
فساد، ارمغان اشغالگران برای 
افغانستان 

ســفارت آمریــکا در کابــل در حالی اعــام کرد 
افغانستان در میان 10 کشور فاسد جهان قرار دارد 
که گزارش ها و انســاد نشان می دهد که این فساد 
نتیجه 19 ســال حضور اشغالگران از جمله آمریکا 

در این کشور است. 
عدم اجرای تعهدات آمریکا و نانو در رفع بحران های 
اقتصادی و امنیتی افغانستان در حالی وضعیت این 
کشور را در شــرایط بحرانی قرار داده است که در 
اقدامی برای سرپوش نهادن بر این حقایق، سفارت 
آمریکا در کابل اعام کرد افغانســتان در میان 10 
کشوری قرار دارد که به شدت از فساد رنج می برد.

سفارت آمریکا در افغانستان در حساب توئیتری خود 
با اشاره به این موضوع تاکید کرد که جامعه جهانی 
در مبارزه با فساد در افغانستان متحد است. پیش از 
این سازمان شفافیت بین المللی، گزارش ساالنه اش 
را در مورد فساد در 1۸0 کشور جهان منتشر کرده و 
بر اساس آن، افغانستان در سال ۲019 میادی، در 
میان 10 فاسدترین کشور قرار گرفته است.سومالی، 
سودان جنوبی و سوریه، سه کشور دارای بیشترین 
فساد در جهان شناخته شــده اند؛ اما افغانستان با 
کسب 1۶ امتیاز در شــاخصه  مبارزه با فساد، یک 
درجه افت کرده و در جایگاه 1۷۳ قرار گرفته است.
با این حال »اشرف غنی« رئیس جمهور افغانستان 
در ششمین کنفرانس ساالنه اتحادیه اروپا در زمینه 
مبــارزه با فســاد اداری در کابل گفت، در ســطح 
رهبری حکومت برای مبارزه با فساد، اجماع موجود 
اســت و  برای مبارزه با فساد »کمیسیون مبارزه با 
فســاد را که در ترکیب آن پنج عضــو  دارد ایجاد 
شده است. آمریکا در ســال ۲001 به بهانه مبارزه 
با تروریســم به افغانســتان حمله کرد و اما پس از 
19 سال جنگ در این کشور میراث آن برای مردم 
افغان ناامنی و کشتار بیشتر و قرار گرفتن در میان 

کشورهای فاسد شده است.

نیمچه گزارش

گزارش

فرانســه در حالی با ادعای صلح و امنیت جهان مانع دست 
یابی ســایر کشورها به دانش هسته ای حتی در قالب صلح 
آمیز می شــود که خود طرح تقویت و گسترش تسلیحات 
هســته ای را در دســتور کار دارد چنانکــه رئیس جمهور 

فرانسه در اظهاراتی از برنامه های آتی هسته ای کشورش 
و تصمیم برای ساخت ناو هواپیمابر با موتور اتمی خبر داد.
فرانســه در کنار آمریکا، انگلیس و آلمان در جمع مدعیانی 
قرار دارند که دست یابی سایر کشورها به دانش هسته ای را 

