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سخنگوی وزارت امور خارجه ،حمالت هواپیماهای ائتالف به محل عزاداری مردم کرکوک را به شدت محکوم کرد .به گزارش ایسنا ،بهرام قاسمی ضمن مشکوک دانستن این حمالت که به شهید و مجروح
شدن دهها تن از مردم بیگناه عراق شد ،خواستار روشن شدن ابعاد مختلف این فاجعه و پاسخگویی آمران و عامالن آن شد .قاسمی ضمن تسلیت به دولت و ملت عراق ،با بازماندگان و خانواده قربانیان
اینکشتار ناجوانمردانه ابراز همدردی کرد.سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد :حمله به مردم بیگناه و عزادار با هیچ عذر و بهانهای پذیرفته نیست و مردم رنج کشیده عراق نباید از یک سو زیر حمالت
تروریستها و از سوی دیگر بمباران نیروهای خارجی که با ادعا و بهانه مبارزه با تروریستها در عراق جوالن میدهند ،قرار گیرند.
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آمریکا واسطه حضور ترکیه در عراق شد

اخبار

سهمخواهی غربی در عملیات موصل
ت و پیشروی ائتالف
گروه بین الملل :همزمان با کسب موفقی 
عراق در عملیات موصل ،کشورهایی چون ترکیه و آمریکا
از این پیروزیها سهم خواهی میکنند و همچنان اصرار به
حضور بیش از پیش در عملیات دارند .ترکیه برای شرکت در
عملیات موصل از پیش از آغاز این عملیات بارها اعالم کرد که
در جریان عملیات حضور خواهد داشت ،این در حالی بود که
بارها مقامات عراقی به اظهارنظر ترکها واکنش نشان داده و
ورود ارتش ترکیه به خاک عراق را محکوم کرده و غیرقانونی
دانستند .حال با نزدیک شدن عراقیها به شهر موصل ،بازهم
ترکیه خود را وارد میدان کرده و این بار با وساطت آمریکا سعی
دارد تا نظر عراقیها را برای حضور بیشتر در خاک این کشور
جلب کند .ترکیه حتی پا پیش از این فرا نهاده و رجب طیب
سجمهور این کشور اظهار میکند که موصل از نظر
اردوغان رئی 
تاریخی متعلق به ترکیه است .در این میان کشورهای دیگر هم
با اظهارنظر درباره اقدامات عراق در موصل سعی دارند تا خود
را جزئی از معادالت نشان دهند.
ترکیه برای منافع خود میجنگد نه کمک به عراق
نخست وزیر عراق تاکید کرد زمانی که بغداد از آنکارا طلب کمک
کرد ،ترکیه کمکی به عراق نفرستاد .به گزارش سومریه نیوز ،حیدر
العبادی ،نخست وزیر عراق در سخنانی در کنفرانس شورای عالی
بیداری اسالمی در بغداد گفت :زمانی که ما از رهبری ترکیه درخواست
کمک کردیم ،کمک برای ما نفرستاد .ترکیه برای منافع و گسترش
نفوذ خود میجنگد .العبادی تصریح کرد :عراق خواهان خیر و خوبی
برای ترکیه ،عربستان و تمامی کشورهای همسایه است و خواهان
همکاری علیه تروریسم است و درست که اختالفاتی وجود دارد اما
دلیلی برای جنگیدن با هم نیست .عراق هیچ دشمنی ای با کسی
ندارد و تمایلی هم به این کار ندارد .العبادی همچنین تاکید کرد :هر
کس که بر اهل تسنن در عراق به ظاهر گریه میکند زمانی که داعش
شهرهای آنها را اشغال کرد هیچ موضعی نشان نداد .وی گفت :آینده
موصل بهتر از قبل خواهد بود و نمیشود که با این اوضاع و این بیداری
اسالمی ،کشورهایی باشند که برای تسویه حساب با کشوری دیگر از
تروریسم حمایت کنند .نخست وزیر عراق این سوال را مطرح کرد که
با چه دین یا عقیدهای ،سوریه تخریب میشود و میلیونها سوری
آواره میشوند و با کدام دین یا عقیده ،برخی تالش میکنند تا عراق
را تقسیم کنند .عراقیها فراموش نخواهند کرد که چه کسی در کنار
آنها در جنگ علیه تروریسم در عراق ایستاد و ما در مراحل آخر از
بین بردن تروریسم در عراق هستیم و در آیندهای نزدیک تروریسم
و داعش را از بین خواهیم برد .مردم عراق در رویارویی با تروریسم
یکپارچه هستند و همبستگی میان نیروهای مسلح و مردم عامل
قدرت ما است .وی افزود :نبرد موصل تمامی عراقیها را یکپارچه کرد
و مسلمانان در کنار مسیحیان و ایزدیها میجنگند .کردها در کنار
عربها و ترکمانها میجنگند .نیروهای فدرال در کنار پیشمرگها
برای نخستین بار میجنگند وبرای نخستین بار از  25سال قبل است
که نیروهای فدرال وارد کردستان شدهاند.
سفر وزیر دفاع آمریکا به ترکیه و عراق
اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز گذشته وارد عراق شد .به گزارش
خبرگزاری فرانسه ،گفته می شود یکی از اهداف این سفر اعالم نشده
که در بحبوحه عملیات آزادسازی موصل انجام می شود ،دیدار با
فرماندهی نیروهای آمریکایی در عراق باشد .آسوشیتدپرس نیز اعالم
کرد که یکی از نیروهای آمریکایی دو روز پیش در اطراف موصل
کشته شدهاست .کارتر روز جمعه در ترکیه بود و با مقام های ترک
دیدار و گفتوگو کرد .بر اساس گزارشهای منتشر شده ،عملیات سپر
فرات ترکیه در شمال سوریه ،واکنش های ترکیه به همکاری آمریکا
با گروه های شبه نظامی سوری ،عملیات آزاد سازی موصل و تنش در

