
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 کریسمس کرونایی در اروپا

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 ظریفعلی  پژوهشگر: 

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهياداره ژپوهش



 

1 

 

 فـهرسـت مـطالـب

 صفحـــه                                                                                                                                    عنـــوان 

 

 
 2 ....................................................................................................................................... مقدمه 

 2 ........................................................................................................ گسترده در اروپا یهاتیمحدود 

 4 .................................................................................................... به کرونا در اروپا انیآمار مبتال نیآخر

 4 ......................................................................................................................... یاعتراضات مردم 

 5 ...................................................................................................ییسران اروپا زینشست جنجال برانگ 

 6 ...................................................................................................ساخته شده یهابه واکسن یدواریام 

 7 ................................................................................................................................ یریگ جهینت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 تعاليبسمه 

 مقدمه 

 

کنند. شیوع کرونا در قاره سبز هر روز کشورهای اروپایی در آستانه شروع تعطیالت کریسمس روزهای سختی را سپری می

 سمسیکر امیدر ا یمراکز درمان ،یکنون تیکه با ادامه وضع داردوجود  ینگران نیایابد و میتری تر و پیچیدهابعاد وسیع

 تیو ظرفمناسب  یو درمان یبهداشت یهارساختیزبرخی کشورها مانند آلمان با وجود داشتن  شوند. یدچار بحران جد

کشورهای اروپایی نیز از جمله کشورهای شرق اروپا رنج می برند و برخی از  یکمبود کادر درمان از ،ژهیمراقبت و یهاتخت

 افکن محرومند. اما راه حل چیست؟های بهداشتی و درمانی مناسب برای مقابله با یک پاندمی هراسحتی از زیر ساخت

 .اندکرده دیرا تشد ییکرونا یهاتیمحدودبه ناچار  ی اروپاییاز کشورها یاریبسحاال تنها یک راه وجود دارد و 

به  یالدیم ندهیسال آ لیدر اوا 19دیکوو دیموج جد وعیش یبهداشت ضمن هشدار درباره امکان باال یزمان جهانسا 

 یخود را حت یهایهمانیدر سال نو، م یگدخانوا یدهایو بازد دیو د سمسیکر التیتعط امیکرده در ا هیها توصییاروپا

لندن شهر در  ا،یتانیدر بر کنند. تیرا رعا یاجتماع یگذار فاصلهماسک بزنند و  حایباز برگزار کنند و ترج یمکان در فضااال

 اعالم شده است و در« باال اریبس»با درجه هشدار  ژهیو تیکرونا وضع روسیگسترده و وعیش لیدلاز انگلستان به یو بخش

 ۵ یسراسر نهیقرنط همین روزدر هلند، از اند. شده لیتعط آذر( 26دسامبر ) 16از  گریها بار دها و رستورانکافه جهینت

ماه( دی 30) هیژانو 19تا  یمدارس و مراکز عموم ،یرضروریغ یوکارهاکشور تمام کسب نی. در اشودیآغاز م یاهفته

 1 .شده است لیتعط

 های کریسمس می پردازیم.پا در آستانه جشنورو به وضعیت کرونا در اردر نوشتار پیش

 

 

 در اروپا گستردههای محدودیت 

به منظور مقابله  هاتیاز محدود یدیآذر( دور جد 2۵دسامبر ) 1۵شنبه دولت فرانسه از شامگاه سه میبا تصمدر فرانسه 

دولت فرانس  ه اعالم کرده اس  ت که در قالب  .ه اس  تکش  ور آغاز ش  د نیکرونا در ا روسیو ش  تریهرچه ب وعیبا ش  

خود را ندارند؛ اما در طول  یهابامداد حق خروج از خانه 6شب تا  8کشور از ساعت  نیشهروندان ا د،یجد یهاتیمحدود

 .ندتردد داشته باش هاابانیاز خانه خارج شده و در خ یخوداظهار یهابه پر کردن فرم ازیروز اجازه دارند آزادانه و بدون ن

