دوشنبه  18فروردین1399
خبرتلگرامی

 Dدولت بریتانیا سیاســتهای
مالی خــود در مواجــه با بحران
کرونا را اعالم کــرد ..به گزارش
عصر ایران ،برداشــتن مالیات تا
پایان ماه آگوســت(مرداد) دادن
بن  300یورویی به اقشــار ضعیف
در نوبتهای مختلف ،دســتور به
بانکها برای نگرفتن اقساط وامها
تا پایــان ماه آگوســت( مرداد)،
ارائه کمک مالی به شــرکتهای
تعطیل شــده .ماه جــاری 600
یورو و از ماههــای بعد  800یورو،
اعمال تخفیفهای گســترده در
فروشگاههای زنجیرهای از جمله
اقداماتی اســت که دولت بوریس
جانسون در نظر گرفته است.
 Dرئیس سابق کمیسیون امنیت
ملی و سیاســت خارجی مجلس:
بیشــتر از  200کشور درگیر کرونا
شده اســت ولی ما در میان دیگر
کشورهای دنیا به دلیلهای خاص
بافت جامعــه و ارزشهای انقالب
اسالمی ،تجارب گذشته از دوران
جنــگ و همــه بحرانهایی که
داشتهایم نمره بسیار خوب و باالیی
را کســب کردهایم .در کشورهای
دیگر مانند ایتالیا و به ویژه کشور
آمریکا نارضایتیها بســیار جدی
اســت و بســیاری از پزشکان و
پرســتاران از وجود مشــکالت
گلهمند هســتند .متاسفانه روند
بیماری در این کشورها به سمت
صعودی پیش میرود/.تسنیم
 Dپارلمــان عــراق :وجــود
سفارتخانهها در خارج از پایتخت
جایز نیســت اظهارنظرها تالش
آمریکا مبنی بــر متقاعد کردن
کشورها برای انتقال سفارت خود
به پایگاه عین األسد در چارچوب
تهدیــدات آمریکا کــه از مدتی
قبل علیه عراق آغاز شده صورت
میگیرد و دولت عراق هرگز اجازه
چنین امری را نخواهد داد/.تسنیم
مکث

بخشنامهقوهقضاییه
در مورد شهود ساختگی
و شهادت کذب

رئیس قوه قضاییه به منظور حفظ شان
و اعتبار شــهادت شهود در نظام قضایی
و جلوگیری از انحــراف روند تحقیقات
و دادرســیها توسط شــهود ساختگی
و شــهادت کذب بخشــنامهای را صادر
کرد .به گزارش ایســنا متن بخشــنامه
آیتاهلل رئیســی به شــرح زیر است :به
منظور حفظ شان و اعتبار شهادت شهود
در نظام قضایــی و جلوگیری از انحراف
روند تحقیقات و دادرسیها توسط شهود
ســاختگی و شــهادت کذب الزم است
ضمن رعایــت دقیق مقررات قانونی اعم
از ماده  ۱۶۰قانون مجازات اســامی و
مواد  ۲۱۰و  ۲۱۱و  ۳۲۰تا  ۳۳۰و ۶۵۰
قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲۳۲
تا  ۲۴۷قانون ایین دادرسی دادگاههای
عمومــی و انقــاب در امــور مدنی در
خصوص چگونگی احضار ،اخذ اظهارات
شهود و جلوگیری از تبانی و مواضعه انها
با طرفین پرونده نسبت به انجام امور ذیل
اقدام نمایید:
 .۱مرکــز آمار و فنــاوری اطالعات قوه
قضائیــه حداکثر ظــرف دو ماه ترتیبی
اتخاذ نماید که امکان ثبت مشــخصات
گواهــان در ســامانه مدیریــت پرونده
قضایی(سمپ) امکانپذیر باشد.
 .۲قضات دادگاهها و دادسراها نسبت به
احراز هویت شــهود تعرفه شــده و درج
مشــخصات گواهان در سامانه مذکور و
استخراج سابقه آنان اقدام نمایند.
 .۳در صورت کشــف شــهادت کذب و
تبانی در اثنای تحقیقات یا رســیدگی،
فــورا ً مراتــب صورت مجلــس و جهت
تعقیب کیفــری مرتکبین اقــدام الزم
معمول گردد.
 .۴مرکز حفاظت و اطالعات قوهقضائیه
ضمن مراقبت مستمر در این خصوص،
نسبت به شناســایی و معرفی اشخاصی
که در اطراف واحدهای قضایی به صورت
حرفهای حضور داشته ودر قبال اخذ مال
یا امتیاز ،مبادرت به ادای شهادت کذب
در مراجع قضایی میکنند ،اقدام مقتصی
را مبذول نماید.
نظارت بر حســن اجرای این بخشنامه
به عهده روســای کل دادگســتریهای
استانها میباشد.
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سیاسی

