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همزمان با اعالم حکومت نظامی در فیالدلفیا؛
 بایدن در سه ایالت کلیدی 

پیشتاز شد!
بــات  نتخا ز ا زه تریــن نظرســنجی ا تا
ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا حاکی است که 
جو بایدن، نامــزد حزب دموکرات در ســه ایالت 
کلیدی فلوریدا، پنســیلوانیا و کارولینای شمالی 
پیشتاز است، کارشناســان جبران این فاصله در 
مدت زمان کوتاه باقی مانده تــا انتخابات را برای 
ترامپ بعید می دانند. تارنمای آمریکایی »هیل« 
نوشــت: با توجه به اینکه تنها کمتر از یک هفته تا 
زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ 
زمان باقی است،  نتایج این نظرسنجی می توان زنگ 
خطری برای دونالد ترامپ باشــد که در انتخابات 
ســال ۲۰۱۶ میالدی دراین سه ایالت پیروز شده 
بود. »مارک پن« استراتژیست و تحلیلگر سیاسی 
در مورد نتایج  نظرسنجی مشترک هیل/هریس به 
این تارنمای خبری آمریکایی گفت: وضعیت بایدن 
در ایالت های که دموکرات و یا جمهوریخواه بودن 
آنها دقیقاً مشخص نیست بطوری به نفع وی است 
که ترامپ با توجه به زمــان اندکی که تا برگزاری 
انتخابات باقی است امکان پر کردن این فاصله را 
ندارد. مارک پن که پیشتر یکی از مدیران شرکت 
مایکروسافت بود درباره نتایج این نظرسنجی گفت: 
هر سه این ایالت های حساس که همواره دموکرات 
و یا جمهوریخواه بودنش مشخص نیست، به دنبال 
شدت یافتن شیوع ویروس کرونا و پرتجربه بودن 
بایدن، ترامپ به ســختی بتواند نظرها را به سوی 

خود دراین سه ایالت جلب کند.
فلوریدا

بنابر نظرسنجی مشترک هیل/هریس بایدن با  
۵۰ درصد در مقابل ۴۷ درصد ترامپ پیشتاز است 
و سه درصد باقی مانده همچنان بین دو نامزد مردد 
مانده اند. در نظرسنجی دانشگاه  »کوینیپیاک« که 
نتایج آنروز هشتم آبان ماه انتشار یافت  بایدن در این 
نظرسنجی هم با سه درصد از ترامپ پیشی داشت. 
در نظرسنجی روز پنجشنبه دانشگاه کوینیپیاک 
بایدن با ۴۵درصد در برابر ۴۲ درصد ترامپ در این 

ایالت پیشتاز بود.

پنسیلوانیا
بنابر نتایج نظرسنجی مشترک هیل/هریس،  
بایدن در ایالت پنســیلوانیا نیز بــا اختالف پنج 
درصد از رقیب جمهوریخواه خود پیشی داشت.
در نظرسنجی مشترک هیل/هریس در این ایالت 
بایدن با ۵۱ درصدارا در برابر ۴۶درصد آرا ترامپ 
پیشتاز بود. در نظرسنجی دانشگاه کوینیپیاک نیز 
ترامپ از رقیب دموکرات خود عقب بود. بنابر نتایج 
نظرسنجی دانشــگاه کوینیپیاک بایدن در ایالت 
پنسیلوانیا با ۵۱درصد در برابر ۴۴ درصدآرا ترامپ 

