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انفجار در مسجدی در والیت 
ننگرهار 65 کشته به جا گذاشت

مقام های محلی در والیت ننگرهار، در شــرق 
افغانستان، تایید کردند که شمار تلفات انفجار در 
مســجدی در این والیت در روز جمعــه، ۲۶ مهر، 
۶5 کشته رسیده اســت. دو انفجار در مسجدی در 
شهرستان »هسکه مینه« در والیت ننگرهار و هنگام 

برگزاری نماز جمعه در این مسجد روی داد.
زرغون شــینواری، پزشک بیمارســتان این 
شهرســتان، به رادیو اروپای آزاد گفت که تاکنون 
۶5 نفر کشته و حدود ۶۰ تن زخمی شده اند. بنابر 
گزارش ها، تقریبــا تمامی کشــته ها و زخمی ها 
مردان و کودکان هستند. رسانه های افغانستان در 
ساعات اولیه به نقل از شاهدان گزارش کرده بودند 
که دو راکت به سقف مسجد برخورد کرده و سقف 
فروریخته اســت. با این حال عطاءاهلل خوگیانی، 
سخنگوی والی ننگرهار، گفت که علت انفجار چند 
مین بوده است، اما تعداد دقیق مین ها و جزئیات دیگر 
هنوز روشن نیست. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این 
حمله را برعهده نگرفته و ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی 
طالبان، نیز دست داشتن این گروه در این انفجار را 
رد کرده است. هر دو گروه طالبان و داعش در شرق 
افغانستان، از جمله والیت ننگرهار، فعال هستند. 
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، حمله روز 

جمعه را به  شدت محکوم کرده است.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری 
افغانستان، نیز در توئیترش نوشت که اشرف غنی 
این »جنایت تروریستی« علیه نمازگزاران را محکوم 
می کند. حمله روز جمعه به این مسجد درست یک 
روز پس از انتشار گزارش تازه سازمان ملل روی داد که 
اعالم کرده بود میزان تلفات غیرنظامیان در سه ماه 
گذشته در افغانستان نسبت به مدت مشابه در سال 

گذشته ۴۲ درصد افزایش یافته است.

بر اساس گزارش سازمان ملل، شمار کشته های 
ماه ژوئیه امسال باالترین میزان کشته های یک ماه از 
زمانی است که این سازمان اقدام به ثبت آمار تلفات 
جنگ افغانستان کرد. همچنین بنابر این گزارش، 
در ۹ ماه نخست سال جاری میالدی بیش از ۲5۰۰ 
غیرنظامی در افغانستان کشته و نزدیک به شش هزار 
تن زخمی شده اند و مسئولیت ۶۲ درصد از حمالتی 
که این تلفات را برجای گذاشت برعهده گروه های 

شبه نظامی بوده است.
واکنش های جهانی به این حادثه

انفجار والیــت ننگرهــار واکنش های جهانی 
بسیاری را در پی داشت. ســفارت ایتالیا در کابل با 
محکوم کردن این حادثه آنرا حمله»فجیع« خوانده 
است. ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز این 
حمله را »اقدام تروریستی« خوانده و ضمن تسلیت 
و ابراز همدردی به دولت و ملت افغانســتان بویژه 
خانواده قربانیان این اقدام را »وحشــیانه« دانسته 
است. جان بس، سفر آمریکا در افغانستان نیز این 
حمله را محکوم کرده و گفته که »کشتن نمازگزارانی 
که به صورت صلح آمیز در کنار هم جمع شده بودند، 
غیر قابل قبول است.« او افزوده که تمام افغانها حق 
دارند در امنیت زندگی و با همدیگر عبادت کنند. 
آنتونیو گوتِرش، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز این 
حمله را محکوم و گفته که عامالن آن باید پاسخگو 
باشند. عفو بین الملل نیز این حمله را جنایت جنگی 
دانســته و افزوده افزایش تلفات غیــر نظامیان در 

افغانستان نیاز به توجه جهانی دارند.
    

