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 بيماری. (WTO (2), 2020) بردیمبسر  12ووید ک واگيردار تاکنون، در تالطم ناشی از بيماری 2112جهان از اواخر سال 

و  دینورد پذیر داشته باشد. در اندک زمانی، مرزهای جهانی را درهای فراوانی برای جهان آسيبآموختهتواند درسکه می

 و ، اجتماعیاقتصادی هديتندرهماز شبکه پيچيده و که متأثر و تمامی کشورهای جهان ی جغرافيای وارد سایر فضاهای

 بودند گردید. های فضایی کنش

ه چون ک است نیا هاهيفرض. یکی از ميکروسکوپی تهدید شد اتریزترین موجودیکی از بيست و یکم، توسط جهان قرن 

را به  هاپاسخو  هاواکنشترین است، طبيعت صریحی جغرافيایی نادیده گرفته شدههاستمياکوسالزامات نظم طبيعی 

اولين و آخرین  12(. البته کووید Andrawes, 2020و در صورت تداوم تخریب نيز خواهد داد ) کنندگان خود دادهتخریب

جهانی  ی واگيردار و قابل گسترشهایماريب، بلکه بخشی از روند تاریخی پدیده باشدینماپيدمی پاندميک در زندگی بشر 

، سازمان ستد نیا ازی اتجربهدر کره زمين است، که موارد دیگر آن نيز در آینده ظهور خواهند کرد. بنابراین بر پایه هر 

های محلی، نهادهای مدنی و شهروندان باید همواره الگوی واکنشی مناسب و های ملی، دولتبهداشت جهانی، حکومت

 ها طراحی و با آمادگی قبلی اجرا نمایند. سينرژیک را برای تقابل با آن

دار یا هر موجود دیگری( در یک فضای ميکرو، خوار پولکچهرگانيسم زنده )خفاش، موراز یک اُ جهش جهانی این ویروس

ی بود که اونهگه بآن گسترش  و ليکن الگوی انتقال (.Hui and others, 2020) یعنی بازار محلی در شهر ووهان آغاز شد

 پيدایش محلی،(. Roumina, 2020) درآمدیک اپيدمی جهانی و پاندميک  صورتبهفضای کروی را فرا گرفت و  سرعت به

و  هاحکومت زيدآمیتردجهانی، واکنش متفاوت و فراگيری ضعف دانش علمی، سرعت انتقال، الگوی پخش جغرافيایی، 

مواجهه مشترک جامعه جهانی با ، شهروندان و هاای برای حکومتتواند تجربهمی ،آن جانبههمهو مخرب  اتتأثيرنيز 

 .تهدیدات مشابه در آینده باشد

)سازمان بهداشت جهانی،  استبوده و تمامی کشورهای جهان را در برگرفتهگير هانی، الگوی انتشار ویروس همهدر سطح ج

، تنها از ورود آن برای زمان محدودی اندقدرت کنترلی باالیی در مقابل انتشار آن داشته که ی. حتی کشورهای(6/2/1922

. در حال حاضر اندرهایی نيافتهو سيطره جهانی هراس کرونایی پيامدهای دهشتناک اقتصادی از و  اندکردهجلوگيری 

زیع و زنجيره توليد، توت. اسکاهش چشمگيری یافته ،این هيوال تأثيرجهان تحت  و اجتماعی اقتصادی فضایی، هایکنش

های توليدی (. بدليل کاهش فعاليتNguyen, 2020) استمدت از روند طبيعی خارج شدهمصرف جهانی، حداقل برای کوتاه

ی، قتصادا هایبسياری از فعاليتترین حد خود رسيد و بهای آن نيز منفی شد. و حمل و نقل جهانی، مصرف نفت به پایين

 توریسم اجتماعی، فرهنگی، علمی و اداری همچون کسب و کارها، تجارت، حمل و نقل، آموزش، مناسک مذهبی و دینی،

