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ها روسیچرا که و سممم  یدانشمممان ا  ن یبرا یبیو عج بیها امر غرروسیو جهش در و رییتغ

گونه  وعیشممدر روزهای گذشمم ه شممون    یم رییها، دچار تغ یجاع نیمعاوال در گذر زما  و در ب

سمم ، قابل ان قال ا یباالتر اریکه با سممرع  بسمم سیکرونا در انگل روسیاز و اف هیو جهش   یج 

اس   اکنو  این نگرانی وجود دارد که شیوع این گونه  نگرا  کرده زیرا نجها   گرید یکشورها

چالش ج های ملی قرار ده   حاکای تری را در برابر های عایقخطرناک در جها   نه    یگو

ر گسمم رده د یها یها و مح ودیلیشممهر لن   را فراگرف ه باعت تعط ژهیبه و که کرونا روسیو

س   مقامات انگل یالدیم  یسال ج  التی انه تعطآس شار ا یسیش ه ا سرع  ان   نیگف ه ان  که 

نوع از  نیعا ه عالئم ا  معاول کروناسمم  روسیاز و شمم ریدرصمم  باالتر و ب 70روسینوع از و

باال،  : تبرینظ یعالئا  اس  که در اکثر کشورها مشاه ه ش ه اس  یکرونا مشابه عالئا روسیو

شیوع اح اال می  ییایبو ای ییدر حس چشا رییتغ ایسرفه خشک م اوم، از دس  داد    نیارود 

شرق از روسیو س ا ( در جنوب  سپ امبر )اواخر تاب سط ماه  شهر لن    س،یانگل یاوا ن  ک ایدر 

کرونا مقررات منع رف  و آم  در لن  ،  روسیبه منظور مهار و انگلیسدول   اتفاق اف اده اسمم  

شرق یعیکشور و مناطق وس نیا  خ یپا  از جاله در ،یآت یروزها یرا برا این کشور یاز جنوب 

س   ساسیکر امیا ش  اعالم کرد که گونه جهش  یسازما  جهان برقرار کرده ا رونا ک اف هیبه ا

کشف ش ه اس   تاکنو  ح اقل ح ود  زین ایدر سه کشور داناارک، هلن  و اس رال انگلیس پس از

س روسیاز و اف هیهف  نوع جهش  ش ه در انگل  هیکرونا به ثب  ر  رت از ق سیکه مورد کشف 

رو به وضعی  ویروس جهش یاف ه کرونا در در نوش ار پیش رخوردار اس  ب ییباال اریبس  یسرا

 شود انگلیس پرداخ ه می
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  ویروس کرونای انگلیسی چیست؟ 

 .هستند رییخود، به طور مداوم در حال تغ زبانیو چرخش در بدن م ریاز تکث یناش یعیطب ییهاجهش قیاز طر هاروسیو

شها حاکیست گزارش شهر ووهان چ 1۹- دیکوو روسیو وعیاز زمان آغاز  سال  نیدر  سامبر   روسیو نی، ا2۰1۹در ماه د

جهش  ای رییتغ 1۷از  یانام دارد و با مجموعهVUI-2020/12/01  دیگونه جد نیکرده استتت. ا دایبار جهش پ نیچند

 و انتشتتار روسیتر شتتدن ویممکن استتت منجر به عنون «کیاستت ا» نیدر پروتئ راتیی، تغیاز نظر تئور شتتود.یم فیتعر

گنته  نکهیا اول شتتود یم 1۹-دیکوو دیگونه جد نیدر مورد ا یستته فاکتور موجن ناران افراد شتتود. انیتر آن در مراحت

سخه ترعیسر دیگونه جد نیشود ایم سترش م ارید یهااز ن صد عنون ۷۰کهیطورهب ،ابدییگ ست.یدر اینکه  دوم تر ا

 یلویس». تشده اس جادیآن ا «کیاس ا» نیئدر پروت یراتییتغ نکهیا نهایتا است و سیدر انال روسیو نینسخه ا نیترجیرا

الوه . عابدییم گسترشانتقال  شیبا افزا روسیاحتمال اصالح و :گویدمی یاز مقامات ارشد سازمان بهداشت جهان «انیبرا

ست، به تدر یوانیح روسیکرونا و روسیاز آنجا که و ن،یبر ا سازگار مجهش یدر ط جیا سان   نیشود، بنابرایها با بدن ان