روابط آنکارا  -بغداد بر سر حضور نیروهای ترک در پایگاه بعشیقه در
شمال عراق از مهمترین سرفصلهای گفتوگوهای وزیر دفاع آمریکا با
مقامات ترکیه بوده است .به گزارش آسوشیتدپرس ،کشته شدن یکی
از نیروهای آمریکایی در موصل ،احتمال درگیر شدن این نیروها در
عملیات آزادسازی این شهر را برجسته کرده است.پیش از این کارتر
ادعا کرد که در زمینه اصل مشارکت نیروهای ترکیه در نبرد موصل
با مقامات آنکارا و بغداد به توافق رسیده و وعده داد که از برخورد بین
دو کشور کاسته خواهد شد .این سومین سفر کارتر در سال میالدی
جاری به عراق است .وی بر روند افزایش دائمی نیروهای آمریکایی در
عراق و نیز ادامه آموزش نیروهای عراقی نظارت داشته است .وی طی
دو سفر قبلی بر قصد آمریکا برای افزایش شمار نظامیان این کشور در
عراق تاکید کرده بود .او قرار است در این سفر با مقام های عراقی و
فرماندهان ارتش این کشور در زمینه چگونگی ادامه نبرد با داعش و نیز
مناقشه با ترکیه دیدار و گفتوگو کند.
رد هرگونه توافقی بین ترکیه و عراق
طی هفته های اخیر جنگ لفظی مقامات عراقی و ترکیه ای بر سر
حضور حدود  500نظامی ترک در پایگاه بعشیقه در شمال موصل
تشدید شده و حضور کارتر در آنکارا از اهمیت این مناقشه خبر می
دهد .بغداد گفتهاست که این نیروهای ترکیه بدون اجازه در پایگاه
مذکور حضور دارند و باید از آن خارج شوند .آنکارا اصرار دارد که باید
در عملیات آزادسازی موصل ایفای نقش کند .چند روز گذشته هم
دوباره اخباری مبنی بر توافق میان دو کشور منتشر شد که از سوی
مقامات عراقی این خبر تکذیب شد .در همین خصوص یک مقام عراقی
به شبکه خبری المیادین گفت :علیرغم شایعات موجود ،هیچ گونه
توافقی بین بغداد و آنکارا درباره حضور نیروهای ترکیه برای آزاد سازی
موصل وجود ندارد .به گزارش ایرنا ،این مسئول عراقی که خواست
نامش فاش نشود در واکنش به ادعای اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا
که گفته بود در زمینه اصل مشارکت نیروهای ترکیه در نبرد موصل
با مقامات بغداد به توافق رسیده است ،افزود :هیچ توافقی بین بغداد
و آنکارا درباره نقش ترکیه در عملیات آزادسازی موصل وجود ندارد.
این مقام عراقی تاکید کرد :ترکیه هیچ نقشی در عملیات آزادسازی
موصل ندارد و آنچه ما از آنکارا انتظار داریم این است که به حاکمیت

تکذیب ادعای آمریکا درباره حمله به ناوهای آمریکایی در یمن

بعید است ایران پشت این ماجرا باشد
در پی ادعای برخی مقامات آمریکایی مبنی بر حمایت ایران از حمالت علیه
کشتیهای آمریکایی در سواحل یمن ،رویترز گزارش داد که بعید است ایران پشت
این ماجرا باشد.
به گزارش رویترز ،جنگ یمن در حال شدت یافتن است .نیروی دریایی آمریکا به تازگی در
پاسخ به حمالت موشکی علیه کشتیهای آمریکایی در سواحل یمن به سایتهای راداری که
در کنترل نیروهای حوثی قرار دارد ،موشک کروز پرتاب کرد .گفته میشود ایران نیز ناوهای
خود را به منطقه فرستاده است .این تحرکات میتوانست خطر یک رویارویی میان ایران و
آمریکا و متحدش عربستان سعودی را ایجاد کند اما هر چند ایران یک فرصت آسیب زدن
به رقیب منطقهییاش عربستان را از دست نخواهد داد ،اما جمهوری اسالمی خواهان یک

