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اقتصاد جامعه

اخبار

ویروس کرونا  ۲۰۱۵در آمریکا تولید شده است

سهشنبه 27اسفند  - 1398شماره743

سخنگوی رسمی وزارت خارجه چین از وجود دالیل و مدارکی پرده برداشت که نشان میدهند که آژانس اطالعات مرکزی آمریکا (سیا) عامل شیوع ویروس
کرونا در چین است.به گزارش اقتصادسرآمد ،ژائو لیجیان ،سخنگوی وزارت خارجه چین امروز (دوشنبه) اعالم کرد ،دالیلی وجود دارند که ثابت میکنند
ویروس کرونا (کووید  )۱۹از سوی دانشمندان آمریکایی در سال  ۲۰۱۵تولید و شیوع پیدا کرده است.این در حالی است که آمریکا ،چین را در جریان تمامی
اطالعات در حوزه ویروس کرونای جدید قرار داده است.در این راستا دانشمندان چین در آرشیو خود مقال ه منتشر شده در سال  ۲۰۱۵در مجله "Nature
 ”Medicineرا فاش کردند مبنی بر اینکه دانشمندان آمریکایی توانستند نوع جدید ویروس کرونا را شناسایی کنند که تاثیری مستقیم در انسان دارد.

یادداشت

کرونا و مالحظات ترور بیولوژیک

ادامه از صفحه اول
همچنین گفته می شــود نزدیک به نیم قرن
پیش ،هنری کیســینجر ،وزیــر امور خارجه
اسبق آمریکا و نظریه پرداز سیاست خارجی،
در طرحی موسوم به «مطالعه امنیتی شماره
 »200کاهش چشمگیر جمعیت جهان را به
عنوان یک ضرورت در آینده مورد تاکید قرار
داده است.
در موردی دیگــر ،کتاب "آینده فراانســانی
ما؛ پیامدهای انقالب بیوتکنولوژی" نوشــته
فرانســیس فوکویامــا ،نوعی دیگــر از نگاه
مهندسی وار به تغییرات بیوتکنولوژیک لیبرال
دموکراسی به آینده بشر را ارائه می کند .اما از
جمله مهمترین اظهارنظرات علنی در باب نگاه
نژادی به بافت جمعیتی جهــان بر می گردد
به جیمز واتسون ،دانشمند آمریکایی ،برنده
جایزه نوبل و پدر دی ان ای ،که رســماً اعالم
کرد ژن برتر متعلق به ســفید پوستان است
و دیگر نژادها در رده های پســت تری نسبت
به آنها قرار می گیرند .اینها و بسیاری دیگر از
نظریات مشابه نشان می دهند در فلسفه فکری
غرب ،بیوتروریسم و نسل کشی بشر هیچ منعی
نداشته و به صورتی کامال ماکیاولیستی توجیه
می شود.
انتشــار ویروس کرونا گمانه زنی های زیادی
را در رابطــه بــا بیوتروریســتی بــودن این
ویروس مطرح کرد .از نشــانه های پیشگویی
در انیمیشــن «سیمپســون هــا» و فیلــم
هالیوودی«شــیوع» گرفته تــا اظهارنظرات
برخی مقام های روسیه مبنی بر اطالع دقیق
از بیوتروریستی بودن این ویروس و ده ها نقل
قول و اظهار نظر دیگر ،این گمان را تقویت می
کند که توطئه ای جهانی در پس این اپیدمی
نهفته است.
تالش آمریکا برای از نفــس انداختن اقتصاد
شــتابنده چین ،مهمترین ظن برای نشر این
ویروس از جانب امریکاست .اما کرونا در صورت
مفروض دانســتن بیوتروریستی بودن آن چه
درســی به جهانیان می دهد؟ شیوع جهانی و
غیرقابل مهار کرونا نشــان می دهد در دنیای
جهانی شده ،سالح های اپیدمیک ایده خوبی
برای مبارزه نیســتند ،چرا که ارتباطات بین
کشــورها عمال ســرایت بیماری را به امری
اجتنــاب ناپذیر بدل کرده اســت .این امر در
تجربه بیماری سارس در ســال  ۲۰۰۲ثابت
شد به نحوی که ابتدا از چین آغاز شد ولی در
نهایت هفده کشور از جمله امریکای شمالی را
درگیر خود کرد.
گذشته از گسترش تلفات انسانی در مواردی
مثل سارس و کرونا ،به هم پیوستگی اقتصاد
جهانی عمال باعث شــده است که بروز بحران
هایی از این دســت ،در کوتــاه ترین فاصله
دومینو وار بورس های جهان را تحت تاثیر قرار
دهد .بنا بر یک پیش بینی ،اقتصاد جهان ۷/۲
تریلیون دالر از قبال شیوع کرونا لطمه خواهد
دید که ســهم آمریکا در این میان قابل توجه
است .در حالی که ابتدا تصور میشد فقط چین
از بابت کرونا متضرر شود اما سقوط بیسابقه
بورس های توکیو ،لندن ،امریکا و اتحادیه اروپا
این تصور را ابطال کرد .موسسه مالی آمریکا
اینتر پرایز معتقد است سقوط احتمالی اقتصاد
ایتالیا در اثر کرونا احتماال به رکود اقتصادی
جهان منجر شود! مدعایی که بیش از هر چیز
موید به هم پیوســتگی عمیق اقتصاد جهانی
اســت .کرونا نشــان داد که به هم پیوستگی
سرنوشت بشر در همه ابعاد امری انکار ناپذیر
است .همانند نظریه اثر پروانه ای (Butterfly
 )Effectمعتقد است تغییرات زیست محیط
محیطی ،ولو در سطحی جزئی ،مثل بال زدن
یک پروانه قادر خواهد بود که در کل هســتی
اثرگذار باشد .بیوتروریسم هم در عصر حاضر
ریسک بسیاری باالیی برای همه کشورها در
بر خواهد داشت.
بشــریت باید به این درک و باور برســد که
سرنوشت انســان ها در گرو همدیگر بوده و
بهترین راه برای زیســتن در این کره خاکی،
مراعات اخالق ،نوع دوستی و معنویت خواهد
بود؛ چیــزی که مکتب هنجــاری روابط بین
الملل ،ادیــان الهی ،عرفان ،وجدان بشــری
و فطرت انســان همه و همه بر آن صحه می
گذارند .در غیر این صــورت ،مصداق «یکی
بر سر شــاخه بن می برید» موالنا ،آنکه همت
به نابودی دیگری میبنــدد ،در نهایت زوال
خودش را رقم زده است.