تصمیمات مسئوالن برای عادی سازی فعالیتهای اقتصادی و عادی جامعه نگرانی متخصصان را در پی داشته است
و احتمال موج شدیدتری از کرونا را هشدار میدهند

آفتاب یزد -گروه سیاسی :بیش از یک
ماه و نیم اســت که رســما ایران با کرونا در
نبرد اســت ،نبردی نابرابر با دشمنی نامرئی
و ناشــناخته! فعــا از اســترالیا گرفتــه تا
کانــادا از اروپا تا ژاپن بســیاری از تیمهای
تحقیقاتــی به دنبال یافتن واکســن و دارو
هستند ،پیشــرفتهایی بدست آمده اما در
عمل بازهم کرونــا یکه تازی میکند و تنها
راه ،تعطیــل کردن بســیاری از مشــاغل و
قرنطینه اســت .در ایران از همان ابتدا این
موضوع مناقشــه برانگیز بــود ،یعنی وقتی
یکم اســفند رسما اعالم شــد که کرونا به
ایران نفوذ کرده بســیاری خواستار قرنطینه
شــدند اما دولت در این زمینه واکنشهای
مختلفی داشته که به عبارتی در یک نمودار
سینوسی قابل مشاهده است .اولین واکنش
را حســن روحانی در ششــم اسفند داشت.
رئیس جمهور ،گزارش وزیر بهداشت ،درمان
و آموزش پزشــکی برای مهــار و تالش در
مســیر ریشه کنی بیماری کرونا در کشور را
امیدوارکننده خوانده و تصریح کرده بود«:از
روز شنبه ( 10اسفند  )98کار و فعالیت در
کشــور باید به صورت آنچه که در هفتههای
گذشته جریان داشــته ،ادامه یابد و هراس
افکنــی و تالش برای به تعطیلی کشــاندن
کشور ،توطئه دشمنان است .هرکجایی اگر
این ســتاد موردی را از شنبه الزم دید ،اگر
مدرســهای ،دبیرســتانی ،دانشگاهی ،محل
اجتماعی ،مورد خاص را اگر تشــخیص داد
خودش اعالم میکند ،بنابراین از روز شنبه
همــه روالها بــه صورت عادی در کشــور
خواهد بود مگر مورد خاص با شــرایط ویژه
که خود ســتاد ملی آنها را اعالم میکند».
اما روزهای بعد کرونا چنان فراگیر شــد که
مجالی برای این موضوع که روال عادی شود
نداد نه تنها در ایران که در بسیاری از نقاط
جهان روال غیرعادی شد .البته موضوع شاید
چندان غیرقابل پیش بینی هم نبود چرا که
پزشکان و متخصصان همان موقع گفتند که
آنچه عادی است در واقع شیوع ویروسی به
شدت مسری به نام کرونا است .سه روز بعد
از سخنان روحانی یعنی در جمعه نهم اسفند
 98اعالم شــد که مدارس تعطیل خواهند
بود .وزیر بهداشت نیز گفت هفته سختی در
پیش داریم و پیک کرونا از راه خواهد رسید.
سعید نمکی در همان تاریخ گفت «:بر اساس
بررســی اپیدمیولوژیک از رصدهای ملی و
بینالمللی ،پیک اصلــی بیماری در هفته و
روزهای آتی است .آمارها حاکی از رشد ۵۵
درصدی روزانه افراد مبتال به ویروس کووید-
 ۱۹در هفته گذشــته در ایران دارد .اگر این
روند ادامه یابد ،احتمال دارد تعداد مبتالیان
در پایان هفتــه جاری از مرز  ۸هزار نفر نیز
بگــذرد ».در واقع آنچه متخصصان گفتند با
آنچه سیاسیون گفتند و میخواستند تطبیق
آیا مسئوالن میدانند در این
صورت چــه رکودی منتطر
اقتصاد است؟ چه سرمایهای
باید در بخش درمان هزینه
شــود؟ چه فشاری بر کادر
درمان میآید که به عنوان
مهمترینمتخصصانسرمایه
انســانی کشــور محسوب
میشوند؟ در واقع اهمیت
توجه به نظرات کارشناسان
همان موضوعی که روحانی
خــودش در بدو امر حضور
در پاستور وعده داده بود
حلقه مفقوده بســیاری از
تصمیمات در میان مسئوالن
اســت ،واقعا الزم است در
بســیاری از تصمیمــات از
«من» به «ما» برسیم!

