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 تعاليبسمه 

 مقدمه 

ینالل و ایوپل بل یشالل بریی  یوبوو داک  د یی اباکا بل ابدلی رنونلآ  آ  دایلی   لی    2020اوایل سال  یالدی  الی  

دت. شوی بلعث  از ییلطق ایوپل یا یی بو یوفت،  بوربلوینلوین  بد طوز  ووسییوج او  و نکا سوعت عمل بور    و تیهل 

سپلن ل،الاللیا  شویهل  بریگ ایوپل یدی   سالب ببالییک. 19دک  نهل  ماو از ییگواآ از دالوع  ویالک سد و بو ل،الا از  لالالنیفوان

یی   سااواسااو  هلتیو نلچلی بد اعمل  یحکوی کنکی وونل یدااالوع صااکید یا بو ا و  نیشاااوالبوینک  د ب ی ام د  شااویهل

 ووسیو وعالاز  شویهل یی ایوپل پس از  نلد توانسایک یوج نخست د  لیالبسپس از یذدت چیک یله  دکنک. شلآ شویهلی

ایوپلی    هلیولتهفاد یذداد یو  از یوایی اباد هسایک.  صدوی والدلهک س گوییهلی  ییک، بلی ی  نسب تال وونل یا بل یوفق

 دالع  ی هلهمریلآ اعاواضانک تل دلیک باوانیک صکیلت این یوج یویبلی یا  لهش یهیک. ا  زیهواندالیسخت والیست بد تکاب

ضد لالیلبد هلتییحکوی نیا دکآ و صلی تالبکتو  ست.بدیویم یی ایوپل   اقا دت   سلزیلآ اهلنیقلیلت  یاه افالیه ا بهکا

شکای یای ست پی ریالیی ایوپل یی پل 19-کیبلراگلآ  ووتدکای الآ انکهه داد ج بوابو تدکای الآیملن ا بلراگلآ یی بهلی یذ

 یوند اظهلینظوهل یواب نگوان  فراییکه یویم یی ایوپل دکه است.این بلدک.

 نیبویه و ا  یی ایوپل اک ی  وونل طیدااوا یلدیبو ا کالبل تل   یی سااخیلن ی ایوپل وآالسااال م سالیئ ،“نیاویزوال فن ییال”

ست. بحواآ فواروانک نیقوای یایی، همگلآ یا بد یبلیزه بل ا ی  وونل قالیی یوج یوم عم دیاتحلی  ی ایوپل وآالسال م سالیئه ا

ست. و کییویی اک وآال الی 1.1 وی  د تیهل یی هفاد یذداد حکوی  کالتل  داد ا افروی: یل   اباد بد  وونل یی ایوپل واوی یا

 وآالسااال م ی یشاالوی  وونل ،«وتالپ اوالپ» .لبکی شیبد سااوعت افرا یکهی یلیهل یی یو تل سااد هفاد   نی د ا میاناظلی یای

یی ایوپل یی حل  حلضاااو  ی  وونل  هلیفت  د تدکای یوگپالش یی داااووع یوج یوم  وونل یی ایوپل هفاد یو هم  ی ایوپل

  .1از هفاد قبل است شاوالسوم ب کینفو یی هو یوز است  د حکوی  1000حکوی 

 بحران سراسری در قاره سبز 

 2۷ بلآ( از  ۷ا ابو ) 2۸ایوپل یوز  دیاست، اتحلی 19-کی وو  ملیالب کیدکآ بد  لنوآ اک لییی حل  تبکقلیه ایوپل یجکیا 

انجلم یهیک.  گویلکیبل   شاوالتو بلدیک و اقکایلت بهملهیگ گویلکی وونل بل  ووسییقلب د بل و   شوی عضو رواست تل بوا

اساات، ایل ایو همد   اک لیالبساا تالوضااد»یفت:   بونشااساات ر کییی  یوپلا وآالسااال م سالیئ ،«نیاویزوال فن ییال»

سئول د مالتوان هیوز ی ونک،یروی یا بپذ تالی سل تل « .مالیا  لهش یه ووسیو وعالسوعت  ست  د بوا کالبوو     ویه ا

