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الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان و نیکول پاش��ینیان، 
نخست وزیر ارمنستان، به دعوت والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه، به ش��هر سوچی رفتند تا نشست س��ه جانبه ای را در 
جمعه گذشته برگزار کنند. هرچند که این نشست در آستانه 
سالگرد جنگ ناگورنو قره باغ و صحبت در مورد توافقنامه های 
9 نوامبر 2020 و 11 ژانویه 2021 بود اما شکی نیست که این 
نشست به دلیل درگیری های نظامی بین دو طرف در روزهای 
گذشته و کشته و زخمی شدن نیروهای دو طرف برگزار شده 
است. در واقع، شکنندگی اوضاع بین دو طرف آن قدر جدی 
است که پوتین الزم دیده با فراخواندن رهبران دو کشور، نقش 
پدرخواندگی خود را ایفا کرده باش��د اما آیا این نقش آن قدر 
تأثیر دارد که بتواند مانع تنش بعدی ش��ود؟ تصویری که از 
نشست سوچی منتشر شد گویای وضعیت بود. پوتین در یک 
سوی میز بزرگی نشسته بود که سوی دیگر علی اف و پاشینیان 
نشسته  بودند. از گزارش های مربوط به این جلسه پیدا است که 
این دو شکایت های خود را به پوتین عرضه می کردند و پوتین 
در نقش یک پدرخوانده سعی می کرد نوعی آشتی و مصالحه 
بین این دو ایجاد کند. علی اف مدعی رعایت توافق آتش بس 
بود اما پاشینیان موارد متعدد نقض آتش بس از سوی ارتش 
آذربایجان را یادآوری می کرد و در مقابل، علی اف از مقاومت 
ارمنستان در مقابل ایجاد کریدور ارتباطی بین آذربایجان و 
جمهوری خودمختار نخجوان شکایت داشت و پاشینیان موانع 
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هر چه به هش��تم آذرماه یعنی زمان تشکیل نشست هسته ای 
1+4 نزدیک تر می ش��ویم ، اتفاقاتی در آستانه این نشست رخ 
می دهد که نش��ان از برنامه هدفمند آژان��س و غرب و برخی 
کش��ورهای منطقه برای س��نگین کردن فضا علیه جمهوری 
اس��امی دارد تا ایران اس��امی با یک حجم قاب��ل توجهی از 
فشار  ها پای میز مذاکره بنشیند و به خیال خام آنها بدون گرفتن 
امتیازی ، صرفاً امتیاز بدهد. یک بار فان کشور اروپایی در نقش 
پلیس خوب وارد صحنه می شود و زمان دیگر، همان کشور در 
جایگاه پلیس بد ، نقش بازی می کند. در همه این س��ال  ها که 
موضوع هسته ای ایران در دستور کار آژانس بوده است ، رفتار 
سه کشور اروپایی و امریکا با جمهوری اسامی ، مواجهه جامعه 
جهانی با ایران تفس��یر می ش��ود.  جامعه جهانی مورد ادعای 
غربی  ها این روز  ها تبدیل به ابزاری برای فش��ار به کشورهای 
مستقلی همچون ایران شده است. این در حالی است که با وجود 
آشکار بودن این همه دشمنی های برنامه ریزی شده علیه ایران، 
برخی افراد و جریانات سیاسی که حیات خود را در وجود چنین 
جامعه مسخ شده ای تعریف می کنند، فریاد بر می آورند که مگر 
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اظهارنظرهاي طلبکارانه مدیران فدراس��یون فوتبال تمامي 
ندارد، همان هایی که وعده هاي بزرگ مي دادند امروز به جاي 
آنکه پاس��خگوي عمل نکردن به وعده هاي شان باشند براي 
رسیدن به زیاده خواهي هاي خود این و آن را واسطه مي کنند. 
مشکات مالي و تأثیر تحریم هاي ظالمانه در پرداخت نکردن 
مطالبات بین المللي چالش جدیدي نیست و سال هاست که 
دس��ت فوتبالمان را در پوست گردو گذاش��ته، ولي مدیریت 
فعلي فدراسیون طوری همه معضات جدي فوتبال ایران را به 
تحریم ها ربط مي دهد که انگار روز اولي است که دشمنان براي 
تحت فشار قرار دادن کشورمان دست به دامن تحریم شده اند. 
رفیعي، مشاور رئیس فدراسیون فوتبال در مصاحبه اي با سایت 
فدراسیون از همه مسئوالن کشوري تقاضاي همکاري کرده 
است: »پول داریم، اما به دلیل تحریم نمي توانیم از آن استفاده 
کنیم. از همه افرادي که صداي من را مي شنوند، به ویژه ریاست 
جمهور، وزیر امور اقتصاد و دارایي، وزیر امور خارجه و نمایندگان 
مجلس مي خواهیم کمک کنند. به این دلیل پول مي خواهیم 
که قادر به برداش��ت پول خودمان نیستیم.«  جالب است، آقاي 
مشاور انتظار دارد همه مدیران ارشد کشور صداي زیاده خواهي هاي 
فوتبالي ها را بش��نوند و حتي بحث مذاکرات پیش رو را هم وس��ط 
کشیده است. آقایان انتظار دارند کل مملکت دست به سینه منتظر 
باشند و هر خواسته اي را که از سوي فدراسیون مطرح مي شود بدون 
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روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
يک شنبه 7 آذر 1400 - 22 ربيع الثانی 1443
سال بيست و سوم- شماره 6359 - 16 صفحه