عراق تجاوز نکند و به مساله همسایگی احترام گذاشته و یکپارچگی و
وحدت مردم عراق در موصل و دیگر شهرها را مورد تهدید قرار ندهد.
سعد الحدیثی سخنگوی دولت عراق نیز گفت :هیچ اطالعی از توافق دو
جانبه بین بغداد و آنکارا درباره آزاد سازی موصل ندارد .وی در گفتوگو
با المیادین تاکید کرد :ابزارهای قانونی در رفتار عراق با کشورهایی که
تمایل دارند از بغداد علیه تروریسم حمایت کنند وجود دارد و این
ابزارها همان درخواست رسمی از دولت عراق برای بررسی این حمایت
هاست .الحدیثی توضیح داد :وزیر دفاع آمریکا در گفت وگوهایش در
آنکارا موضع ثابت دولت عراق را درباره نقش هر یک از کشورهای
خارجی و ضرورت هماهنگی رسمی و قانونی با بغداد به اطالع مقامات
ترک رسانده است .وی افزود :دولت عراق تنها طرفی است که نوع
و مدت و ماهیت کمک های کشورهایی که درخواست رسمی برای
حضور در عملیات آزادسازی موصل را داده اند ،مشخص می کند.
ییلدیریم :اقدامات ترکیه در عراق "کامال طبیعی" است
در همین راستا ،نخست وزیر ترکیه درباره حضور نیروهای این کشور
در شمال عراق گفت :اقدامات ترکیه در عراق "کامال طبیعی" و برای
مبارزه با تروریستها است.به گزارش روزنامه حریت ،بنعالی ییلدیریم،
نخست وزیر ترکیه درباره حضور ترکیه در عملیات آزادسازی موصل
در عراق گفت :هر زمان نیاز باشد ،ترکیه وارد عمل میشود .امیدواریم
چنین نیازی ایجاد نشود اما در صورت بروز شرایط ،هر آنچه که الزم
باشد انجام خواهیم داد .حفظ امنیت کشور و اتخاذ هرگونه تدبیری
در این باره جزو وظایف دولت است .وی با اشاره به حضور نیروهای
این کشور در پایگاه "بعشیقه" در شمال عراق گفت :هیچگونه مسئلهای
برای نگرانی وجود ندارد ،ما  350کیلومتر مرز مشترک با عراق داریم،
اقدام برای خنثی کردن تروریستها در این کشور الزم و ضروری است.
او با اشاره به دیدارش با اشتون کارتر ،وزیر دفاع آمریکا اضافه کرد:
کارتر تاکید کرد که در منبج هیچگونه نیروی یگانهای مدافع خلق
کرد سوریه نخواهد ماند .ما به آمریکاییها اعالم کردیم که دادن سالح
به این نیروها از سوی واشنگتن و به کارگیری این سالحها "کامال
اشتباه" است .ییلدیریم با اشاره به اقدامات نیروهای ترکیه در شمال
سوریه گفت :این اقدامات کامال علیه گروههای تروریستی است .ما از
یک سو با گروههای یگانهای مدافع خلق و اتحاد دموکراتیک کرد

جنگ آشکارا با آمریکا در یمن نیست .این اقدام آمریکا پس از آن انجام شد که کشتیهای
این کشور در نزدیکی باب المندب هدف دو حمله جداگانه موشکی قرار گرفتند .هیچ یک از
این موشکها به هدف اصابت نکرد و تحقیقات دربارهی سومین حمله نیز در حال انجام شدن
است .به گفتهی مقامات پنتاگون این حمله از سمت مناطق تحت کنترل حوثیها در یمن
صورت گرفت اما مشخص نیست که چه کسی آن را انجام داده است .حوثیها دست داشتن
در این حمالت را رد کردهاند .خبر ارسال ناوهای ایرانی به منطقه نیز همزمان با این حمالت
منتشر شد و این گمانهزنیها را به وجود آورد که ایران در واکنش به حمالت تالفیجویانه
آمریکا دست به چنین کاری زده است اما اینطور نیست .اولین دلیل این است که ناوهای
جنگی الوند و بوشهر ایران برای گشتزنی در خلیج عدن که از مهمترین مسیرهای کشتیرانی
جهان است فرستاده شد تا سپس به سومالی برود و یک گشتزنی علیه دزدان دریایی انجام
دهند.به طور کلی ،تهران که مرتبا از آمریکا میخواهد منطقه را ترک کند از هرگونه درگیری
مستقیم با نیروهای آمریکایی پرهیز میکند ،هر چند موضعگیری سپاه و اظهارات تندروها