اسافلیه   بلی نا  عیسو  هلشیروی یا هملهیگ  ویه و از  زیل  هل هل اساواتژیولت کییوایی اباد بل وعالبهاو د  لبییی

اعدم  وآالسال وونل یی ایوپل،  م ووسیو وعالبد یلنیک یوج او  د  پردل راتالاز  مبوی تجه  والا وی   ییک. بوا  شاوالب

 یا  غلز  ویه است. هل ییکه یلنیک سونگ و ضک عفون وآالیلسالوا س  الزم بوا راتالتجه کیرو  الزم بوا  هل وی  د اقکام
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پل همچی وآالساااال م قت عوایض یمو  قالد ت نالایو یلل  یو تل  وی  پردااال راتالواییات تجه لتالو   یکهی  لییا 

 .1 وی کیتمک (1400)فووییین

 

از وقوع یوج یوم  وونل یی سواسو  شوی  سالانگ  وی، نخست وز«النسوآ سیبوی»تلبسالآ یذداد بوی  د   یوزهل نی رو

اعمل    سااواسااو یدالقونن رواهک نم یلدیبل اداالیه بد ا سالانگ  ویروانک. نخساات وز وینلپذروی ربو یایه و  آ یا ااایلب

 الزم بلدک.  شاوالب  فلص د اااملع  هلتییحکوی ووسیو وعالاز د  والا وی   یک افروی: یملن است بوا

 هلتییحکوی نیا و  یفت یقلب د بل یوج یوم  وونل اعدم  وی.  تلزه بوا  هلتییحکوییهو(  1) ساااپالیبو 22النساااوآ 

تل از  مالاقکام  ی کییل بل :یج س عوام یفت یکیلآیسخیلنش بد نمل  یملن است دش یله پلبوال بملنیک. النسوآ یی اباکا

 ست،الن نالبویه ایل چی شاوالب شی زیل لالاباد بد یل شیافرا میبگو توانسام  لش ی  ا. مال ی  والعواقب ا وی نیتومالور

ب لد  انگ السا یوآ ند فقط . بکتو رواهک دااک مییو بوابو دااکه و هو چد بد ساامت زیسااالآ بوو ملیسااالآالیی ب  بساااو

شویهل سپلن ی   سد و ا س  هم بد نقند عنف رنونل  لالیثل فوان سلس یحکوییت .انککهالی ساویاآهل  اکیک بو ا  کیهل بلی

سم عووس تدکای. دک  اابلی  فوودیکیلآ و یسلفواآ تل س   ییک و یلسک بوا لالسلعت یه دب تدن از   یهملنلآ یوا

 نالاز سااو یوفاد دااوی و همچی  هل  د قوای بوی بد زویبد ویزدااگله لآالو بلزیشااان تملداالچ لفتیبد پلنریه  لهش   ساا

 2هل لغودک. یفوانس  بویرای

اعدم  وینک  د یوج یوم  وونل یی   اداللنبال صااکوی بل( یهو 4) سااپالیبو 25یولت انگ سااالآ یوز   یشاالویاآ ع م همریلآ

آ یی  نسااخد  کی د  داللنالب نییی ا (  غلز دااکه اساات. دااملل ولیکیاسااللت یک، ولر و ا س،ال شااوی )انگ  نیا  تملم نواح

 توانک یونک  د ی نیتوقف ا  است و بوا شیبد سوعت یو بد افرا لآیییاشو دکه  یکه است:  یلی یباد سالانگ   هلیسلند
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 سالانگ  یویماز  داللنالب نییی ا هل آ. اقکام  وی دلیساااو کیوایی  یک بل  یا بو نظلم رکیلت یییلن  ز حکا شالفشااالی ب

 .1چوآ همد یی یدوض رنو قوای یاینک  ویه، تییا یعل  انک تل اصو  بهکادارواساد

ضلیا بل  غلز یحکوییت سدیت یی انگ الس بد تکییج نلی ضلع نظلم  ساموای ورلیت او ستهل هل و ا بیلبواین   .افرایش یلفاد ا

دت  دا سامالس  نل لی  یی پانگ الس وزایت بهکا د  بهکا صک تدن اعدم  وی  وونل وعالیی  یاو   دت    الق ایایه بهکا

