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الکاظمی همزمان با انتشار میزان مشارکت 
انتخابات اعالم کرد: 

 بازداشت معاون البغدادی 
در خارج از مرزهای عراق

کمیســیون انتخابات عراق دیروز )دوشنبه( 
اعالم کرد که طبق نتایج اولیه میزان مشــارکت 
در انتخابات پارلمانی به ۴۱ درصد رسیده است. 
به گزارش اســکای نیوز، عملیات شمارش آرای 
انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق از شامگاه 
یکشنبه و پس از بسته شــدن شعب اخذ رای در 
همه استان های این کشور ادامه دارد. کمسیون 
عالی انتخابات دیروز اعالم کرد براســاس نتایج 
اولیه میزان مشــارکت در ایــن انتخابات به ۴۱ 
درصد رســیده اســت. طبق اعالم کمیسیون 
انتخابات، شــهر دهوک با 5۴ درصد بیشترین 
میزان مشارکت را بین شــهرهای مختلف عراق 
داشــت و اســتان صالح الدین با ۴۸ درصد در 
رتبــه دوم قرار گرفــت. همچنین تعــداد رای 
دهندگان بــه ۹ میلیون و ۷۷ هــزار نفر و تعداد 
شــکایات به 5۸ مورد رســید. جلیــل عدنان، 
رئیس کمیسیون انتخابات شب گذشته در یک 
کنفرانس مطبوعاتی که پس از بسته شدن شعب 
اخذ رای برگزار شد گفت که نتایج به سرعت اعالم 
می شود و این کمیسیون در ساعات آینده درصد 

مشارکت را اعالم می کند. 
پیش بینی می شود نتایج اولیه به زودی اعالم 
شود. کمیسیون عالی مستقل انتخابات یکشنبه 
از مردم خواست تا منتظر نتایج اعالم شده بمانند 
و خاطرنشان کرد اخباری که در مورد پیروزی یک 
نامزد یا یک ائتالف گفته می شود نادرست است. 
انتخابات پارلمانی زودهنگام صبح دیروز در میان 
تدابیر شدید امنیتی و یک ســال زودتر از موعد 
طبیعی آن برگزار شــد. این پنجمین انتخابات 
از زمان حمله آمریکا به عراق در ســال ۲۰۰۳ و 
اولین فرایند نظرســنجی بر اساس قانون جدید 
انتخابات است که در دسامبر ۲۰۱۹ در پارلمان 
در پاســخ به خواســته های اعتراضات مردمی 
تصویب شد. در این انتخابات ۳،۲۴۹ نامزد از ۲۱ 
ائتالف و ۱۰۹ حزب، به همراه برخی نامزدهای 
 مســتقل برای کســب ۳۲۹ کرســی پارلمان

 رقابت دارند. 

در همین راستا نخست وزیر عراق از بازداشت 
معاون البغــدادی و یکــی از مهم ترین رهبران 
داعش خبر داد. مصطفــی الکاظمی در توییتی 
نوشــت: در زمانی که چشــمان قهرمانان ما در 
نیروهای امنیتی برای حفــظ امنیت انتخابات 
باز بود شــاخه اصلی آن ها در دستگاه اطالعات 
یکی از ســخت ترین عملیات اطالعاتی خارج از 
مرزها را انجام داد. این عملیات به بازداشت سامی 
جاسم، ناظر مالی داعش و معاون ابوبکر البغدادی، 
سرکرده سابق داعش منجر شد. همچنین گروه 
اطالع رسانی تحوالت امنیتی عراق در بیانیه ای 
درباره جزئیات این عملیات اعالم کرد: همزمان با 
انتخابات به مردم عزیزمان خبر بازداشت سامی 
جاسم محمد جعاطه العجوز الجبوری ملقب به 
ابوآسیا و ابوعبدالقادر الزبیدی را می دهیم. این 
مجرم در عملیات منحصربفرد نیروهای قهرمان 
ما در دستگاه اطالعات و در عملیات ویژه خارج از 

مرزها بازداشت شد. 
وی از مهم ترین افراد تحت تعقیب بین المللی 
و از نزدیکان کمیته اداره داعش و عبداهلل قرداش، 
رهبر کنونی داعش است. در این بیانیه آمده است: 
ســامی پســت های رهبری و امنیتی و مالی در 
داعش داشته است که از جمله آن معاون ابوبکر 
البغدادی است. همچنین رئیس دیوان بیت المال 
داعش و معاون والی دجله بوده است. داعش در 
دوره اخیر به خاطر بازداشت مهم ترین رهبرانش 
با حمالت دردناکی روبرو شد و این حمالت باعث 
تقویت امنیت کشور و ممانعت از ادامه اقدامات 
جنایتکارانــه داعش در عراق می شــود. با مردم 
عراق عهد می بندیــم که نیروهــای امنیتی ما 