راه جدای سیاسیون از پزشکان؟

مــدارس ،دانشــگاهها و بقاع
نداشت! با این حال موضوع به
متبرکــه و برگــزار نکــردن
همینجا ختم نشــد بــار دیگر
نمازهای جمعــه در فروردین
درحالی که بســیاری هشــدار
ماه تا حدودی از انتقال ویروس
میدادنــد تعطیلیهــای عید
جلوگیری شــد اما از ســویی
فرصت مناسبی برای قرنطینه
دیگر دولــت در فروردین ماه
سراســری اســت امــا رئیس
قصد مسدود کردن جادهها را
جمهور در جلســه ستاد ملی
داشــت که این طرح به موقع
مدیریت کرونا گفت«:امیدواریم
اجرایی نشــد و متاسفانه مردم
آنچه در این جلســه گفته شد
اقدام به ســفرهای نــوروزی
از پیک ایــن بیماری و عبور از
کردنــد و کنتــرل بیمــاری
این پیک کــه خو ِد آقای دکتر
سخت شــد ».معاون آموزشی
نمکی هر زمان الزم دیدند ،این
بیمارستان مســیح دانشوری
را برای مردم توضیح بدهند ،در
تهران خاطرنشــان کرد«:عمر
مجموع آمــار و ارقامی که در
معاون بیمارستان مسیح دانشوری:
اپیدمی هر ویروس  2ماه است
جلسه گفته شد ،امیدوارکننده
عمر اپیدمی هر ویروس  2ماه اســت و کشورهایی
و کشــورهایی از جمله چین و
است ».در گزارشــی در تاریخ
از جمله چین و ژاپن که قرنطینه سخت گیرانه اجرا
ژاپن که قرنطینه سخت گیرانه
 27اســفند  98در «آفتــاب
کردند توانستند در دو ماه این ویروس را فروکش
اجرا کردند توانستند در دو ماه
یزد» نوشــتیم که اگرچه نباید
کنند اما کشور ما باید قرنطینه سختگیرانه و کنترل
این ویــروس را فروکش کنند
ناامیــدی در جامعه ایجاد کرد
جدی را پیش بگیرد تا بتوان این بیماری را فروکش
اما کشــور مــا بایــد قرنطینه
امــا صرفــا با امیــد کار پیش
کرد .اگر مردم به روال عــادی خود ادامه دهند و
ســختگیرانه و کنتــرل جدی
نمــیرود و نیاز بــه تدبیر هم
دولت هم قرنطینــه را بردارد تا  2یا  3هفته آینده
را پیــش بگیرد تا بتــوان این
هســت .باالخره دولت در نیمه
پیک دوم را شاهد خواهیم بود و متاسفانه در پی آن
با افزایش مرگ و میر مواجه میشویم
بیمــاری را فروکــش کرد ».او
تعطیالت سال نو با متخصصان
تاکیــد کرد«:اگر مردم به روال
سرسازگاری پیدا کرد و قوانین
عادی خود ادامه دهند و دولت
تقریبا ســفت و سختی درباره
هــم قرنطینه را بردارد تا  2یا  3هفته آینده
منع تــردد و قرنطینه برقــرار کرد .جریمه
نیز مصوب شــد از هفته آینــده یعنی ۲۳
پیک دوم را شــاهد خواهیم بود و متاسفانه
 500هزار تومانی برای متخلفان برقرار شد
فروردین فعالیت ادارات به این صورت باشد
در پــی آن بــا افزایش مــرگ و میر مواجه
و گفته شــد دهها هزار خــودرو با این طرح
که دو ســوم از کارمندان در محل کار خود
میشویم».
مجبور به بازگشــت به خانههای خودشــان
حضور خواهند داشت و یک سوم دیگر مجاز
شدند و خیلیهای دیگر هم متحمل جریمه
هســتند که در محل کار خــود حضور پیدا
یک یادآوری!
شدند .همین دیروز سرهنگ عین اهلل جهانی
نکنند؛ در این مصوبه تاکید شــد که نسبت
حال بــا توجه به اینکه متخصصان معتقدند
درباره آخرین آمارها از اعمال قانون خودروها
به افرادی که ســن باال دارند و همچنین به
نبایــد عجله کرد و با توجه به اینکه میتوان
در اجرای طــرح فاصله گــذاری اجتماعی
بیماریهای زمینهای مبتال هستند اولویتها
گفت بخشــی از راه را برای کنترل بیماری
گفت«:از زمان آغاز اجرای این طرح و ابالغ
لحاظ شــود ».رئیــس جمهــور همچنین
رفته ایم چرا بــه اهمیت اینکه اندکی دیگر
۲۷
آن به پلیس تا پایان روز  ۱۶فروردین ماه
دیروز افزود «:در میان وزارتخانههای دولت
طرح فاصله گــذاری و محدودیتهای تردد
هزار و  ۴۵۱دستگاه خودرو۵۰۰ ،هزار تومان
اختالفی نیست ممکن اســت چیزی را در
ادامه نیابد سوالی مهم است .شاید الزم باشد
جریمه شدهاند .او ادامه داد«:همچنین ۳۱۷۲
جایی پیدا کنند و با شــیطنت به رسانههای
برگردیم به شــعارها و وعدههای انتخاباتی
دستگاه خودرو نیز توقیف شده است که این
خارج از کشــور منتقل کنند و آنها نیز این
حســن روحانی در ســال  .92در لیســت
خودروها همانطور که قبال هم گفته شده بود،
مســئله را بزرگ کنند ،اما هیچ اختالفی در
وعدههــای آن زمان رئیس جمهــور آمده
به مدت یک ماه در پارکینگ خواهند بود».
این زمینه نداریم .برخالف دعوت بدخواهان
بود «:مشکل از مدیریت و تصمیمگیریهای
تصور اینکه اگر این طرح اجرا نمیشد چقدر
و ضد انقــاب که مردم را دعوت میکند به
فردی و عدم مشــورت آغاز میشــود .مگر
بر میزان مبتالیان افزوده میشــد خود قابل
این که بین سالمت و فعالیت اقتصادی یکی