 یاعمده راتییتغ ایآورد، آیبه دست م یدیجد یهایژگیشود که چه و مشخصشده، الزم است  ییهر جهش شناسا یبرا

گونه  نیدرک ستتازگار استتت که ا نیتاکنون، با ا شتتدهیگردآور یهاداده. استتت یعیتحول طب کیفقط  ایدهد یرخ م

ست،  ردارتریواگ سترش پ یشتریب ییآبا کار تواندیم ایا ضر، تغ یناران نیشتریب .کند دایگ شمندان در حال حا در  رییدان

به نام  یارندهیکنش با گبرهم قیتا از طر دهدیم ازهکه به آن اج روسیاز و یبخشتت .گونه استتت نیا یستتنبله نیپروتئ

ACE2 رشتتد  تیمز روسیستتنبله ممکن استتت به و نیننوذ کند. جهش در پروتئ ینیب یگلو و حنره ه،یر یهاستتلول، به

  .1باز دارد نهیواکسن را از انجام وظ تواندیم ار،یاز طرف د و دهد

ستناده از واکسن کرونای)اول ددسامبر 21اروپا روز  ییآژانس داروکه با وجودی  ییکایو آمر یدو شرکت آلمان ی( مجوز ا

بحث  انالیسکرونا در  افتهیمشتتاهده گونه جهشاما  اروپا صتتادر کرد هیعضتتو اتحاد یکشتتورها یرا برا زریو فا تکونیب

سن یکارآمد ش شیشده را پ دیتول یهاواک ست. دهیک شاه» ا  نانیابراز اطم تکونیشرکت ب اناذارانیاز بن ،«نیاوگور 

 کرونا هم کارآمد هستند. افتهیجهش یهامقابله با گونه یبرا زریشرکت و شرکت فا نیکه محصول مشترک ا کرده است

که  یژنیآنت نیبه گنته شاه .دهدیقرار نم ریواکسن را تحت تاث یاثربخش سازوکارجهش  نیکرده که ا نانیابراز اطم وی

و در نمونه  شتتودیم لیمختلف تشتتک نهیآم دیاستت 2۷۰قرار گرفته از هزار و  زریفا -تکونیستتاخت واکستتن کرونا ب انیبن

جلوه دادن  خطریب یافزود بدون تالش برا او. درصد است کیکرده که کمتر از  رییآن تغ یتا ۹فقط  روسیو افتهیجهش

با   عیستتر یلیامکان را دارد که خ نیا یبه طور اصتتول زریفا -تکونیدر نظر گرفت که واکستتن ب دیبا افته،یجهش روسیو

  2منطبق شود. روسیو افتهیجهش  یهاگونه

سول بد»دکتر  ست که به  یوانیح روسیو کیواقع  در 1۹ دیکوو روسیوگوید: ی میعنون یهایماریمتخصص ب ،«یعیر ا

ست. ا شده ا سان وارد  شت ماه روسیو نیبدن ان ضعبعد از گذ سان تطب تیها خود را با و  یهادهد و جهشیم قیبدن ان

 دارتریپا یروسیو یهاآن دسته از جهش ،یافتد. به طور کلیبا بدن انسان اتناق م روسیو شتریتطابق ب یبرا زین یروسیو

                                                           
 (1/10/1399،«از ابهام یادر هاله یسیانگل یکرونا روسیرفتار و»)خبرگزاری ایرنا، 1
 (2020/12/22، «هم موثر است افتهیجهش روسیو هی: واکسن ما علتکونیشرکت ب»)دویچه وله، 2
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شته باشد. ا یشتریب تیبماند و قدرت سرا زبانیدر بدن م یشتریدر مدت زمان ب روسیهستند که و ه مهم لنؤدو م نیدا

سیو یهااز جهش ست که به نظر م داریپا یرو سد در نوع جهش یا ست. س،یکرونا در انال روسیو افتهیر شده ا شاهده   م

. هم اکنون از آنجا که میکرونا مواجه باشتت روسیمتعدد و یهابا جهش ندهیآ یهاها و ستتالاحتمال دارد که در ماه یحت

 زیآن ن یروستتیمقابله با آن وجود ندارد، جهش و یبرا یقدرتمند نیدارد و فعال رق ییباال تیکرونا، قدرت ستترا روسیو