برتری داشت.
کارولینای شمالی

نتایــج نظرســنجی هیل/هریــس در ایالت 
کارولینای شمالی از پیشــتازی بایدن نسبت به 
ترامپ با یک درصد آرا خبر داد. در این نظرسنجی 
بایدن با ۴۹ درصد آرا درمقابــل ۴۸ درصد آرای 
ترامپ پیشی داشــت. این گزارش می افزاید که 
دیگر نتایج نظرســنجی از این ایالت موید همین 
پیشــتازی بوده. تارنمای خبری آمریکایی »ریل 
کلیر پالیتیک« گــزارش داده برتــری بایدن به 
ترامپ در نظرسنجی ها درایالت کارولینای شمالی 
۰.۶ )شــش دهم( درصد بوده است .نظرسنجی 
اختصاصی هیل/هریس از ۲۶ تا ۲۹ اکتبر )پنجم 
تا هشــتم آبان ۱3۹۹( به عمل آمد که در ایالت 
فلوریدا از یک هــزار و ۱۴۸ رای دهنده، در ایالت 
کارولینای شــمالی از ۹۰3 رای دهنده و در ایالت 
پنیسلوانیا نیز از ۹۱۰ رای دهنده آمریکایی به عمل 
آمد. بنابر آمار »یو.اس الکشن پراجکت« تاکنون 
بیش از ۸۲میلیون آمریکایی آرا خود را در انتخابات 

زودهنگام به صندوق ها ریخته اند.
در همین راستا مقامات شهر فیالدلفیا در آمریکا 
به دنبال ناآرامی های شبانه اخیر که پس از کشته 
شدن یک مرد سیاهپوست به دست پلیس آغاز شد 
در این شهر حکومت نظامی اعالم کردند. یورونیوز 
گزارش داده که مقررات منع رفــت و آمد در این 
شهر از ساعت ۲۱ چهارشنبه شــب آغاز شده و تا 
شش صبح جمعه ادامه داشته است. ناآرامی ها در 
فیالدلفیا که با غارت فروشگاه ها همراه بود به دنبال 
کشته شدن والتر والس جونیور، مرد سیاهپوست 
۲۷ ساله در روز دوشنبه آغاز شد. او پس از آنکه دو 
مامور پلیس در خیابان با وی درگیر شدند به ضرب 

گلوله ماموران جان خود را از دست داد.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 هنوز چند روز از ســخنان امانوئل 
مکرون، رئیس جمهوری فرانســه در 
حمایت از اقدام مجله شــارلی ابدو از 
بازنشــر کاریکاتور پیامبر اسالم )ص( 
نگذشــته که صدای »تــرور« در این 
کشور بلند شده اســت. صدایی که به 
صورت مشــخص باید آن را یک اقدام 
تالفی جویانه در قبال اسالم ســتیزی 
دولت فرانسه دانســت که اتفاقاً حدود 
سه هفته پیش در همین صفحه در مورد 
ابعاد و احتمال خیزش رادیکالیسم در 
فرانســه مطلبی را به چاپ رساندیم؛ 
اما حاال همه چیز کمی متفاوت است. 
اظهارات مکرون اگرچه علنــاً و عماًل 
مخدوش کردن مذهبی است که بیش 
از یــک میلیارد نفر پیرو آن هســتند، 
اما از منظــر او و طرفدارانش، به دلیل 
اینکه آزادی بیان در فرانسه حدود ۲۵۰ 
سال قدمت دارد، هیچ ایرادی ندارد اگر 
پاریس بحِث »اسالِم افراطی« را به میان 
بکشد. اظهارات اسالم ستیزانه مکرون 
پس از اقدام معلم تاریخ فرانســوی در 
انتشار کاریکاتور موهن از پیامبر اسالم 

