ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ و ﺗﻼش ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﮐﺮوﻧﺎ و ﺷﯿﻮع ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ،ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ ،در ﺑﺨﺶﻫﺎی زﯾﺎدی
از اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﯿﺘﺮ ﻣﻬﻢ و ﻃﺮح ﺟﻠﺪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﯿﻮع ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ،ﻓﻮت ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از اﻧﺴﺎنﻫﺎ و آﺳﯿﺐﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺎﻧﺎ ،ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎره اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۱ﻣﺎرس  ،۲۰۲۰در ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ ﺷﯿﻮع؛ ﺗﻼش ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﻧﺠﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی رﻧﺞآوری را ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ« ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﯿﻦ ،ﺑﯿﺶ از  ۹۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در  ۴۳ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ،ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ اﻋﻤﺎل
ﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ از اﺑﺘﺪا ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ اﻋﻤﺎل و رﺳﺘﻮرانﻫﺎ و ﮐﺎﻓﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ در راﺳﺘﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎی درون و ﺑﺮون ﺷﻬﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدﻧﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪﯾﺪ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺟﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ،اﻣﺎ
ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از آن ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در اﻣﭙﺮﯾﺎل ﮐﺎﻟﺞ ﻟﻨﺪن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژی ،ﻃﺮﺣﯽ را اراﺋﻪ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺳﯿﺴﺎتﻣﺪاران ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ اداﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ،
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﺗﺎ رﺷﺪ ﺻﻌﻮدی ﺷﯿﻮع ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد.
ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ ،اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ اﺗﺨﺎذ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری رﯾﺸﻪﮐﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد،
ﺑﻠﮑﻪ وﯾﺮوس ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﺑﯿﺶ از دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و  ۵۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی وﯾﮋه ﺣﺪود ﻫﺸﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد – در
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن -ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻋﺎدت ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﯾﺮوس ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ
و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺘﻼ ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﯿﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ وﯾﺮوس از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﯾﺎ واﮐﺴﻦ آن ﮐﺸﻒ ﺷﻮد.

اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺨﻦ از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت آﺳﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ دردﻧﺎک و رﻧﺞآور ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
روزﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺴﯿﺎر وﺧﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭼﯿﻦ و ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎری ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ،ارﺗﻘﺎی
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻓﺮاد ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر در اﺟﺘﻤﺎع و اداﻣﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ و
ﮐﺎر در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ
را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ و درﻣﺎن ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ در روﻧﺪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد؛ اﮔﺮﭼﻪ ﺻﺮف اﻣﯿﺪ دادن ،ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻧﯿﺴﺖ!

اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰارشﻫﺎ در ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻒ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺟﺰاﯾﺮ ﮐﻮﭼﮏ و دور اﻓﺘﺎده از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در اﻣﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری و ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﯾﺎدآور ﻓﯿﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ از ﮐﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻮش آﻣﺪه ،اﻣﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ را ﺧﺎﻟﯽ از
اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮه ﻣﺮدهای ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺣﺘﯽ اﻧﻮاع
دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﮐﻪ ﺑﺮای  ۲۸ﺳﺎل آﺳﯿﺐ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد ،اﮐﻨﻮن ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ،وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺳﺒﮏ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﻓﺮاد را ﺗﻐ ﺮ داده و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز در
ﻣﺴﺎﺟﺪ ،در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ درآﻣﺪ و رﺳﺘﻮرانﻫﺎ،
ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎ و ﮐﺎﻓﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
در ﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮد .ﻫﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻓﻘﯿﺮ و ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺷﯿﻮع
ﮔﺴﺘﺮده ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ  ۲۰۰ﻫﺰار ﻣﺒﺘﻼ در ﻫﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺷﺪه و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻓﻮت ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻫﻨﺪ از آﻏﺎز ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ،ﭘﺮوازﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ درآورد و اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ووﻫﺎن ،ﺗﻬﺮان و ﻣﯿﻼن
ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ و اﻓﺮاد اﺟﺎزه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﻣﻨﺎزل ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺗﺮﺗﯿﺐ دادﻧﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ،ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎ و ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ درآﻣﺪ .رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ،ﮐﺎﻓﻪﻫﺎ،
ﺗﺌﺎﺗﺮﻫﺎ و ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎ در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ از اﺟﺘﻤﺎع اﻓﺮاد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری در ﻫﻨﺪ
ﺑﻪ دوران ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻠﺦ ﺗﺐ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ  ۱۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﻨﺪی ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺷﺶ درﺻﺪ از
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻠﺦ در ﮐﻨﺎر ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﮐﻤﺒﻮد آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ،ﻓﻘﺮ و
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻫﻨﺪی ﭘﯿﺶ از درﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در اﻧﺘﻬﺎ ،ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺮگ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و آﺳﯿﺐﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻤﯽﺷﻮد،
ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻮاردی رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان روﺑﻪرو ﮐﺮده اﺳﺖ .رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﭼﯿﻦ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ

ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﻣﺴﯿﺮی رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد داﺷﺖ ،ﺑﺎ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﺷﺪ .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﺑﺎزان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وارد ﺷﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ »دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ« رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﮐﺮوﻧﺎ را وﯾﺮوس ﭼﯿﻨﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑﺴﯿﺎری ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر را
ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﯿﺮه ﮐﺮده و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ اداﻣﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ﻃﺮﻓﯿﻦ و آﯾﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