تعدادی از قاتالن شیعیان پاکستان دستگیر شدند
در سوریه و از سوی دیگر با داعش مبارزه میکنیم .در این مبارزات
ضد تروریستی مهم نیست که دیگران چه میگویند .ما هر آنچه که
الزم باشد برای تامین امنیت و مرزهایمان انجام میدهیم .ما هیچگونه
نظری نسبت به خاک کشورهای دیگر نداریم اما امنیت کشورمان از
هر مسئله دیگری مهم است.
عملیات نهایی ارتش عراق برای کنترل بر اطراف موصل
در حالی که مقامات عراقی درحال بحث و درگیری با کشورهایی
چون ترکیه و آمریکا هستند ،در داخل مرزها ارتش این کشور با
موفقیت درحال پیشروی در مناطق تحت محاصره داعش است .ارتش
عراق نیز در ادامه عملیات آزادسازی موصل ،اقداماتی برای به دست
گرفتن شهرهای مهم اطراف موصل را آغاز کرد که گام نهایی برای
رسیدن به دروازه های این شهر محسوب میشد .به گزارش المیادین،
ارتش عراق در راستای نبرد نهایی علیه داعش در شهر موصل مرکز
استان نینوا ،وارد شهرستان استراتژیک حمدانیه در شرق موصل شده
و مقر فرمانداری این شهرستان را آزاد کرد .همچنین درگیری در این
شهر همچنان ادامه دارد .حمدانیه به دلیل نزدیکی با شهر موصل
در واقع کلید آزادی این شهر محسوب میشود و براساس برنامههای
ارتش عراق در آینده مهمترین جبهه برای ورود نیروهای عراقی به شهر
موصل خواهد بود.
اظهارنظرهای قطر و ایتالیا
هم زمان محمد بن عبدالرحمن ،وزیر خارجه قطر در کنفرانس
مطبوعاتی مشترکی با فرانک والتر اشتاین مایر ،همتای آلمانی خود
در برلین ادعا کرد که برخی گروهها طی عملیات پاکسازی شهرهای
فلوجه و تکریت عراق غیرنظامیان آواره را شکنجه کردند ،برای همین
باید دولت عراق طی عملیات موصل مانع تکرار چنین اتفاقاتی شود.
وی گفت :موصل از مهمترین جبهههای جنگ علیه تروریسم است .ما
از دولت عراق میخواهیم محافظت از جان غیرنظامیان را در عملیات
موصل تضمین کند و به گروههای طایفهگرا اجازه تکرار اقدامات
وحشیانه خود را ندهد .برخی نهادهای حقوق بشری پیشتر حشد
شعبی (نیروهای شیعه مردمی) عراق را به نقض حقوق بشر در فلوجه
متهم کرده بودند .در همین حال وزارت دفاع ایتالیا اعالم کرد که این
کشور قصد تقویت حضور نظامی خود در عراق را ندارد .وزیر دفاع ایتالیا
در این باره گفت که آمریکا از ایتالیا نخواسته بیش از آنچه تاکنون در
عراق انجام داده ایفای نقش کند و در حال حاضر  ۱۴۰۰سرباز ایتالیایی
در عراق حضور دارند که مشغول آموزش نیروهای عراقی و پیشمرگها
در اربیل و بغداد هستند.
اصرار آمریکا بر آغاز عملیات آزادسازی رقه
سوریه پس از موصل
در این میان آمریکا بر لزوم اجرای عملیات نظامی آزادسازی شهر
رقه سوریه پس از موفقیت در عملیات موصل ،تاکید میکند .به گزارش
ایسنا ،تونی بلینکن ،معاون وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبهای
تاکید کرد :سیطره بر شهر موصل و همچنین رقه در سوریه ،این
امکان را برای ما فراهم میسازد تا اراضی گستردهای را از دست داعش
خارج کنیم و ما خواهیم توانست با این عملیات ،خالفت (خودخوانده)
داعش را منهدم کنیم و الزم است که از این فرصت استفاده کنیم.
این مقام آمریکایی گفت :نیروهای عراقی شرکت کننده در عملیات
آزادسازی موصل که در حال حاضر در آن حدود پنج تا شش هزار
مسلح داعش حضور دارد به صورت سریع و قاطعانه برای بازپس گیری
شهر کار میکنند .وی تصریح کرد :رقه مسالهای است که نمیتوان
حل آن را به تعویق انداخت و داعش در رقه طرحهای خود را برای
ی تدوین میکند و درواقع این شهر پایتخت واقعی
حمالت خارج 
داعش است .وی درباره حلب نیز با بیان اینکه آتش بس انسانی در
حلب بسیار کوتاه است ،گفت که باید این آتش بس را گسترش داد
و تمدید کرد.