به رغم مخالفت جانسون
پارلمان بریتانیا به تعویق اجرای 

برگزیت رای داد
پارلمان بریتانیا روز شنبه ۲۷ مهر در نشستی 
فوق العاده، طرحی را به تصویب رساند که خواستار 
تعویق ســه ماهه در اجرای خروج این کشــور از 
اتحادیه اروپا می شود. اتحادیه اروپا ۲5 مهر با طرح 
بوریس جانسون برای اجرای برگزیت موافقت کرده 
بود اما پارلمان بریتانیا نیز باید این طرح را تصویب 
می کرد. در جلسه روز شنبه پارلمان بریتانیا طرح 
اولیور لتوین به تصویب رسید که بر اساس آن، مهلت 
اجرای برگزیت که ۳۱ اکتبر )کمتر از دو هفته دیگر( 
است باید سه ماه به تعویق بیفتد و نخست وزیر طرح 
توضیحی اجرای برگزیت را به پارلمان ارائه کند. این 
طرح با ۳۲۲ رأی موافــق در برابر ۳۰۶ رأی مخالف 
به تصویب رســید. بوریس جانسون، نخست وزیر 
بریتانیا، با رد تاخیر در اجرای خروج کشــورش از 
اتحادیه اروپا گفت که برگزیــت باید روز ۳۱ اکتبر 
اجرایی شود و برای درخواست تاخیر، با اتحادیه اروپا 

مذاکره نخواهم کرد.
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لبنــان  دبیــرکل حــزب اهلل 
با تاکید بــر اینکه ما اســتعفای دولت 
را تاییــد نمی کنیــم، گفــت: همه 
بایــد مســئولیت پذیر باشــند و از 
تسویه حساب های شخصی خودداری 
کنند، زیرا ایــن اقدام لبنــان را از نظر 
امنیتی و سیاســی به سمت نامعلومی 
سوق می دهد. سیدحسن نصراهلل، دیروز 
در سخنرانی به مناســبت اربعین امام 
حسین )ع( افزود: در صورت استعفای 
دولت، همان نیروهای سیاسی همچنان 
باقی خواهند ماند و تغییر نام ها چیزی را 

تغییر نخواهد داد.
وی گفت: طرح موضــوع انتخابات 
زودهنگام پارلمانی و تشــکیل دولت 
جدید یا دولت تکنوکرات )فن ســاالر( 
هدر دادن وقت است؛ همین دولت باید 
به کار خود ادامه دهد اما با مشی و شیوه 
جدید و باید از آنچه در دو روز گذشته رخ 

داد، عبرت بگیرد.
نصراهلل همچنین با اشاره به بحران 
بی اعتمادی بســیار عمیق بین ملت و 
دولت لبنان گفت: وقتی دولت اقداماتی 
را برای اعتمادسازی مجدد با مردم انجام 

دهد، لبنانی ها قبول خواهند کرد.

وی افزود: مردم به مقاومت اطمینان 
دارند و می دانند اموالی که به آنان داده 

می شود، به غارت نمی رود.
نصراهلل تاکید کــرد: به هر کس که 
وارد نبرد سرنگونی دولت شود، می گویم 

نمی توانی آن را انجام دهی.
دبیرکل حزب اهلل لبنان خاطرنشان 
کرد: برخی رهبران و نیروهای سیاسی 
لبنان هیچ گونه مسئولیتی را در مورد 
گذشــته و حال حاضر قبول نکرده و از 
مسئولیت خود شانه خالی می کنند و 

نتایج آن را به گردن دیگران می اندازند.
وی گفت: خشــم مردمی تهدیدی 
برای انفجار اوضاع کنونی اســت زیرا 
وقتی مالیات ها بر قشــر فقیر جامعه 
اعمال می شود، کشور در معرض انفجار 
قرار می گیرد. ایــن دو روز ناآرامی پیام 
بسیار مهمی دارد و همه مسئوالن باید 
درک کنند که ملت لبنان تحمل هیچ 
مالیات جدیدی را نــدارد و به خیابان 
خواهد آمد و همه نیروها از مهار وضعیت 
ناتوان خواهند ماند این چیزی است که 
باید هنگام حل و فصل مشکالت آن را در 

نظر داشت.
سیدحســن نصراهلل با بیان اینکه 

مشکالت اقتصادی لبنان از سال ها قبل 
انباشت شــده و مربوط به این دولت و 
دوره نیست، خاطرنشان کرد: ما در یک 
کشور ورشکسته نیستم و اینکه دولت 
گزینه ای جز اعمال مالیات ندارد درست 
نیست زیرا گزینه های زیادی وجود دارد 
و ما می توانیم کشور، ملت و اقتصادمان 
را نجات دهیم و عموم ملت لبنان باید 
راضی باشند مشــکل کنونی در شیوه 
عمل است باید اقدامی اتخاذ کرد که در 