قيمت: 2000  تومان

    رئیس سازمان توسعه تجارت:  سوریه قطعاً به اتحادیه عرب باز خواهد گشت ما باید از این فرصت استفاده کنیم 
و با راه اندازي خطوط تولید، بتوانیم از ظرفیت هاي ایجاد شده بعد از بازگشت سوریه به این اتحادیه بهره ببریم. 
در مورد پاکستان مي توانیم از صادرات قطعاتي که به این کشور داریم استفاده کنیم. در مورد قزاقستان نیز 
باید از ظرفیت هاي اتحادیه اوراسیا استفاده کرد. صادراتي که ما به قزاقستان داشته باشیم مي تواند به باقي 
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 راه  اندازي  برند مشترك لوازم خانگي 
با پاكستان و قزاقستان

    به تازگي اسناد ملي نگهداري شده در سازمان اوقاف به  دلیل 
ترکیدگي لوله آب از بین رفته اند، یک منبع آگاه در گفت وگویي، 
جزئیات این ماجرا را در اختیار »جوان« قرار داده و تأکید کرده 
که انکار این مشکل از احیا و نجات این اسناد جلوگیري مي کند. 
وی می گوید سازمان اوقاف داراي یک آرشیو مرکزي در خیابان 
نوفل لوشاتو اس��ت که در طبقه منفي دو یک ساختمان قرار 
دارد که قبًا از شهرداري خریداري شده بود. این طبقه قبًا در 
ساختمان خریداري شده، محل استخر بوده است! وقتي سازمان 
اوقاف این ساختمان را خریداري کرد، این استخر را به آرشیو 

مرکزي اسناد خود تبدیل کرد

    تیم دانش آموزي ایران توانست در چهاردهمین المپیاد 
جهاني نجوم و اخترفیزیک سال 2021 به دو مدال طا، پنج 

مدال نقره، دو مدال برنز و یک دیپلم افتخار دست یابد

    همزمان با 100روزه شدن دولت آیت اهلل سیدابراهیم رئیسي، 
مرکز افکارسنجي »کیو« نتیجه تازه ترین نظرسنجي خود را درباره 

نظر مردم در مورد دولت سیزدهم منتشر کرده است

درخشش تيم دانش آموزي 
ايران  با 9 مدال در المپياد 
جهاني نجوم و اختر فيزيک

 63درصد مردم 
به بهبود اوضاع اميد دارند

اسناد اوقاف در استخر!
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اُمیکرون  فوق مسری

 

 در کمین 
 واکسن نزده ها

سویه جدید کرونا موسوم به »اُمیکرون« به تازگی در آفریقای جنوبی 
و چند کشور همسایه آن شناسایی شده است. 

این سویه جدید به سرعت در مناطق مختلف جهان در حال سرایت 
است و به اروپا هم رسیده است، به طوری که وزیر بهداشت بلژیک از 

شناسایی نخستین مورد ابتا به آن در کشورش خبر داد. 
ویروس شناس��ان اعام کرده اند هن��وز به س��اختار بیولوژیکی این 
س��ویه جدید به طور کامل پی نبرده اند، اما آنچه می توان درباره آن 
گفت این است که این س��ویه جدید ویروس کرونا دارای ۵0 جهش 
 درون خود اس��ت که بیش از ۳0 جهش آن روی پروتئین اس��پایک 

رخ می دهد. 
اسپایک همان پروتئینی است که واکسن کرونا برای هدف قرار دادن 
آن تولید می شود. این مقدار جهش روی پروتئین اسپایک در سویه 