و اصــرار او بر ارائه الیحه  ضداســالمی 
سبب شده تا فرانسه روی خط تنش و 
ناامنی قرار بگیرد. تاکنون در بسیاری 
از کشورهای اســالمی پرچم فرانسه و 
عکس رئیس جمهور آن آتش زده شده 
یا در برابر سفارت این کشور، تجمعاتی 
برگزار شده است و مسلمانان خواستار 
عذرخواهی رسمی مقامات فرانسوی 
شده اند که تندترین واکنش نسبت به 
آن را باید در پاکســتان، لیبی و الجزایر 
دنبال کنیم. در این میان آنچه طی دو 
روز گذشته )پنجشنبه و جمعه( باعث 
شد تا یک شوک جدید به دولت فرانسه 
داده شود، حمالت تروریستی در جای 
جای فرانســه بود که باید آن را نوعی 
»پاسخ« به الیزه در ازای مواضع اخیرش 
دانســت. بر اســاس اعالم خبرگزاری 
فرانسه، پنجشنبه به یک روز خونین در 
فرانسه تبدیل شد و در دو حادثه جداگانه 
دست کم چهار نفر جان خود را از دست 
دادند و تعدادی هم زخمی شدند و یک 
حادثه مشابه دیگر هم خنثی شد. برابر 
اعالم دادستان و پلیس ضدتروریست 
فرانســه، در حادثه اول که ساعت ۱۰ 
صبح روز پنجشــنبه به وقت محلی ) 
۱۱:3۰به وقت تهران( در شهر نیس به 
وقوع پیوست، یک مرد مسلح به چاقو 

در نزدیکی کلیسای »نوتردام« واقع در 
شهر »نیس« واقع در جنوب فرانسه به 
سمت افرادی حمله کرده است. به دنبال 
این حادثه، نیروهای پلیس محلی مرگ 
دست کم سه نفر را تأیید کردند و گفتند 
که تعدادی نیز در ایــن حادثه زخمی 
شــده اند. برخی منابع آگاه نیز مدعی 
شدند که یکی از قربانیان حادثه کلیسای 
نوتردام یک زن بوده که ســر وی بریده 
شده که البته تاکنون هیچ منبع رسمی 
این خبر را تأیید نکرده است. رسانه های 
فرانسوی به نقل از منابع پلیس گزارش 
کردند که فرد مسلح این حادثه ظاهراً 
جوانی ۲۵ ساله به نام ابراهیم بوده است 
و به زبان فرانســوی صحبت می کرده 
اســت و در جریان عملیــات تعقیب و 
گریز پلیس نیس مــورد اصابت گلوله 
قرار گرفت و هم اکنون به بیمارســتان 
منتقل شده است. با گذشت دو ساعت 
از حملة اول، رسانه های محلی از شلیک 
نیروهای پلیس به یک فرد مســلح به 
چاقو در شهر »آوینیون« واقع در جنوب 
شرقی فرانسه و کشــته شدن وی خبر 
دادند. برخی رسانه های فرانسوی مدعی 
شده اند که این عامل مسلح در حالیکه 
فریاد »اهلل اکبر« سرمی داده با چاقو به 
ســمت نیروهای پلیس حمله ور شده 

بود که در نهایت با شلیک گلوله پلیس 
کشته شد. این حادثه نیز موجی از خشم 
و نگرانی را در میان مقام های فرانســه 
ایجاد کرد؛ به طوری که »ژان کاستکس« 
نخست وزیر فرانسه هشدار داد که پاسخ 
سریع و قاطعانه ای به اینگونه حمالت 
بدهند. طبق گفته مقام های رســمی 
فرانســه، در پی وقوع دو حادثه نیس و 
آوینیون، نخست وزیر فرانسه از افزایش 
سطح هشدار امنیتی در این کشور خبر 
داده است. کمی بعد )عصر پنجشنبه( 
رسانه های فرانســه خبر دادند که یک 
حادثه مشابه را در شــهر لیون خنثی 

کرده اند. پلیس لیون درباره این حادثه 
اعالم کرده است که یک فرد مسلح به 
سالح سرد را بازداشت کرده اند که قصد 
اجرای عملیات چاقوزنی )ترور با چاقو( 