 . یک ی  ووالپ   لملن  یا یایی  د از الگو هل یقلب د بل پلنکی  بوا  گوی آ بل سلزیلآ ی  ییگریو ال  عموی

النسوآ  سینفو یذداد، بوی وآال الی کیاز  انگ السیی  19 کیبد  وو لآی یلی یباد هم ا یوآ  د  ییحللیی اکیکتوین اقکام 

  هلاو یفت  د فوودگله اعدم  ویه است.  سواسو  هلتیبلی یی انگ سالآ یحکوی نالیوی   شوی بوا نیا وینخست وز

بهلی فصل حل  بوردف  نیا بل  ییک. لالچهلی هفاد تدن  بوا  بلآ( 15نوایبو) 5از یوز  کیهل بلرلندو یهملآ  وضوویالغ

 یقویات تلزه تل یوز یوم یسلیبو افروی لالالنیبو ویوز نخست رواهیک یادت. تالهل االزه ایاید فدللهل و یانشگلهیکایس،  للج

 د   هیگلی ی ( 5) یسلیبو 25 سمسی و لمیا کآالتل یس هلتیاست  د یحکوی نیهکف ا ایاید رواهک یادت.  ذی(12)

هل االزه یساویاآ .لبیکی لهش  لیبویاداد دکه  پویازنک، هم ی کیو بلزی کییوی هم امع دکه و بد ی  طوی سیادهل برلنوایه

نفو یی رلیج از رلند یدقلت  کیتوانیک بل  غذا بد یویم یا رواهیک یادت و بد یویم یفاد دکه یی هو زیلآ فقط ی لیتحو

 نیبل یوج او   وونل یی ا سدییی یقل  شاوالیی یدوض ت فلت ب بو اسلس یکایآ یواوی انگ الس یی یوزهل   ییکه  ییک.

 2دونک.  یدوف  کیاک  هلتی شوی رواهک بوی؛ یگو  نلد یحکوی

بلی یوم   بوا اعدم  وی  د ی  بوی شاااوی ایوپل نالنخساااا ولیک،ایل همریلآ بل داااالوع یوج یوم  وونل یی ایوپل امهوی  ای

بلی یی  نالنخسااا  بوا 19کی وو  ملیالب  والییی یوج یوم همد د  مالتصاام نیایا اعمل   ویه اساات.  «یدالقونن»یقویات 

شوی اتحلی کی داد  یهو(30) ا ابو 21دب  مدالاز ن دک ی ایوپل ااوا دی   وینخست وز ،«نالیلیت للییل»دک. بد ااوا یذا

بد یکت دااش هفاد ااوا   عموی یدالدااک  د قونن لی وییین ب  نیضاامن اعدم ا  ونیریننق ت و کی لآییی او ولیکیا

دک. و د  هلتیحل  اعدم  وی  د یحکوی نالیی ع  رواهک  د یدالاز قونن  تلزه نل شمو  یوا ر  یوز دک و   ی نخواهک 

یکییکایس یی ا ید رواهیک یای ا طبق یو ول بد  لی روی ایا بل  یلت یولا مالاسااالس تصااام بو .ق قل یکییی ا  ی  دال   ول

 ی غذا  هلهل تیهل یجلز بد ایائد بسااادبساااد رواهیک بوی و یساااویاآ یدالیی طو  یویاآ قونن  ضااووی والغ  هلفوودااگله

 .3هسایک بوووآالب

اعمل  دک. یی   سخا  هلتیهم یحکوی لالاللیو ا لال وونل، یی اسپلن وعالیی یوج یوم د لآیدملی یباد کیدک شیافرا  یی پ

د لآیدملی یباد کیدک شیافرا  پ سپلن وعالیی یوج یوم  دک. یوایی   سخا  هلتییحکوی لالاللیو ا لال وونل، یی ا اعمل  

هرای یویی  20سالعت بد حکوی  24   بلآ( ط 3ا ابو ) 24یی یوز  لالاللیا وونل یی  ووسیداکه اباد بد و ی دایلسال کیاک