یک نفر یا یک جمع کوچک قادرند کشــور
تامل است که اگر دولت به نصحیت و توصیه
را بایــد انتخاب کرد این مــردود و ناصواب
ایــران را در شــرایط توطئه جهانــی اداره
بسنده نکند و پای کار بیاید چقدر میتواند
اســت؛ چرا که هم فعالیتهای اقتصادی و
کننــد؟ ما نیاز به همگان و بهترینها داریم،
مثمر ثمر باشد .اما این روال سینوسی آسان
هم پروتکلهای بهداشــتی هــر دو در کنار
ما نیاز به مشــورت دانشــگاهیان و بهترین
گیری و ســخت گیری تا امروز ادامه دارد،
هم قابل اجرا هســتند ،فعالیتهای اداری و
کارشناسان داریم ».روحانی همچنین گفته
یعنی با گذشــت بیــش از  45روز که کرونا
اقتصادی و تولیدی ما باید در جریان باشد،
بود«:بایــد از صاحبنظران اســتفاده کنیم
در
وارد شده اســت .گویی برخی سیاسیون
اما پروتکلهای وزارت بهداشــت باید مورد
در دولت من نه تنها از کارشناســان دولتی
یک طرف خــط قرار گرفتهاند و متخصصان
تاکید و توجه قرار بگیرد».
اســتفاده میشــود بلکه از بخش خصوصی
امر در طرف دیگر! در جدیدترین مورد حاال
اگر فاصله گذاری حفظ نشود...
و کارآفرینان نیز اســتفاده خواهد شد ».در
دیروز دوباره دولت دستورهایی را داده که بار
واقع این وعدههــای روحانی از یک موضوع
دیگر پزشــکان را نگران کرده است .روحانی
این اظهارات درحالی است که به نظر میرسد
مهم نیز پرده بــرداری میکرد .اینکه پیش
بــا بیان اینکه در تولید از ابتدا با هیچ مانعی
پزشکان و متخصصان چندان موافق نیستند.
از او نیز در سیستم اجرایی کشور استفاده از
مواجه نبودیم و این مراکز همچنان با رعایت
مسعود یونسیان متخصص اپیدمیولوژی ،در
نظرات متخصصان و توجه به تصمیم گیری
پروتکلهای بهداشــتی فعالیــت خود ادامه
تماس تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری
جمعی مــورد توجه نبــود .روحانی آمد که
میدهنــد ،اظهار کرد«:امروز پیشــنهاداتی
شبکه دو سیما ،گفته«:نمیتوانیم اعالم کنیم
این سیســتم را تغییر دهد اما گویا خود او
دربــاره فعالیتهــای اقتصادی و کســب و
پیک بیماری کرونــا را رد کرده ایم یا خیر،
در این سیستم جذب شده است .مسئوالنی
کارها مطرح شــد که در نهایت پیشنهادات
زیرا اپیدمی با ماهیت پیش رونده ،افزایشی،
که در بزنگاههای سیاسی گویی نمیتوانند به
به تصویب ســتاد قرار گرفت؛ بر این اساس
مختصری کاهشی و دوباره افزایشی است و
نظرات متخصصان و کارشناسان گوش دهند
تصویب شــد که در اســتانهای کشور بجز
ممکن است چند بار تکرار شود .او ادامه داد:
و دیدگاه خود را ارجــح میدادند .این رویه
تهران کسب و کارهای کم ریسک میتوانند
هنوز به مرحله کنتــرل بیماری کرونا یا به
گویی خود یک اپیدمی است و میان مدیران
از  ۲۳فروردیــن فعالیتهای خــود را آغاز
مرحله ثبات ابتالء به این بیماری نرســیده
و مقامات در سطوح مختلف شیوع پیدا کرده
کنند ،اما کسب و کارهای پر ریسک از جمله
ایم .اگر  ۱۰برابر تعداد مبتالیان ،آزمایش از
است.
مراکز ورزشی ،اســتخرها و مراکزی که نیاز
افراد گرفته شود میتوانیم امیدوار باشیم که
به حضور جمعیت دارند فعال تا اطالع ثانوی
خوب عمل میکنیم و هنوز نمیتوانیم همه
مصداق اقتصادی!
همچنان تعطیل باقی میمانند تا بعدا ً درباره
تماسها را شناســایی کنیــم .او افزود«:اگر
در دولــت روحانی پیــش از این نیز چنین
آنها تصمیم گیری شود ».او درباره وضعیت
پیش از رســیدن به مرحله کنترل بیماری
موضوعی را شــاهد بودیم .وقتــی به دلیل
فعالیت کســب و کارها در استان تهران نیز
محدودیتها را کنار بگذاریم ،شیوع ویروس
تحریمها یکبــاره قیمــت ارز جهش یافت
خاطرنشــان کرد« :در جلسه امروز تصویب
کرونا ادامــه خواهد یافت و تبعات اقتصادی
دولــت تصمیــم گرفــت دالر را تبدیل به
شد که در استان تهران فعالیتهای اقتصادی
و ســامتی بیشتری خواهیم داشت ».عالوه
کاالیــی انحصاری با قیمــت غیرقابل تغییر
از روز شــنبه  ۳۰فروردین آغاز شود ».وی
براین صحبتهای معاون آموزشی بیمارستان
 4200تومــان کنــد موضوعی کــه در آن
گفت«:برای بازگشایی فعالیتهای کسب و
مسیح دانشــوری که از همان ابتدای شیوع
موقع متخصصان اقتصــادی گفتند صحیح
کارها بر اســاس پیشنهاد وزارت بهداشت و
کرونــا در خط مقدم مبــارزه با این بیماری
نیســت اما دولــت از آن حمایــت کرد .به
درمان تصمیم گرفتیم که به صورت پلکانی
بود نیز قابل تامل است .دکتر پیام طبرسی
عنوان نمونه حیدر مستخدمین حسینی به
عمل کنیم .در خصوص فعالیت ادارات دولتی
میگوید«:بــا تعطیلی برخی اماکن از جمله