س ست اریب سیو یهاشبه جه رایز .کمتر از آننلوآنزا بوده ا ست، اما با تزر ازیبقا ن یبرا یکمتر یرو شته ا سرسر قیدا  یا

          شتتتتریب یبقا یکرونا برا روسیو شتتتتریب یهاکرونا، احتمال دارد شتتتاهد جهش یماریواکستتتن و حمله گستتتترده به ب

ش ستاد اپ «یسور دیحم»دکتر  1.میبا رونا ک روسیو دیدرباره جهش جدی بهشت دیشه یدانشااه علوم پزشک یولوژیدمیا

 هایناران نیدر جامعه شده است اما ا ییهایباعث بروز ناران راًیکرونا اخ روسیجهش در و جادی: اعالم خبر اداردمیاظهار 

بار  نیو آخر نینخستتتت نیو ا شتتتودیدر طول زمان دچار جهش م یبه طور کل روسیو رایز .ندارد یپشتتتتوانه علم یلیخ

 پاشیقدر پآن ای شودیداده نم صیتشخ ای یروسیو یهااز جهش یاریاما بس شودیکرونا دچار جهش م روسیکه و ستین

  2.کنندینم جادیا ییزایماریب تیدر وضع یرییهستند که تغ فیافتاده و خن

 وخامت اوضاع در انگلیس 

 انیاز عبور تعداد قربان ترزیاستتتت رو شیدر اروپا در حال افزا یستتتیانال یکرونا روسیو وعیاز شتتت هایکه ناران یدر حال

 روسیو انیکه شمار قربان دیآیمنطقه در جهان به شمار م نیاروپا نخست هزار ننر خبر داد. 5۰۰کرونا در اروپا از  روسیو

کرونا در جهان از اروپا  روسیو انیدرصد از قربان 3۰حدود  هزار ننر عبور کرد. 5۰۰از  دی( 2دسامبر ) 22کرونا در آن در 

رونا ک روسیو یقربان نیکه اول یزمان از .داشته اشت شیافزا ریاخ یهاماه یدر اروپا ط روسیو نیا انیهستند و شمار قربان

 بایننر برسد تقرهزار  25۰کرونا در اروپا به  روسیو انیکه تعداد قربان یگذشته گزارش شد تا زمان هیدر فرانسه در ماه فور

هزار ننر  5۰۰هزار ننر به  25۰کرونا در اروپا از  روسیو انیبود تا قربان ازیروز زمان ن 6۰اما تنها  ،دیماه به طول انجام 8

  3برسد.

شت ستند تعط ایتانیننر در بر هاونیلیم ،گویندیم سیانال یمنابع بهدا نند. اغلن را در منزل بما سمسیکر التیمجبور ه

 نهیقرنط یهاتیهم محدود سیاند و در خود انالرا متوقف کرده سیخود به مقصتتتد انال یجهان، پروازها یکشتتتورها

ست. اروپا تمام مرزها ایگسترده سته و دوباره بازار بورس جهان سیانال یخود را به رو ییو هوا ینیزم یاعمال شده ا  یب

همه این مشکالت تازه به مدیریت متزلزل دولت انالیس در قبال شیوع گونه جهش یافته  قرمز بازگشته است. تیبه وضع

دن ش یکشور قبل از عمل نیا تختیتوسط دولت باعث شد مردم پا دیشد یهاتیاعالم محدود.  دگردیباز مویروس کرونا 

سته جمعتیمحدود نیا شکل د صل یهاستااهیاز لندن فرار کنند. ا یها به   دیدج ریتداب که قطار در لندن قبل از آن یا

 مرتبط سیانال یهابخش اریکه لندن را به د یاصتتل یهادر بزرگراه دیشتتد کیتراف شتتد. تیشتتود، مملو از جمع یعمل

 آمد.به وجود  زیکند نیم

                                                           
 (2/10/1399، «! یسیانگل یشوک کرونا»)سایت الف، 1

 (3/10/1399، «زده نشوند!است؛ مردم وحشت یعیکرونا طب روسیجهش و»)جام جم آنالین، 2

 (3/10/1399، «هزار نفر فراتر رفت 500کرونا در اروپا از  انی: قربانترزیرو»)خبرگزاری فارس،  3
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نا در کرو دیجد روسیبا اشتتاره به اخبار مربوب به و ومیال یدر روزنامه رأ یلیمعروف در تحل لاریتحل« عطوان یعبدالبار»