برابر با تهدید امنیت جهان معرفی کرده و اجازه دست یابی 
سایبر کشورها به این دانش را نمی دهند. این رفتار در حالی 
از سوی آنها صورت می گیرد که آمریکا ۷00 میلیارد دالر 
برای نوسازی ذرادخانه های هسته ای اش اختصاص داده و 
انگلیس نیز میلیون ها دالر در این عرصه ســرمایه گذاری 
کرده اســت. در ادامــه این روند »امانــول مکرون« رئیس 
جمهور فرانســه در دیدار از تاسیســات هسته ای کشورش 
گفت: مطالعات مقدماتی در مورد ساخت راکتورهای جدید 
بسیار مهم اســت و می خواهیم که در ماه های آینده ادامه 
داشته باشــد.رئیس جمهور فرانسه در ادامه از لزوم توسعه 
هسته ای کشورش سخن گفت. ماکرون با بیان اینکه صنعت 
هســته ای، اساس اســتقال راهبردی فرانسه باقی خواهد 
ماند، گفت: فرانسه قصد دارد اتکای خود به انرژی هسته ای 
را تا ســال ۲0۳۵ از ۷۵ درصــد به ۵0 درصد کاهش دهد. 
قصد داریم در آینده راکتورهای نسل بعدی را بسازیم. این 
پروژه EPR نام دارد و باید تا ۲0۲۳ آماده شود.ماکرون در 
ســخنان خود همچنین از ساخت ناوهواپیمابر نسل جدید 
که با موتــور اتمی کار می کند، خبــر داد.پیش از این نیز 
رئیس جمهور فرانســه در ســخنانی از زرادخانه ها و توان 
هســته ای کشــورش دفاع کرده بود.ماکرون، »بازدارندگی 
اتمی« را یکی از مبانی اصلی راهبرد دفاعی فرانســه خواند 
و گفــت: اگرچه امنیــت بلندمدت اروپــا، از طریق ائتاف 
با آمریکا امکان پذیر اســت، اما امنیت مــا در عین حال و 
به صورتی اجتناب ناپذیر، از طریق اقدامات مســتقانه در 
اروپا، نیز تامین خواهد شد.به گفته مکرون، زرادخانه اتمی 
فرانسه، امنیت اروپا را تحکیم می کند.رئیس جمهور فرانسه 
همچنین با دفاع از اقدامات دولتش در زمینه جلوگیری از 
اشاعه ساح، مدعی شد که تعداد کاهک های اتمی فرانسه 

در حال حاضر به کمتر از ۳00 عدد رسیده است.
الزم به ذکر اســت فرانسه در ســال های 19۶0 تا 19۶۶ 
بــرای تقویت توان نظامی خود دســت بــه آزمایش بمب 
های هســته ای در داخل خــاك الجزایر زد و اینگونه پس 

از آمریکا، شــوروی ســابق و انگلیس، چهارمین کشور بود 
که وارد باشگاه کشورهای هسته ای می شد.فرانسه از سال 
19۵4 به صورت جدی شــروع به کار بر روی برنامه هسته 
ای خــود کرد هرچند که پایه های آن را در ســال 19۳9 
میادی گذاشته بود .»پیر مندز فرانس «نخست وزیر وقت 
فرانسه در سال 19۵۷ دستور داد مراکز آزمایش های هسته 

ای ایجاد شود. 
ابتدا قرار بود این آزمایش ها در جزایر تحت ســلطه فرانسه 
در اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس انجام شــود اما به دالیل 
لجستیکی، فرانسوی ها باالخره تصمیم گرفتند این آزمایش 
هــا را در بیابان های الجزایر انجام دهند.نخســتین انفجار 
هسته ای فرانســه که در 1۳ فوریه سال 19۶0 انجام شد، 
بــه آزمایش »موش آبی« معروف شــد . این آزمایش تحت 
نظارت مستقیم »شارل دوگل« رئیس جمهوری وقت فرانسه 

انجام شد. 
قدرت انفجار این بمب، برابر با قدرت انفجار ۶0 تا ۷0 هزار 
تن تی .ان .تی و پنج برابر قدرت بمب هیروشیما بود.با این 
شرایط رئیس جمهوری فرانسه اقدام به تسریع روند برنامه 
هســته ای این کشور به ویژه از ســال 19۶1 کرد و فرانسه 
از این زمان تا ســال 19۶۶میادی 1۳ آزمایش هســته ای 
دیگر انجام داد.فرانســه خود به انجام چهار آزمایش هسته 
ای در منطقه رقان استان »بشار« و 1۳ آزمایش در استان» 
تمنراست« اعتراف کرده است و این در حالی است که کاظم 
العبودی نویســنده کتاب ' موش های رقان' و استاد فیزیک 
هسته ای در دانشگاه »وهران« الجزایر می گوید: فرانسه طی 
این مدت ۵۷ آزمایش هسته ای انجام داد.مجله ارتش الجزایر 
که وزارت دفاع آن را منتشر می کند، در یکی از شماره های 
خود در سال ۲010نوشت: فرانسوی ها در آزمایش و انفجار 
اول، از 1۵0 الجزایری به عنوان موش آزمایشگاهی استفاده 
کردند، فرانســوی ها این افراد را بر ستون هایی در منطقه 
آزمایش هسته ای آویزان کردند تا بفهمند پرتوهای هسته 