عنوان یک کارشــناس در رابطه با ماجرای
نحوه تصمیمگیری دولت در ســال  ۹۷برای
تعیین ارز  ۴۲۰۰تومانــی و اینکه این نرخ
از کجا آمد ،میگوید«:قطعا نمیشــود گفت
این روش و شــیوه اتخاذشــده مورد تایید
اســت ،حتی اگر از مقامات رســمی سوال
شــود هیچ کدام از آنها ایــن روش را تایید
نمیکنند .مدل کار میبایست اینگونه باشد
که بانک مرکزی گزارش کارشناسی را ارائه
میکرد و اینکه قرار اســت چه اتفاقاتی رخ
دهد ،در نهایت هیات وزیران بر اســاس این
نظرات کارشناســی آن را تکمیل کند ».این
اقتصاددان با بیان اینکه اســتفاده از چنین
روشهایی در حوزههای دیگر نیز نادرســت
تلقی میشود ،گفت«:باید فضای کارشناسی
به خصوص در مسائل اقتصادی حاکم باشد
تا بتوان از آن دفاع کــرد و قطعا در جامعه
نیز با اقبال بیشــتری همراه است .اینکه در
یک نشست  ۱۰۰تومان یا  ۲۰۰تومان قیمت
ارز را باال و پایین ببریــم ،مدل قابل قبولی
نیســت ».دولت تصمیم گرفتــه ارز 4200
تومانی برای کاالهای اساسی را در سال بعد
نیــز تخصیص دهد ،موضوعی که با توجه به
کمبود درآمدهای دولــت  -علی الخصوص
درآمدهای ارزی که بــا کاهش فروش نفت
بسیار کم شــده -عجیب به نظر میرسد ،با
این حال مسئوالن دولتی همچنان بر ادامه
تخصیص این ارز پرحاشیه اصرار دارند .در آذر
سال  98محمد حسن نژاد عضو کمیسیون
اقتصــادی مجلس گفته بود«:پارســال ۱۴
میلیــارد دالر ارز  4200تومانی به کاالهای
اساسی اختصاص داده شد در حالی که کف
قیمــت دالر در بــازار آزاد ۱۱ ،هزار و ۲۰۰
تومان بوده اســت .بنابراین اگر  ۱۴میلیارد
دالر را در  7000تومــان ضــرب کنیم۹۸ ،
هزار میلیارد تومان یارانه ارزی پرداخت شده
و این سود به دالالن رسیده است ».بنابراین
گاهی یک تصمیم بدون درنظر گرفتن همه
جوانب امــر میتواند تبعات بســیار منفی
داشته باشــد حتی اگر نیت تصمیم گیرنده
خیر باشد.
شتاب نکنیم!