رییس جمهوری تکلیف همه را مشخص کرد!

قرنطینهنداریم؛نهامروزنهعید

گروه سیاسی -رییس جمهوری
با تاکید بر اینکــه چیزی به نام
قرنطینه نه امروز و نــه در ایام عید نداریم
و خدمات طبــق روال به مــردم ارایه می
شــود ،گفت :هر گونه محدودیت در ستاد
ملی مبارزه کرونا در تهران تصمیم گیری
میشود.
به گزارش اقتصادسرآمد ،حجت االسالم و
المسلمین حسن روحانی و پس از جلسه
مشترک ستاد اقتصادی دولت و نمایندگان
بخش خصوصی با اشــاره بــه موضوعات
مطرح شده در نشست امروز اظهار داشت:
در جلســه امروز موضوعــات اقتصادی و
اینکه موضوع کرونادر شرایط کسب و کار
آنها متاثیرگذار بوده ورد بحث و بررســی
قرار گرفت.
وی افزود :اوال تصمیم جمع بر این بود و بر
این تاکید کردیم که باید شرایط اقتصادی،
روند اقتصــادی ،تعامل مــردم و فعالیت
اقتصــادی بایدعلیرغم اینکه مــا با کرونا
مواجه هســتیم و پروتکلهایی را از نظر
بهداشــتی باید مورد توجه قرار دهیم ،اما
باید فعالیت اقتصادی عادی باشد و نگذاریم
در زمینه فعالیت اقتصادی مشکلی ایجاد
شود.
رییس دولــت دوازدهم ادامــه داد :البته
در بعضی کســب و کارها به طور طبیعی
شرایط مشــکالتی برای آنها ایجاد کرده و
ما در جلســه دنبال این بودیم بتوانیم به
آنهایی که در این شــرایط دچار مشــکل
هستند ،کمک کنیم.روحانی اضافه کرد:

دوم اینکه ما چیزی به نام قرنطینه نداریم
اصال اینکه شایع شــده در تهران یا بعضی
شهرها برخی فروشگاهها و برخی مشاغل
قرنطینه هستند،اصال چنین چیزی وجود
ندارد .نه امروز قرنطینه است ،نه ایام نوروز،
نه بعــد و قبلش و همه در کســب و کار و
فعالیت خود آزادند.
وی یادآورشــد :خدمات دولت هم به طور
معمول به مــردم خواهد رســید منتهی
همه تالش ما این است فعالیت اقتصادی
وخدمــات دولت به گونه ای باشــد مردم
بیشتر در خانه بمانند و یا اگر اقدامی انجام
می شود در چهارچوب پروتکل بهداشتی
باشد.
رییس جمهوری گفت :نســبت به اینکه
کاری تعطیل شود ،روز و ساعتی تعطیل
شــود ،کســب خاصی مورد محدودیت

مسئله قرنطینه باید
جدی گرفته شود
مســئله قرنطینــه
باید جــدی گرفته
شــود .مجامــع عمومی چه
در مکا نهای مقــدس و چه
غیرمقدس و هر چه هست باید
تعطیل شود وبراساس نظرات
علمی و کارشناســی مسائل
دنبال شود.مردم یا تابع شرع
هستند یا عقل یا هردو و عقل
و شرع در این شرایط میگوید
هــر کاری که باعــث ضرر به
انســان دیگری میشود نباید
انجام گیرد .اگــر احتمال این
وجود دارد که با سفر به شهر
دیگری جان مردم آن شــهر
به خطر بیفتد ،آنسفر حرام
اســت .عقل هم میگوید باید
کاری کنیم که سالمت جامعه حفظ شود و یکی از راههایی که همه دنیا توصیه میکنند
ترکسفر در این شرایط است. مسئوالن نیز باید بازگو کننده نظرات همین کارشناسان
باشند .بشر در چنین مســائلی باید دنبال راه حلهای علمی باشــد و کساندیگری که
کارشناس نیستند نباید دخالت کنند.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایسنا ،یک عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه
قم گفت :در شرایط شیوع بیماری کرونا سفر رفتن به لحاظ شرعی و عقلی درست نیست.
حجت االسالم والمسلمین محمدتقی فاضل میبدی با اشاره به ضرورت مقابله کارشناسی
با بیماری کرونا اظهار کرد :در مسائل بهداشتی و طبی همه باید پیرو نظرات کارشناسان
و پزشکان باشند .مسئوالن نیز باید بازگو کننده نظرات همین کارشناسان باشند .بشر در
چنین مسائلی باید دنبال راه حلهای علمی باشد و کسان دیگری که کارشناس نیستند
نباید دخالت کنند.
وی همچنین با اشــاره به ضرورت همکاری مردم و حاکمیت برای مقابله با کرونا خاطر
نشان کرد :متأسفانه اعتماد بین مردم و دولت کم شده است و برای مردم این اشکال وجود
دارد که چرا زودتر شیوع بیماری اعالم نشد در این شرایط دولت باید کاری کند که اعتماد
مردم بیشتر شود اما شاهدیم که آمار مربوط به این بیماری از چند منبع مختلف و با ارقام
مختلف اعالم میشود و همین باعث شده که مردم کمتر حرف گوش دهند ولی اینها دلیل
نمیشود که قواعد پزشکی زیر پا گذاشته شده و افراد هر کاری دلشان خواست انجام دهند.
وی تأکید کرد :مسئله قرنطینه باید جدی گرفته شود .مجامع عمومی چه در مکانهای
مقدس و چه غیرمقدس و هر چه هســت باید تعطیل شــود و براســاس نظرات علمی و
کارشناسی مسائل دنبال شود.
وی خاطر نشان کرد :مردم یا تابع شرع هستند یا عقل یا هردو و عقل و شرع در این شرایط
میگوید هر کاری که باعث ضرر به انسان دیگری میشود نباید انجام گیرد .اگر احتمال
این وجود دارد که با سفر به شهر دیگری جان مردم آن شهر به خطر بیفتد ،آن سفر حرام
است .عقل هم میگوید باید کاری کنیم که سالمت جامعه حفظ شود و یکی از راههایی که
همه دنیا توصیه میکنند ترک سفر در این شرایط است.