س سلنک. فدلل کیاک  و ی ویی کالی دگله تالبد  بت ی صلی  هل و یوا ر تجلیاغ ب فوو دش بدک از ظهو بد   و اقا سلعت  از 

ست. دکه ا سئوالآ یح  بدک یمیوع  و  کیدک  هلتیو یحکوی تالیمیوع  انک ا ولحظد تدش  ویه نیتل  رو لالاللیا  ی

سو ضلع بحوان ونکالیا بگ  سوا سخت بویاز  آ  تو ایل او تملم هل  اکیک یی یحکوییت نظو  وی.صوف  والی د باواآ از 
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د  سلزلتوهل، یوا ر بکآئهل، تیوزه ساخوهل تدن  و ویز ست دکنک. لالو ا  ی فویلآ ااوا “اوزپد  وناد” ل،الاللیا ویوزنخ

یلنیک   ییلطق دااوی ایضاالد  ویه اساات.ی اعمل    ذی(4) نوایبو 24تل   بلآ(5) ا ابو 2۶ ازیا  د  کیاک  هلتییحکوی

 گویی  لیالاز اباد یوبوو هسایک ایل بس  یال وونل بوی یوبلیه بل یوج سیگ وعالد  اص   هل د یی یوج او  از  لنوآ  لویبلیی

 نکاینک.  بهاو   الر تالهم وضد لالاللیا  هلاز بخش

سو یی سوتلآ(  بل 4ا ابو ) 25 دیبدکیاباد بد  وونل، از یوز  کییوایی اک کیدک شیبل تواد بد افرا رالن لالهمریلآ، یی اسپلن

ضد شوی و ضنوای تال  دا  ا سلنچر”دک. اعدم   بهکا ست“پکیو  سپلن ویوز، نخ اعدم  ویه  د   ونیریننق ت و کییی  لالا

ضد ضنوای تالو سل     ا دش یله ی  یکهیتل یله ید  دت.گوی) سپلن نیا  بوا ( ایاید رواهک یا سو ا سوتل بد  ل،الیکت یی 

بل   والیا بد لحلظ ییی لالاسااپلن تال. ساالنچر وضااددااوی یقویات ییع یفت و  یک داابلند اعمل  ی  قیلی ویارا  اساااثیل

دب تل دش بلیکای یی نظو یوفاد دکه ایل  11سلعت    وی. ییع یفت و  یک دبلند بوا فالتوص حلی لیال وونل بس  والیهمد

 1یافلوت بلدک.  یینقد انک  طیبد دوا سادب توانک ی

تلزه   هلتییحکوی بی شوی از تصو نی بلآ( بل حضوی یی یج س ا ۸)ا ابو 29 یوز نگد یو ل، صکیاعظم  لملآ یی  لملآ 

یی  لملآ بد  19 کیبد  وو لآییذداد، دملی یباد  هلیی هفاد یلد،یاو  بل ادلیه بد ا  وونل، یفلع  وی. وعالیقلب د بل د  بوا

نلاد  د  نیا  لی ویی لملآ ضمن  صکیاعظم.  وی فال شوی یدوای توص یا یی تالوضداست،  لفادی شیافرا  والطوز چشمگ

ساو ملیاآالدملی ب شکای یای، چی لفادی شیهم افرا ژهیو  هلیی بخش یواقبت  ب ست، ه سیل  نیا ، یونک نالا بخش و پو

 شوی  نییلند ادلنریه  هلللتیا واآیوز نگد یو ل، صکیاعظم  لملآ و نخست. تحت فشلی قوای رواهک یای   آ یا بد زوی

یی یویی تملس دااهوونکاآ بل  واندالسااخاگ  هلتیبو سااو اعمل  یحکوی ی کئوی یفوانس و کییی   بلآ(۷) ا ابو 2۸یوز 

یله ایاید  نیا لآیو تل پل نکبد ااوا یی یک  بلآ( 12)اقکایلت یحکوی ییکه از یوز یوم نوایبو نیا. کنکالبد توافق یسااا گویلکی

یی ساانک  شااوی، یوج یوم  وونل یا   حیتفو  هلتالیساااویه تملم فدلل   ال لملآ قصااک یایی بل تدن یولت. لفتیرواهیک 

 بشلیک.