امیکرون دو برابر سویه دلتاست. 
مقامات بهداشتی در ایالت هسن آلمان هم پس از مثبت شدن تست 
کرونای یک مسافر بازگشته از آفریقای جنوبی احتمال آلودگی این فرد 

به سویه جهش یافته امیکرون را بسیار باال اعام کردند. 
این فرد مبتا از آفریقای جنوبی وارد فرودگاه فرانکفورت شد و پس از 

مثبت بودن تست کرونایش به قرنطینه فرستاده شد. 
مقامات بهداشتی ایالت هسن آلمان اعام کردند بسیاری از نشانه های 
ابتا به سویه جدید در تست کرونای این فرد وجود دارد و آنها منتظر 

بررسی نهایی آزمایش   ها هستند. 

    اوضاع داخلی كرونا
با صفر شدن شهرهای قرمز در نقشه رنگ بندی کرونایی پس از ۳00 
روز و کاهش ش��هرهای نارنجی، حاال مرگ و میر ناش��ی از کرونا در 
10 استان کشور هم طی 24 ساعت منتهی به یک  شنبه صفر یا یک 
مورد بوده است. این درحالی است که به گفته رئیس مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت، سویه جدید ویروس کرونا از سمت 
آفریقای جنوبی می تواند قدرت سرایت و بیماری زایی بیشتری داشته 
باشد،  روند کاهشی تعداد شهرهای قرمز کرونایی و کاهش شهرهای 
نارنجی و افزایش شهرهای آبی نش��ان از تأثیر واکسیناسیون علیه 
ویروس کرونا دارد.   براس��اس اعام وزارت بهداش��ت، در 24 ساعت 
منتهی به ش��نبه، ۸۷ بیمار کووید19 جان خود را از دس��ت دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری به 129 هزار و ۵49 نفر رسید. در 
همین مدت، در 10 استان کشور، مرگ و میر صفر یا یک نفر گزارش 

شده است
    ممنوعيت سفر از آفريقای جنوبی به ايران 

 با شناسایی سویه جدید ویروس کرونا و هش��دار سازمان بهداشت 
جهانی و شناسایی مواردی از این سویه جدید با قدرت سرایت و بیماری 
زایی بیشتر، رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت در 
این خصوص گفت: هنوز تکلیف این ویروس مشخص نیست؛ بنابراین 

هموطنان مان سفرهایشان به آفریقای جنوبی را به تعویق بیندازند. 
محمد مهدی گویا، درخصوص آخرین جهش ویروس کرونا از سمت 

آفریقای جنوبی، بیان کرد: ظرف دو روز گذش��ته سویه جدیدی از 
ویروس کرونا از آفریقای جنوبی گزارش ش��ده اس��ت، این سویه به 
دلیل ایجاد تع��داد زیادی جهش ژنتیکی در وی��روس که تقریبا ۵0 
جهش برآورد می ش��ود، نگرانی های زیادی را در سطح دنیا به وجود 

آورده است. 
وی افزود: هر چه تعداد جهش در یک ویروس بیشتر می شود، نگرانی  ها 
نیز افزایش می یابد، زیرا احتمال اینکه ویروس بتواند قدرت سرایت و 
همچنین شدت بیماری زایی بیشتری داشته باشد، بیشتر می شود. به 
همین دلیل این نگرانی  ها افزایش یافته و اکنون محدودیت  هایی در 
سطح دنیا به خصوص در مورد مسافرت به آفریقای جنوبی و کشورهای 
همسایه اش یعنی کشورهای بوتسوانا، نامیبیا، زیمبابوه و موزامبیک 
برقرار شده و مسافرت  ها به این کشور  ها با محدودیت های جدی صورت 

می گیرد و تاش شده که سفر  ها به حداقل ممکن برسد. 
    هشدار های جدی در خصوص سويه جديد كرونا 

 به گفته گویا در درجه اول تقاضا می کنی��م که هموطنان عزیزمان 
چنانچه قصد سفر به این کش��ور  ها را دارند، سفرش��ان را به تعویق 
بیندازند. تعویق مسافرت  ها اهمیت زیادی دارد، زیرا هنوز وضعیت 
ویروس در این کشور  ها مشخص نیست و اینکه با چه سرعتی پیش 
می رود، قدرت بیماری زایی اش تا چه میزان است یا اینکه چند نفر را 
تاکنون آلوده کرده، سؤاالتی است که ظرف روز  ها و هفته های آینده 

مشخص شده و پاسخ داده می شود. 