در ایران بر توانایی و قدرت این کشور برای مقابله با آمریکا تاکید میکند .واشنگتن نیز در
حال بازبینی حمایتهای خود از ریاض پس از آن است که سعودیها در هشتم اکتبر به
یک مراسم ختم در یمن حمله کردند که بیش از  140کشته بر جای گذاشت .منوط به این
که بررسیهای واشنگتن چه نتیجهای در پی داشته باشد این کار میتواند به مداخله کمتر
آمریکا در این جنگ منجر شود ،چیزی که تهران نیز خواهان آن است .عالوه بر این ،ایران
این روزها نگرانی بیشتری نسبت به عراق و سوریه دارد و حمایت تهران از حوثیها روشن
نیست .واشنگتن نیز به نظر میآید که مایل است خود را از گیر حمایت از سعودیها در جنگی
که پایانی برای آن مشاهده نمیشود ،رها کند .آمریکا حضور ایران در درگیریهای یمن را
نیز نمیخواهد .رویترز در پایان گزارش داد :با این حال ،علیرغم درخواستهای مکرر برای
آتشبس ،جنگ یمن ادامه دارد و تهران و واشنگتن از هرگونه درگیری در این جنگ پرهیز
کردهاند .بنابراین،نباید اجازه داده شود که حمالت موشکی انجام شده به تشدید تنشها منجر
شود چرا که هیچ یک از این دو کشور خواهان مداخله نیستند.

چگونه به تقلب در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا رسیدگی میشود؟

عجیبترین نظام انتخاباتی دنیا
آخرین اظهارنظر بهتآور دونالد ترامپ ،نامزد جمهوریخواه
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سومین مناظره وی
با هیالری کلینتون ،رقیب دموکراتش بیان شد .او در این
مناظره گفت که ممکن است نتیجه انتخابات را نپذیرد چرا
که احتمال تقلب در آن وجود دارد .وبسایت گاردین در
گزارشی این موضوع را بررسی کرده که نظام انتخاباتی آمریکا
چگونه است و ادعای تقلب در آن چگونه قابل رسیدگی است.
به گزارش آنا ،نظام انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ،عجیبترین
نظام انتخاباتی دنیاست .شما ممکن است در سراسر آمریکا ،رأی
بیشتری از رقیبتان به دست آورید اما در پایان ،شکست خورده
باشید .این اتفاقی بود که در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال
 2000بین الگور ،نامزد دموکراتها و جورج دبلیو بوش ،نامزد
جمهوریخواهان اتفاق افتاد .در مجموع الگور کمتر از یک درصد
بوش
( ./51درصد) رأی ،بیشتر از بوش به خود اختصاص داد اما این ِ
پسر بود که به کاخ سفید راه پیدا کرد .این نتیجه عجیب ،محصول
آرایش نظام انتخاباتی در این کشور به شمار میآید که متناسب با
وضعیت نظام سیاسی ایالتی در این کشور برقرار شده است .مردم
آمریکا به صورت مستقیم رئیسجمهوری را انتخاب نمیکنند،
بلکه آنها از طریق انتخاب الکترال کالجها ،به صورت غیر مستقیم
رئیسجمهوری را برمیگزینند .هر ایالت ،بسته به جمعیتش ،شمار
مشخصی الکترال کالج دارد .ایالت کالیفرنیا با  55الکترال کالج،
مهمترین ایالت از این نظر به شمار میآید .کمترین الکترال کالج نیز
 3عدد است که به ایالتهای کم جمعیتی همچون داکوتای شمالی