سیج یک جینال شلآ ی  نظو  دهوونکاآ  لملن ن سل    یهک  د یی بحواآ  وونل ا ثو  اناظلی  لهش یوایی اباد بد  وونل یی 

دهوونکاآ  لملن ۶0یا نکاینک.  یکهی  داد  ییصک  صویت  لیل و ااظهلی یا   کینگواآ وقوع یوج اک شال م و ب لینک  د بد 

یهک  نشلآ ی  نظوسیج نیا جینال .یا یادایک نیردف ا  ییصک دهوونکاآ نظو 1۸ یهلهسایک. ت یکهیاز  وونل یی سل   

ییصک  20  دونک، بوا ملیالاست  د رویدلآ ب نیا  ییصک دهوونکاآ  لملن 23  توس یی بحواآ  وونل بوا نیتو د بریگ

صک ب 1۸  الیدد و بوا ی دهوونکاآ اکا ست.  ملیالیی ساگلآ بویه ا صک هم ب 5دکآ واب یا ییبلیه از   نگوان نیشاوالیی

 2یادایک. روییست یایآ دغل 

سد  سد از قونن  امهوی سیال، ی“یلنوئل یل ووآا”یی فوان ست نیا یدالفوان شوی ی سلیبو  ربو یای.   ذی( 11)  م تل او  ی

 وونل  د  ووسییهلی و   بلآ( پخش دااک اعدم  وی بوا ۷ا ابو ) 2۸ د چهلیداایبد دااب   ونیریننق ت و کییل ووآ یی 

 نالحل  یکایس همچیلآ بلز رواهیک بوی. قوان نیابل  نکایی. یدالار اعمل  قونن  اهمد یا یی ایوپل داااگفت زیه  ویه چلیه

سد از  یدالقونن سو یدالقونن نالیوی نیا. دکاعمل   آ( بل 9ا ابو ) 30 بلیکای امدد قدالیق کییی فوان سد یی   سوا یی فوان
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شت هفاد بد طو  انجلی یدالپس از قونن ، سل  الی ست  د ه داد ا د .کالبهلی یذ شکای یای  د یوج یوم   وعالیل ووآ ه

  اساات  د حا وعالیی فوانسااد یی حل  داا  بل سااوعا ووسیو نیا»اساات: « یویبلیتو از یوج نخساات» وونل  ووسیو

 نیا« .انکهشااکای قوای یوفاد  بلال تال. تملم ییلطق فوانسااد یی وضاادیفت ساامت نم نیبد ا هل یالبشالپ نیتویلندالبکب

نفو یی ا و اباد بد  523حوزه بهکاداات فوانسااد از یوگ   هلیقلم  بلآ( ۶ا ابو) 2۷ینوح دااک  د یوز   سااخیلآ یی حلل

سوب  )فووییین( لییوزاند از یله  وی  فوت راآالی نیشاوالسلعت ربو یایه بوینک  د ب 24یی طو   19-کی وو داد یح یذ

 .1دوی  ی

 نیبد عیواآ  رو رالن کییی ایوپل، ب ژ  ملیالب نیبد ا لآی یلی یباد کیداااک شیو افرا 19کیهمریلآ بل  غلز یوج یوم  وو

شویهل شوی بد قلف د   ستالپ ی ایوپل    سو یدالبلی قونن نالیوی   د بوا و ضع  وینک.   سوا سلنکی ی وو”و ست “الل ، نخ

 داااک، شاااوی ااوا  نی بلآ( یی ا 12ید  د از یوز یودااایبد یوم نوایبو )الیقویات تلزه قونن دیاعدم  وی بو پل کیب ژ ویوز

االیللآ یشاامو    حا  و رصااوصاا  یولا  هلدااکه و  لی یلآ بخش لالیی  شااوی تدن  ضااووی والغ  تجلی  هلبخش

ست تدن  یوی لی شوی ن نییکایس یی ا  الی دتالرواهیک بوی. قوای ا  بلآ(  25نوایبو ) 15دکه و تل  کیسد یوز تمک رال 

