
t oseei r ani . i r
5 جهان

گزارش نشریه ترک از اعترافات اعضای 
بازداشتی داعش؛

جمع آوری پول در عربستان و 
امارات در پوشش زکات 

نشریه ینی شفق  طی گزارشی به بازداشت 
یک گروه از اعضای داعش و النصره پرداخت. 
این نشریه با اشاره به دستگیری اعضای داعش 
و النصره طی روزهای اخیر در ترکیه، گزارشی 
از روند انتقال پول از کشورهای حاشیه خلیج 
فارس به تروریست ها تهیه کرده است. در این 
گزارش آمده است که نیروهای امنیتی پلیس 
عثمانیه در نزدیکی مرزهای شــمالی سوریه، 
هفته گذشــته عملیاتــی را آغــاز کردند که 
همزمان با اســتانبول، قاضی عنتاپ، کیلیس 

و بورسا انجام گرفت.
در این عملیات 7 تبعه خارجی دســتگیر 
شــدند که در بین آنها یک تبعــه مصری به 
نام جمال محمود 58 ســاله بود و مسئولیت 
جمع آوری پول، تهیه سالح و آموزش نیروهای 
تازه وارد خارجی را برعهده داشــت. وی طی 
روزهای گذشــته اعتراف کرده که هر ســاله 
بیــن 500 تا 2 هــزار تبعه خارجــی را برای 
جنگیدن در سوریه و عراق آموزش نظامی داده 
و تجهیز می کرد. برای تامیــن هزینه مخارج 
این کمپ های آموزشــی نیز به طور مرتب به 
عربستان و بحرین رفته و مقادیر قابل توجهی 

پول دریافت می کرده است. 
البته وی این مســئولیت را پس از ابوعبید 
مصری در سال 2015 بدست گرفت که پس 
از برداشتن پول های جمع آوری شده متواری 
شــده بود. جمال محمود با اشــاره به انتقال 
منظم پول از کشــورهای حاشیه خلیج فارس 
به این کمپ ها اعتراف کرده که از عربســتان، 
بحرین، تونس، لیبی، مراکش، مصر و امارات 
تحت عنوان زکات پول برای جنگجویان داعش 
در ســوریه و عراق منتقل می شده است. این 
افراد که در اســتان عثمانیه ترکیه در نزدیکی 
شمال حلب سوریه دســتگیر شدند، اعتراف 
کرده اند که پول خود را از امارات و عربســتان 
که تحت عنوان زکات از کشــورهای حاشیه 
خلیج فــارس جمع آوری می شــود، دریافت 
می کرده اند. در قالب طرحی برنامه ریزی شده، 
هر 15 روز فردی به نام ابو عبدالرحمن این پول 
را از کشورهای حاشیه خلیج فارس می آورده 
و این روند انتقال پول به صورت منظم جریان 
داشته است. در هر دوره 15 روزه، مبلغ 50هزار 

دالر منتقل می شد. 

جمال محمود در این باره می گوید: در سال 
2015 یک فرد سعودی با مبلغ 70 هزار دالر 
نزد من آمده و ما با این پول از بازار سالح سوریه 
برخی تســلیحات از جمله موشــک های ضد 
هوایی خریداری کردیــم. عالوه بر این، برخی 
جنگجویان اروپایی نیز با خــود مبالغی بین 
20 تا 80 هزار یورو بــه همراه می آوردند که از 
کشورهای اروپایی جمع آوری کرده بودند. این 
پول عالوه بر خرید ســالح به پرداخت حقوق 
برای جنگجویان نیز اختصــاص می یافت. به 
جنگجویان مجرد ماهانه 50 دالر، جنگجویان 
متاهل 100 دالر و تازه متاهل شده ها 150دالر 

پرداخت می شد. 
این مســئول مصری عضو داعــش با بیان 
اینکه پس از مدتی به گروه النصره ملحق شده 
اســت گفت: با ابومحمد جوالنی رهبر النصره 
4 بار دیدار کردم و در دوره مســئولیت خود، 
انتقال جنگجویان خارجی و مهمات به منطقه 
و رســاندن آنها به منطقه جنگــی را برعهده 
داشــتم. این پول ها در جهــت انجام عملیات 
 گســترده در کشــورهای منطقــه و اروپایی 