ای چه تاثیری بر روی انسان ها می گذارد.

علی تتماج 

ســودان در حالــی دورانی بی ثبات و متزلزل را ســپری 
می کند که وزیر خارجه عربستان سه شنبه سفری رسمی 
و یک روزه  به خارطوم، پایتخت سودان داشت.  فیصل بن 
فرحان در سفر خود با عمر قمرالدین، وزیر خارجه مکلف 
ســودان و با عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای حاکمیتی 
سودان و عبداهلل حمدوك، نخست وزری این کشور دیدار 

کرد. حال این سوال مطرح است که هدف وی از این سفر 
چه بوده اســت و چرا راهی سودان شــده است؟ آنچه از 
سوی مقامات دو کشور عنوان می شود توسعه مناسبات و 
آنچه کمک به حل مشــکات اقتصادی و سیاسی سودان 
نامیده می شود محور این سفر عنوان شده است. این ادعا 
در حالی است که نگاهی به تحوالت اخیر در منطقه نکاتی 
دیگر را آشــکار می سازد. نخســت آنکه عربستان بعد از 
نزدیک به ۶ سال جنگ در یمن نه تنها دستاورد چندانی 
نداشته بلکه با رسوایی شکست در برابر یمن مواجه است. 
سعودی که نتوانســته ائتاف منطقه ای علیه یمن داشته 
باشــد نیروهایش را در قالب مزدوران آفریقایی تامین می 
کند و ســودان یکی از گزینه های ریاض برای تامین نیرو 

اســت. در اصل سعودی به دنبال گرفتار سازی سودان در 
یمن اســت تا برای جنایاتش شریک جرمی داشته باشد. 
البته باید در نظر داشــت که تحرکات ســعودی در یمن 
یک رویکرد راهبردی برای سلطه بر باب المندب و جزایر 
اســتراتژیک یمن اســت که در قالب طرح عربی، غربی و 
عبری برای سلطه بر ترانزیت دریایی دریای سرخ صورت 

می گیرد. 
دوم آنکه طی ماه های اخیر در حالی در قالب معامله قرن 
برخی کشــورهای عربی به ســازش با رژیم صهیونیستی 
روی آورده انــد که ســودان نیز در این جمــع قرار دارد. 
رویکردی که با اعتراض شــدید مردم سودان مواجه شده 
اســت. نکته مهم آنکــه در ازای این سازشــکاری آمریکا 

وعده لغو تحریم ها را به ســودان داده اســت. جالب توجه 
آنکــه آمریکا هزینه این امر را از جیب کشــورهای دیگر 
می دهد که باز پس گیری بخشی از اراضی اشغالی سودان 
از اتیوپــی در ناآرامی های اخیر این کشــور، حمایت های 
مالی عربســتان و امــارات از دولت موقت ســودان، ما به 
ازای سازشکاری خارطوم با صهیونیست هاست که به جای 
آمریکا، از جیب سایر کشورها پرداخت می شود. با توجه به 
این شرایط می توان گفت که سفر مذکور در حالی به ادامه 
جنایات ســعودی در یمن ارتباط دارد، اقدامی برای ادامه 
نقش آفرینی ســعودی در اجرای معامله قرن و خیانت به 
فلسطین است که در لوای حمایت سیاسی و اقتصادی از 

دولت انتقالی سودان صورت می گیرد .

