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حمله تروریستی در وین  ۵ کشته 
و ۱۷ زخمی برجای گذاشت

در جریان حمالت شامگاه دوشنبه در وین پنج تن 
از جمله یک مهاجم کشته شده و ۱۷ تن هم به شدت 
زخمی شده اند. وزیر کشــور اتریش یک تروریست  
اسالمگرا را مسئول دانسته و گفت تحقیقات درباره 
این حمله ادامــه دارد. به نوشــته روزنامه گاردین، 
سباســتین کورتس، صدراعظم اتریش در واکنش 
به این حمالت گفت: تایید شد که حمله، یک حمله 
تروریستی بوده است. ما پیگیری خواهیم کرد. ماجرا 
را دنبال می کنیم و تمام عامالن، تحریک کنندگان 
و همدســتان را مجازات می کنیــم. هیچ اختالفی 
میان مسیحیان و مســلمانان یا میان اتریشی ها و 
مهاجران وجود ندارد. این نبرد میان کسانی است که 
صلح می خواهند و گروه اندکی است که دنبال جنگ 
هستند. این نبردی میان تمدن و بربریت است و ما با 
عزم با آن می جنگیم. مقام های اتریش تایید نکردند 
که آیا این حمالت یهودی ستیزی بوده است یا خیر 
اما گفتند که این حمله قطعا از سوی یک »شخص 
رادیکال شــده« صورت گرفته اســت. پیشتر وزیر 
کشور اتریش در کنفرانسی مطبوعاتی مدعی شد: 
ما حمله ای را از جانب یک تروریست اسالمگرا تجربه 
کردیم. او گفت که مهاجم از هواداران داعش اســت 
و خانه مظنون مورد بازرسی قرار گرفته و مقادیری 
ویدیو کشف شده است. پیشــتر مقام های اتریش 

گفتند که دست کم یک مهاجم تحت تعقیب است.
    

 درخصوص دو پرونده قتل خاشقجی 
و ترور سعدالجبری؛

تیم وکالی بن سلمان برای دفاع از 
او آماده می شوند

همزمان با موافقت دادگاه آمریکا با علنی شدن 
شکایت طرح شده علیه بن سلمان، وکالی ولیعهد 
عربستان برای دفاع از او در مقابل دادگاه های آمریکایی 
در دو پرونده مربوط به حقوق بشر و قتل مخالفان آماده 
می شوند. به گزارش شبکه آمریکایی الحره، پرونده اول 
درباره صدور دستور قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار 
منتقد سعودی است که اکتبر ۲۰۱۸ در کنسولگری 
عربستان در استانبول توسط تیمی سعودی ترور شد. 
پرونده دوم تالش برای ترور سعد الجبری، عضو سابق 
سازمان اطالعات عربستان برای ممانعت از افشای 
اسرار درباره محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان است. 
دیوید برسمان وکیل الجبری و کیت م، هارپر نیز وکیل 
خدیجه جنگیز، نامزد خاشقجی است. هر دو وکیل 
فرستاده های سابق دولت باراک اوباما، رئیس جمهور 
آمریکا هستند. اســنادی که رسانه های آمریکایی 
منتشر کرده اند نشان داد دادگاه فدرال در واشنگتن 
درخواست احضار محمد بن سلمان از طریق واتساپ 
را در شکایتی که الجبری علیه او مطرح کرده، داده 
است. اسناد نشــان می دهند درخواست احضار ۲۲ 
سپتامبر از طریق واتساپ برای محمد بن سلمان و چند 
مسئول دیگر ارسال شده که الجبری آن ها را به تالش 
برای ترورش متهم کرده است. یادداشت احضار به دو 
زبان عربی و انگلیسی نوشته شده و محمد بن سلمان 
بعد از ۲۰ دقیقه از ارسال، از آن مطلع شده است. اوت 
گذشته الجبری از محمد بن سلمان به دادگاه فدرال 
در واشنگتن شکایت و وی را متهم کرد که تیمی را 
برای ترورش به همان روش ترور خاشقجی به کانادا 
فرستاده است. الجبری گفت که محمد بن سلمان 
می خواهد از او به خاطر نزدیک بودن به محمد بن نایف، 
ولیعهد سابق و به این دلیل خالص شود که اطالعات 
زیادی دارد که به روابط میان ریاض و واشنگتن لطمه 
می زند. خالد الجبری، پسر سعد الجبری پنجشنبه 
اعالم کرد که به محمد بن سلمان رسما موضوع ابالغ 
شده است. وی گفت: امیدواریم محمد بن سلمان به 
قاضی آمریکایی توضیح بدهد که دلیل تالشش برای 
ترور پدرم بعد از مدت کوتاهی از قتل جمال خاشقجی 
چه بوده است و چرا به کمپین تروریسم علیه خانواده 
ما ادامه می دهد. مایکل ک. کیلوگ، وکیل آمریکایی 
از محمد بن سلمان دفاع خواهد کرد. تیم وکالی وی 
همچنین شامل باری جی پوالک که وکیل جولیان 
آسانژ، موســس ویکیلیکس بوده و میچل برگر که 
وکیل بزرگترین بانک در عربستان و دولت فلسطین 
درباره اتهامات مربوط به حمایت مالی از تروریســم 