وی تصریح کرد: در حال حاضر، پیش بینی  ها مبنی براین اس��ت که 
س��ویه جدید کرونا قدرت بیماری زایی و سرایت بیش��تری دارد و از 

هموطنان مان می خواهیم که سفرهایشان را به تعویق بیندازند. 
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت عنوان کرد: 
ما یکسری محدودیت  ها ایجاد کردیم و برای افرادی که قصد سفر از 
کشورهای مذکور به مقصد ایران را داشته و اهل ایران نباشند، ممنوعیت 
ایجاد کرده ایم و این افراد فعاً نمی توانند به کشور ما سفر کنند. در این 
زمینه هماهنگی های الزم را نیز با وزارت امور خارجه و وزارت کشور 

انجام می دهیم تا با قاطعیت این موضوع را پیگیری کنیم. 
    افراد واكسينه نشده، يا واكسن بزنند يا محدود شوند

آن طور که پیداست، کرونا حاال حاال  ها دست بردار نیست. سویه های 
جدید می آیند و می روند؛ در این بین واکسن نزده  ها هم به خودشان 
بدهکارند هم به جامعه. کس��انی که به رغم همه تأکیدات پزش��کی 
و آزمایش های علمی، واکس��ن نمی زنند و دیگران را هم تشویق به 
واکس��ن نزدن می کنند، پیک های کرونا را رق��م می زنند. در چنین 
ش��رایطی ایجاد محدودیت های جدی اجتماع��ی – اقتصادی برای 
واکسن نزده ها، یک مطالبه عمومی است که مسئوالن باید آن را جدی 
قلمداد کنند. بازی با س��امت و امنیت جانی شهروندان، خط قرمز 
الئیک  ترین حکومت  ها است، چه رس��د به نظام اسامی ما که در آن 
حکومت اسامی در قبال حفظ جان و سامت شهروندان مسئولیت 

شرعی و قانونی هم دارد. 

امریکا نیامده وین را به توپ بست!
بینالملل

  جوان: امریکا برای برجام نقش��ه تازه ای در س��ر دارد! از گفته ه��ای دیپلمات های 
امریکایی و رسانه های آنان برمی آید که امریکا از برجام عبور کرده و نگاه بافاصله او به 
وین برای بازگشت به »متن برجام« نیست. درواقع امریکا نقشه جدیدی دارد و شاید 
برای اجرای این نقش��ه جدید اس��ت که هنوز مذاکرات وین آغاز نشده، از گزینه های 
تهدید آمیز مانند ممانعت کامل از فروش نفت ایران  و بمباران مراکز هس��ته ای ایران 
سخن می گوید! امریکا اگرچه مستقیماً در وین حضور ندارد، اما از ظرفیت طرف های 
غربی مذاکره و متح��دان عربی خود برای تأثیرگ��ذاری روی مذاکرات وین و تأخیر و 
تخریب در آن بهره می برد. دیروز »راب مالی« نماینده امریکا در امور ایران در سخنانی 
همراه با تهدید و تطمیع گفت: »اگر ایرانی ها تصمیم بگیرند به توافق بازنگردند، در آن 
صورت غرب دنبال گزینه های جایگزین خواهد رفت. اسرائیل نمی خواهد واشنگتن 

به برجام بازگردد اما اعراب خواهان تعامل با تهران هس��تند.« بخش تهدیدآمیز این 
س��خنان از  جوک های امریکایی است. وقتی خودش��ان از برجام خارج شده و در آن 
نیستند،  ایران را که در برجام حاضر اس��ت،  برای بازگشت به آن تهدید می کنند! این 
نوع بازی با افکارعمومی میراث و عادت امریکایی ها از زمان های دور اس��ت که سلطه 
بی چون و چرایی بر رسانه ها داشتند و هر دروغی را به باور عموم می رساندند  و در عصر 
جدید اطاعات نیز هنوز بر همان عادت قدیمی خویش اند. اما بخش تطمیعی سخنان 
»راب مالی« که از تمایل اعراب به تعامل با ایران می گوید، بیش��تر نوعی دانه پاشی و 
گستردن دام در »زمین وین« است. امریکایی ها از اعراب می خواهند با ایران وارد بحث 
تعامل و گسترش روابط و سرمایه گذاری در ایران شوند اما قطعاً نهایی شدن این تعامل و 
توافق ها را به سرنوشت مذاکرات وین و اجرای خواسته های امریکا در این مذاکرات گره 