سه  البته ستثناء ن کیدولت فران شب جشن کر یبرا زیا ست که در  شده و به آنها اجازه داده ا از  سمسیشهروندان قائل 

 20کم تا روز ها در فرانسه دستها و رستوراناماکن از جمله کافه یبرخ یلیتعط ن،یبر ا عالوه .خود خارج شوند یهاخانه

( ماهید 11دسامبر ) 31که قرار بود از  انمیتئاتر و س یهاها و سالنموزه ییو بازگشا افتی)اول بهمن( ادامه خواهد  هیژانو

                                                           
 (16/12/2020)یورو نیوز،  1
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نفر در  ونیلیم 2.4تاکنون حدود  ،یرسم یآمارها نیبر اساس آخر .افتدیم قیبه تعو گریکم سه هفته دانجام شود، دست

 1اند.هزار نفر جان باخته ۵9از  شیتعداد ب نیاند که از امبتال شده 19-دیفرانسه به کوو

اعمال  یلیچند روز مقررات منع آمد و ش  د و تعط س  مسیکر التیتعط در ایتالیاس  ت دولت ا ها همچنین حاکیگزارش

سال نو ن سمسیجشن کر یخواهد کرد و در روزها شته  14 ریبچه ز کیاز دو مهمان با  شیب دیهر خانه نبا زیو  سال دا

شد. مهمان ساعت  زیها نبا خود  یهابه خانه دیشود بایصبح( اجرا م ۵شب تا  10کامل) نهیشب که قرنط 10قبل از 

ست وز« جوزپه کنته» بازگردند. شورا ایتالیا رینخ سه  ست خبر کیدر  رانیوز یپس از جل ش مقررات محدود کننده  ین

سامبر تا روز  24به گفته کنته، از روز  را اعالم کرد. دیجد مناطق قرمز ممنوع خواهد بود.  نیب ییهرگونه جابجا هیژانو 6د

 ژهی. به ومیاسال نو، همه کشور را منطقه قرمز در نظر گرفته التیتعط یگسترده کرونا در روزها وعیاز ش یریجلوگ یبرا

قرمز،  یدر روزها د،یمقررات جد طبق. هیاول، دوم، سوم، پنجم و ششم ژانو یدسامبر، و روزها 27و  26، 2۵، 24 یروزها

ضرور ،یضرور حتاجیما نیتام یافراد فقط برا شاغل  مجاز خواهند بود از خانه خود  یو رفتن به مراکز درمان یرفتن به م

 2.خارج شوند

 یش  تریب یهاتیبه محدود هاالتیدولت فدرال و ا و در آلمان رو به گس  ترش اس  ت س  ابقهیب یش  کل کرونا به روسیو

سر  یالتیا یهاکرونا در آلمان دولت فدرال و دولت یپاندم دیموج جد یریگبا توجه به اوجیک هفته قبل  .شندیاندیم بر 

، «آنگال مرکل» ش  ده اس  ت.آغاز دس  امبر  16از  هاتیمحدود نیا یتوافق کردند. اجرا دتریش  د یهاتیاعمال محدود

ست انی، از کارفرماآلمان صدراعظم ستخوا صورت موقت تعط ای رندیکارمندان را از خانه به کار بگ ه ا  کنند. لیکار را به 

و  یالتیا رانیوزنخس   ت گریبا د یمقدمات یوگوهاپس از گفت «بادن ورتمبرگ» التیدولت ا سی، رئ«کرچمن دیلفریو»

آغاز  سمسیکر التیاز تعط شیکه پ "سخت یهاتیمحدود" یخود را برا دیکرده بود که شهروندان با دیآنگال مرکل تاک

 ریکه آمار اخ اس  تگفته  «ولت ام زونتاگ»یه به نش  ر رن،یبا التیا ریوز، نخس  ت«مارکوس زودر» آماده کنند. ش  وند،یم

.به گفته مارکوس زودر اکنون الزم "میوقت تلف کن نیاز ا شیب میما اجازه ندار"اس   ت و  یگریکرونا بدتر از هر زمان د