در  سقوط شاخص بورسجهان و  یسير کاهشی رشد اقتصاد گردید.گيری مواجه ر سراسر جهان با افت چشمد و غير آن

https://www.mashreghnews.ir/news/1048858/%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://www.marketplace.org/author/janet-nguyen/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/12/12/2215220/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/12/12/2215220/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://salameno.ir/detail/43253476
https://salameno.ir/detail/43253476
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ای شبکه. (The Economic Times, 2020) در جهان است کروناانتشار پاندميک  کنندهنگرانیافته عالئم کشورهای توسعه

ز سوی ایافته صنعتی توسعه ات گسترده این پدیده در کشورهایتأثيرو  جهان از یکسوتنيدگی اقتصادی درهمبودن و 

 رسدیم به نظر بر کل اقتصاد جهان سایه خواهند افکند. هابرای مدت آن ناشی ازموضوعاتی هستند که دگرگونی دیگر 

سایه سنگين الگوی پخش جهانی توليدات اقتصادی چين، با انتشار سریع ویروس کرونا در سایر مناطق جهان رابطه 

افتاد، احتماالً به این سرعت گسترش جغرافيایی/ با چين اتفاق می رمشابهيغمستقيم دارد. چنانچه این پدیده در کشوری 

دهنده قدرت و نفوذ ژئوپليتيکی چين در سایر فضاهای . الگوی مکانی و زمانی انتشار کرونا، نشانکردینمفضایی پيدا 

 جغرافيایی کره زمين است. 

ود این ویروس نمودند، ليکن اگر چه برخی از کشورها اقدام به بستن مرزهای جغرافيای سياسی خود جهت ممانعت از ور

های و غيرسيستماتيک و ناقص مرزها در مقياس زدهشتابتوفيقی نيافتند و انتشار آن جهانی شد. بستن و یا کنترل 

ها بود، که تنها بخشی از کشورهای جهان تا حدودی موفقيت نسبی در این مختلف محلی و ملی اولين اقدام حکومت

و  المللیرسد بستن و یا کنترل شدید مرزهای بين(. البته به نظر میWorldometers Website, 2020زمينه کسب کردند )

ا تقليل لغو و ی هدف بای انسانی، هاسازهزیستگاه  عنوان بهداخلی کشورها با نگرش سلولی به مکان و فضای جغرافيایی 

 ی اپيدميک و حفاظتهایماريبمکان کنترل ی است که احل راه، ریناپذاجتنابی هاضرورتی فضایی تا سرحد هاتراکنش

 . کندیمی انسانی ميکرو و ماکرو را فراهم هاسازهو  هاانساناز ایمنی و سالمت 

( و سپس Shadi, 2020) 12جغرافيایی اپيدمی کووید  نشأخاستگاه و م عنوان بهحکومت و دولت چين  متأسفانهولی 

یی اعتنایبهای ملی کشورها نسبت به این مسئوليت سياسی/ جغرافيایی آن حکومت به دنبالو  ،سازمان بهداشت جهانی

ناقص و نارسا عمل کرده و  صورت بهو  ريتأخکرده و از اتخاذ استراتژی ژئوپليتيکی برای مهار آن غفلت نمودند، و یا با 

ها باید مسئوليت ندميک شدند. آنپا صورت بهکروی و  ،باعث انتشار این ویروس خطرناک واگيردار در مقياس جهانی

در اقدام مناسب برای مهار کرونا و توسعه تهدید بهداشتی  ريتأخی به استراتژی مزبور و یا توجهیبی یا توجهکمعواقب 

را  کندیمی انسانی و نيز کليت جامعه بشری عمل هاسازهزیستگاه  مثابه بهعليه فضاهای جغرافيای خرد و کالن که 

 بپذیرند. 