داشته است. 
چه اتفاقی در راه است؟ 

چنــدی پــس از انتشــار اخبــار 
عملیات هــای تروریســتی در خاک 
فرانسه، اســکای نیوز عربی به نقل از 
پلیس مکــه اعالم کرد یک شــهروند 
سعودی با در دست داشــتن چاقو، به 
نگهبانی کنســولگری فرانسه واقع در 
جده حمله کرده که فوراً دستگیر شده 
اســت. خبرگزاری فرانســه به نقل از 
رسانه های دولتی عربستان گزارش کرد 
که فرد مهاجم، شهروند سعودی بوده 
که نگهبان کنسولگری را که یک افسر 
امنیتی فرانسه بود، زخمی کرده است. 
اگر این اخبار را کنار یکدیگر قرار دهیم به 
خوبی می بینیم که فرانسه مجدداً اسیِر 
یک طوفاِن پنهان شده است. طوفانی 
که به هیچ وجه مشــخص نمی کند آیا 
شــخصی که از کنار شــما در خیابان 
شانزِ لیزه عبور می کند، قصد جان شما را 
کرده یا اینکه به شما فرصت می دهد یک 
روز یا شاید یک ساعت دیگر زنده بمانید. 
اوضاع امنیتی در فرانسه به هم ریخته 
اســت، ولی مهمتر از همه سخنان روز 
گذشته ژرالد درمنن، وزیر کشور فرانسه 
است. او در مصاحبه ای با رادیو آر.تی.ال 
اعالم کرد که ما )فرانسه( در جنگ علیه 
دشمنی هستیم که هم در داخل و هم 
در خارج از مرزهای فرانسه وجود دارد. 

درمنن در ادامه سخنانش با حمله به 
ترکیه اظهار کرد که از نظر او اردوغان، 
مسئول حمالت تروریســتی رخ داده 
در فرانســه با توجه به نفرت پراکنی در 
صحبت هایش اســت. اینکه او آنکارا را 
مســئول این حمله می داند، صرفاً یک 
موضوع سیاسی به حساب می آید که 
ریشه در تقابل های اخیر اروپا با ترکیه 
دارد اما بخش مهم سخنان وزیر کشور 
فرانســه را باید آنجایی دانســت که او 
اعالم می کند کشورش در جنگ علیه 
دشــمنی اســت که در داخل و خارِج 
فرانسه وجود دارد. او تلویحاً »داعش« 
را مورد خطاب قرار داده اســت؛ چراکه 
تنها تشکیالت تروریستی که در حال 

حاضر هم در داخل و هــم در خارج از 
فرانسه از سال ۲۰۱۴ میالدی تاکنون 
فعال بوده، داعش اســت. درست است 
که داعش مسئولیت عملیات های روز 
پنجشنبه در فرانسه را به عهده نگرفته 
است، اما تنها جریانی که ترور با چاقو و 
زیر گرفتن با ماشین را به صورت علنی 
با انتشار جزوات اینترنتی به مخاطبان 

خود آموزش داد، »داعش« بود. 
عناصــر داعــش در اروپــا که به 
»گرگ های تنها« مشــهور هستند، 
همان گروه از داعشــیانی به حســاب 
می آیند که به صورت رســمی خود را 
عضو این جریان معرفی نمی کنند، اما به 
صورت غیرمستقیم همان منش، رفتار 
و دستورالعملی که ابو محمد العدنانی 
)سخنگوی پیشین و مسئول طراحی 
و اجرای عملیات های خارجی داعش( 
منتشر کرده بود را پیگیری می کنند. 
اما این عملیات ها تاواِن پافشاری مکرون 
و تیمش بر آزادی بیان و عمل فرانسوی 
است ولی توجه داشته باشید که تمام 
این اقدامات صرفاً برای یک موضوع از 
سوی رئیس جمهوری فرانسه پیگیری 
می شــود که آن هم انتخابــات آینده 
ریاست جمهوری فرانسه است. مکرون 
با این مواضع در حال مشــخص کردن 
صف بندی های سیاســی و همچنین 
تحریک ناسیونالیسم فرانسوی است؛ 
همان چیزی که ترامپ از ۲۰۱۶ تاکنون 

آن را دنبال کرد!