همواره برای حفظ ثبات کشور تالش می کنند. 
سامی جاسم محمد جعاطه العجوز الجبوری، 
معاون البغدادی سال ۱۹۷۴ متولد شد و ملقب به 
ابوآسیا، حجی حامد و ابوعبدالقادر الزبیدی است 
که همسرش شکره مطلق نام دارد و دارای چهار 
فرزند است. وی سال ۲۰۰۴ با گروه »التوحید و 
الجهاد فی بالد الرافدیــن« به رهبری ابومصعب 
الزرقــاوی بیعت کرد. ســال ۲۰۰5 از ســوی 
نیروهای آمریکایی بازداشــت شد و تا ۲۰۱۰ در 

بازداشتگاه بوکا ماند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 چند سالیست که ملی گرایی، اروپا 
را همانند یک موج جدید درنوردیده 
است و هر روز شــاهد وقوع تحوالتی 
هســتیم که اگرچه ریشه در مسائل 
سیاسی دارد، اما به هر ترتیب محرک 
اصلی آن یک واقعــه اجتماعی بوده 
است. واقعیت این است که ملی گرایی 
در قاره ســبز از دهه ها پیش در این 
جغرافیا وجــود داشــته و حاال این 
روند وارد یک برهه جدید شده است. 
شاید باز شــدن بحث ملی گرایی در 
شــرایط کنونی ما را به یاد سخنان 
کسانی مانند بنیتو موسولینی، رهبر 
و بنیانگــذار حزب فاشیســم ایتالیا 
و حتــی آدولف هیتلــر، رهبر حزب 
نازی بینــدازد. موســولینی معتقد 
بود که هر نفر یک شماره دارد و این 
شماره به عنوان عضوی از جامعه به او 
اجازه می دهد علیــه آنچه که منافع 
اجتماعی اش حکــم می کند، عمل 
کند. این سخنان موسولینی البته به 
نوعی در جهت تقویت بدنه اجتماعی 
حزب فاشیسم در میالن اظهار شد و 
به نوعی او در حــال مصادره جایگاه 

اجتماعی فرد به فــرد مردم ایتالیا به 
نفع فاشیســت  ها بود. هیتلر هم که 
امروز به عنوان بزرگترین نژادپرست 
عالم از آن نام برده می شــود، داغی 
را بــر پیشــانی اروپا و بــه خصوص 
آلمان گذاشــت که تا به امروز برلین 
و بســیاری از کشــورهای حاضر در 
قاره ســبز در حال پرداختن غرامت 
یا همان تاوان هــای پس از دو جنگ 
جهانی اول و دوم هســتند. اگرچه 
بســیاری معتقدند که ایــن مدل از 
ملی گرایی )مدِل نازی ها یا فاشیسم( 
تقریباً در اروپا به پایان رسیده است، 
اما واقعیــِت برآمــده از پژوهش ها، 
تحلیل ها و پروژه های میان رشته ای 
نشــان می دهد که هنــوز کمی زود 
اســت تا بخواهیم پایان ملی گرایی 
در اروپــا را اعالم کنیــم. نمونه های 
زیادی برای اینکه بگوییم ملی گرایی 
افراطی در اروپا پایان نپذیرفته وجود 
دارد کــه یکی از آنهــا ادامه فعالیت 
گروه های ضدیهودی و نازیسم های 
قرن بیست و یکم در آلمان و اتریش 
است. حدود دو سال پیش بود که یک 
کنیسه متعلق به یهودی ها در یکی 
از شــهرهای آلمان آمــاج حمالت 
مســلحانه اعضای یک گروه افراطی 
قرار گرفت و کمی بعد اوضاع به حدی 