 یک، داااهوونکاآ حق  کاالایاید پ مالیله و ن کی د قوای اسااات یسااات  م تل  کیاک یدال. یی یکت قوننلفتیایاید رواهک 

از   حکا ثو چهلی نفو  هلد روی نکاینک و حق یاینک یی یووهنفو از افوای رلیج از رلنوایه یا یی رلن کیاز  شالب وفانیپذ

دونک. داد  رلند رلیج  شوی   قند  اباد کیهرای یویی اک 100 حکویتیهل یی هفاد یذ   ونال الی مالو ن 11بد  وونل یی  

 2.کی   شوی تل یوآ ی ویی بد حسلب ی نی وونل یی ا وعال د از زیلآ د  یشلهکه دک،  یلی کیب ژ

 مردمی در اروپا اعتراضات 

هل  روی اعاواض داالآ بد عم لوی ضاادالف یولتیویم نقلط یخا ف ایوپل بل تواد بد دااالوع یوج یوم  وونل یی  شااویهل 

  هلو هرایاآ تن از یداوضلآ بلواوی یساویالدمل هل  یکهیویم بد راللبلآ سالیی انگ  وینک. بل افرایش  یلی تدکای یبادیلآ 

 ی بل سااویایآ داادلیهلیویم   حو ت اعاواضاا نییی ا لیکآ تظلهوات  وینک.  هللبلآالیی ر سالو هشااکای پ   بهکادااا

یویم یی فوانسد  النسوآ یا ییوغگو رنلب  وینک. سیروانکه و یولت یحلفظد  لی بوی  لسالس  بللیی وونل یا فو ووسیو

 وونل اعمل  دکه  ووسیو وعالش دیساو  یفت و  یک  د یی پ  هلتی شوی بد یحکوی نیا گویو چیک دهو ی اختییی پل

ست اعاواض  وینک. دش نفو یی پلی شال د تجمع ب  یی حلل ا ست یویم یی ی سیاز  دهو  نیا «تیامهوی» کاآالیمیوع ا

یافوق  ویآ یداوضلآ از یلز ادک  وی   بوا سالپ ست ا هل حل  یرایش رواسالی اسادفل  یل ووآ دکنک.تجمع  ویه و 

 شااوی یی یخللفت بل  نیهرایاآ دااهوونک ا  داالهک تجمع اعاواضاا هم یخا ف  لملآ  دااهوهل .ه اسااتاسااافلیه  وی

 10از شالواقع یی ایوب  لملآ ب خال لملآ تیهل یی دهو یون «ی. پ.  »  بوینک. بد یرایش ربویرای ی  وونل  هلتییحکوی

 هل حل  یرایش یذادااایک. شیملیولت بد ن ی  وونل  هللسااتالهل  یکه و یخللفت روی یا بل ایاید ساالبلآالهرای نفو بد ر

س رالهل و نلستالس نیا دالنفو ع  هرایاآ لملآ   یی دهوهلست ا سل دهوونکاآ   اقکایلت رویسواند یولت و نقض حقوق ا

تجمع  ویه بوینک. دملی  نالیی بول ی هرایاآ یخللف اقکایلت  وونل رالن تو م  قبلاست  د   یی حلل نیا تظلهوات  وینک.
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تجمع  نیتواحاملالً بریگ نالتظلهوات یی بول یکییو  زیه دااک. داالهکاآ ی نالهرای تخم 20حکوی  نالیداوضاالآ یی بول

  هل یی ایوپل بویرای دکه است.یولت ی  وونل والتکاب دالبوی  د تل یوآ ع   اعاواض

  1بر اثر بیماری کروناآمار مبتالیان و فوت شدگان شهروندان اروپایی 

 فوت شده ها الیانتمب کشور

 40.439 1.۷۸۷.324 فرانسه

 3۸.۸33 1.3۸۸.411 اسپانیا

 49.044 1.192.013 انگلیس

 41.394 935.104 ایتالیا

 11.505 ۶۷2.50۷ آلمان

 ۷.۸۷2 54۶.425 لهستان

 13.055 500.۷۸9 بلژیک

 ۸.450 4۶0.331 کراینوا

 4.۸5۸ 414.۸2۸ جمهوری چک

 ۸.004 410.0۶5 هلند

 ۷.۸۷9 303.۷51 رومانی

 2.۷۷2 211.913 سوئیس

 2.۸9۶ 1۷9.324 پرتقال

 