یادداشت

ماموریت فرحان در خارطوم

قریشی مامور قطع رابطه سیاسی با فرانسه 
نخست وزیر پاکستان به وزیر خارجه این کشور ماموریت داد تا با سازمان 
همکاری اسامی درباره اتخاذ راهکاری مشترك علیه اقدامات ضداسامی 
دولت پاریس، مشورت کند. عمران خان در جلسه با اعضای کابینه خود، 
با توجه به عدم عذرخواهی فرانسه از بابت انتشار تصاویر موهن از پیامبر 
اســام )ص( و اصرار امانوئل ماکرون رئیس جمهور این کشــور به توجیه 
این اقدام بی شرمانه به عنوان یکی از مظاهر آزادی بیان، از تداوم مشورت با 
کشورهای مسلمان در اتخاذ رویکرد مناسب در قبال دولت پاریس سخن گفت.

وی همچنین »شــاه محمود قریشی« وزیر امور خارجه پاکستان را برای بررسی 
موضوع قطع روابط دیپلماتیک با فرانسه مامور کرد. قرار است قریشی قطع روابط 
دیپلماتیک با فرانسه را با کشورهای عضو سازمان همکاری اسامی مطرح کرده 

و گزارشی در این زمینه به کابینه دولت پاکستان ارائه کند.

مرکل امیدوار به حفظ برگزیت 
صدر اعظم آلمان گفته لندن و بروکسل همچنان می توانند در مذاکرات 
برگزیت به توافق دســت یابند اما تضمینی برای پیشرفت این مذاکرات 
در نشست بعدی اتحادیه اروپا وجود ندارد. »آنگا مرکل« در اظهاراتی 
ابــراز امید واری کرد که انگلیس و اتحادیــه اروپا همچنان می توانند در 
مذاکــرات تجاری برگزیت به توافق دســت یابند. با این وجود، مرکل در 
ادامه اظهارات امروز خود گفت نمی تواند پیشــرفت این مذاکرات در نشست 
روز پنجشنبه اتحادیه اروپا را تضمین کند. مرکل که در مجلس سفای کشورش 
صحبت می کرد با اشــاره به اختافات اخیر میان لندن و بروکســل در مذاکرات 
برگزیت گفت دو طرف باید شــرایط را برای موفقیت یکدیگر فراهم آورند و حفظ 
این شرایط برای آینده مهم است.اظهارات مرکل در حالی مطرح شده که »بوریس 

جانسون«، در اظهاراتی گفت مذاکرات برگزیت خیلی دشوار شده است.

خط و نشان فرانسه برای ترکیه 
وزیر خارجه فرانسه در گفت وگوی تلفنی با همتای ترکیه ای خود گفت 
که تجدید روابط ســازنده اتحادیه اروپا با آنکارا زمانی اتفاق می افتد که 
ترکیه موضع خود درباره چند موضوع شــفاف کند. »ژان ایو لودریان« 
تلفنــی با »مولود چاووش اوغلــو« وزیر خارجه ترکیــه گفت وگو کرد.

لودریــان در این تماس تلفنی به همتای ترکیه ای خود گفت که تجدید 
روابط سازنده با اتحادیه اروپا تنها زمانی اتفاق خواهد افتاد که آنکارا موضع 
خود درباره چند موضوع را شــفاف کند.خبرگزاری رویترز نوشت که این تماس 
تلفنی به درخواســت ترکیه انجام شده است و وزارت خارجه ترکیه نیز در بیانیه 
خود گفت که چاووش اوغلــو و لودریان در این تماس تلفنی موضوعات دوجانبه 
و منطقه ای را مورد بررســی قرار دادند.فرانســه در حال حاضر رهبری اروپا در 

پیشبرد تحریم ها علیه ترکیه را در دست دارد.