خراب شد که آنگال مرکل شخصاً در 
محل این کنیســه حضور پیدا کرد و 
وعده مبارزه با آنتی یهودی ها را داد. 
این روند در اتریــش، بلژیک، ایتالیا، 
فرانسه و حتی هلند و سوئد هم بارها 
طی ماه هــا و ســال های اخیر تکرار 
شده اما مساله این اســت که ریشه 
این خیزش ها که حاال شدت گرفته، 
دو عامل اصلی خواهد بود. نخستین 
عامــل، مهاجرت هایی اســت که از 
سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱5 میالدی تاکنون 
از خاورمیانه، جنوب آسیا و آفریقا به 
مقصد اروپا انجام شــده است. در آن 
سال ها آلمان به عنوان رهبر اتحادیه 
اروپا تمام کشورهای عضو این بلوِک 
سیاسی - اقتصادی را ملزم به پذیرش 
پناهجویــان کــرد و در همانجا بود 
که ســیلی از مهاجران وارد مرزهای 
اروپا شــدند. این ســیل مهاجران 
مخالفانــی را در تمام قاره ســبز به 
وجــود آورد که همان راســت های 
افراطی یا بیگانه ستیزها بودند. آنها 
معتقد بودند که دولت های خود باید 
پناهجویان را پذیرش نکنند، چراکه 
اوضاع اشــتغال و اقتصــاد با آمدن 
این نفرات به اروپا، علیه شــهروندان 
بومی کشورها رقم می خورد. از سوی 
دیگر حل نشدن مهاجران در جوامع 

اروپایی و تحمیل برخی عادات مانند 
مراعات با مسلمانان و احترام به عقاید 
آنها باعث شد تا بسیاری از جریان های 
ملی گرا و ضدمهاجر این کشورها علیه 

دولت های خود قیام کنند. 
ورشو و سودای جدایی از اروپا 

اعمــال فشــار ملی گراهــا بــر 
دولت های خود در قبال پناهجویان 
باعث شد تا بسیاری از سیاستمداران 
منتســب به جریان راست گراهای 
افراطی به نوعی بتواننــد زمام امور 
را در دســت بگیرند و پــس از آنکه 
این افراد بر صندلــی حکومت تکیه 
زدند، قوانین اتحادیــه اروپا را علیه 

کشور و اصول اساســی خود قلمداد 
کردند. بر همین اساس دومین عامل، 
یعنی مقصر دانســتن اتحادیه اروپا 
در بحث مهاجــرت و عدم حمایت از 
اعضای خود شکل گرفت که یکی از 
رویدادهای مهم برای اعتراض به این 
ناعدالتی ها، برگزیت یا همان خروج 
بریتانیا از جمع کشــورهای اروپایی 
بود. در این میان کشورهای اروپای 
شرقی که به محل منازعه و زورآزمایی 
آمریکا و اروپا با روسیه )خصوصاً در 
زمان ترامپ( تبدیل شده اند، حاال به 
دنبال آن هستند تا بتوانند با تاختن 
بر قوانین اتحادیه، خــود را در ریل 
جداسازی از اتحادیه اروپا قرار دهند. 
لهستان اولین کشــوری نیست که 
خواهان جدایی از بروکسل شده اما 
به نظر می رســد تنش میان ورشو و 
اتحادیه اروپا حاال بــه حدی عمیق 
شده که حاال مقامات این کشور شعار 
جدایی از اتحادیه را هرچه قوی تر سر 

می دهند. 
تئــوش  ما ن  میــا یــن  ا ر  د
موراویتسکی،  نخست وزیر لهستان 
و حــزب حاکمــش در این کشــور 
موســوم به »حزب قانون و عدالت« 
استدالل می کنند که اصول حقوقی 
و قضایی اتحادیه اروپا باعث تضعیف 
حاکمیت این کشور می شوند و این 
اصول را به چالش کشیده اند. اگرچه 
موراویتسکی به صورت علنی تاکید 
کرده امیدوار اســت کــه همچنان 
کشــورش در اتحادیه اروپــا باقی 
بماند، اما او بارهــا اتحادیه اروپا را به 
دیکتاتوری علیه اعضای درجه دوم 
خود و برخی کشــورها به خصوص 
لهســتان متهــم کرده اســت. این 
اظهارات نخســت وزیر لهستان در 
حالی بیان شده که اخیراً رأی دادگاه 
لهستان مبنی بر ناســازگاری مواد 
معاهــدات اتحادیه اروپا بــا قانون 
اساسی این کشور، موجی از نگرانی ها 
را در پایتخت هــای اتحادیه اروپا به 
همراه داشته است و حاال بسیاری از 
تحلیلگران در سراسر اتحادیه اروپا به 
این جمع بندی رسیده اند که ورشو 
احتماال در حال گام برداشــتن گام 
برای خروج از اتحادیه اروپا اســت تا 
چیزی شــبیه به برگزیت را بار دیگر 