بوده، است. 
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فرشاد گلزاری

 بعدازظهــر دیروز )سه شــنبه( 
آخریــن مرحله از پنجــاه و نهمین 
انتخابات ریاست جمهوری ایاالت 
متحده آمریکا شروع شد و طرفداران 
هر دو نامزد برای رای دهی حضوری 
وارد حوزه های رای گیری شــدند تا 
تکلیف ریاست جمهوری را مشخص 
 کنند. بــه عبارت دیگــر باقیمانده 
رای دهنــدگان با حضــور در پای 
صندوق ها تصمیم نهایــی خود را 
گرفتند که آیا کلید کاخ ســفید را 
به جو بایدن دموکــرات بدهند، یا 
فرصت چهار ســاله دیگــری را در 
اختیار دونالد ترامپ جمهوری خواه 
بگذارنــد. پیــش از ســوم نوامبر، 
میلیون ها تن از مــردم آمریکا، دل  
نگران از ابتــال به کوویــد-۱۹، از 
طریــق رای دهی پســتی و حضور 
پیش از موعد در پای صندوق ها در 
انتخابات شرکت کرده اند. به اعتقاد 
کارشناسان انتخاباتی، این احتماالً 
بدین معناست که نتایج ممکن است 
در شــب انتخابات مشخص نشود و 
چند روز یا شــاید چند هفته زمان 
ببرد. بر اســاس گزارش پولیتیکو، 
بیشتر شعب اخذ رای از ساعت شش 

صبح بــه وقت محلــی )۱۴:۳۰ به 
وقت تهران( کارشان را آغاز کردند 
و رای گیری تا ۹ شب به وقت شرق 
آمریکا ادامه داشته است. در ورمونت 
اما رای دهندگان سحرخیز از ساعت 
پنج صبح به وقت محلی )۱۳:۳۰ به 
وقت تهران( اولیــن رای دهندگان 
آمریکایی بودند که در روز انتخابات 
پای صندوق هــای رای رفتند. این 
در حالیســت که زمان آغــاز به کار 
و پایان کار حوزه هــای اخذ رای در 
هر ایالــت و در برخی مــوارد در هر 
شهر یا بخش متفاوت است. برخی 
از ایالت ها به مــردم اجازه می دهند 
تا بعد از بســته شدن حوزه ها هم در 
صف ها منتظر بمانند و رای بدهند، 
برخی ایالت ها هم چنین اجازه ای را 

صادر نمی کنند. 
بر اساس قانون انتخابات آمریکا، 
شمارش رســمی آرا از بعد از پایان 
زمان رای گیری آغاز می شود. برخی 
شــبکه های خبــری و تحلیلگران 
نظرســنجی، نتایجی را در شامگاه 
سوم نوامبر پیش بینی می کنند اما 
با این حال نتایج مذکور تا زمانی که 
آرای پستی شمارش شوند، موقتی 
خواهند بود. باید توجه داشته باشید 
که رئیس جمهوری آمریکا از طریق 
یک سیســتم دو مرحله ای انتخاب 
می شود. آمریکایی ها به افرادی که 

در ایالتشــان انتخاب کننده نامیده 
می شــوند و حامی نامزدی هستند 
که آنها می خواهنــد رئیس جمهور 
شود، رای می دهند. نام این فرایند 
»الکترال کالج« است. هر چه تعداد 
افراد ســاکن در یک ایالت بیشــتر 
باشــد، انتخاب کنندگان بیشتری 
هــم در آن ایالت وجــود دارند. به 
عنوان نمونــه، ایالــت کالیفرنیا با 
۳۸.۸ میلیــون نفــر جمعیت، ۵۵ 
رای الکتــرال دارد، در حالــی که 
ایالت دالِور با جمعیــت ۹۳۶ هزار 
تن تنها ســه حق رای الکترال دارد. 
فارغ از این آمــار و ارقام، نکته ای که 
در مورد این دور از انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا باید مورد نظر قرار 
داد این است که در سراسر آمریکا، 
فرمانداران از گارد ملی خواسته اند 
تا برای مقابله با ناآرامی و اعتراضات 
بعــد از انتخابات آماده باشــند؛ به 
همین خاطر هــزاران نیرو به حالت 