 جغرافيایی نسبت به بحران ویروس کرونا وجود داشت. در واکنش فضایی/ هاحکومتداقل یک تفاوت بين رفتار اوليه ح

اتخاذ استراتژی با حکومت چين ليکن  .چين شروع شدکشور از استان ووهان در بخش مرکزی  این بحرانآن اینکه، 

 گيرانههای سختسياستهای متقابل فضایی/ مکانی، و اعمال جغرافيایی ایزوالسيون مکانی و قطع یا کاهش شدید کنش

ولی  (.Financial Times, 2020) گردید چين جغرافيایی کشور فضاهایو  هابه سایر مکانحکومتی مانع از پخش بيماری 

https://www.scfr.ir/fa/?s=%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.scfr.ir/fa/?s=%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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واکنش  هاحکومتآمریکا،  متحده االتیاتعدادی از کشورهای اروپایی، ایران و  در برخی از کشورهای جهان همچون

 و مکان سرعت از کانون به و غيرسيستماتيک انجام دادند و سبب شدند که اپيدمی مزبور زيدآمیتردی، ريتأخجغرافيایی 

 یکنترل لرقابيجغرافيایی غ ودگید و آلوش شرمنتکشوری کشوری و برونی جغرافيایی دروناوليه بيماری، به سایر فضاها

 نماید. یجادارا 

لوژی از ایدئو نظرصرفی سياسی منسجم و دارای توان کنترلی باال، هادستگاهرسد این تجربه نشان داد که به نظر می

و  رتمسئوالنهیک امر حياتی،  عنوان بهسالمت و مصالح شهروندان خود  ،سياسی مربوطه، در رابطه با امنيت زیستی

ی تواند منشأ و سرآغازی برای بروز تحول نگرشکنند. این تجربه میهای سياسی متکثر و ناتوان عمل میتر از سيستمموفق

ورات و اینکه تص ؛های حکومتی در جهان باشدهای سياسی و پارادایمو ایدئولوژیک در شهروندان کشورها نسبت به اندیشه

 ها تغيير دهند. ها و نيز معيار مقبوليت و مشروعيت آند حکومتو انتظارات خود را از ساختار و کارکر

بکه هایی که در شیافته و نيز آنتر با چين، نشان از این دارد که کشورهای توسعهسطح توسعه و نيز ارتباطات گسترده

اد مبتال و بيشترین افر درگير این ویروس شدند. بيشترین افتهينتوسعهبيشتر از کشورهای  ،تر هستنداقتصادی چين وابسته

ن، با ی و نيز سطح وابستگی به اقتصاد چيافتگیتوسعهرسد بين کشورها هستند. به نظر می ونهگنیا ازافراد کشته شده 

سطح باال و  کنندهمنعکس(. این امر Goldin, 2020افزایش افراد مبتال و انتشار ویروس کرونا رابطه مستقيمی وجود دارد )

غرافيایی کانون و خاستگاه ج عنوانبهکشورها با کشور چين  نگونهیاها و وابستگی متقابل فضایی بين ی تراکنشچندوجه

ها، و سپس قرار گرفتن چرخه که در وهله اول باعث اصابت انتشار ویروس از چين بر فضای جغرافيایی آن است؛ 12کووید 

ف یند باعث پخش مضاعن فرآشورهای ثانی و ثالث گردید. ایی و محلی کامنطقهپخش ویروس در الگوهای کنش فضایی 

ی ريگهمهفراگيری جهانی آن شد. انتشار و  تاًینهای دیگر و هاقارهدر فضاهای جغرافيایی کرونا تر ویروس و گسترده

شرقی،  غربی وویروس مزبور در کشورهای عربستان، ایران، ایتاليا، ترکيه، خاورميانه، فرانسه، انگليس، کشورهای اروپای 

دل باشند، در قالب میافته و یا مرتبط با اقتصاد چين میمریکا و کانادا و غيره که عمدتاً جزو کشورهای توسعهآروسيه، 

 وابستگی متقابل جغرافيایی/ فضایی موصوف قابل تبيين است. 