البته  مهار کرونا است.تنها راه  نیبه شکل هوشمندانه محدود شود و ا هاتیحفاظت از شهروندان تمام فعال یاست که برا

به  برالیحزب ل رکلیدب ،«ندنریل نیستیکر» بلندتر می شود.ز هر رو دولت فدرال یهااستیسصدای انتقادات نسبت به 

ست  یزیگفته بود، چ «نهیفرانکفورتر الگما»روزنامه  سوس ا ستراتژ" کیکه کمبود آن مح ست که ب "بحران یا از  شیا

است که  میچنان عظ هاتیفعال یتوقف طوالن یو اقتصاد یاجتماع یهاانیمعتقد است که ز اود. اشچند روز دوام داشته ب

 3.ابدیدر بلندمدت ادامه  تواندیکار نم نیا

ترین و برای بزرگ تازه و تلخ یس  اعت؛ رکورد 24ش  ده بر ا ر کرونا در عر  فوت 9۵2چهارش  نبه گذش  ته در آلمان 

صاد اروپا بود و زنگ خ شروترین اقت صدا درآورد.پی شور به  سه روبرت  طر را بیش از پیش برای دولت این ک س به گفته مو

که در  یکنون تعداد کس  انتا  بت ش  ده اس  ت. زیکرونا ن روسیابتال به و دیمورد جد 728هزار و  27مدت  نیدر هم کخ

هزار  23اند، کرونا فوت ش  ده روسیو لیبه دل ادیاما به احتمال ز یانهیزم یهایماریبا ب ای 19دیکوو یماریآلمان در ا ر ب

                                                           
 ( 26/9/1399)خبرگزاری تسنیم،  1
 (29/9/1399)خبرگزاری فارس،  2
 (13/12/2020)دویچه وله ، 3
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به کرونا  انیتعداد مبتال یبررس   یبرا زین گریروش د کیاز  بت آمار روزانه، آلمان از  ریغ نفر اعالم ش  ده اس  ت. 427و 

. در ش  ودیهزار نفر محاس  به م 100هر  یدر عر  هفت روز به ازا دیجد انیروش تعداد مبتال نی. در اکندیاس  تفاده م

 یبه نرخ ابتال دنیکرده رس نییکه دولت آلمان تع یهدف هزار نفر است. 100هر  ینفر به ازا 8/179رقم  نیاحال حاضر 

دسامبر  16هدف، دولت از  نیبه ا یابیهفته است. به منظور دست کیدر عر   تیهزار نفر جمع 100هر  ینفر به ازا ۵0

مواد  یهاو فروش   گاه هارکتکه تنها س   وپرما یمعن نیبد .کامل درآورده اس   ت یلیرا به حالت تعط یلیتعطمهین نیقوان

 1خواهند بود. لیتعط ماه(دی 21) هیژانو 10کسب و کارها تا حداقل  ریباز خواهند بود و سا ییغذا

 2آخرین آمار مبتالیان به کرونا در اروپا

 فوت شدگان مبتالیان کشور

 229/60 990/442/2 فرانسه

 ۵41/66 167/977 انگلیس

 894/67 778/921/1 ایتالیا

 926/48 448/817/1 اسپانیا

 003/26 991/469/1 آلمان

 771/24 864/182/1 لهستان

 2۵6/16 381/944 کراینوا

 40۵/10 4۵6/664 هلند

 4۵۵/18 039/621 بلژیک

 163/10 006/610 جمهوری چک

 

 اعتراضات مردمی 

به اعمال  یدر حال ییاروپا یهاکرونا، دولت روسیو وعیش دیموج جدبا گسترش « اکسپرس» یبه گزارش روزنامه فرانسو

گسترش  است. کشورها به دنبال داشته یرا در برخ یاقدام اعتراضات سراسر نیاند که اآورده یرو دیجد یهاتیمحدود

                                                           
 (16/12/2020 )دویچه وله ، 1
 است( 29/09/1399مارها تا آ)  2
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 یاریاز کسب و کارها، بس یمداوم و درازمدت بخش قابل توجه یهایلیآن تعط یپرشتاب مجدد کرونا در قاره سبز و در پ

شهروندان اروپا شکالت جد ییاز  ست. یشتیمع یرا با م سالون روبرو کرده ا شهر تِ ( ونانیشهر بزرگ در  نی)دوم یکیدر 

با تظاهرکنندگان  یتیامن یروهاین یریاز درگ یها حاکرخ داده اس   ت؛ گزارش ییکرونا یهاتیمحدود هیعل یتظاهرات

 است.