صرف شده است. 
طی هفته های گذشــته عملیات نیروهای 
امنیتی ترکیه در شهرهای مختلف این کشور 
منجر به دستگیری تعداد زیادی از عناصر رده 
باالی داعش و گروه های دیگر تروریستی شده 

است. 
همســر و خواهــر ابوبکــر البغــدادی 
از جملــه افرادی هســتند کــه در این مدت 
بازداشت شــده اند. کشــور ترکیه با اشاره به 
بازداشــت تعدادی از عناصر داعش گفت که 
اعضای داعــش را به کشورهایشــان عودت 
 می دهیم چه تابعیت آنها ســلب شــده باشد 

و چه نشده باشد.

جهاننما
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رای دهندگان اســپانیایی دیروز 
یکشــنبه)10نوامبر( برای شرکت 
در دومین انتخابــات پارلمانی این 
کشور ظرف شش ماه اخیر و در عین 
حال چهارمیــن انتخابات پارلمانی 
در چهار ســال گذشــته بــه پای 
صندوق های رای رفتند؛ انتخاباتی 
کــه پیش بینی می شــود در نتیجه 
 آن پارلمانــی حتی چند دســته تر 

از قبل حاصل شود.
به گزارش خبرگــزاری رویترز، 
37 میلیون واجد شرایط رای دادن 
جهت انتخاب 350 نماینده و 208 
سناتور از ساعت 09.00 صبح به وقت 
محلی در محل صندوق های اخذ رأی 

حاضر شدند.
برای این انتخابات 22 هزار مرکز 
اخذ رای و 59 هزار و 358 میز و 211 
هزار و 200 صنــدوق تدارک دیده 
شــد. 226 هزار و 771 نفر که باالی 
18 سال داشتند نیز برای نخستین 

بار در آن شرکت کردند.
دولت مادرید از فرط نگرانی برای 
تکرار اغتشاشات ماه گذشته حدود 
2500 تن از نیروهــای پلیس این 
کشور را به هدف تقویت نیروی پلیس 
منطقه کاتالونیا بــه آنجا اعزام کرد. 
در مجموع بیــش از 92 هزار نیروی 
پلیس و مامور ژاندارمری در سراسر 
اسپانیا به هدف حراست از انتخابات 

به کار گرفته شدند.
همچنیــن جهــت ممانعت از 
احتمــال بروز خشــونت در منطقه 
کاتالونیــا بیش از 12 هــزار نیروی 

امنیتی در حال آماده باش بودند. 
طرفــداران جدایی کاتــاالن از 
اســپانیا شــب قبل از انتخابات در 

بارسلونا راهپیمایی کردند.
در مــاه گذشــته دادگاه عالــی 
اســپانیا برای 9 رهبر جدایی طلب 
کاتاالن احــکام زندان صــادر کرد 
که این مســئله باعث آغــاز دوباره 
اعتراضــات و خشــونت ها در این 
منطقه شــده بود. بحران کاتاالن بر 
کارزارهای انتخاباتی نیز تاثیرگذار 

بود.
انتخابات در سایه اعتراضات 

خاموش نشدنی
اسپانیا از ســال 2015 تاکنون با 
مســاله روی کار آوردن دولت های 
باثبات درگیــر بوده اســت. در آن 
ســال احزابی جدید در پی تشدید 
بحــران مالــی و پــس از چند دهه 
دست به دست شــدن قدرت میان 
سوسیالیســت ها و محافظه کاران 
متعلق به »حزب مردم« ظهور پیدا 
کردند. انتخابات دیروز نیز در سایه 
اعتراضات خاموش نشدنی در منطقه 
کاتاالن و افزایش هــواداران حزب 

راست گرای بکس برگزار شد.