شار، عامالت خود را با کانون انتتهای فضایی و تراکنشالمللی، کشورهایی که در مرحله اول گسترش ویروس، در سطح بين

 هدیدکه با جدی نگرفتن تنظير ایران یعنی کشور چين کاهش داده یا مدیریت کردند، آسيب کمتری دیدند و کشورهایی 

  .فضایی را در بازه زمانی بيشتری تداوم دادند، در معرض آسيب بيشتری قرار گرفتند هایتراکنش، مزبور

های متعددی مواجه هستند. در اکثر کشورهای مبتالبه، اقتصاد ملی ر سطح ملی با چالشبيماری، د با کشورهای درگير

است. تخصيص منابع مالی هنگفت برای پيشگيری، رسمی و غيررسمی به خود گرفتهصورت بهها آرایشی کرونایی آن
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از سوی  .استها تحميل کردهآن را به اقتصادفشارهای زیادی های درمانی، هزینه تأميناقالم پزشکی و  تأمينمبارزه، 

یند رشد آفر و های بزرگ باالدستی سبب کاهش توليد ملی شدهمتوسط و بنگاه ،کارهای کوچک و دیگر، بحران در کسب

های است. در سطح غيررسمی اقتصادی نيز، رونق اقتصاد سياه در سيستمو توسعه اقتصادی را با چالش بزرگی مواجه کرده

که سطح  یاست. این مسئله در کشورهایتر نمودهها را در چنين شرایطی عيان، ناکارآمدی آنکافاقتصادی دارای ش

 هر. تتر اسکنند و از منابع مالی و ذخایر مناسب مادی برخوردار نيستند وخيمای از ویروس را تجربه میانتشار گسترده

ای هاست و ضرر و زیان توسعه حال درار بيشتر از کشورهای یافته بسيدر کشورهای توسعه رفته دست ازهای هزینه چند

 شود. ها نيز بيشتر میآن

 پذیری کمتری در مواجهه با ویروس دارندگونه که از نظر پزشکی، افراد سالم با سيستم بدنی ایمن و مقاوم آسيبهمان

(WHO (2), 2020)توان عبور از بحران را خواهند داشت  ،شرایطیآور در چنين های قوی و تاب، در سطح ملی نيز، سيستم

. احتماالً، آثار کرونا در چنين بحران کرونا مواجه خواهند شدپيامدهای های ضعيف با چالش بزرگ ناشی از و سيستم

 هایی برای چندین دهه باقی خواهد ماند. سيستم

سرعت چند دهه اخير است که بهژئوپليتيکی ای هترین بحرانسابقهبا توجه به مطالب فوق، بحران کرونا یکی از کم

یر پذها و فضاها را آسيبو امنيت جغرافيایی، زیستی، اقتصادی و اجتماعی مکان غيرقابل باوری در جهان منتشر شده

 منشأ این ویروس هر است.گير کردهای فرو برده و تا حدی زمينالعادهکرده و جهانيان را در شوک گسترده و نگرانی فوق

 نفر را مبتال کرده وها ميليونزمانی گسترش یافته، گير است. در اندکچه و یا هر کجا باشد، اثرات و پيامدهای آن جهان

يرقابل غ یافته با کندی است. روند رو به رشد اقتصاد جهانی را در کشورهای توسعههزار نفر را به کام مرگ کشانده ینچند

توسعه درگير با این پدیده را به سمت ورشکستگی و یا فروپاشی حال کشورهای درمواجه ساخته و ممکن است  باوری

ليکن از طریق افراد و نيازها و  ،ایافزاری دارد و نه تجهيزات پيچيدهاقتصادی سوق دهد. این دشمن خطرناک، نه جنگ

و  شده لیمدت تبدان در کوتاهترین چالش جهبه بزرگ و استاجتماعی بشر گسترش یافتهفضایی، اقتصادی و تعامالت 