 وعیشده و ش دایکرونا در آن پ روسیو دیلندن که گونه جد انیم یادیشباهت ز »:نویسدمیو سرعت انتشار آن،  سیانال

د ررار داق یالملل نیب یاالن کامالً در انزوا سیکرونا بود، وجود دارد. انال یکه سرمنشأ گونه قبل نیاست و ووهان چ افتهی

 لیابتالء ما میاز ب یاستتت که احد یمانند شتتتر گر سیهمه پروازها متوقف شتتده استتت و انال مییو بخش اعظم اگر ناو

و  یماریدولت از کنترل ب یشاهد وحشت حاکم و ناتوان م،یکنیم یزندگ سیما که در انال شود. کیکه به آن نزد ستین

که در حال  یو خبر میهستتت اسیو  یداعتما یاز ب یحالت انیدر م انیو جهان یستتیبه شتتهروندان انال یبخشتت نانیاطم

 یدهاامین تجربه از کرونا که پیتکرار اشتباهات نخست میدر جهان از ب یادیز یهااست که دولت نیحاضر منتشر شده، ا

  1«اند.خود را به سرعت بسته یداشت، مرزها یفاجعه بار

 یپاستخ ه استتاز دولت خواستت سیانالرهبر حزب کارگر  «کِر استتارمر» رش ترس عمومی در انالیسبا توجه به گستت

کرونا در  روسیاز و یدینوع جد وعیبا هشتتتدار درباره شتتتوی  کرونا بدهد. روسیو دینوع جد وعیقدرتمند به بحران شتتت

ست روسیو نیا»گنت:  سیانال شده ا شو .از کنترل خارج  شتباه ن ضع کی نی! ادیمرتکن ا ضطرار تیو س یواقع یا ت. ا

بار د مانیا نه ا انالیسمردم  اریدارم  عمل  یجهان یریگهمه نیطور که در هر مرحله از اچالش و همان نیدر آستتتتا

قدم پکرده ند،  ما آن شیا هد گذاشتتتت، ا ند همخوا جام دهد نیها از دولت انتظار دار وعده و  ارید میتوانیم .کار را ان

  2.«مینباش کُند را شاهد یریگمیکننده و تصم جیگ یهاامیغلط، پ دیام ،یرعملیغ یدهایوع

از  شیکشور است. در حال حاضر ب نیا یبهداشت ستمیناران س اریکه او بس هم تصریح کرده است انالیسبهداشت  ریوز

ستانیهزار فرد مبتال به کرونا در ب 18 ستر ی این کشورهامار ست  ییبه اندازه همان رقم باال بایآمار تقر نیهستند. ا یب ا

 دیمقررات جد"خواستته مردم خود کرد. او از همه  ریرا درگ انالیس یکه در اوج موج اول بحران کرونا در بهار ستال جار

سئول تیرا رعا ص تیکنند و م شده ییرفتار کنند که گو یطور دیهمه با. رندیبه عهده با یشخ  نید و اانبه کرونا آلوده 

با  کیکرده که از نزد اعالم( WHO) یستتازمان بهداشتتت جهان ".میرا کنترل کن روسیو میتوانیاستتت که م یتنها راه

شت یهامقام ست. اانالیس  یبهدا ضر بمقام نیدر ارتباب ا شتراک  لیو تحل هیدر حال تجز وقنهیها در حال حا داده و به ا

  3هستند. یقاتیمراکز تحق اریو د یخود با سازمان بهداشت جهان دیگذاشتن اطالعات جد

 وحشت عمومی در اروپا 

 ینشتتستتت یط هیاتحاد نیکرد و ا ینشتتستتت اضتتطرار یاروپا را مجبور به برگزار هیکرونا، اتحاد دیوحشتتت از نستتل جد

ضطرار س ،یا ش ینحوه واکنش فور یبه برر ش نیا یاز برگزار شیقاره پرداخت. پ نیدر ا یسیانال یکرونا وعیبه  ست، ن

با انال یلیو ر ییایدر ،ییارتباطات هوا یتمام ییاروپا یاز کشتتتورها یاریبستتت  الکین»متوقف کرده بودند.  سیخود را 