 یمن: اتاق عملیات افســران ارتباط و هماهنگی 
رصــد نقض توافقنامه ســوئد در اســتان الحدیده 
)غرب یمــن( اعام کرد، ائتاف ســعودی در ماه 
نوامبر ۶۵۶9 بار توافق آتش بس اســتکهلم را نقض 
کرده اســت.نیروهای ائتاف متجاور در ماه نوامبر 
1109 بمباران موشــکی و توپخانه ای و 49۶0 بار 
شلیک با ســاح های مختلف به ســمت الحدیده 
داشته  اند عاوه اینکه ۵ بار تاش برای نفوذ توسط 
آنهــا ثبت شــده و ۲۳ مورد اســتحکامات جنگی 

جدید ایجاد کرده اند.

 لبنان: حزب اهلل لبنان از »بهاء الحریری« به دلیل 
اتهام زنی به این جنبش مبنی بر دســت داشتن در 
انفجار بندر بیروت شکایت کرد. شبکه »المنار« لبنان 
از ارائه شکایت حزب اهلل علیه »بهاء الحریری« برادر 
بزرگتر »سعد الحریری« رئیس جریان »المستقبل« 
خبر داد.شــکایت مذکور پس از آن انجام می شود 
که بهاء الحریری جنبش حزب اهلل را متهم به دست 

داشتن در انفجار بندر بیروت کرده است.

 آمریکا: مجلس نمایندگان آمریکا بودجه ۷40 
میلیارد دالری وزارت دفاع این کشــور را تصویب 
کرد.مجلس نماینــدگان آمریکا با ۳۳۵ رای موافق 
بودجه ساالنه ۷40 میلیارد دالری وزارت دفاع این 
کشور را تصویب کرد. رای باالی مجلس نمایندگان 
به این مصوبه، امکان وتوی آن را از ســوی ترامپ 

غیرممکن می کند.

 امارات: ســفیر امارات عربی متحده در واشنگتن 
با »سیاســی« دانســتن مخالفت هایی که با فروش 
جنگنده های پیشرفته آمریکایی به این کشور می شود، 
گفت ابوظبی با توافق ســازش نشــان داد که قصد 
تقویت روابط با ایاالت متحده را دارد.»یوسف العتیبه« 
سفیر امارات عربی متحده در آمریکا، طی سخنرانی 
در اندیشکده »هادسون« برخی مخالفت ها با فروش 
تسلیحات پیشرفته آمریکایی از جمله جنگنده های 

»اف-۳۵« به این کشور را »سیاسی« توصیف کرد.

 پاکستان: »عمران خان« نخست وزیر پاکستان 
بر لــزوم رایزنی و گفت وگو در ســطح بین المللی 
برای مقابله با پدیده اسام هراسی تأکید کرد.خان 
در نشســت کابینه در اسام آباد اظهار داشت: دین 
اسام منادی وحدت و احترام به تمام ادیان است.
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فرانسه بر تولید ناو هواپیمابر با موتور اتمی  و توسعه 
فعالیت هسته ای تاکید کرد

دو رویی مکرون 

سرکوب کودکان فلسطینی با 
سالح های کشنده

جنبش جهانی دفاع از حقوق کودکان بر ُکشــنده بودن ساحی که نظامیان 
رژیم صهیونیســتی برای متفرق کردن فلسطینی ها از آن استفاده می کنند، 