ها، هزاران نفر از کارگران صنعت ها و هتلرستوران انیروز پس از اعترا  گسترده کارگران و کارفرما کدر فرانسه تنها ی

که دولت بخش  یتظاهرات کردند. در حال نمایاتر و س   ئت یهاس   الن یلیتعط دیو در اعترا  به تمد پاریسدر  یفرهنگ

ش کاریاز حقوق ب یاعمده ش یشدگان نا سبت به کمبود در نی، اکرده تقبلرا  یماریب وعیاز  ست از کارگران ن و  یافتید

هستند، هزاران  فیشدت ضعبه یبهداشت یهارساختیکه ز یکشور ن،یاوکرا در. خود معتر  هستند یشغل ندهیآ دیتهد

موج دوم  وعیش   زیرا .تظاهرات کردند یرض  روریغ یوکارهاکس  ب یلیفروش  ان در اعترا  به تعطنفر از کارگران و خرده

 1است. دهسامان کربکشور شرق اروپا را به شدت نا نیا داریچندان پاکرونا اقتصاد نه روسیو

 نشست جنجال برانگیز سران اروپایی 

شته ب ییسران اروپا ست هفته گذ ش انعکاس این خبر  اتاق بدون پنجره مذاکره کردند؛ کیساعت را در  21از  شیدر ن

ستنگرانی سائل مرتبط با پشده یمدع ییاروپا رتبهیهرچند مقامات عال .های زیادی ایجاد کرده ا  یریشگیاند که تمام م

رئیس جمهور فرانسه پس از این نشست  «امانوئل ماکرون»خبر ابتالی شده است.  تینشست رعا نیاز ابتال به کرونا در ا

سرعت نگرانی ستردهبه  مثبت  شیماکرون کرونا کرداعالم  یسادگبهای در بیانیه زهیکاخ الای در اروپا پدید آورد. های گ

خبر  خود را انجام خواهد داد. یکارها دئوکنفرانسیو از آنجا با و ،قرار گرفته اس   ت نهیهفته در قرنط کیش   ده و حدود 

سه« ماکرونامانوئل » یابتال سران اتحاد رئیس جمهور فران ست هیبه کرونا  ش شرکت  یبا و یاروپا را که در ن سل  در بروک

   کرده است. ید عصبکردن

پدرو »با  OECDتوسعه  یو اقتصاد یسازمان همکار سیسالگرد تأس نیمناسبت شصتمبهامانوئل مکرون در این نشست، 

        دس  امبر 24هم اعالم کرده اس  ت که تا  ایاس  پان ریکرده با او غذا خورد. نخس  ت وز دارید ایاس  پان ری، نخس  ت وز«س  انچز

 یاقتصاد یسازمان همکار رکلی، دب«ایآنجل گور»و  ییاروپا یشورا سی، رئ«شلیچارلز م» .رودیم نهیبه قرنط ماه(دی 4)

عنوان به ییدو مقام اروپا نیا یحض  ور داش  تند. بر اس  اس اطالعات رس  م زهیص  رف ناهار در کاخ ال نیو توس  عه هم در ا

پرتغال  ری، نخست وز«کوستا ویآنتون» داشتند. با او فاصله یاندازه کافچرا که به ستندیاشخاص مرتبط با ماکرون مطرح ن

اعالم  یریناهار صرف کرده بود. دفتر نخست وز یبا و زهیماکرون در کاخ ال یروز قبل از مثبت شدن تست کرونا کیهم 

وهوا شرکت آب ونیشهروندان در کنوانس یبا برخ همچنینماکرون  رفته است. نهیبه قرنط عاًیکرده است که کوستا هم سر

 زهیکاخ ال البته .پاسخ داد هاینفر از فرانسو 1۵0ساعت به سؤاالت حدود  نیاتاق بزرگ و بدون پنجره چند کیکرد و در 

ست که ماکرون ا نیبر ا س دارید نیرا در ا روسیو نیفر  ا صله یبه ک ست چرا که فا شده و از  تیها رعامنتقل نکرده ا

 2ماسک استفاده شده است.