به حداقل ی و جهانی امنطقهی، ملی، اهيناحهای محلی، در همه سطوح و مقياسرا  چندجانبهو  های فضایی دوجانبهکنش

 .استرسانده

طلب  جدیدی را در تفکر بشری عملياتی ، پارادایممشابه و پاندميک نوظهوری هایماريبو  مقابله با تهدید کرونا بنابراین

بين کشوری های ، همکاریوابسته به همو  دهيتندر جهان درهم قدرتروابط های ناشی از سازیکه فارغ از دشمن کندیم

اگر حتی هيچ کشوری به تنهایی، بخشد. واقعيت این است که جهانی را ضرورت میی و امنطقههای در مقياس
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ن را ندارند. های شبيه آتوانایی کامل مقابله با تبعات بحران کرونا و یا بحران ير آمریکا باشد،ترین کشور جهان نظقدرتمند

 . ستابر مبنای راهبردی ژئوپليتيکی ای جهانی خروج از آن نيز نيازمند اندیشهراه همچنان که بحران کرونا جهانگير است، 

ار آن بلکه تهدید و انتش ستاختصاصی یک یا چند کشور ني ،ميکروبی دهد که تهدیدتجربه این بحران جهانی نشان می

در یک کشور به معنی تهدید و انتشار آن برای همه کشورهای جهان و تمام بشریت و احتماالً حيات کروی در زمين است 

(WTO (3), 2020 همچنين مقابله و کنترل این تهدید .)ياسیسسيستم حکومت ملی و یا تر از توان یک بسيار گسترده 

ا ب جانبه وهمه هایبه همکاری ءهيچ جایگزینی برای کنترل آن به جز اتکا رونیا ازای مانند اتحادیه اروپاست. منطقه

ا برای ر ژئوپليتيکی بر مبنای صلحتواند یک الگوی همکاری مشارکت تمام کشورهای جهان وجود ندارد. این بحران می

 .شکل دهد دیهای نوپدبحران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اند از:هاي پاندميک در جهان عبارتبرد ژئوپليتيکي مقابله و کنترل بحران کرونا و ساير اپيدميابعاد راه

نهاد مدیریت سياسی فضای  عنوانبهی اوليه و آنی شورای امنيت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ریپذتيمسئول. 1

ها ، و سپس بسيج فوری کشورها و حکومتالمللیتهدید امنيت بين عنوانبهی پاندميک هایدمياپکروی در پذیرش 

 برای مقابله و کنترل آن، با محوریت سازمان بهداشت جهانی

گرفتن مدیریت پروژه عملياتی مقابله و کنترل جدی  به عهدهی ذاتی سازمان بهداشت جهانی برای ریپذتيمسئول. 2

 مشاوره و غيره  ،ارشادی ،قیاخال صرفاً اپيدمی در همان آغاز پيدایش؛ و اکتفا نکردن به ایفای نقش 

تهدید امنيت  عنوانبههای عضو سازمان ملل متحد، ایجاد نگرش و تلقی مشترک از اپيدمی در بين همه حکومت. 9

 هاملتملی برای همه کشورها و 

های المللی و ایجاد سازوکار مقتدر برای شکل دادن به همکاریهای بينگرفتن ابتکار عمل همکاری به عهده. 4

ای و جهانی توسط سازمان بهداشت برای مقابله با اپيدمی در سطوح منطقه مؤثرکشوری سریع و نحکومتی و بينبي

 جهانی 

ر با المللی به کشور/کشورهای درگيی بينامشاورههای عملياتی کمک و پشتيبانی تخصصی، فنی و ی تيمدهسازمان. 5

 اپيدمی

المللی و نيز بسيج امکانات بين ،ی همگانی کشورها در مبارزه با اپيدمیریپذتيمسئولو تعهدات ناشی از  کار ميتقس. 6