ستورجن سکاتلند، ریوز« ا سامبر ) 1۹شامااه  اول ا سکاتلند و انال نیتردد ب تیبه وقت تهران، از محدود آذر( 2۹د  سیا

ش یریجلوگ یخبر داد و گنت که برا سبه اقدامات محدود ازیکرونا، ن عیسر وعیاز  شبکه رو ست. بنا بر گزارش    یکننده ا

                                                           
 (2/10/1399، «سیکرونا در انگل دیراز بزرگ درباره نوع جد»)خبرگزاری مهر، 1

 (2/10/1399،«روسیو دیهمزمان با کشف گونه جد سیبه کرونا در انگل انیشمار مبتال روسیو»)خبرگزاری فارس، 2

 ( 2020/12/20، «از کنترل خارج شده است ایتانیکرونا در بر روسیو افتهینوع جهش »)دویچه وله، 3
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شا» شت ا ،«یتودرا ست. ایتالیکرونا در ا روسیو افتهیکرد که گونه جهش  دییتأ زین ایتالیوزارت بهدا بق ط مشاهده شده ا

گاه بازگشتتتته و وارد فرود سیاز انال یبه همراه نامزدش به تازگ دیجد روسیآلوده به و ماریب کی ،ییایتالیگنته مقامات ا

ست. «نویچیومیف» شده ا اکنون به همراه کرونا، هم افتهیجهش روسیگزارش، هر دو فرد آلوده به گونه و نیطبق ا در رم 

از  «زنیهاپکستتوزان»اند. دکتر قرار گرفته نهیاند، در قرنطبا آنها بوده کینزد بابکه در ارت ییشتتان و آنهاخانواده یاعضتتا

شت عموممقامات بهد شابه»باره گنت:  نیدر ا س،یانال یا سترال یموارد م سشده دهید ایدر دانمارک و ا  رایاند و انواع ب

شابه س اریهلند و د ،یجنوب یقایدر آفر زین یم شورها به ثبت ر ست دهیک ش زین یآلمان ماتمقا «.ا  روسیو وعیبه بهانه 

  1لندن شدند. یبه رو ییاروپا یهمه کشورها یخواستار بسته شدن مرزها س،یکرونا در انال دیجد

شت آلمان ممنوعهمچنین  سافران از انال تیوزارت بهدا سامبر ) 22را از  یجنوب یقایو آفر یشمال رلندی، اسیورود م  2د

که در  ی، افراد 2۰21 هیدستتتتورالعمل از اول ژانو نیکرونا اعمال کرده استتتت. طبق ا افتهیجهش  روسیو لیبه دل دی(

ارت گنته وز طبق .کشتتور به داخل کشتتور منتقل شتتوند توزار یقبل دییتوانند با تأیحق اقامت دارند، م ایآلمان اقامت و 

روز  شود. ازیمناطق م نیاز ا میو پرواز مستق یشامل حمل و نقل مسافران با قطار، اتوبوس، کشت تیممنوع نیبهداشت، ا

شته 1۰که در  یمناطق و کسان نی، مسافران ا دی( 4دسامبر ) 24 اند روز گذشته قبل از ورود به آلمان در آنجا اقامت دا

که  یتا زمان»اقدامات گنت:  نیا هیبهداشت آلمان در توج ریوز« اش ان نسی» .شوند شیاکرونا آزم روسیاز نظر و دیبا زین

، سیحمل و نقل از انال تی. ممنوعمیکن یریبالقوه خطرناک به قاره اروپا جلوگ روسیاز گستتتترش و میخواهیم ،میبتوان

 تهافیجهش  روسیدر مورد و یشتتتریکه اطالعات ب یاستتت، تا زمان یاطیاقدام احت کی یجنوب یقایو آفر یشتتمال رلندیا

  2.«میمناطق کسن کن نیکرونا در ا

ست  شاهده و یدر حالگنتنی ا سر روسیکه م شدت م سبز را ناران کرده، اتحاد ،در اروپا دیجد یبه  اروپا هنوز  هیقاره 

ستراتژ ست در مورد ا سته ا شترک در مبارزه با نوع جد ینتوان شور همچنان خودش  روسیو دیم کرونا توافق کند و هر ک