آماده باش درآمده اند. 
روزنامه میلیتــری تایمز در این 
رابطه نوشــته اســت که، »چارلی 
بیکر«، فرماندار ماساچوســت یک 
هزار تــن از اعضــای گارد ملی را به 
حالــت آماده باش درآورده اســت. 
»کیت براون«، فرمانــدار اورگان از 
روز گذشــته )سه شنبه( ساعت ۱۷ 
به وقت محلی به مدت ۲۴ ســاعت 

وضعیت فوق العاده اعالم کرده و گارد 
ملی را به حالت آماده باش درآورده 
اســت. اعضای گارد ملی آریزونا نیز 
برای استقرار در هر نقطه غرب کشور 

در حالت آماده باش هستند. 
»گرگ ابــوت« فرماندار تگزاس 
هفته گذشته تصمیم گرفت تا یک 
هزار نیرو به شــهرهای بزرگ اعزام 
کند. وضعیت امنیتی و نگرانی ها از 
وجود آشوب فقط به آماده باش گارد 
ملی ختم نشــد، بلکه اعضای گارد 
ملی در نقش هــای غیرنظامی نیز 
مستقر شده اند تا به عنوان کارمندان 
حوزه های رای گیری خدمت کنند! 

این موضــوع به خوبی نشــان 
می دهد که همچنــان نگرانی ها از 
بروز یک گســل عمیق پس از اعالم 
نتایج انتخابات ریاســت جمهوری 

وجود دارد. اما مساله اینجاست که 
چرا ساختار امنیتی هنوز هم نگران 

اوضاع است؟
ترامپ خود را برنده می داند!  

عصر روز گذشــته حوالی ساعت 
۱۷ به وقت تهران، بلومبرگ به نقل 
از ترامپ یک خبر بسیار مهم و البته 
مشکوک را مخابره کرد که نگرانی ها 
را در اردوگاه دموکرات هــا و در دل 
طرفــداران »جو بایــدن« افزایش 
داد. رئیــس جمهــوری آمریکا در 
گفت وگو با فاکس نیوز اعالم کرده 
بود که هر زمــان از پیروزی خود در 
انتخابات ریاست جمهوری مطمئن 
بود آن را اعــالم خواهد کرد! ترامپ 
همچنیــن اعالم کــه در انتخابات 
جاری دستکم ۳۰۶ رای الکتورال به 
دست خواهد آورد که این سخنان را 
باید یک هشدار جدی قلمداد کرد. 
این سخنان ترامپ در حالی منتشر 
شــد که براســاس گزارش »پروژه 
انتخابــات آمریــکا« در دانشــگاه 
فلوریدا، نزدیک بــه ۱۰۰ میلیون 
آمریکایی آرای خــود را به صورت 
پیــش از موعــد در صندوق های 
رای انداخته  یا در انتخابات پســتی 
شرکت کرده اند؛ آماری که حکایت 
از باالتریــن میزان مشــارکت در 
انتخابات دوران معاصر آمریکا دارد. 
این آمار به ما نشان می دهد که مردم 
ایاالت متحده و بــه خصوص طیف 
دموکــرات که به صورت پســتی و 
پیش از موعد رای داده اند، از وضعیت 
زندگی خود نگران هستند. در مقابل 
طرفــداران ترامپ روز دوشــنبه با 
دوره کــردن اتوبــوس حامل »جو 
بایدن« در ایالــت تگزاس، این پیام 
را بــه دموکرات ها مخابــره کردند 
کــه آنها به هــر ترتیبی که شــده، 
ترامپ را وارد کاخ ســفید خواهند 
کرد و از ســوی دیگر بایــد متوجه 
بود کــه محافظــه کاران به صورت 
حضوری به نامزد جمهوریخواهان 
رای خواهنــد داد. این همان »موِج 
قرمز«ی اســت که اخیراً درباره او 
ســخن گفتیم. بدون تردید کرونا و 
تاثیرات اجتماعــی و اقتصادی آن 
یکی از موضوعاتی اســت که باعث 
شــده مشــارکت در انتخابات این 
دوره تا این حد افزایش پیدا کند اما 
واقعیت این است که براساس گزارش 