قرار بگیــرد ،مرجع آن فقط ســتاد ملی
در تهران اســت اســتانها به هیچ عنوان
حق تصمیمگیری ندارند نه استانداران نه
بخشهای بهداشتی .هر گونه محدودیت
در ســتاد ملی در تهــران تصمیم گیری
میشود بنابراین در استانها در این زمینه
نباید اقدامی صورت بگیرد.
وی افزود :مردم مطمئن باشند کاالی مورد
نیاز آنها اعم از کاالهای مربوط به مســائل
بهداشــتی و درمانی یا کاالهای مصرفی
و روزمره تامین خواهد شــد و ذخایر ما به
اندازه کافی وجــود دارد و هم خریدهای
الزم انجام شده و بنادر ما پر از کاال است و
اگر نیاز به ثبت سفارش جدیدباشد ،بانک
مرکزی ارز الزم آن را تامین کرده و بعد هم
تامین خواهد کرد.
روحانی تصریح کــرد :ما با کشــورهای

همسایه برای رفت و آمد در حال مذاکره
هستیم ،مخصوصا برای نقل و انتقال کاال
در مرزها که با پروتکلهای بهداشــتی که
مورد توافق ما قرار میگیرد و در چارچوب
و مدنظر سازمان بهداشت جهانی در حال
انجام است وزارت خارجه هم در این زمینه
فعال است.
رییــس جمهــوری همچنیــن از اتخاذ
تصمیماتی در مــورد کســب و کارهای
خاص خبر داد و گفت :در جلسه امروز دو
نوع تصمیم اتخاد شــد؛ یک نوع به کسب
و کارهایی کــه در این ایام بیشــتر تحت
فشار قرار گرفتند اعم از اینکه در شرایطی
تعطیل شــدند یا اینکه فعالیت آنها عمال
خیلی زیاد نیست؛ حمایت از این کسب و
کارها ضروری بود.
وی ادامه داد :در بخش مالیات هم تصمیات
خوبی اتخاذ شده که برای پرداخت مالیات
فرصت سه ماهه به آنها داده شود و مقرراتی
که راجع به مالیات اســت ،تصمیم گیری
شد که شاید فردا اعالم کنیم ،چون برخی
موارد را باید فردا در ستاد ملی مطرح و در
مورد آن تصمیمگیری کنیم.
روحانی تاکید کــرد :در زمینه مســائل
بهداشــتی و درمانــی بخــش خصوصی
هر کمکی که بخواهد انجــام دهد اعم از
تامین لوازم و تجهیزات مــورد نیاز؛ جزو
هزینههایی خواهد بــود که از نظر مالیات
قابــل قبــول اســت و مشــمول مالیات
نمیشــود؛ این نکات در اختیار مردم قرار
گیرد و به طور مفصل توضیح داده شود.

هشدار وزیر دادگستری
برای حفظ آبرو و اعتبار مردم
با لحاظ ســه اصل
ســرعت ،دقت و
قاطعیت ،حفظ آبرو و اعتبار
مردم در اولویــت قرار دارد.
یکی از مصادیــق و راههای
همراهــی مــردم در ایــن
خصوص ،کاهش حضور در
بازار و انجام خریدها بصورت
اینترنتی و در فضایمجازی
اســت که می بایست برای
این مهم ،ضمن آماده سازی
بســترها و ارایه آموزشهای
الزم ،شــرایط طرح شکایت
از تخلفات درفضای مجازی
نیز تبیین شود.
به گزارش اقتصادســرآمد،
وزیر دادگســتری گفت :با
لحاظ سه اصل سرعت ،دقت و قاطعیت ،حفظ آبرو و اعتبار مردم در اولویت قرار دارد.
سید علیرضا آوائی گفت :اطالع رسانی به مردم در خصوص فعالیتهای انجام گرفته در
حوزه رصد و کنترل بازار را امری حیاتی و مهم برشمرد.
آوایی با تشکر از کادر درمانی و نظام بهداشتی کشور بخاطر مبارزه همه جانبه با ویروس
کرونا و درمان مبتالیان ،همراهی و دقت مردم را در این زمینه حیاتی و مهم برشمرد و
گفت :یکی از مصادیق و راههای همراهی مردم در این خصوص ،کاهش حضور در بازار
و انجام خریدها بصورت اینترنتی و در فضای مجازی است که می بایست برای این مهم،
ضمن آماده سازی بسترها و ارایه آموزشهای الزم ،شرایط طرح شکایت از تخلفات در
فضای مجازی نیز تبیین شود.
وزیر دادگستری پرهیز از فعالیتهای نمایشی و بزرگ نمایی را موضوعی کلیدی در امر
اطالع رسانی عنوان کرد و با تاکید بر اطالع رسانی و اطمینان بخشی به موقع ،بر لزوم
برخورد قاطع در عین رعایت انصاف و عدالت تاکید کرد.
وی همچنین بر سرعت در رسیدگی به پرونده ها و اعالم نتایج به مردم بخصوص در
پرونده هایی که به بازار و اطمینان مردم آسیب وارد می کند تاکید کرد و گفت :باید
مراقب باشیم بخاطر هیجانات لحظه ای و صرفا برای شاد کردن موقت مردم ،کاری را
انجام ندهیم که به واسطه آن آبرو و اعتبار افراد و بازاریان بدون دلیل زیر سوال برود و
یا اموال و داراییهای آنان بدون دلیل موجه ضبط شود.
وزیر دادگســتری همچنین در بخش دیگری از ســخنان خود بر ســرعت ،دقت و
قاطعیت در امر رصد و کنتــرل بازار در عین حفــظ آبرو و اعتبار کســبه و بازاریان
تاکید کرد.
آوایی با دعوت از ادارات کل تعزیرات اســتانهای سراسر کشــور به حضور پررنگ تر
در عین همراهی با رسانهها و اطالع رســانی به موقع و اثربخش فعالیتها به مردم ،بر
هماهنگی و همراهی بیش از پیش رسانه ها با وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات
حکومتی برای انعکاس اخبار و تالشــهای صــورت گرفته در تنظیــم و کنترل بازار
تاکید کرد.