 .دیایکنار ب یفعل طیکه چاونه با شرا ردیگیم میتصم

 تالطم در اقتصاد و بازارهای مالی 

و  1۰۰ «یفوتس»گزارش دادند که شاخص  یمنابع خبر سیکرونا در انال روسیاز و افتهیگونه جهش  ییبه دنبال شناسا

و دالر هم به  ورویدر مقابل  سیپوند انال یدرصتتد از ارزش ستتهام خود را از دستتت داد و نرخ برابر 1.۷ اول دی ماه 25۰

 یهاباعث شتتده تا ارزش ستتهام شتترکت ییپرواز به مقاصتتد اروپا یهاتیممنوع .افتیدرصتتد کاهش  1.6و  1 نیترت

سهام دو غول هواپ ییمایهواپ شرکت بر «یج یا یآ» ییمایسقوب کند.  ست و  زیرویا شیتیکه مالک   ۹ «جت یزیا»ا

صد کاهش  صد و  1۰.2 زانیبه م هیهم در معامالت اول «امالیک-رفرانسیا» سهام. افتیدر صد  5.۷ زین «نکیگتل»در در

  یفرانستتو یدرصتتد و ستتهام گروه هتل دار 4.8 زانیبه م «یپیدیا» یستتهام شتترکت فرانستتو نیکرد. همچن دایافت پ

  3.افتیدرصد کاهش  4.4 زانیبه م زین« آکور»

                                                           
 (1/10/1399«دبسته ش سیاروپا به انگل یمرزها یسیانگل یاز کرونا یوحشت جهان»روزنامه کیهان،) 1

 (3/10/1399،«کرونا افتهیجهش  روسیدر مقابله با و هاییاروپا یسردرگم»)خبرگزاری ایرنا،  2

 (1/10/1399، «بورس لندن سقوط کرد یشاخص اصل»)خبرگزاری ایرنا، 3



 

۷ 

 

ننت با  متیق روس،یو نیبه ا انیتعداد مبتال شینستتبت به افزا یکرونا و ناران روسیو دینوع جد ییبا شتتناستتاهمچنین 

شد و به ز شکه ر 5۰ ریکاهش همراه  شته جا متیق .سیددالر در هر ب  تیدالر تثب 5۰خود را در کانال  یننت هنته گذ

 ،ییاروپا یاز کشتتورها ارید یآن به برخ تیو ستترا یسکرونا در انال روسیاز و یدینوع جد ییحال با شتتناستتا نیکرد با ا

ست وز سیبور ایآ نکهیموجود درباره ا یدهایدر کنار آن، ترد کرد. دایپ شیافزا هایناران سون، نخ  تواندیم سیانال ریجان

 روسیو از یبیو با ترک ستتمسیاز آغاز کر شیپ یاروپا را حنظ کند، کابوس حت هیبا اتحاد یمعامالت تجار تیپس از برگز

به  یدرصد 2.5 یبا کاهش در دوم دی ماهبرنت  ننت. ننت را کاهش داد متیشد که ق تیکرونا با دلهره برگز افتهیجهش

 متیستتنت ق ۷۰دالر و  46آمد و  نییدرصتتد پا 2.5 زین کای. ننت شتتاخص آمردیستتنت در هر بشتتکه رستت 68دالر و  4۹

  1خورد.

 یاهتیفعال قیدوباره و تعل یهاتیاعمال محدوداقتصاددانان عرب را ناران کرده زیرا کرونا  روسیاز و دیجد یاظهور گونه

 روسیو وعیبر اثر ش یسال جار یدر ابتدا صادرکننده ننت وارد کند. یهاکشور به یادیز یهاخسارت تواندیم یاقتصاد

با انتشار خبر ساخت واکسن اما  دیدالر رس 2۰یاآن به بشکه متیکه ق افتیکاهش  یاسابقهیننت به طور ب متیکرونا ق

شکه ننت به  ییکرد تا جا دایپ شیافزا یننت تا حدود متیکرونا ق س 51که هر ب شورها در  .دیدالر ر صورت ناتوانی ک در 

 رود قیمت ننت دوباره سقوب چشمایری داشته باشد.مقابله با شیوع گسترده کرونا بیم آن می

 واکنش ایران 

شت ،«یرچیحر رجیا» سی می معاون کل وزارت بهدا صوص اقدامات ایران در مقابل ویروس جهش یافته انالی گوید: درخ