نمایان کند. در این میان فرانســه به 
ورشــو هشــدار داده در صورتی که 
روند بــه چالش کشــیدن اتحادیه 
اروپا را ادامــه دهد با ریســک یک 
خروج دوفاکتو از ایــن بلوک مواجه 
می شود. آلمان هم از دولت فرانسه در 
مخابره چنین هشــداری به لهستان 
حمایت کرده اســت؛ اما داستان به 
اینجا ختم نشــد. برابر گزارش روز 
گذشــته )دوشــنبه( رویترز، بیش 
از ۱۰۰ هــزار تن از مردم لهســتان 
در حمایت از عضویت کشورشــان 
در اتحادیه اروپا دســت به اعتراض 
زدند. خبرگزاری فرانسه هم به نقل 
از سازمان دهندگان این راهپیمایی 
اعالم کــرد که اعتراضــات در بیش 
از ۱۰۰ شــهر و منطقه در سراســر 
لهستان و چندین شــهر در خارج از 
کشور برگزار شــد و ۸۰ تا ۱۰۰ هزار 
تن معترض هم در ورشو، پایتخت این 
کشور درحالی که پرچم های اتحادیه 
اروپا و لهســتان را حمل  می کردند، 

شعار »ما می مانیم« سر  دادند. 
دونالــد تاســک، رئیس ســابق 
شــورای اروپایی و رهبر اپوزیسیون 
»پلتفورم مدنی لهستان« نیز گفته 
که سیاست های حزب حاکم کشور 
باعث به خطر افتادن آینده لهستان 
در اروپا می شــود و آنها قصد دارند 
قوانین دموکراتیک را زیرپا بگذارند. 
اینکه آیا لهســتان از اتحادیه خارج 
می شــود یا خیر، موضوعی است که 
اگر قرار باشــد اجرایی شود همانند 
برگزیــت صرف زمــان زیــادی را 
می طلبد، اما بحث اینجاست که باید 
دید ملی گراهای افراطی چگوه عمل 

خوهند کرد. 

لهستانی ها در اعتراض به جدایی از اتحادیه اروپا به خیابان ها آمدند؛ 

صف کشی علیه برگزیتِ دوم 
اخیراً رأی دادگاه لهستان 

مبنی بر ناسازگاری مواد 
معاهدات اتحادیه اروپا با 

قانون اساسی این کشور در 
پایتخت های اروپایی موجی 

از نگرانی ها  را به همراه 
داشته و احتمال عملیاتی 

شدن برگزیت دوم را مطرح 
کرده است

در اروپا،  اعمال فشار 
ملی گراها بر دولت های 

خود در قبال پناهجویان 
باعث شد تا بسیاری از 

سیاستمداران منتسب 
به جریان راست گراهای 

افراطی بتوانند زمام امور 
را در دست بگیرند و سپس 
همین افراد قوانین اتحادیه 
اروپا را علیه کشور و اصول 
اساسی خود قلمداد کردند

نهادهای حامی حقوق بشر ضمن ابراز نگرانی نسبت به صدور احکام اعدام در عربستان سعودی اعالم کردند که 
شمار اعدام ها در سال جاری میالدی در این کشور نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است. به گزارش عربی۲۱، 
رسانه ها و نهادهای حقوقی مختلف نسبت به افزایش تعداد احکام اعدام در عربستان سعودی ابراز نگرانی کرده اند. 
روزنامه واشنگتن پســت به مناســبت روز جهانی مقابله با اعدام اعالم کرد: علی رغم ادعای عربستان مبنی بر کنار 
گذاشتن اعدام خردساالن در سال ۲۰۲۰، اما اعدام مصطفی درویش نگرانی هایی 
را در ســطح جهان به وجود آورد. این روزنامه به بیانیه کمیته دولتی حقوق بشر 
عربستان در سال گذشته میالدی اشاره کرد که مدعی شده بود هیچ فردی در این 
کشور که به سن قانونی نرسیده باشد اعدام نخواهد شد. واشنگتن پست در ادامه 
تاکید کرد که اعدام مصطفی درویش که پیش از ۱۸ سالگی بازداشت شده بود این 

ادعاهای عربستان را رد می کند.