در ماجرای کنونی بحــران کرونا نیز دولت
به دنبال این اســت با توجه به مشــکالت
اقتصــادی که در جامعه وجود دارد ،از رکود
طوالنی اقتصاد جلوگیری کند تا بیش از این
اقتصاد کشور و معیشت مردم تحت فشار قرار
نگیرد .اما حسن روحانی میتواند با تاکید بر
روی صندوق توسعه ملی گاه مشاهده شده
از آن میلیونها دالر بــرای واحدهای برون
مرزی صداوســیما کمک شده ،این بار نیز از
این صندوق اســتفاده کند کمی به وضعیت
سروســامان بدهد ،آنطور که کارشناســان
میگوینــد اگر فقط دو تا ســه هفته دیگر
قرنطینه یا همین فاصله گذاری اجتماعی به
نحو نــه  100درصدی بلکه مانند نیمه دوم
تعطیالت سال نو هم پیش برود گشایشهای
بســیاری را برای غلبه بر کرونا فراهم آورد.
اگرچه باید بــه فعالیت اقتصادی توجه کرد
اما اگر موج گســترده تری از کرونا بیماران
را فرابگیرد ،جدای از اینکه تعداد بیشــتری
از مردم جان خود را از دست میدهند سوال
این اســت که آیا مسئوالن میدانند در این
صورت چه رکودی منتطر اقتصاد است؟ چه
سرمایهای باید در بخش درمان هزینه شود؟
چه فشــاری بر کادر درمــان میآید که به
عنوان مهمترین متخصصان سرمایه انسانی
کشور محسوب میشــوند؟ در واقع اهمیت
توجه به نظرات کارشناسان همان موضوعی
کــه روحانی خودش در بــدو امر حضور در
پاستور وعده داده بود حلقه مفقوده بسیاری
از تصمیمات در میان مســئوالن است ،واقعا
الزم اســت در بســیاری از تصمیمــات از
«من» به «ما» برسیم!