                                                           
 (16/12/2020 وز،ین وروی) 1
 (27/9/1399)خبرگزاری تسنیم،  2
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سلواکحاال  ستاعالم کرد یاهیانیب یط ی همدولت ا کشور  نیا ریوزنخست «چیماتوو گوریا» یکرونا شیآزما جهیکه نت ه ا

ست و او به ب ست. 19-دیکوو یماریمثبت ا شده ا سلواک ریوزنخست مبتال  شار پ یا صاً با انت  یدر حساب کاربر یامیشخ

شرا 19-دیبه کوو شیخبر ابتال دییضمن تأ بوکسیخود در ف یرسم ضر  سب یجسمان طیاعالم کرد که در حال حا  یمنا

سئله نگران دارد. شورها یکننده برام ست که ا نیا ییاروپا یمقامات ک شست  چیماتوو گوریا و امانوئل ماکرون هر دو در ن

 1اند.در بروکسل حضور داشته ییاروپا هیعضو اتحاد یهفته گذشته سران کشورها

 شده های ساختهامیدواری به واکسن 

ست. شده ا سن یبرادر بریتانیا  البته در اروپا روند مقابله و مهار پاندمی کرونا وارد فاز جدیدی هم  سرعت  یهاواک کرونا ب

دانشمندان  نیهمچن د.شویم یسراسر ونیناسیآماده واکس «بوریس جانسون» و دولت است صادر شده یمجوز اضطرار

دانش  گاه  «یاس  ترازنکا»از واکس  ن  یمو رتر بیمش  ترک به ترک یا با همکاراند تداده لیتش  ک یگروه هیو روس   ایتانیبر

 یباالتر یمنیبه ا تواندیم هیو روس ایتانیدو واکسن ساخت بر بیبرسند. آنها اعتقاد دارند که ترک «کیاسپوتن»آکسفورد و 

 یهاآکس  فورد هنوز منتظر داده یقیگروه تحق .گرددیبرم یاز بهار به روال عاد یدر مردم منجر ش  ود. گفته ش  ده زندگ

 یاس  تفاده عموم یمرجع برا یزمان از نهادهاباالتر هس  تند و هم یس  ن یهاواکس  ن در گروه شیآزما جیاز نتا ترقیدق

ست مجوز کرده ساز ندیگویپژوهشگران م اند.درخوا شرکت دارو سفورد و  شگاه آک ساخت دان سترازِنِکا مو ر و  یواکسن  اَ

 2شوند. نهیکشور واکس نیا ینفر ونیلیم 66 تیجمع ندهیاست که تا تابستان سال آ دواریامانگلیس  است. خطریب

 نیمرحله نخس   ت کمپ یالدیم دیاز س   ال جد شیاروپا اس   ت تا پ هیمنتظر چراغ س   بز اتحاد ص   برانهیبآلمان هم 

س سیواک شپان نسی» را آغاز کند. یهمگان ونینا شت آلمان م ریوز ،«ا شورش ام دیگویبهدا ست تا قبل از  دواریکه ک ا

 ییکایو آمر یش  ده توس  ط دو ش  رکت آلمان دیمجوز اس  تفاده از واکس  ن تول ماه(دی 4) دس  امبر 24یعنی  س  مسیکر

سو «زریفا»و  «تکونیب» ش «لدیب»روزنامه  کند. افتیاروپا در هیاتحاد یرا از   هیبه اتحاد کیبه نقل از منابع نزد یدر گزار

اروپا قرار است  هیاتحاد یدارو و خدمات درمان تینهاد ناظر بر وضع اروپا، ییلمان اعالم کرده که آژانس دارواروپا و دولت آ