بارش شدید باران و جاری شدن ســیل، باعث آواره شــدن یک میلیون و ۷۶۰هزار نفر در ۷۶ شهرستان، شهر 
و منطقه در استان شانشــی چین شــد. به گزارش شــینهوا، تا کنون در مجموع ۱.۲ میلیون نفر جابه جا شده اند 
و تدابیر الزم بــرای جابجایی بقیه آوارگان نیز در دســت اقدام اســت. بر اســاس این گــزارش، ۱۹۰ هزار هکتار 
از زمین های کشــاورزی منطقه آســیب دیده و بیش از ۱۷ هزار خانه نیز فرو ریخته اســت. اســتان شانشــی در 
 چند روز گذشــته شــاهد بارش متوســط  ۱۸5.۶ میلی متر باران بوده است. 
در مقایســه، میانگین بارش ماهانه در اســتان »تای یوان« در اکتبر از ۱۹۸۱ تا 
۲۰۱۰ حدود ۲5 میلیمتر بود. سایر شهرها مانند لینفن، لولیانگ و شین ژو هم 
در اکتبر ســال های گذشته متوســط  بارندگی کمتر از 5۰ میلی متر داشته اند. 
 بر اساس گزارش ها، چهار افســر پلیس راهنمایی و رانندگی بر اثر رانش زمین 

جان باخته اند.

سیل در چین یک میلیون و 760هزار نفر را آواره کردنگرانی نهادهای حقوق بشری نسبت به افزایش اعدام های عربستان

یک رســانه عــرب زبــان از ورود آلمــان به خط 
میانجیگری میان رژیم صهیونیستی و جنبش مقاومت 
اسالمی حماس و اجرای تبادل اسرا میان آنها خبر داد. 
روزنامه االخبار اعالم کرد که یک میانجیگر آلمانی وارد 
خط میانجیگری میان رژیم صهیونیســتی و جنبش 
حماس شده اســت تا با نزدیک کردن دیدگاه های دو 
طرف به پرونده تبادل اســرا میان آنهــا خاتمه دهد. 
االخبار نام ایــن میانجیگر آلمانی را فــاش نکرد و در 
این باره گزارش داد؛ این تحرک آلمان همزمان با سفر 
انگال مرکل، صدراعظم این کشور به اراضی اشغالی و 
دیدار او با مقامات رژیم صهیونیســتی صورت گرفته 
اســت. االخبار به نقل از یک منبع در جنبش حماس 
نوشــت: حماس با تمامی میانجی هایــی که درباره 
پرونده اســرا با آن ارتبــاط برقرار می کنــد، از جمله 
آلمانی ها تعامل می کند و راه هــای ارتباطی با برلین 

در این زمینه باز است. این منبع گفت که آلمانی ها به 
خواست خودشان اقدام به میانجیگری نکرده اند و این 
خواسته اسرائیلی ها بوده است. طبق نوشته االخبار؛ 
حماس تمامی میانجیگران از جمله آلمان را در جریان 
موضع گذشته و فعلی خود در قبال پرونده تبادل اسرا 
با رژیم صهیونیســتی و اتمام مرحله ای و یا یکباره آن 

قرار داده است.

وزارت خارجــه آمریکا دیروز )دوشــنبه( مذاکرات 
دوحه با طالبان را صریح و حرفه ای توصیف و تاکید کرد 
که هیأت واشنگتن هرگونه حکم درباره این جنبش را به 
اقدامات آن و نه فقط به سخنان آن مرتبط می داند. طالبان 
نیز مذاکرات با مقامات آمریکایی را سازنده توصیف کرد. به 
گزارش الجزیره، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای توضیح 
داد که هیأت این کشور در طول مذاکرات بر نگرانی های 
مربوط بــه امنیت، مبارزه با تروریســم و خــروج ایمن 
آمریکایی ها و سایرین تمرکز داشت. همچنین در اولین 
مالقات مستقیم مقامات ارشد ایاالت متحده و طالبان پس 
از خروج آمریکا از افغانستان در ماه اوت گذشته، به مسائل 
حقوق بشر و مشارکت زنان و دختران در همه عرصه های 
اجتماعی در افغانستان پرداخته شد. هیات ایاالت متحده 
همچنین در مورد ارائه کمک های بشردوستانه مستقیم 
به مردم افغانستان با نمایندگان ارشد طالبان گفتگو کرد. 

وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد: مــا در مذاکرات تأکید 
کردیم که حکم درباره طالبان بستگی به رفتار آنها دارد. 
در این بیانیه آمده اســت که ایاالت متحده تأکید کرده 
مذاکرات جاری به هیچ وجه مقدمه ای برای به رسمیت 
شناختن طالبان نیســت. متقابال طالبان روز یکشنبه 
گفت که مذاکرات با واشنگتن در سه روز گذشته در دوحه، 

پایتخت قطر به خوبی پیش رفت.

ورود آلمان به خط میانجیگری میان حماس و  رژیم صهیونیستیپایان مذاکرات دوحه در میان خوش بینی آمریکا و طالبان

خبرخبر