یا مونتانا اختصاص دارد .هر نامزدی که در هر ایالت به پیروزی
برسد ،تمامی الکترال کالجهای آن ایالت را به خود اختصاص خواهد
داد .آن چه که پیروز انتخابات را مشخص میکند ،مجموع الکترال
کالج هاست و نه رای مستقیم مردم .بنابراین نامزد پیروز ،ممکن
است در ایالتهایی که همه الکترال کالجها را به خود اختصاص داده
به فاصله چند رأی پیروز شود اما در ایالتهایی که الکترال کالجها
به رقیبش رسیده ،با اختالفی فاحش شکست بخورد .در نتیجه شما
ممکن است رأی کمتری بیاورید اما الکترال کالج بیشتری کسب
کرده باشید .وقتی به تاریخ آمریکا برگردیم ،برای آن که ایالتهای
کوچک حاضر به وحدت تحت قالب یک کشور شوند ،این نظام
انتخاباتی را تحمیل کردند .در این حالت ،نامزدها چارهای ندارند که
به ایالتهای کوچک نیز اهمیت بدهند ،چرا که هر تک رأی در
همین ایالتهای کوچک ممکن است کل الکترال کالج آن ایالت را از
آنها محروم کرده و به دست رقیب برساند .در انتخابات سال 2000
الگور کمتر از یک درصد ( ./51درصد) رأی ،بیشتر از بوش به خود
بوش پسر بود که به کاخ سفید راه پیدا کرد .این
اختصاص داد اما این ِ
نتیجه عجیب ،محصول آرایش نظام انتخاباتی در این کشور به شمار
میآید که متناسب با وضعیت نظام سیاسی ایالتی در این کشور برقرار
شده است .وقتی دونالد ترامپ ،نامزد جمهوریخواهان در مناظره
سوم از امکان تقلب در انتخابات خبر داد و گفت ممکن است نتیجه
انتخابات را نپذیرد ،همه این سوال را از خود میپرسند که در این
صورت وضعیت چه خواهد شد؟ ترامپ ،به عجیب بودن سیستم
انتخاباتی آمریکایی اشارهای نکرده است اما تنها نمونه معاصر که به

جنجالی انتخاباتی منجر شد ،اعالم تردید الگور به آرای انتخابات
سال  2000در ایالت فلوریدا برمیگردد .در این ایالت ،جورج بوش از
مجموع تقریبا  6میلیون رأیی که داده شده بود ،تنها  540رأی بیشتر
از الگور به دست آورد اما تمامی  55الکترال کالج این ایالت را به خود
اختصاص داد.با اعتراض ال گور ،موضوع به دیوان عالی آمریکا کشیده
شد .اکثریت قضات این دیوان ،اعالم کردند که بازشماری آرا در ایالت
کالیفرنیا باید متوقف شود ،چراکه دلیل خاصی برای این بازشماری
وجود ندارد .الگور نیز رأی دیوان عالی را پذیرفت و ماجرا پایان داده
شد .در نظام انتخاباتی آمریکا عمال نهادی برای اعالم شکایت از نظام
انتخاباتی وجود ندارد .جیمز باپ ،حقوقدان آمریکایی میگوید :طبق
نظام انتخاباتی ما ،پذیرش نتایج آرا از سوی نامزد شکست خورده،
ضرورتی ندارد .این تنها آرای الکترال کالج است که مشخص میکند
چه کسی برنده انتخابات شدهاست .او میگوید :انتقال مسالمت آمیز
قدرت سیاسی یکی از سنتهای انتخاباتی در آمریکاست و من به یاد
ندارم که مشکلی در این خصوص پیش آمده باشد تا بتوان برای آن
راه حلی حقوقی پیدا کرد .ریچارد ریوبن ،استاد حقوق در دانشگاه
میسیوری میگوید :به چالش کشیدن نتیجه انتخابات از راه قانونی
موضوعی کامال مشروع است .در طول زندگی من چنین امری،
سابقه نداشته اما یک مورد از آن ،مربوط میشود به پذیرش رأی
دیوان عالی فدرال آمریکا از سوی ال گور در سال .2000دیوان عالی
آمریکا طبق ماده  3قانون اساسی این کشور ،عالیترین نهاد قضائی
در این کشور و نهاد صالح برای تفسیر قانون اساسی است .دیوان
عالی آمریکا ،متشکل از  9قاضی است که از سوی رئیسجمهوری

آمریکا انتخاب و باید از مجلس سنا رای اعتماد بگیرند .قصات دیوان
عالی فدرال ،به طور مادامالعمر عضو دیوان عالی آمریکا خواهند شد
مگر آن که استعفا داده ،فوت شوند یا به دلیل تخلفی خاص از کار
برکنار شوند .ساعاتی پس از اظهارنظر دونالد ترامپ مبنی بر این که
ممکن است وی نتیجه انتخابات را نپذیرد ،نزدیکان وی از جمله
مایک پنس ،معاون ترامپ و ایوانکا ترامپ دخترش ،اعالم کردند که
نامزد جمهوریخواه باید نتیجه انتخابات را بپذیرد.عدهای دیگر اما
میگویند ترامپ تنها در یک حالت به نتیجه انتخابات اعتراض خواهد
کرد و آن زمانی است که فاصله میان او و کلینتون بسیار اندک باشد.
ریک هسون ،تحلیلگر مسائل سیاسی از دانشگاه کالیفرنیا میگوید:
«اگر ترامپ با فاصلهای اندک شکست بخورد ،او فرصت توسل به
دادگاه را برای بازنگری در انتخابات از دست نخواهد داد اما اگر فاصله
آرا بسیار زیاد است ،بعید است که او بخواهد بیشتر از این سر و صدا
کند».
او اما این احتمال را رد نمیکند که اعتراض ترامپ ،موجی از
ناآرامیهای سیاسی و اعتراض را از شب انتخابات پدید آورد اما
میگوید ترامپ برای همین موضوع «باید دلیل قانعکنندهای» داشته
باشد .به هر حال اظهارنظر ترامپ ،به سوال سیاسی و حقوقی جدیدی
در آمریکا دامن زده که پیشتر به این صراحت پرسیده نشده است .در
نظام حقوقی این کشور که برخالف نظامهای حقوقی رومی – ژرمنی،
تکلیف همه چیز مشخص نشده و سوابق و رویهها قانون ساز هستند،
شاید انتخابات سال  ،2016سابقهای به جا بگذارد از این که در مورد
تقلب در انتخابات چه باید کرد.