 دیواکسن تول .کندخود را در خصوص استفاده از واکسن سفارش داده شده اعالم  یدسامبر موضع رسم 23حداکثر روز 

از  گرید ی، کانادا و برخآمریکا ا،یتانیاکنون مجوز اس  تفاده در برهم زریو فا تکونیب یداروس  از یهاش  ده توس  ط ش  رکت

 یاروپا برا ییهنوز منتظر چراغ س  بز آژانس دارو ییاروپااتحادیه  یکش  ورها گریکرده اما آلمان و د افتیکش  ورها را در

 3شروع استفاده از آن هستند.

برای بازگشت  واکسن ا تردید دارند و اعالم کردند تنهابا این حال برخی کارشناسان نسبت به کارایی سریع واکسن کرون

ست سن برخ نکهیو با ا به حالت طبیعی کافی نی س یواک س اریافراد ب صون  ریپذبیآ شت و درمان را از کرونا م و کادر بهدا

س  ازمان  سیرئ «وسیتدروس گِبِرس  ه»به گفته  از آن برگرداند. شیس  رعت ما را به روزگار په اس  ت که ب دیبع کندیم

 ییتنهاه و ب گرید یهاروش نیگزیکروناس  ت نه جا وعیکنترل ش   یما برا یاز ابزارها یکیواکس  ن " ،یبهداش  ت جهان

نوروز اوض  اع را به روزگار  التیتعط انیتا پا ایپاک  دیواکس  ن تا ع نکهیا "خاتمه دهد. یجهان یریگهمه نیبه ا تواندینم
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لزبر»اس   ت و به گفته پروفس   ور  نانهیبرواقعیغ یانتظار گرداندیاز کرونا برم شیپ  تیس   را رهیبدون قطع زنج «یس   ب

 1است. "نامحتمل"

 نتیجه گیری 

قابل کنترل کرونا هستند. بسیاری از کشورهای اروپایی های اروپایی نگران شیوع غیردر آستانه تعطیالت کریسمس دولت

تا ش  اید از رش  د انفجارآمیز ش  یوع کرونا در این قاره های س  نگینی برای تعطیالت کریس  مس وض  ع کرده اند محدودیت

ای کرده اند. ن کش  ور آلمان بیش از دیگر دولتمردان اروپایی نگرانی خود را رس  انهجلوگیری کنند. در این میان مس  ئوال

ستفان زا» سخنگو«برتیا سامبر ) 18 روز دولت آلمان ی،  سخنان آذر( 28د شر"اعالم کرد:  نیدر برل یدر   یطیاما حاال 

 اریبس یاقدامات لیدل نیگونه نبوده است؛ به هم نیدشوار است که تا به حال در دوران بحران کرونا ا یااندازهکه به میدار

دولت آلمان  یس  خنگو. "اس  ت رگذاریتأ  یزندگ یهانهیکه در همه زم ش  ودیگرفته م شیس  خت و محدودکننده در پ

همچنان  هیو فور هیژانو یهاکه مطمئناً ماه میخود را آماده کن تیواقع نیا یو برا میباش نیبواقع دیما با"گفت:  نیهمچن

 "2خواهند بود. ریگهمه یماریب نیا یهاماه نیترجزو سخت

ار کرده اس  ت و مردم امیدوارند به تدریج کهای امید را آش  با اینکه امیدواری به آغاز واکس  یناس  یون ویروس کرونا روزنه

برد و زمستان های مرتبط با واکسیناسیون عمومی زمان زیادی میاما واقعیت این است که طرح ،کاسته شودها محدودیت

سان تاکید می رو همچنان برای مردم اروپا مرگبار خواهد بود.پیش شنا سیون به تنهایی ویروس کرونا را کار سینا کنند واک

 ویروس نیز قطع شود. نابود نخواهد کرد و در کنار آن باید زنجیره انتقال این

 

                                                           
 (8/12/2020سی، بی)بی 1
 (28/9/1399)خبرگزاری تسنیم،  2

 