 بحران کرونا و همگرایی اروپایی 

 یوا  افواط لی  یکآ احراب یست یاسا  یو لیو  تیبویر لالبد یل والار  هلسل   ط ی ایوپل ی همگواپو واضک است  د 

دکه  دالوع بالملی   وویکیچلی افو   ست و  صل از  آ ی  19ا صلی  حل شاو توانک و تبدلت اقا ارادفلت احراب ایوپل یا بال

هل  اعمل  دااکه بوا  یقلب د بل  ییک تل یحکوییتیوا بل یوایشاالت افواط  یی ایوپل تدش ی بساااللی  از احراب ی    یک.

  ایوپل بل تواد بد سلزو لیهل دیاتحلیهل  ایوپل از قکیت یدوف   ییک. بلیک یی نظو یادت دالوع  وونل یا سود اسافلیه یولت
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  لیالایوپل یی بس دییی اتحلی  حلموان کهالچالسلزو لی پ بورویی  وی.  یی بحث  وونل انفدلل  روی بد نوع  حلموان کهالچالپ

 بلییا اتخلذ  یک. تقو  ییسجم لستالوایی عوصد دوی و ناوانک س وهیگلمیی   ال یشگو ر نیاز یوایی ییجو بد  آ دکه  د ا

 آ هم بد  لالیل از روی بووز یایه است. وهیگلمیایوپل وا یش ی دیاتحلی  االو ایی  لسالس ، اقاصلی  هلاز بحواآ   الیی ر

  والیمالوایی عمل و تصاام دلیسااو توانک نم  االیااع بد یساالئل ایی  هلیی بحث دیاتحلی نی د ا یویی یوضااوع بوی نیا

د دت عموی رال وونل ن ووسیو وعالدوی. یی یویی   نالیایی ایو هم  االایی  لیکهلالو پ یویی بلزی  چوآ بد سدیت و بهکا

بل  وونل و  دیاتحلی نی. یی حل  حلضو بورویی ادوی ی دیاتحلی نییی ا ی وایوا جدالنا یییونک ینبل  دوی ییجو بد انفدل  و 

بد دلست    د بد نوع تیبگذایی و بدک از بحث بویر  بوال ی ایوپل ی بو همگوا    لی ییف توانک از  آ ی  نلد  لیکهلالپ

دکه بوی، بحث  وونل ن  یقنع زیلن کییی  ی یوپلا ی همگوا شویهل نالبلعث بووز ارادفلت یی ب ملالاحا رالییجو   د  ی  

 .1رواهک دک لالو اسپلن لالاللیهسایک یلنیک ا ووسیو نیا والییی شاوالب

بوی تل  زیون  اک  بوا   شاااویهل  ایوپلی   وونل یی ایوپل  ووسییسااااویه و وعالدااا یواآ بو این بلوینکتح الل ا ثو

نلی  یالسااافلند  شاااویهل  ایوپلی   هل  بریگ بالن الم    یویی ایزیلب  قوای یهک.هل  روی یا یی یوااهد بل بحواآتوا

ال  دیوی یی یقلبل داالوع  وونل وا یش ین وب نشالآ یهیک و  لینلید ین وب  از روی بطوی  د اناظلی ی  ناوانساایک  آ

یسک یی صویت توانک ایوپل یا بالش از یذداد تضدالف نملیک. بد نظو ی هل   آ ی یوج یوم دالوع  وونل و پاللیک نگذادایک.