سه عملیات  تروریستی در فرانسه در پاسخ به اظهارات ضداسالمی مکرون؛ 

تالفی به سبک »گرگ های تنها«ی داعش 
عناصر داعش در اروپا 

که به »گرگ های تنها« 
مشهور هستند، همان گروه 

از داعشیانی به حساب 
می آیند که به صورت رسمی 

خود را عضو این جریان 
معرفی نمی کنند، اما به 

صورت غیرمستقیم همان 
رفتار و دستورالعملی که 

ابو محمد العدنانی )مسئول 
عملیات های خارجی 

داعش( منتشر کرده بود را 
پیگیری می کنند

فرانسه مجدداً اسیِر یک 
توفاِن پنهان شده است. 

توفانی که به هیچ وجه 
مشخص نمی کند آیا 

شخصی که از کنار شما 
در خیابان شانزِ لیزه عبور 
می کند، قصد جان شما را 

کرده یا اینکه به شما فرصت 
می دهد یک روز یا شاید 

یک ساعت دیگر زنده 
بمانید

منابع محلی در هرات اعالم کردند که در پی شــورش زندانیان در زندان مرکزی این والیت، ۸ زندانی کشــته و 
۸ زندانی دیگر زخمی شدند.  به گزارش بی.بی.ســی، محمدرفیق شیرزی، سخنگوی ریاست اداره بهداشت هرات 
گفته است که یک زندانی در اثر اصابت گلوله و هفت تن دیگر توسط اشــیای نامعلومی کشته شده اند. وی تصریح 
کرد که در این شورش هشت زندانی دیگر زخمی شده اند. به گفته شیرزی، چهار کارمند زندان مرکزی این والیت 
نیز در اثر ضرب و شــتم زندانیان زخمی شــده اند. صدای افغان هم گزارش داده 
که زندانیان بند پنجم زندان مرکزی هرات ســحرگاه پنجشنبه دست به شورش 
زدند، اما این شورش در ادامه توسط نیروهای امنیتی سرکوب شد. گفتنی است 
که زندان هرات شش بند جداگانه دارد و حدود ســه هزار زندانی در آن نگه داری 
 می شوند. ســخنگوی والی هرات هم اعالم کرده زندانیان، بخشی از این زندان را 

آتش  زده اند. 

عصردیروز، زلزله ای شدید غرب ترکیه و یونان را لرزاند.  زلزله ای شدید که بزرگی آن را منابع مختلف تا ۷ ریشتر گزارش کرده اند، سواحل 
غربی ترکیه و جزایر ساموس در یونان را لرزاند. شمار کشته ها در ترکیه تا ساعتی پس از وقوع زلزله ۶  و زخمی ها بیش از ۲۲۰ نفر گزارش شده 
است. شهردار ازمیر گفت که ۲۰ ساختمان در این استان خراب شده است. مقام های دیگر ترکیه تایید کرده اند که شماری در ساختمان های 
تخریب شده گیر افتاده اند هرچند آماری از کشته های احتمالی گزارش نشده است. این زلزله که کانون آن در ۱۷ کیلومتری ازمیر و عمق 
۱۰ کیلومتری گزارش شده، در استانبول، پرجمعیت ترین شهر ترکیه و آتن، پایتخت یونان هم 
احساس شد. ازمیر بعد از استانبول و آنکارا، سومین شهر پرجمعیت ترکیه است. وزیر کشور ترکیه 
نیز گفت در ازمیر شش ساختمان فرو ریخته است.  در پی وقوع زلزله مردم در شهر توریستی 
ازمیر به خیابان آمدند. در جزایر ساموس یونان با ۴۵ هزار نفر جمعیت از مردم خواسته شد از 
ساحل فاصله بگیرند. شماری از خانه ها نیز در ساموس هم تخریب شد. همچنین از مردم ازمیر 

خواسته شد با وسایل شخصی در خیابان نروند و راه را برای امدادرسانی باز بگذارند.