می زنند. در واقع امریکا در طبقه دیگری از هتل مذاکرات نقشه دوم را در دست دارد 
و طرف های مذاکره با ایران را به سوی دشوار کردن هرچه بیشتر کار هدایت می کند، 
با تهدیدهایی  نظیر افزایش تحریم ها و بن بست کامل در صادرات نفت، کوچک کردن 
برجام به یک توافق هسته ای موقت، آغاز عملیات های مخفی برای خراب کردن برنامه 
هسته ای و حتی حمات نظامی علیه تأسیسات هس��ته ای یا حمایت از اقدام نظامی 

اسرائیل  علیه ایران. 
ایران آن طور که رسماً اعام کرده در مذاکرات کامًا جدی، عملگرایانه و نتیجه گرا وارد 
می  شود. اروپا نیز از تأخیر بیش از این در برجام سودی نمی  برد و تاکنون مقهور سلطه 
ارباب بوده است. آیا وین اروپاییان این بار تفاوتی با گذش��ته خواهد کرد و اروپا برای 
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 قدرت نیروي دريايي دشمن 
به هیچ وجه قابل مقايسه با ايران نبود

 آهنگران: حاج قاسم گفت
برای من سنگ تمام بگذار!

    نیروي دریای��ي ایران از همان نخس��تین روزهاي 
جنگ تحمیلي، دشمن بعثي را در دریا در موضع ضعف 
قرار داد. چند ماه قبل از تهاجم دشمن، محمدحسین 
ملک زادگان با نوشتن طرح عملیاتي ذوالفقار، مأموریت 
و حضور نیروي دریایي در هنگام جنگ را مشخص کرده 

بود. به همین خاطر هنگام حمله دشمن، نیروي دریایي 
از آمادگي الزم برخوردار بود. هفتم آذر سالروز عملیات 
غرورآفرین »مروارید« و مزین به نام نیروي دریایي است. 
از این رو با ملک زادگان از فرماندهان نیروي دریایي ارتش 
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  ح��اج صادق آهنگ��ران در ویژه برنامه »س��از های 
خاکی« ب��ه ذکر خاطره اي از حاج قاس��م س��لیماني 
پرداخت و گف��ت: »وقتي براي یادواره ش��هدا همراه 
ایشان به شهر همدان سفر کرده بودیم و وقتي بر سر 
مزار شهید همداني دور هم گرد آمدیم و حال خوبي هم 

برقرار شد، حاج قاسم باز هم به من گفت: »براي من هم 
آرزوي شهادت کن«. حتي در زماني دیگر که به تهران 
بازمي گشتیم، حاج قاسم هر از چندگاهي به من نگاه 
تیزي مي کرد تا اینکه گفت: »صادق اگر شهید شدم 
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س�ويه جديد كرونا موس�وم به »اُميک�رون« به 
تازگ�ی در آفريق�ای جنوب�ی و چن�د كش�ور 
همس�ايه آن شناسايی ش�ده اس�ت. اين سويه 
جديد به س�رعت در مناطق مختل�ف جهان در 
حال س�رايت اس�ت و به اروپا هم رس�يده است

سويه جديد كرونا هم از راه رس�يد! »اُميکرون« اروپا را فشل كرده است. 
بلژيک و آلمان رسماً درگير اين ويروس آفريقايی شده اند و تدابير شديدی 
را اتخاذ كرده اند. اين ويروس كه گويا ميل بيشتری به جوانان دارد، درون 
خودش دارای 50 جهش متفاوت است. سرعت انتقال اين ويروس جديد به 
حدی است كه ابتال در آفريقا ظرف يک هفته دو برابر شده است. حداقل 
شش كشور آفريقايی با اميکرون دست و پنجه نرم می كنند؛ هراس سويه 
جديد در حال انتشار در كل جهان است. واكسن نزده  ها اولين گروه هدف 
اميکرون هستند؛ اين عده هم خودشان را درگير خواهند كرد و هم باعث 
ش�کل گيری موج های جديد كرونا خواهند شد، موج   هايی كه می تواند به 

مراتب از قبلی  ها سهمگين تر باشد. 

هوالباقي

مصيبت وارده را به ش�ما و خانواده محترم تس�ليت عرض نموده، از خداوند منان 
براي  جنابعالي و بازماندگان صبر جميل و براي آن مرحوم رحمت و مغفرت مسئلت 

مي نماييم.  
مدير مسئول و کارکنان  روزنامه جوان

همکار گرامي

جناب آقای  محمدرضا هادیلو