آخریــن انتخابــات در مــاه 
آوریل امســال برگزار شــد و حزب 
سوسیالیســت »پــی اس او ای« به 
رهبری پدرو ســانچز، نخست وزیر 
موقت اسپانیا،  بیشــترین آرا را در 
آن انتخابات به دســت آورد، اما در 
پارلمان کــه 350 کرســی دارد به 

اکثریت نرسید. 
درواقع سانچز، این انتخابات را که 
چهارمین انتخابات پارلمانی اسپانیا 
در چهار ســال گذشــته محسوب 
می شــود بعد از آن فراخوان داد که 
حزب سوسیالیست متعلق به وی در 
ماه آوریل در انتخابات قبلی به رغم 
کسب بیشترین میزان آرا نتوانست 
دولت را تشکیل دهد و بر سر تقویت 
شــدن جایگاهش در یک انتخابات 

جدید دست به قمار زد. 
سانچز روز جمعه به هوادارانش در 
تجمعی انتخاباتی در بارسلون گفت: 
در حال حاضر تنهــا دو گزینه وجود 
دارد یا به سوسیالیست ها رای دهید 
تا ما بتوانیم دولت داشــته باشیم یا 
می توانید به هر حــزب دیگری رای 
دهید کــه در نتیجه آن اســپانیا به 

دولتی مترقی دست نخواهد یافت.
آخرین نظرسنجی ها حاکی از 
پیروزی سوسیالیست هاست

آخرین نظرســنجی ها حاکی از 
این اســت که هیچکــدام از احزاب 

امکان بــه دســت آوردن اکثریت 
پارلمان را ندارند.

نظرســنجی های اخیــر حاکی 
از پیــروزی مجدد حــزب کارگران 
سوسیالیست اســت، اما این حزب 
به تنهایــی قادر به تشــکیل دولت 
نخواهد بود. همچنین انتظار می رود 
میزان آرای حزب افراطی بوکس نیز 

افزایش یابد.
نظرسنجی ها نشــان می دهند 
کــه در ایــن انتخابــات بــاز هم 
سوسیالیست ها بیشــترین میزان 
آرا را به دســت می آورند، اما نسبت 

به انتخابات ماه آوریل کرســی های 
کمتری کسب خواهند کرد و در عین 
حال حزب مردم جایگاهش تقویت 
خواهد شــد و حزب راست افراطی 
»ووکــس« هم تبدیل به ســومین 

حزب بزرگ اسپانیا می شود.
حزب ووکس در انتخابات قبلی 
توانست اولین کرسی های پارلمانی 

خود را کسب کند.
 خستگی مردم

 از انتخابات پرتکرار
یک موضوع مســلم این است که 
رای دهندگان اسپانیایی از فراخوانده 
شدن به شرکت در انتخابات جدید 
خسته شــده اند و در ســال جاری 
میــالدی انتخابــات منطقــه ای و 
انتخابات اتحادیه اروپا نیز قرار است 

برگزار می شود. 
همین مســاله به تنهایی موجب 
می شــود کــه احتمــاالً احــزاب 
اســپانیا این بار بیشــتر از دفعات 
قبل برای کســب توافقــی به هدف 
تشــکیل یک دولت پایدارتر تالش 
 کننــد و نگذارند دوبــاره انتخابات 

تکرار شود.
محتمل ترین نتیجــه انتخابات 
دیروز، روی کار آمدن دولت اقلیتی 
تحت رهبری سوسیالیست ها است، 
اما موضوع مهم تر این اســت که این 
سوسیالیست ها با چه احزاب دیگری 
ائتــالف خواهند کرد و بــا روی کار 
آمدن یک پارلمانی که حتی بیشتر 
از قبل دچار تفرقه است، یک دولت 
جدید تا چه مدت خواهد توانســت 

دوام بیاورد.
طبق جدیدترین نظرســنجی ها 
در فاصله چند روز مانده به انتخابات 
بســیاری از رای دهنــدگان هنوز 
تصمیــم قطعــی نگرفتــه بودند و 
معنای آن این اســت که امکان بروز 

سناریوهای دیگر وجود دارد.
انتخابات دیروز در ساعت هشت 
شــب به وقت محلی پایــان یافت و 
نتایج مقدماتی نیــز احتماال ظرف 

امروز اعالم خواهد شد.
ماه گذشــته میــالدی منطقه 
کاتالونیای اسپانیا درگیر اعتراضات 
بعضاً خشونت آمیزی بود که بر روند 
کمپین انتخاباتی تاثیر گذاشته است 
و باعث تقویت جایگاه راستگرایان به 
ویژه حزب ووکس و پس از آن حزب 

مردم شده است.