8کشته و 12 زخمی به جا گذاشت

شورش در زندان هرات 
 باقدرت 7 ریشتر و  بیش از 84 پس لرزه؛ 

زلزله ای مهیب  ترکیه را لرزاند

روزنامه یدیعوت آحارونوت فاش کرد، دوســتان رژیم 
صهیونیستی از جمله ولیعهد عربستان به موساد برای تقویت 
روابط تل آویــو و خارطوم کمک کردنــد. روزنامه یدیعوت 
آحارونوت فاش کرد، دوســتان رژیم صهیونیستی از جمله 
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان به موساد برای تقویت 
روابط میان تل آویو و خارطوم کمک کردند. این روزنامه نوشت، 
محمد بن سلمان از نفوذ و روابطش با یوسی کوهن، رئیس 
موساد برای تقویت روابط میان دو طرف استفاده کرد. موساد 
به محور مرکزی در تماس ها میان نتانیاهو و رهبری سودان 
تبدیل شد. اگر کمک پشت پرده دوستان رژیم صهیونیستی 
نبود این هدف محقق نمی شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا ۲3 اکتبر از توافق عادی سازی روابط میان تل آویو و 
خارطوم خبر داد. آمریکا در ازای این توافق نام ســودان را از 
لیست تروریسم حذف کرد. ســودان طی روزهای گذشته 

شاهد اعتراضاتی علیه عادی سازی روابط بوده است. در همین 
حال برخی از منابع خبری غربی اعالم کرده اند که بن سلمان 
در دیدار اخیر خود با مقامات اسرائیل اعالم کرده که به شدت از 
تبعات عادی سازی احتمالی روابط عربستان و اسرائیل نگران 
اســت؛ چراکه با توجه به اختالفات درون خاندان سعودی، 

احتمال هرگونه شورش علیه وی و پدرش وجود دارد. 

در پی انتشــار گزارش حزب کارگــر انگلیس درباره 
آنچه که یهودی ســتیزی در این حزب در زمان رهبری 
جرمی کوربین عنوان شده، روز پنجشنبه و پس از ماه ها 
جنجال، »ایر استارمر«، رهبر جدید حزب کارگر عضویت 
رهبر پیشین این حزب را معلق و آنرا روز شرِم حزب کارگر 
توصیف کرد .به گزارش رویترز، بالفاصله پس از انتشار این 
گزارش مخالفان کوربین از جمله شماری از هم حزبی های 
وی بر او تاختند و برخی نهادهای یهــودی از تعلیق وی 
ابراز خرســندی کردند. جرمی کوربین نیــز در توییتی 
نوشــت: همواره از رویکرد رفع یهودی ستیزی در حزب 
حمایت کرده است. گفتنی اســت جرمی کوربین رهبر 
پیشــین حزب کارگر به علت حمایت از مردم فلسطین 
و انتقاد از حمالت اســراییل و کشــتار مردم فلسطین و 
اشغال سرزمین هایشان بارها اماج حمالت و هجمه های 

شدید در محافل سیاسی و رســانه ای وابسته به امریکا و 
رژیم صهیونیســتی قرار گرفت. تالش برای حفظ حقوق 
اقلیت ها و قشرهای کم درامد و مبارزه با اسالم هراسی از 
دیگر رویکردهای جرمی کوربین این سیاستمدار کهنه 
کار انگلیسی اســت که به ویژه مغضوب سران اسرائیل، 

حزب حاکم انگلیس و آمریکا بوده است. 

به اتهام یهود ی ستیزی؛

عضویت جرمی کوربین در حزب کارگر بریتانیا تعلیق شد 
آحارونوت فاش کرد؛

همکاری بن سلمان با موساد برای عادی سازی روابط سودان و اسرائیل

خبرخبر