مرکز پلیس ضدتروریسم شهر کراچی پاکستان از دستگیری چهار
تروریست که در حمالت مرگبار از جمله هدف قرارداد دادن شیعیان در
این کشور دست داشته اند ،خبر داد.
به گزارش ایرنا به نقل از منابع پلیس کراچی ،افراد دستگیر شده از تروریست های
آموزش دیده ای هستند که عالوه بر دست داشتن کشتار شیعیان در پاکستان ،چند
مورد حمالت مرگبار علیه نیروهای امنیتی پاکستان نیز انجام داده اند .این افراد در
منطقه ای از شهر کراچی پاکستان دستگیر شدهاند .پلیس کراچی اعالم کردهاست
که تروریست های دستگیر شده مهارت باالیی در زمینه ساخت بمب های دست
سازی و جلیقه های انفجاری دارند .حدود دو هفته پیش و همزمان با شب پنجم ماه
محرم ،سید منصور زیدی یکی از شخصیت های شیعه پاکستان در شهر کراچی به
دست تروریست ها کشته شد .هفته گذشته نیز ،حمله تروریستی مهاجمان ناشناس
به حسینیه شیعیان پاکستان در شهر کراچی منجر به جان باختن یک کودک و
زخمی شدن  15نفر دیگر شد.

تجمع مسلمانان شهر رم در اعتراض به تعطیلی مساجد
صدها نفر از مسلمانان مقیم پایتخت ایتالیا با تجمع در مقابل آمفی تئاتر
باستانی کولوسیوم نماد شهر رم ،به تعطیلی مساجد بدون مجوز دولت
اعتراض کردند.
معترضان در این تجمع مسالمت آمیز ،که توسط انجمن اسالمی بنگالدشی های
مقیم رم و با شعار اسالم جرم نیست ،برگزار شد ،از دولت و نهادهای محلی خواستند
راهکار و فضایی برای فعالیت های دینیشان ارائه دهند .مسلمانان سپس با اقامه
نماز جماعت در مقابل کولوسیوم و تاکید بر لزوم پیدا کردن اراده سیاسی برای
حل این مساله اعالم کردند :ما از اینکه به اماکن مذهبی و عبادتگاه های ما مهر
بدون مجوز زده و آنها را تعطیل میکنند ،خسته شدهایم .این وظیفه نهادهاست
تا در ایجاد تسهیالت برای اعمال حق قانونی عبادت ،فعالیت کنند .این حق همه
و حق ماست .امیدواریم مسووالن شهر رم ،روندی را برای رسیدن به یک راه حل
آغاز کرده در کوتاه مدت راه حل هایی ارائه دهند .مسلمانان با تاکید بر اینکه بستن
مساجد از نماز خواندن و عبادت جلوگیری نمی کند ،از دولت ایتالیا خواستند
تا برای گشایش اماکن جدید مذهبی مساعدت کند .این در حالیاست که عمر
کامیلتی سخنگوی مسجد بزرگ رم (وابسته به عربستان سعودی) در یک برنامه
رادیویی به مشاجره علیه این اعتراض پرداخت و گفت :خطرات نمادی وجود دارند.
رم شهر ما است و یک تصویر زخمی از آن ،به ما نیز ضربه وارد می کند .بنابراین ما
این اعتراض را رد میکنیم .تهدیدات داعش و حمالت مختلف تروریستی در قلب
اروپا ،سبب تدابیر شدید امنیتی در ایتالیا شده و در پی این تدابیر بسیاری از مساجد
و اماکن مذهبی مسلمانان در این کشور بسته و برخی امامان جماعت نیز به اتهام
فعالیت های تروریستی از کشور اخراج شدهاند .حدود یک میلیون و  700هزار
مسلمان در ایتالیا زندگی می کنند؛ که اکثر آنها اهل تسنن هستند .حدود  70هزار
نفر از این تعداد ایتالیایی هستند و اتباع مراکش با  504هزار نفر بیشترین شمار
مسلمان غیر ایتالیایی را در این کشور دارند .به دنبال آنها به ترتیب اتباع مسلمان
آلبانی ( 271هزار نفر) ،بنگالدش ( 117هزار) ،تونس ( 111هزار) ،مصر ( 105هزار)،
پاکستان ( 101هزار) ،سنگال ( 97هزار) ،مقدونیه ( 59هزار) ،کوزوو ( 49هزار)،
الجزایر (  26هزار) ،بوسنی هرزگوین ( 25هزار) و ترکیه (  22هزار) بیشتر شمار
مسلمان را در ایتالیا تشکیل می دهند.