بــر اســاس نظرســنجی ها، در 
انتخابــات دیروز، میــزان حمایت 
رای دهنــدگان از حــزب ووکــس 
می تواند نســبت به قبــل دو برابر 
شــود. در مجموع نتایج پیش بینی 
شــده بســیار نزدیک هســتند و 
همچنان احتمال بروز سناریوهای 
 مختلف و حتــی تکــرار انتخابات 

وجود دارد.
آمارها نشــان می دهنــد تعداد 
آرای ثبت شــده پســتی برای این 
انتخابات نسبت به ماه آوریل حدود 
27 درصــد کاهش یافتــه که این 
نشــان می دهد رای دهنــدگان از 
انتخابات دلزده هســتند و احتماال 
در ایــن انتخابــات رای دهندگان 
 بیشتر از قبل از شرکت در انتخابات 

امتناع کردند.
برون رفت از بن بست سیاسی 

بعید است
به گفته کارشناســان، انتخابات 
پارلمانــی دیــروز )10 نوامبر( در 
اسپانیا بعید است که باعث برون رفت 

این کشور از بن بست سیاسی شود.
به اعتقاد آنها،  حزب راست میانه 
مردم در کنار سوسیالیســت ها که 
در تاریــخ معاصر اســپانیا بر عرصه 
سیاست این کشور تســلط داشته 
است، می تواند رشــد خوبی داشته 
باشــد؛ در حالی که حــزب لیبرال 
ســیودادانوس با کمتر از یک سوم 
کرسی هایی که در انتخابات آوریل به 
دست آورد، به دلیل تکرار انتخابات 

بیشترین ضربه را دید. 

برگزاری چهارمین انتخابات پیاپی در اسپانیا

بن بست دیگری در راه است؟
محتمل ترین نتیجه 

انتخابات دیروز، روی کار 
آمدن دولت اقلیتی تحت 
رهبری سوسیالیست ها 

است، اما موضوع 
مهم تر این است که این 
سوسیالیست ها با چه 
احزاب دیگری ائتالف 

خواهند کرد و با روی کار 
آمدن پارلمانی که حتی 

بیشتر از قبل دچار تفرقه 
است، یک دولت جدید 

تا چه مدت می تواند دوام 
بیاورد؟

رای دهندگان اسپانیایی 
دیروز یکشنبه )10 نوامبر( 

برای شرکت در دومین 
انتخابات پارلمانی این 

کشور ظرف شش ماه اخیر 
و در عین حال چهارمین 

انتخابات پارلمانی در 
چهار سال گذشته به پای 
صندوق های رای رفتند؛ 
انتخاباتی که پیش بینی 

می شود در نتیجه آن 
پارلمانی حتی چند دسته تر 

از قبل حاصل شود

آتش سوزی گسترده در جنگ های استرالیا مرگ دست کم سه نفر و مفقود شدن چهار نفر دیگر را به همراه داشته است. 
حدود 1300 مامور آتش نشانی در حال تالش برای فرونشاندن بیشتر از یکصد آتش سوزی پراکنده هستند که یک هزار 
کیلومتر از خط ساحلی استرالیا را درگیر کرده است. اسکات موریسن، نخست  وزیر استرالیا گفته است که برای مقابله با 
این آتش سوز ی ها، ارتش را به کمک ماموران آتش نشانی خواهد فرستاد. صدها نفر از 
اهالی مناطق درگیر هم به طور داوطلبانه به کمک نیروهای آتش نشانی رفته اند. وزش 
باد تند و دمای باالی 35 درجه به گسترش آتش سوزی کمک کرده است. مقام های 
محلی در نیوساوت ولز از نابودی 150 خانه مسکونی در آتش سوزی ها خبر داده اند. 

در کوئینزلند نیز گزارش ها بیانگر انتقال هزاران نفر به پناهگاه ها و مناطق امن است.