تأکید کرد.
 / Ruger( »جنبش جهانی دفاع از حقوق کودکان اعام کرد، تفنگ » راجر
تفنگ لوله بلندی با کالیبر ۲۲( که نظامیان رژیم صهیونیستی برای سرکوب 
تظاهرات و متفرق کردن فلســطینی ها از آن اســتفاده می کنند، ســاحی 
کشنده است و آنگونه که ادعا می شــود ساحی غیرکشنده نیست.در ادامه 
این گزارش آمده، آخرین قربانی تفنگ کشــنده راجر »علی ابوعلیا« نوجوان 
1۵ ساله فلســطینی از روستای »المغیر« در شــمال شرق رام اهلل است که 
در چهارم دســامبر به شهادت رســید. در همین حال منابع سوری گزارش 
دادند که اهالی منطقه جوالن اشغالی برای جلوگیری از اشغالگری های رژیم 
صهیونیســتی تظاهرات برپا کرده   اند و در مقابل، نیروهای رژیم صهیونیستی 
از گاز های ســمی برای متفرق کردن معترضان استفاده کرده اند. خبر دیگر 
از فلســطین آنکه طرح پیشــنهادی برای انحال پارلمان رژیم صهیونیستی 
)کنست( در پی تصویب در کمیته بررسی کننده، یک گام دیگر به رأی گیری 
در جلســه عمومی نزدیک تر شــد و احتمال برگــزاری انتخابات مجدد در 
فلسطین اشغالی را افزایش داد. در این میان رژیم صهیونیستی تصمیم دارد 
با ســاخت نُه هزار واحد صهیونیست نشین در شمال قدس، فرودگاه قدیمی 
قدس اشــغالی را به شهرك  صهیونیست نشین تبدیل کند.در مقابل تحرکات 
اشغالگرایانه صهیونیســت ها، اتحادیه جهانی علمای مقاومت اقدام برخی از 
کشورهای عربی در تروریســتی خواندن گروه های مقاومت و ترور دانشمند 
هســته ای ایران را محکوم کرد.اتحادیه علمــای مقاومت همچنین در بیانیه 
مذکور تأکید کرده که رژیم صهیونیســتی عامل عدم ثبات، هر گونه فتنه و 

بحران در منطقه است.
از ســوی دیگر کمیته اسرای نیروهای ملی و اسامی فلسطین در یادداشتی 
که تحویل سفرای اتحادیه اروپا در سرزمین های اشغالی دادند، اعام کردند، 
۲۲۶ اسیر فلسطینی تا کنون در زندان های رژیم صهیونیستی شهید شدند.

پلیس آمریکا جان یک جوان 
سیاه پوست را گرفت

بحران سیاســی در آمریکا در حالی همچنان ادامــه دارد که پلیس آمریکا در 
جنایتی دیگر علیه اقلیت های نژادی، یک جوان سیاه پوست را در مقابل منزلش 

به ضرب گلوله از پای درآورد.
معاون کانتر منطقه کلموبوس ایالت اوهایو، روز جمعه »کیســی گودســن« 
شهروند سیاه پوست آمریکایی را با این ادعا که او ساح گرم در دست داشته، با 
شلیک گلوله از قتل رسانده است.خانواده این جوان سیاه پوست ۲۳ ساله ادعای 
پلیس را رد کرده و می گویند او هنگامی که از دندان پزشــکی بازگشته بود، در 
حالی که مقابل درب منزل ایســتاده و ســاندویچی در دست داشت از ناحیه 
کمر مورد اصابت گلوله قرار گرفت.گفته می شــود حامیان حقوق سیاه پوستان 
و اعضای جنبش »جان سیاه پوســتان اهمیت دارد« قصد دارند در شهر محل 

وقوع این قتل دست به تجمع اعتراضی بزنند.
این کشــتارها در حالی صورت می گیرد که در ادامه بحران سیاسی در آمریکا، 
دیوان عالی آمریکا درخواســت جمهوری خواهان ایالت پنسیلوانیا برای ابطال 
پیــروزی »جو بایدن« نامزد حزب دموکرات در ایــن ایالت کلیدی را رد کرد.