ارادفلت ایوپلئاللآ افرایش رواهک یلفت و لنملت اقاصلی   19هل یی  یاو  و یکیویت دالوع  ویالکاساموای نلتوان  ایوپلی 

صل از  آ ی  ضو یچیتوانک ییگواآ یا بد فلو رووج از این اتحلیید توغالب نملیک. حل از   یی بور مالیالب لآ  د یی حل  حل

شویهل ضو ا    و یقلیلت  دوی ایوپل ینوح ی دیاز اتحلی ی بو احامل  اکا  یبی ی هلزیرید لالاللیاز ام د ا دیاتحلی نیع

دوا نی د ا  ییک یا یاهم ی دیاتحلی نیا لالاللیا شوی یا یی  د طی  داد  ووسیو وعالسخت    ایاز  آ حمل و وونل تیهل یذا

 . نلویه است

 نتیجه گیری 

س بد نظو ی 19دالوع  ویالک از  شالپ سبب بهوه قلیه ایوپل کالی دل  هلشوفتالاز پ  والیبد  سالنکاییهل  پر   بلال  و ا

دا ست.هل ملیالبدالوع  احامل از   بهکا صوآ ا س  هل ملیالب وعالداز ییظو ایوپل    رنونلآ ی  شاوالب  و عفون  تیف

نک و ایوپل نظلم بوی ینج ی لفادالتوسدد ن  و یییلن  یک بهکادا  لی سامال د از ضدف س بویاهلآ سوم   یخاص  شویهل

بوهم روییه  ی ایوپل   شااویهل  یدلیدت ذهیایل بل دااالوع  وونل  . ویساادیت روی یا بوتو از ییگو  شااویهل یدوف  ی 

عم لوی  شویهل  ایوپلی    ویه است. ییویوآ شویهل یا  نیاز ا  تصوی اهلن نالیی ایوپل همچی  ملیالب نیا وعالاست. د

فوانسد و اسپلنالل الآ روی یا از یست  اسپلنالل، هل   غلز دالوع )یوج او ( نلایالک ییکه بوی و دهوونکاآ زیلی  یی ایاللالل،یله

 یاینک.

انک  د الآ روی یا از یست یایه  و  سلن لآیسلبقد دملی یباد ب شی وونل و افرا ووسیو وعالهمریلآ بل  غلز یوج یوم د

بل یساوش  ی لیوییو  بوا کیاک  هلتییحکوی لالو اسپلن سالاز ام د  لملآ، فوانسد، انگ  ی ایوپل  از  شویهل  لیالیی بس

ست. قوان 19-کی وو  ملیالب دکه ا ضع  س  د  یالو سالویی ی مو شویهل  تل یوآ ی داد و   د  نکا  وعالبریگ ایوپل  لنوآ 

                                                           
 4/2/1399، «ایوپل یی قبل  بحواآ  وونل دیعم لوی اتحلی»دویا  یاهبوی  یوابط رلیا ، . 1

 



 

9 

 

سوب ی داد  دونک. یی یوزهل   وونل یح شویهل  دهوونکاآ از نفو هرایاآ یذ و  هلتییی اعاواض بد یحکوی ی ایوپل  

س تی یکه و رواهلآ یعل هللبلآال وونل، بد ر  والیبد بهلند یقلب د بل همد هل والیسخت سل سو  حقوق ا هل یولت  روی از 

  از  شااویهل  تدکای وایهسااایک ز نالرشاامگ  ملیالب نیبل ا ی ایوپل هل اختییقلب د پل  یویم ایوپل از چگونگ دااکنک.

 اهلآ قوای یاینک.   شویهل لآال یلی اباد و یوگ یی ی نیشاوالیی فهوست ب ی ایوپل

یلسااک و    ضااک ، ی بحواآ یوای غذابلدااک. یک  توانک نل لیبحواآ  وونل نشاالآ یای نظلم ساادیت یی ایوپل تل چد انکازه ی 

  ییینل   هلت فلت  وونل، یی  یلی صحید   یلی بلالبساللی اک  بوی.   وونل وعالپس از د  غوب  یی  شویهل  ییکه عفون

  و بلال یفان نلایی هل،لبلآالیو ر لیهالو پ هلملیساااالآالب  یی یاهوو لآییدللجد، یییلآ یباد  بوا ملیاآالب یشیهمچوآ یر

  واقد تیوییی عمل و یکانک ه لذب   د از روی ر ق  ویقلیه ایوپل نشلآ یای  شویهل  ایوپلی  بو ردف تصویو   اااملع

 هسایک. ا  یوبووهل  یساویههل بل ضدفبحواآ

 

 

 

 

 

 

 