ش زین رانیدر ا ستق یو پروازها میکنیم یریایده، به دقت پاقدامات الزم انجام  شده  میم ستان متوقف و لغو  به و از انال

 میکنیم یمسافران را بررس نیتست مبدا ا جهی. نتشوندیاز انالستان هم کنترل م میمستق ریغ یاست. مسافران پروازها

را هم که قبل از اعالم  یهمه کستتان شتتوند،یم نهیروز قرنط 14مشتتکوک  فرادو ا شتتودیاز آنها تستتت گرفته م رانیو در ا

 روسیاز و یمورد چیهنوز ه. میریگیو اگر الزم باشتتد از آنها تستتت م میاکرده یشتتده اند، هم غربالار رانیوارد ا سیانال

هم  پرواز نیبه انالستان لغو و متوقف شده، آخر میمستق یمشاهده نشده، همه پروازها رانیدر ا سیدر انال افتهیجهش 

د به کشور بودن سیکه در انال یرانیخلبان و پرسنل پرواز ا یکسریبرده و فقط  رانیمسافر را از ا یکسریبوده که  یپرواز

ست. ست که انال نیا افتهیجهش  روسیو نینکته مهم درباره ا برگردانده ا شورها ادعاها یلیها که در مورد خ یسیا  ییک

 .2شده، موضوع را کتمان کردند ییشناسا روسیش وداشتند، خودشان از س تامبر که جه

  نتیجه گیری 

ونه گ ییزا یماریتوان گسترش و ب شی. اما افزاریخ ایکرونا را مرگبارتر کرده  روسیجهش تازه، و ایآ ستیهنوز مشخص ن

 یترشیافراد ب یمواجه شوند. وقت یابا مشکالت تازه هامارستانیامر باعث خواهد شد تا ب نیاست و هم یکرونا قطع دیجد

سرعت کرونا با ستانیب یهابه تخت ازین رند،یبه  ستر یبرا یمار ضا ابدییم شیکردن آنها افزا یب ست ف  یکاف یو ممکن ا

                                                           
 (2/10/1399، «دالر کاهش داد 50 رینفت را به ز متیق یسیانگل یکرونا»،اعتمادآنالین) 1

 (3/10/1399، «را کتمان کردند یسیانگل یوجود کرونا هایسیانگل»)رجانیوز، 2
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که این ویروس از روزهای آخر تابستان در جنوب شرق انالیس با وجودی به کرونا وجود نداشته باشد. انیهمه مبتال یبرا

دسامبر  18سازمان در  نیکه ادیگویم سیانال یعضو سازمان سالمت عموم« نزیسوزان هاپک»بوده است  در حال شیوع

ست و دولت انال نی(، اآذر28) سانده ا ضوع را به اطالع دولت ر شت  سیمو سازمان بهدا ضوع را به  هم در همان روز مو

ست. یجهان سازمان جهان نیاعالم ا منتقل کرده ا شرا یامر به  سامبر،  ۹ یعنیاز آن  شیبوده که ده روز پ یطیدر   62د

 1 درصد بوده است. 28تر رقم حدود سه هنته قبل نیاند و ابوده روسیو دیدرصد موارد مبتال به کرونا مربوب به گونه جد

امطلوبی ن اناارانه نظام بهداشت و درمان انالیس است که در مواجهه با ویروس کرونا عملکردله ناشی از نااه سهلئاین مس

افزایش احتمال را  نیانتشتتار آن، ا یستترعت باال و توجه به د،یگونه جد نیدر اعالم وجود و ظهور ا ریتاخداشتتته استتت. 

شد و تاث ارید یبه کشورها این ویروس که دهدمی شده با سطح جهان راتیهم منتقل  شود.  یآن در  هم اکنون مشاهده 

اند ردهک قیرا متوقف و تعل سیانال به هواپیماهای ایرانی یاند که پروازهااعالم کرده کشورمانکشورها از جمله  بسیاری از

شان خواهد داد غنلت مقامات انالیسی تا چه اندازه دردسر تازه ای برای مردم دیار کشورهای جهان در و گذشت زمان ن

 پی خواهد داشت.  

 

                                                           
 (1/10/1399، «کرد؟ یلندن پنهانکار ایکرونا؛ آ روسیو یسینسخه انگل وعیابعاد ش»)خبرگزاری تسنیم،  1