پایگاه هیل، جو بایدن با اختالف زیاد 
در ویسکانسین و میشیگان پیشتاز 
اســت و این نامــزد دموکرات های 
آمریکا در پنســیلوانیا هــم جلوتر 
اســت اما با فاصله کمتــر. چنانچه 
بایدن بتواند رای »دیوار آبی« )۱۸ 
ایالــت آمریکا به عالوه واشــنگتن  
دی.سی( را بگیرد، پیروزی در رقابت 
کاخ سفید محتمل می شود. مساله 
این اســت که ترامپ تا همین حاال 
ســاکت نشســته و مرتباً در حال 
شیطنت اســت. یکی از اقدامات او 
طی روز گذشــته، حمله به قضات 
دادگاه عالــی بــود در توئیتر خود 
بود. این قضات هفته گذشته یکی از 
درخواست های حزب جمهوری خواه 
بــرای تجدیدنظــر ســریع درباره 
حکمی از دادگاه را که تاریخ تمدید 
رای گیری پستی در ایالت پنسیلوانیا 
را تایید می کرد، رد کردند و ترامپ 
این اقدام آنها را »تحریک خشونت« 
اعالم کرد. مســاله مهمتــر از آنکه 
توجه بســیاری از محافل را به خود 
جلب کرد، ســخنان روز گذشــتة 
رئیس مجلس نماینــدگان آمریکا 
بود. نانســی پلوســی در بحبوحة 
سوم نوامبر اعالم کرد که اگر بر سر 
نتیجه انتخابات ریاســت جمهوری 
۲۰۲۰ اختالفی به وجود آید، کنگره 
آماده است تا رئیس جمهور بعدی را 
انتخاب کند! ایــن اظهارات او بدان 
معناســت که احتمال بروز هرگونه 
مشــکلی وجود دارد و شــاید باید 
منتظر اخبار بد و ناگوار باشیم. به هر 
ترتیب باید دید که آیا بایدن می تواند 
با کشیدن »دیوار آبی« ترامپ را از 
کاخ ســفید بیرون بیندازد یا اینکه 
»مــوِج قرمــِز« جمهوریخواهان، 
جهان را برای چهار ســال دیگر به 

حالت تعلیق در می آورد؟

ماراتن انتخاباتی آمریکا با حضور گارد ملی برگزار شد

نبرد آخر؛ دیوار آبی مقابِل موِج قرمز
 باید دید که آیا بایدن 

می تواند با کشیدن 
»دیوار آبی« ترامپ را از 

کاخ سفید بیرون بیندازد 
یا اینکه »موِج قرمِز« 

جمهوریخواهان، جهان را 
برای چهار سال دیگر به 

حالت تعلیق درمی آورد؟

همزمان با شروع آخرین 
مرحله از انتخابات در 

سراسر آمریکا، فرمانداران 
از گارد ملی خواستند تا 
برای مقابله با ناآرامی و 

اعتراضات بعد از انتخابات 
آماده باشند؛ به همین 

دلیل هزاران نیرو به حالت 
آماده باش درآمدند

وزیر خارجه مصر ضمن تاکید بر مخالفت کشورش با مداخالت خارجی در لیبی از احتمال همکاری با آنکارا برای حل بحران 
لیبی خبر داد. سامح شکری، در مصاحبه ای با تاس در پاسخ به سوالی درباره احتمال همکاری کشورش با ترکیه در مورد بحران 
لیبی اظهار کرد: فکر می کنم تمامی مسایلی که به لیبی مربوط می شوند، باید در گفتگو میان طرف های لیبیایی مطرح شوند. 
ما تالش هایمان را با دوستانمان از جمله روسیه، آمریکا و غرب اروپا و البته فرستاده ویژه 
دبیرکل سازمان ملل به لیبی هماهنگ می کنیم. شکری در ادامه این مصاحبه گفت: ما 
مخالف دخالت خارجی در لیبی و حضور نیروهای بیگانه در این کشــور هستیم و هیچ 
توجیهی برای تالش کشــورهای بیرون منطقه و خارج از دایره کشورهای عربی برای 
تاثیرگذاری بر شرایط این کشور را درست نمی دانیم. برخی قدرت ها، تروریست ها را از 

سوریه به لیبی منتقل می کنند.