این درخواست توسط جمهوری خواهان ایالت پنسیلوانیا مطرح شده و طی آن 
مشــروعیت ۲.۵ میلیون آرای پستی انتخابات ریاست جمهوری ۲0۲0 در این 
ایالت زیر سوال برده شده اســت.دیوان عالی آمریکا دادخواست »مایک کلی« 
نماینــده جمهوریخواه کنگــره و متحد ترامپ درباره عــدم قانونی بودن آرای 
پســتی را رد کرد.تاش های دونالد ترامپ برای اعام شکســت جو بایدن در 
انتخابات ایالت پنســیلوانیا و برگرداندن نتیجه در این ایالت و چند ایالت دیگر، 
اعتراض تند »پَت تومی« سناتور جمهوری خواه پنسیلوانیا را در پی داشت. خبر 
دیگر از آمریکا آنکه عضو هیئت مدیره شرکت آمریکایی »فایزر« که اخیراً چند 
میلیون ُدز واکســن کرونا تولید کرده گفته دولت ترامپ پیشنهاد این شرکت 
برای تولید مازاد این واکســن برای مردم آمریکا را رد کرده اســت. در همین 
حال »اسکات گوتلی یِب«، عضو هیئت مدیره شرکت داروسازی فایزر که اخیراً 
چند میلیون ُدز از این واکســن را تولید کرده، در مصاحبه ای با شــبکه خبری 

»سی ان بی سی« این خبر را تأیید کرد.

اقلیم کردستان عراق در بحران 
و آشوب 

با به خشونت کشیده شدن اعتراضات در استان سلیمانیه در منطقه کردستان 
عراق، دســت کم ۶ نفر کشته و ده ها نفر زخمی شــده اند، مقامات این منطقه 
مقررات منع آمد و شــد وضع کرده اند و اربیل، امــروز یه هیأت بلندپایه برای 

یافتن »راهکاری فوری« به بغداد اعزام می کند.
از دوم دسامبر جاری شــهرهای مختلف استان سلیمانیه در منطقه کردستان 
عراق، شــاهد تظاهرات صدها نفری در  اعتراض به فساد، بحران مالی و تأخیر 
در پرداخت حقوق اســت و در جریــان این اعتراض ها مقرهای دو حزب حاکم 
منطقه کردســتان به آتش کشیده شده اند و دست کم ۶ معترض کشته و ده ها 

نفر زخمی شده اند.
بخش اصلــی  این اعتراضات به عدم پرداخت حقــوق کارمندان باز می گردد. 
موضوع از این قرار اســت که منطقه کردستان از سال ۲01۳ با وجود مخالفت 
بغــداد، اقدام به صــادرات نفت خام از طریق ترکیه کــرد که با واکنش دولت 
مرکــزی و قطع حقوق کارمندان این منطقه و کاهش ســهم اربیل در بودجه 

دولت مرکزی همراه شد. 
ســرانجام پس از مذاکرات متعدد و پراکنده میــان دو طرف در قانون بودجه 
۲019، دولــت مرکزی عراق متعهد شــد در قبال دریافــت روزانه ۲۵0 هزار 
بشــکه نفت منطقه کردســتان، حقوق کارمندان را پرداخــت کند اما »عادل 
عبدالمهدی« نخســت وزیر وقت به صراحت اعام کرد که کردستان حتی یک 
قطره نفت هم به دولت مرکزی تحویل نداده است.پایگاه خبری شبکه الجزیره 
از افزایش شمار قربانیان تظاهرات در منطقه کردستان عراق خبر داد و نوشت 
که بنا به گزارش شــب گذشته منابع پزشکی رسمی در اقلیم کردستان، شمار 
قربانیان معترض به فســاد، بحران مالی و تاخیر در پرداخت حقوق کارمندان 
به شش کشــته و ده ها زخمی رسید. تداوم خشــونت ها در جریان اعتراضات 
در اســتان سلیمانیه واقع در منطقه کردســتان با اعتراض و محکومیت شدید 
هیأت سازمان ملل در عراق )یونامی( همراه شد و دیروز طی بیانیه ای خواستار 
تحقیق فوری برای شناســایی عامان خشــونت در جریان این تظاهرات ها و 

محاکمه فوری آنها شد.