سپاه برای مقابله با کرونا آرایش جنگی گرفته است
سردار سالمی در ارزیابی موضوع کرونا در شهرهای مختلف گفت:
همه سپاههای استانی در کنار دانشگاه علوم پزشکی آرایش واقعا
جنگی گرفته اند.به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایسنا ،فرمانده
کل سپاه پاسداران به صورت ویدئوکنفرانس در قرارگاه زیستی با
فرماندهان سپاه در شــهرهای مختلف موضوع کرونا را بررسی و
ارزیابی کرد و گفت :همه سپاههای استانی در کنار دانشگاه علوم
پزشکی آرایش واقعا جنگی گرفته اند.ســردار سرلشکر حسین
سالمی گفت :حضور رهبری و کالم شان و توصیه هایشان در این
شرایط برای ما بسیار آرامش بخش و نجات بخش و نعمت بزرگی
اســت و رهبر معظم انقالب با تاکید بر امداد و کمک به مردم در
شرایط سخت ،شرایط اضطرار و شــرایط بحرانی؛ برای ما فرمان
میدهند و ما در همان ابتدای حادثه به فضــل الهی حضور پیدا
کردیم و در همان موج اولیه سپاه پاسداران در لبه جلوی پیکان و
در کنار جامعه پزشکی فداکار و مومن به مستهلک کردن موج اولیه
این ویروس پرداخت.وی افزود :از همان ابتدا که این موضوع شروع
شد با سپاه استانی قم و با پشتیبانیهای الزم بیمارستان حضرت
علی ابن ابیطالب در قم را مجهز کردیم و وارد این مسئله شدیم.
درخواست سخنگوی وزارت خارجه چین
برای لغو تحریمهای «غیرانسانی» علیه ایران
ســخنگوی وزارت امور خارجه چین بــا غیر انســانی خواندن
تحریمهــای ایران و اشــاره بــه تاثیر جــدی آن بر مبــارزه با
کروناویــروس ،خوســتار لغــو ایــن تحریمها شــد.به گزارش
اقتصادسرآمد ،گنگ شوانگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین در
پی اظهارات امروز حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان درباره
تحریمهای آمریکا ،گفت :تداوم تحریمهای یکجانبه بر ایران در
یک چنین موقعیت حیاتی ،تاثیری جدی بر مبارزه با کرونا ویروس
جدید [در ایران] خواهد داشت.او در ادامه اظهار کرد :تحریمهایی
غیری انسانی مانند این تحریمها فقط شرایط را برای کسانی که
در وضعیت سختی هستند بدتر خواهد کرد و چین از کشورهای
مرتبط میخواهد که این تحریمهای علیه ایران را لغو کنند.
درخواست برای تغییر وضعیت استخدام پرستاران
رییس کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی
در نامه به وزیر بهداشــت و رئیس ســازمان اداری و استخدامی
کشور خواســتار تغییر وضعیت استخدام پرســتاران و پرسنل
شاغل در کادر خدماتی و درمانی بیمارســتانها شد.به گزارش
اقتصادسرآمد ،متن نامه محمد مهدی زاهدی به سعید نمکی وزیر
بهداشت و درمان که در اختیار قرار داده ،به شرح زیر است:احتراما
ضمن تشکر از حضور جنابعالی و همکاران محترم و سخت کوشتان
در عرصه ســامت و خط مقدم مبارزه با پاندمی ویروس کرونا و
آرزوی صحت و ســامتی برای مدافعان ســامت ،همانگونه که
مستحضرید تعداد زیادی از پرستاران و سایر پرسنل شاغل در کادر
خدماتی و درمانی به صورت شرکتی ،قراردادی ،خرید خدمت و