وزارت کشور افغانستان روز دوشنبه از  ورود افراد مسلح به دانشگاه کابل و تیراندازی در این دانشگاه خبر داد. گفته شده صدای 
انفجارهایی نیز شنیده شده است. به گزارش اسپوتنیک، وزارت بهداشت افغانستان از کشته شدن ۲۰ تن و زخمی شدن ۴۰ تن 
دیگر در جریان این تیراندازی خبر داد. گفته شده که استادان و دانشجویان در میان قربانیان هستند. در حالی  که طالبان هرگونه 
دست داشتن در این حمله را رد کرده داعش مسؤولیت این حمله را برعهده گرفت. حملة 
مهاجمان، با انفجار  در وردی شرقی این دانشگاه آغاز شد و سپس مهاجمان وارد محوطة 
دانشگاه شدند. منابع می گویند این حمله در حالی صورت گرفته است که سفیر ایران در 
افغانستان و شماری از مقام های حکومت افغانستان برای شرکت در یک نمایشگاۀ کتاب در 
این دانشگاه بودند. روز شنبه هم در نتیجه انفجار یک خودرو نزدیک مرکز آموزشی در غرب 

کابل، ۳۰ کشته و ۵۰ تن زخمی شدند. 

داعش مسئولیت حمله به دانشگاه کابل را به عهده گرفتوزیر خارجه مصر: مخالف مداخالت خارجی در لیبی هستیم

شاخه تشکیالت تروریستی القاعده در مغرب اسالمی 
ضمن حمله به امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در 
پی اظهاراتش درباره کاریکاتورهای موهن از پیامبر )ص( 
در چارچوب دفاع از آزادی بیان، مســلمانان را به »انتقام 
گرفتن« و تردید نکردن در مورد »کشتن« تمامی کسانی 
که به پیامبر )ص( اهانت می کنند، دعوت کرد. به گزارش 
سایت ارم نیوز، این شــاخه القاعده در بیانیه ای در تلگرام 
تاکید کرد: انتقــام انتقام.. خون خــون.. ویرانی ویرانی.. 
برای کشتن و شکنجه اهانت کنندگان به پیامبر از کسی 
اجازه نگیرید. القاعده در بیانیه خود مدعی شد: حکم تمام 
کسانی که به پیامبر ناسزا می دهند قطعا قتل است و این 
حق هر مسلمانی است. این تشکیالت تروریستی در ادامه 
با حمله به ماکرون او را کم سن، کم خرد و کم تجربه خواند 
و تاکید کرد: او باید قبل از اینکه سخن بگوید ادب بیاموزد 

تا لعن و نفرین را برای مردمش نخرد و یکی از درهای شر 
را که نمی داند چه زمانی بســته می شود، به روی خود باز 
نکند. این شــاخه القاعده در ادامه بیانیه خود شرکت در 
تحریم تولیدات فرانسه را »متعلق به ضعیف ترین ایمان ها 
و ناکافی« دانست. این در حالیست که القاعده قاتل معلم 

فرانسوی را اخیراً »شهید« خواند.   

روزنامه الرأی از تحول جدیدی در روند تشــکیل دولت 
لبنان خبر داد و اعالم کرد حریری امروز )چهارشنبه( ترکیب 
دولت با ۱۸ وزیر تکنوکرات را به عون تقدیم میکند. روزنامه 
الرأی کویت به نقل از منابع اعالم کرد شاهد تحول جدیدی 
در صفحه شطرنج تشــکیل دولت لبنان خواهیم بود. سعد 
حریری، امروز ساختاری را به میشل عون براساس دیدگاهش 
برای تشکیل دولتی متشکل از ۱۸ وزیر از افراد متخصص ارائه 
می کند که این ساختار به دور از گروه  بندی های سیاسی و 
سهمیه بندی هایی اســت که باعث می شود حریری  هم به 
تجربه دولت حسان دیاب دچار شود. روزنامه الرای نوشت، 
این ترکیب تنها براســاس چرخش در پست ها به جز پست 
وزارت دارایی است که به شــیعیان تعلق دارد. به گفته این 
روزنامه محافل سیاسی معتقدند بیانیه کاخ ریاست جمهوری 
به منزله تبرئه جبران باسیل، رئیس جریان ملی آزاد لبنان از 

کارشکنی در روند تشکیل دولت است. به گفته این محافل، 
صرف نظر از پیچیدگی ها،برخی در داخل معتقدند پاریس در 
مشکالت خود غرق شده است از کرونا گرفته تا وضعیت جنگی 
علیه تهدید تروریسم لذا با طرح فرانسه مخالفند. این محافل 
معتقدند که غرق شدن فرانسه در مشکالت خود اجازه داده 

برخی برای تقویت جایگاه خود تالش کنند.

القاعده: تحریم فرانسه کافی نیست، انتقام بگیرید! حریری امروز ترکیب کابینه لبنان را به میشل عون اعالم می کند

خبرخبر


