پیمان شنگنؤزیر س 

 یتاوردهاال رفتن دسؤس ریرا درباره ز ییهاینگران یماریب نیبه ا انیمبتال شیو افزا ایتالیکرونا در ا روسیو وعیش

        نوشته است که  یآلمان در مطلب "تاگس شاو"روزنامه  کرده است. جادیا “معاهده شنگن”از جمله  ییاروپا

 گزارش نیدر ادامه ا یروزنامه آلمان نی کرده است. دایپ شیکرونا در اروپا افزا روسیگسترش وها درباره ینگران

از  یروزها وقت نیاست که ا یپاسخ نیوجود ندارد، ا «وحشت یبرا یلیدل چیه»است اما  یجد تینوشت: وضع

شود. یم دهیشن ستیاروپا چ یشما درباره خطر کرونا برا یابیشود که ارزیال مؤباره س نیدر ا ییاروپا ونیسیکم

 .را به وجود آورده است یدیجد یهابحث یفوت ۵مبتال و  4۰۰از  شیبا ب ایتالیدر ا روسیو نیاما گسترش ا

 یهاکرده و گفته است: همه کشور یموجود ابراز نگران طیاروپا درباره شرا هیبهداشت اتحاد سری، کم"دسیاکیریاستال ک"

 .رندیقرار گ ایتالیمشابه ا طیخود را آماده کنند که در شرا دیبا هیاتحاد نیعضو ا

           یکرونا و قطع شدن موقت روسیموارد ابتال به و شیافزا لیبه دل ایتالیشمال ا یاز قرق کردن شهرها بعد

قدامات ا یبرخ دیدر مرزها نبا ایپرسش مطرح است که آ نیحاال در بروکسل ا شیبه اتر ایتالیقطارها از ا یهاحرکت

 3 انجام شود.

                                                           
 (2۰2۰/۰2/2۳)بی بی سی، 1
 (2۰2۰/۰2/2۳،«کرونا "یجهان یریگهمه"درباره  یهشدار سازمان بهداشت جهان»وله،)دویچه  2
 (۶/12/1۳۹8،«معاهده شنگن در اروپا یبرا یدیتهد کرونا،»م،یتسن ی)خبرگزار 3

 



 

۵ 

 

ه گزارش ب متوقف کرد. یساعات یقطار را برا نیکرونا، ا روسیبه و ایتالیبه ا شیمسافران قطار اتر یترس از ابتال

حدود چهار  یمسافر را برا ۳۰۰با  ایتالیبه مقصد ا ی( قطار مسافربرکشنبهی) روز گذشته یشیمسئوالن اتر ترز،یرو

 نیا جهیدو مسافر متوقف و پس از آنکه مشخص شد نت یکرونا بر رو روسیو شیانجام آزما لیساعت به دل

اعالم کرده است که مسئوالن  شیکشور اتر ریوز “نهامر کارل.”است، حرکت آن از سر گرفته شد یمنف هاشیآزما

 رد ایتالیا کشور با نیا یکنترل مرزها یبررس یکرونا قرار است روز دوشنبه برا روسیو وعیمقابله با ش یبرا ربطیذ

 ۹گزارش شده بود که  شیکرونا در اتر روسیمورد مشکوک به ابتال به و 181 نیاز ا شیپ د.شرکت کنن یاجلسه

 1شده است. دییمورد از آن تا

 دهیچیپ اریسب طیباره گفته است که شرا نیدر ا "دسیاکیریاستال ک .ددار دیباره ترد نیهنوز در ا ییاروپا ونیسیکم

 ییااروپ ونیسیهر صورت دست کم در .و متناسب باشد هیقابل توج یاز نظر علم دیسفر با یهاتیاست و محدود

 شده است و نیمنطقه تضم نیعضو ا یسفر در کشورها یباره بسته است. بر اساس معاهده شنگن آزاد نیدر ا

 هیتحادا نیعضو ا یمربوط به کشورها یالهمسئ نیقانون را لغو کند. ا نیتواند اینم )مقر اتحادیه اروپا( بروکسل

 سفر را دوباره اعمال کنند. یهاتیمانند کنترل مرزها و محدود یاست که اقدامات

ه با اتخاذ شد ماتیراستا فعال شود. بر اساس تصم نیدر ا یخواهد از نظر مالیم ییاروپا ونیسیکم طیشرا نیدر ا

 سریکم .شوند تیکرونا حما روسیدر مبارزه با و یامداد ینهادها دیبا ییوروی ونیلیم 2۳۰ یبسته کمک کی

مام ت یبه همکار ازیکرده که غلبه بر آن ن یابیارز یجالش جهان کیمسئله را  نیاروپا ا هیبحران اتحاد تیریمد

رونا غلبه بر ک یبرا افتهیاز بودجه اختصاص  یاتخاذ شده بخش اعظم ماتیاساس تصم بر .دارد یالمللنیجامعه ب

 ۹۰منظور حدود  نیا یبرا ییاروپا ونیسیشود. کم یماریب نیا یبرا یبه واکسن یابیصرف دست دیدر اروپا با

 2را مد نظر قرار داده است. وروی ونیلیم

 کالم آخر 

 یسخت به نگران زی( را نWHOبهداشت ) یکرونا سازمان جهان دیجد روسیبه و یپرشتاب آلودگ یگستردگ

 دیکوو" یماریب "یاحتمال یریگهمه"مقابله با  یخواسته، خود را برا یالمللنیسازمان از جامعه ب نیانداخته است. ا

گسترش کرونا در جهان  یریرهگ تیساکه وب یمطابق اطالعات ند.نکرونا آماده ک روسیبر اثر ابتال به و "1۹

 ییمختلف شناسا یمورد ابتال به کرونا در کشورها 7۰۰و هزار  78از  شیب اسفند( 4) شنبهکیمنتشر کرده تا صبح 

شیوع کرونا در ایتالیا مقامات اروپایی را کامال نگران  است. نیهزار مورد آن مربوط به چ 77به  کیشده که نزد

 لیهزار نفر، به دل ۵۰در مجموع بالغ بر  یتیبا جمع ا،یتالیشهر در ا 11کم دستکرده و به گزارش رادیو فرانسه 

کرونا  روسیاز گسترش و یبحران ناش شیافزا یدر پ قرار گرفتند. نهیکرونا در قرنط روسیاز گسترش و یریجلوگ

                                                           
 (۵/12/1۳۹8)خبرگزاری ایرنا، 1
 (۶/12/1۳۹8،«معاهده شنگن در اروپا یبرا یدیکرونا، تهد» )خبرگزاری تسنیم، 2

 



 

۶ 

 

ر رود کرونا مرزهای ایتالیا را پشت ساکنون بیم آن می را به کار گرفته است. یاژهیو ریفرانسه هم تداب ا،یتالیدر ا

 گذاشته و دیگر کشورهای اروپایی نیز آلوده شوند.

  

 