دادگاه مصر حکم زندان ابد رهبر اخوان المسلمین را لغو کرد
دادگاه عالی مصر در پی اعتراض هیات دفاعیه محمد بدیع رهبر اخوان
المسلمین حکم زندان ابد محمد بدیع و دیگر رهبران این جنبش را درباره
حوادث مسجد االستقامه لغو کرد این درحالی است که حکم  20سال حبس
محمد مرسی نهایی شد.
پایگاه خبری الیوم السابع گزارش داد که دادگاه کیفری استان الجیزه مصر در
 30اگوست ( 2014نهم شهریور  )1393محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین مصر و
باسم عودة ،عصام العریان ،صفوت حجازی ،محمد البلتاجی ،الحسینی عنتر ،عصام
رشوان و محمد جمعة حسین را درباره پرونده حوادث مسجد االستقامه به حبس
ابد محکوم کردهبود .دادستانی کل مصر متهمان مذکور را به اتهام کشتار شهروندان
مصری ،تحریک مردم ،تخریب مسجد االستقامه و ایجاد رعب و وحشت در بین
شهروندان متهم کردهبود.
در حادثه مسجد االستقامه  10نفر از شهروندان مصری کشته و  20نفر زخمی
دیگر نیز شدند .این حادثه در  30ژوئن  2013میالدی در شهر جیزه و در پی
برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر به وقوع پیوست .دستگاه قضایی
مصر حکم  20سال حبس رئیس جمهور برکنار شده این کشور را تاییدکرد.به گزارش
ایسنا ،شبکه خبری اسکای نیوز عربی گزارش داد که حکم نهائی  20سال حبس
علیه محمد مرسی ،رئیس جمهور اسبق مصر در پرونده حمله به تظاهرکنندگان
ت جمهوریاش صادر
در اطراف کاف ریاست جمهوری االتحادیه در دوره ریاس 
شد.
این حکم در پی تجدیدنظر خواهی وکالی مدافع مرسی صادر شد و دادگاه با رد
تجدیدنظر در این حکم آن را تایید کرد.

کری :واشنگتن به تأمین امنیت کویت
در خلیج فارس پایبند است
به گزارش نشریه الرای ،جان کری وزیر خارجه آمریکا بر روابط راهبردی
(استراتژیک) با کویت در خلیج فارس با توجه به تحوالت منطقه ،تاکید
کرد .
به گزارش ایرنا به نقل از این نشریه کویتی ،کری در کنفرانس خبری با شیخ
صباح الخالد وزیر خارجه کویت در واشنگتن ،با اشاره به اهمیت مبارزه با تروریسم
و تعامل با طرف کویتی در این زمینه گفت :آمریکا به تأمین امنیت کویت پایبند
است و تحوالت منطقه ای و مبارزه با داعش این همکاری ها را تقویت میکند.
الرای اضافه کرد که در نشست گفتمان همکاری های راهبردی آمریکا و کویت،
طرفین در زمینه تحوالت سوریه و عراق نیز به گفتوگو پرداختند .دولت آمریکا با
مستقر کردن بیش از  10هزار نیروی نظامی در کویت یکی از بزرگترین پایگاههای
نظامی در خاورمیانه را در اختیار دارد و به دلیل تنشهایی که در روابط آمریکا و
عربستان ایجاد شده ،واشنگتن سعی می کند روابط با کویت را به تعامل با ریاض
گره نزند .دولت کویت نیز راهبرد تعامل منطقه ای را پیگیری میکند و به رغم
ضرر غیر مستقیمی که به دلیل تصویب قانون جاستا (قانون مبارزه با تروریسم که
در کنگره آمریکا تصویب شده است) بر علیه کویت حاصل شدهاست ،دولتمردان
این کشور تعامل با واشنگتن را در سطح باال حفظ کردهاند .به نوشته نشریه الرای
در نشست جان کری و صباح الخالد تحوالت یمن نیز مورد بحث و بررسی قرار
گرفت .دولت آمریکا به دلیل همسایگی کویت با عراق بر توسعه مناسبات سازمان
ناتو با کویت نیز تاکید میکند و حساب ویژهای روی تعامل مشترک با طرف
کویتی باز کردهاست.