آمریکا خواهان دولتی ضدایرانی در عراق است

یک پایــگاه خبری عراقی نوشــت که تمام
خواسته آمریکا این است که دولتی ضدایرانی
در عراق ایجاد کند .به گزارش ایســنا ،وبگاه
عراقی العهد نیوز در یادداشــتی به قلم ولید
الطائی نوشت :تمام هم و غم آمریکا این است
که دولت عراق دشــمن ایران باشد و همانند
عربســتان ،بحرین و امارات دشمنی خود با
ایــران را علنی کند .وی مینویســد :آمریکا
نمیخواهد که عراق دولتی مستقل و تصمیم
گیری مستقل داشته باشد بلکه میخواهد که
تمامی امور عراق چه سیاسی چه اقتصادی چه
امنیتی و غیره را در دســت بگیرد .نویسنده

در ادامــه میگوید :آمریــکا حتی میخواهد
امور دینی عراق را در دســت بگیرد؛ آمریکا
میخواهد کــه مردم عراق وفق مراد او رفتار
کنند به همین دلیل میبینیم که واشنگتن با
الحشد الشعبی و رهبران آن دشمنی میکند
زیرا آنها مخالف حضور آمریکاییها در خاک
مقدس عراق هستند .در بخش دیگری از این
یادداشت آمده اســت :آمریکا از سال 2003
به بهانه آزادســازی بر عراق سیطره یافت اما
بعدها تمام قوانین را زیر پا گذاشت و حاکمیت
عراق را نقض کرد .آمریکا در طول 17ســال
گذشته حتی یک دستاورد برای مردم عراق

نداشته اســت بلکه مجموعهای از مزدوران و
فاســدان و دزدان را روی کار آورد تا منابع و
زیرساختهای عراق را ویران کنند و فساد و
رشوه گیری در موسسات دولتی را رواج دهند.
نویسنده همچنین میگوید :آمریکا مرزهای
عراق را بر روی مجموعههای تروریستی باز کرد
و فرقه گرایی را در میان ملت عراق ایجاد کرد
و پروژهایی علیه ملت عراق به منظور تخریب
و ویرانی عراق در این کشــور بوجود آورد .در
پایان این یادداشت آمده است :بنابراین آمریکا
به دنبال عراقی مستقل نیست بلکه میخواهد
که عراق تابع سیاستهای تخریبی و ویرانگر

واشنگتن باشد اما امید بزرگ ما به نیروهای
الحشد الشعبی و نیروهای مقاومت و همچنین
مردم شریف عراق اســت تا تمام پروژههای

تخریبی آمریکا در عراق را شکســت دهند و
ملت عراق آزاد و کریمانه و به دور از ســلطه
گری خارجی و آمریکایی زندگی کنند.