بیش از دو میلیون نفر در بنگالدش و هند بخاطر رسیدن توفان »بولبول« از مناطق مسکونی شان خارج شده اند. این 
توفان عصر شنبه 18 آبان به جزیره ساگر، در بنگال غربی هند رسید و پیش بینی شده که موج هایی به ارتفاع 2 متر داشته 
باشد. به گزارش رسانه ها تا این لحظه 2 نفر بر اثر این توفان کشته  شده اند. خدمات رسانی در بسیاری از بندرها و فرودگاه های 
نزدیک به توفان در هند و از جمله فرودگاه پر رفت و آمد بین المللی کلکته متوقف شده 
است. دو بندر بزرگ بنگالدش به نام های مونگال و چیتاگونگ تعطیل و پروازهای 
فرودگاه چیتاگونگ نیز متوقف شده است. این توفان می تواند بادهایی با سرعت 120 
تا 150 کیلومتر بر ساعت ایجاد کند و در مسیر خود به بزرگترین جنگل مانگرو دنیا 

و خانه ببر بنگال که نسلش رو به انقراض است، خواهد رسید.

توفان هند و بنگالدش موجب تخلیه دو میلیون نفر از خانه هایشان شدادامه آتش سوزی های گسترده در جنگل های استرالیا

عبداهلل عبداهلل، رئیس اجرایی دولت افغانستان و یکی 
از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 2019 این کشور، 
خواستار توقف روند بازشماری آرای انتخابات مهرماه شد. 
وی تاکید کرد باز شماری دو هزار و 400 صندوق رای که  از 
روز گذشته آغاز شده است، در سیستم بیومتریک وجود 
ندارد و براساس اعالم قبلی کمیسیون این  آرا دارای اعتبار 
نیست. عالوه بر آن، 300 هزار رای دیگر نیز در کمیسیون 
انتخابات که قبل از ساعت 7 صبح  ششم مهرماه و یا بعد از 
ساعت 17 همان روز در صندوق انداخته شده، باید باطل 
اعالم شود. عبداهلل به کمیسیون انتخابات هشدار داد که 
اگر خالف دستورالعمل های قبلی کمیسیون به صورت غیر 
قانونی به بازشماری آرا ادامه دهند، اقدامات مسالمت آمیز 
دیگری علیه این موضوع خواهد داشت. انتخابات ریاست 
جمهوری افغانســتان  روز 6 مهرماه برگزار شد و قرار بود 

نتیجه اولیه آن در 27 مهرماه و نتیجه نهایی در 16 آبان اعالم 
شود، اما به دلیل مشــکالت متعدد موجود در کمیسیون 
انتخابات، ارائه گزارش نتیجه اولیه انتخابات به 23 آبان و 
نتیجه نهایی به آذرماه موکول شد و این درحالی است که 
برخی رسانه های افغانستان از احتمال تعویق مجدد نتایج 

انتخابات ریاست جمهوری خبر داده اند.

مؤسسه شهدای عراق از شناسایی و کشف 10 گور 
جمعی در جنوب این کشور خبر داد. ضیاء کریم طعمة 
مدیر بخش امور گورهای جمعی در مؤسسه شهدای 
عراق در یک نشســت خبری گفت کــه این گورها در 
صحرای »الســماوه« واقع در استان »المثنی« کشف 
شده است. ین مسئول عراقی با بیان اینکه یک هیئت 
از »وزارت شهدای منطقه کردستان عراق« نیز در روند 
باز کردن این گور حضور داشتند، گفت که این عملیات 
با موفقیت کامل انجام شد. طعمه ضمن ابراز امیدواری 
برای باز کردن گورها جمعی بعدی، خاطر نشان کرد، 
باید به ســرعت این گورها باز شوند؛ زیرا زمان کنونی، 
برای آغاز عملیات باز کردن گورهای جمعی بســیار 
مناسب است و در آینده، این منطقه شاهد بارش باران 
خواهد بود. وی با تأکید بر اینکه بارش باران، به گورهای 

جمعی آســیب خواهد زد و مانع از آن خواهد شد که 
تیم های متخصص کار خود را بــه خوبی انجام دهند، 
تصریح کرد که این گروه، آماده اســت سایر گورهای 
جمعی در صحرای السماوه را باز کند. گورهای جمعی 
در این منطقه، متعلق به غیر نظامیان ُکرد اســت که 

رژیم صدام، آنان را کشته بود.

درخواست عبداهلل برای توقف بازشماری آرای ریاست جمهوریکشف 10 گور جمعی قربانیان رژیم صدام در جنوب عراق

خبرخبر