 درگير برای پشتيبانی از کشورهای درگير توسط سازمان بهداشت جهانی و کشورهای غير

ونتگاهی ی، محلی و سکاهيناحای، ملی، المللی، منطقهپارچه مدیریت سياسی فضا بين سطوح بينایجاد سيستم یک. 7

 با اپيدمی مؤثر، هدفمند و افتهیسازمانهای ملی برای تقابل در تعامل بين سازمان بهداشت جهانی و حکومت
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 های ملیبه درون فضای جغرافيایی کشور و زیستگاه ملت توسط حکومت هایدمياپتلقی تهدید امنيت ملی از انتشار . 8

 مقياس خانوادگی سکونت( حاًيترجدر مقياس ميکرو ) هاانسانها و فضاهای زیست داشتن نگرش سلولی به مکان. 2

عادی  تیهای نوپدید و حهای فنی، نهادی و تخصصی برای پایش و هشدار ملی در رابطه با اپيدمیتعبيه سيستم. 11

 در کشور

های ملی برای مقابله و کنترل تهدیدات ميکروبی و حفاظت از امنيت زیستی پذیری سریع و مؤثر حکومتمسئوليت. 11

 ها ها در برابر اپيدمیشهروندان و سکونتگاه

ا ور و کاهش یهای زمينی، هوایی و دریایی کشانسدادی مرزها و گذرگاه اناًياحفعال کردن سریع کارکرد کنترلی و . 12

شورها و ویژه با ککشوری بههای جغرافيایی/ فضایی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برونتوقف تراکنش

 فضاهای جغرافيایی آلوده

 ی ساختاری و کارکردی و دادن اقتدار به سيستم عامل ملی و محلی مقابله با اپيدمیبخشانسجامساماندهی و . 19

 یکشوری متهم به آلودگهای جغرافيایی )مکانی/ فضایی( درونکنترل جدی و تقليل تراکنش ،فوری ایزوالسيون. 14

 ها از بقيه شهروندانهای بهداشتی بر افراد آلوده و تفکيک و ایزوالسيون مکانی آناعمال کنترل. 15

پذیری اخالقی و حقوقی در قبال سالمت دیگر شهروندان، و نيز توجيه شهروندان و نهادهای مدنی بر مسئوليت. 16

 ی مقابله و کنترل اپيدمیهابرنامهها با حکومت و جلب همکاری و همراهی آن

ضمين و ت أمينت هدف با نده کشورسيس و یا ساماندهی نهاد ارتش زیستی پایدار در برابر تهدیدات زیستی آیأت. 17

 کشوریها و فضاهای جغرافيایی درونامنيت بهداشتی، غذایی، جسمی و روانی شهروندان و مکان

 بين سطوح ملی، استانی، محلی و قدقي کار ميتقسی با چندبعدبرقراری سيستم مدیریت منسجم چندسطحی و . 18

 سکونتگاهی در شرایط فراگيری و پخش اپيدمی در پهنه کشور

خدمات اجتماعی  تأمينهای محلی برای و انجام اقدامات جبرانی توسط حکومت مرکزی و دولت هااستيس اتخاذ. 12

ی اقتصادی و مالی و غيره در دوره هاتیحمای شغلی، هابيآسو رفاهی، ایمنی زیستی، خدمات بهداشتی و درمانی، 

 ها از منابع عمومی و ملیی آنهانهیهزين يپذیر و تعیا آسيب زدهبيآسانتشار اپيدمی برای شهروندان 

یند آبا آغاز روند کاهش و انقباض فضایی/ اجتماعی آن در کشور، اجرای فر زمانهمپایش مستمر وضعيت اپيدمی و . 21

ی سازیعادی جغرافيایی/ اجتماعی در سطوح محلی و ملی توسط حکومت مرکزی، و هاتیمحدودتدریجی کاهش 

 آمدن به مرحله پایانی بحران نائلشرایط زندگی شهروندان در کشور و 
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