قرارداد کار معین در حال خدمت در بیمارستان ها یا مراکز درمانی
کشور به صورت ایثارگرانه می باشند ،لذا خواهشمند است دستور
فرمایید با الویوت نسبت به تغییر وضعیت استخدامی این گروه به
پیمانی و رسمی اقدام الزم صورت پذیرد تا این سربازان خط مقدم
جبهه سالمت با انگیزه مضاعف و به صورت خستگی ناپذیر به ارائه
خدمت ادامه دهند».
ارسال کمکهای انسان دوستانه ازبکستان
به ایران برای مقابله با کرونا
کمک های انسان دوستانه ازبکســتان به منظور مبارزه با شیوع
ویروس کرونا راهی ایران شــد.به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از
ایسنا ،کمک های انسان دوستانه ازبکستان شامل مقادیری اقالم
بهداشتی و درمانی به منظور مبارزه با شیوع ویروس کرونا توسط
یک هواپیمای ازبکی عازم ایران شد.
تکذیب چند خبر درباره ایران با منشاء
تیمهای خبری منافقین
یک منبع آگاه با تکذیب چند خبر که طی روزهای گذشــته در
برخی رسانه های داخلی و خارجی و شبکههای اجتماعی مطرح
شده بود ،منشا تولید این اخبار را تیم خبری منافقین مستقر در
شهر تیرانا در کشــور آلبانی اعالم کرد.به گزارش اقتصادسرامد
به نقل از ایســنا ،این منبــع آگاه با اشــاره به انتشــار خبری با
عنوان «قرنطینه تهران و اجرای حکومت نظامی توســط سپاه»
خاطرنشان کرد :با بررسیهای «مرکز مقابله با شایعات سایبری»
مشــخص شــد که این خبر کذب بوده و هیچ تصمیمی مبنی بر
قرنطینه تهران یا سایر شهرها در ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا
اتخاذ نشده است.وی افزود :همچنین برخی حسابهای کاربری
در توییتر در روزهای گذشته مدعی شدند که «یکی از سرداران
مشهور سپاه ضمن ارتباط با عناصر موسوم به برانداز اعالم کرده که
در صورت قیام مردمی ،سپاه در حمایت از مردم به مقابله با نظام
خواهد پرداخت»؛ این در حالی است که بعد از بررسیهای انجام
شده ،مشخص شد که حسابهای کاربری مزدور وابسته به جریان
سلطنتطلب از دی ماه و با هدف تولید و نشر شایعات و تشویش
اذهان مردم راه اندازی شدهاند ،برای نخستین بار این خبر کذب
را منتشر کرده است.
آمریکا تعدادی از نیروهایش را از عراق خارج میکند
به گفته سه مقام دفاعی آمریکا ،ارتش ایاالت متحده در نظر دارد
صدها نیرویش در عراق را تغییر مکان بدهد ،از جمله اینکه برخی از
آنها را از این کشور خارج کند.به گزارش اقتصادسرآمد ،این اقدام
شامل دور کردن نیروهای آمریکایی از پایگاههای مشترک در القائم
در نزدیکی مرز ســوریه ،پایگاه هوایی القیارة در نزدیکی موصل
و احتماال پایــگاه هوایی کی ۱-در کرکوک میشود.ســخنگوی
عملیات اراده قاطع در بیانیهای گفت :در نتیجه موفقیت نیروهای
امنیتی عراق در مبارزه با داعش ،این ائتالف در حال تغییر موضع
نیروهایی از چند پایگاه کوچکتر است .این پایگاهها همچنان در
کنترل عراقیها باقی میمانند و ما همکاری مشورتی خودمان را
برای شکست همیشــگی داعش از دیگر پایگاههای ارتش عراق
ادامه میدهیم.