آن فقط فقرا قربانی نشوند.
سیدحســن نصراهلل هشــدار داد: 
اگر حزب اهلل به خیابــان بیاید دیگر راه 
برگشتی وجود نخواهد داشت مگر تحقق 
خواسته ها؛ دوستان ما باید متوجه باشند 
که حرکت ما ساده نیست و به خیابان 
آمدن ما نیز حرکت ســاده ای نیست.  
حزب اهلل لبنان و ملت را رها نخواهد کرد 
و اجازه نخواهیم داد کشور گرفتار شده و 

به سمت نابودی برود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود 
گفت: ما برای هیچ تظاهراتی نقشــه 
نکشــیده ایم، اگر روز اول حزب اهلل به 
خیابان می آمد، تکاپوی مردم به گونه ای 
دیگر بود، اما این قدرت تحرکات مردمی 

به دور از احزاب سیاسی است. دبیرکل 
حزب اهلل خطاب به مردم لبنان گفت: 
اگر می خواهید ادامه دهید باید تحرکات 
و تکاپوی خود را از احزاب سیاســی که 
به دنبال موج ســواری بر این تحرکات 
هســتند، جدا کنید و هیچ حمله ای به 

نیروهای امنیتی نداشته باشید.
 معترضان: نخست وزیر

 استعفا دهد
ســخنرانی سیدحســن نصراهلل 
درحالی صورت گرفت که در ســومین 
روز ناآرامی ها در لبنــان، معترضان و 
شماری از سیاســتمداران این کشور 

خواستار استعفای نخست وزیر شدند. 
به گــزارش روزنامه القدس العربی، 
ســعد حریری، نیز ضمن ابراز آمادگی 
برای کناره گیری از قــدرت به اعضای 
هیئت دولت این کشــور ۷۲ ســاعت 
فرصت داد تا پیشنهادهای خود را برای 
برون رفت از بحران اقتصادی ارائه دهند.

نخست وزیر لبنان گفته است: »من 
شــخصا مهلتی کوتاه به خودم دادم. یا 
شرکای ما و دولت، پاسخی واضح، قاطع 
و نهایی به ما می دهنــد که من، لبنان 
و جامعه جهانی را متقاعد می کند و یا 

حرف دیگری خواهم داشت.«
اظهارات نخست وزیر لبنان در حالی 
است که جبران باســیل، وزیر خارجه 
لبنان گفت: »کناره  گیری سعد حریری 

ممکن است اوضاع را بدتر کند.«
    تظاهرات در بیروت

روز جمعــه، ۲۶ مهــر )۱۸ اکتبر( 
تظاهرات اعتراضی شهروندان لبنانی 
علیه اقدامات مالیاتی دولت این کشور 
ادامه یافت. اعتراضات، روز پنجشنبه 
پس از اعالم این خبر آغاز شد که دولت 
قصــد دارد از کاربــران نرم افزارهای 
ارتباطی مانند واتس اپ مالیات دریافت 
کند. با وجود اینکه دولت تصمیم گرفته 
اســت، فعال از اجرای این اقدام بگذرد، 
حرکات اعتراضی ادامه دارد. معترضان 
در بیروت خیابان ها را بستند و با به  آتش 
کشیدن الســتیک خودرو خشم خود 
را به نمایش گذاشتند. بر اساس برخی 
خبرها، دو نفر بر اثر خفگی دود الستیک 
درگذشــتند. پلیس بــرای پراکندن 
تظاهرکنندگانی که خواهان استعفای 
دولت بودند اقدام به شلیک تیرهوایی و 
گاز اشک آور کرده و شماری از معترضان 
دستگیر شده اند. شدت اعتراضات باعث 
شد که  سعد حریری، نخست وزیر لبنان، 
جلسه ای را که قرار بود ظهر جمعه در کاخ 

ریاست جمهوری برگزار شود،  لغو کند.
تظاهرات روز پنجشــنبه و جمعه 
ادامه  حرکات اعتراضی لبنانی ها علیه 
سیاست ریاضت اقتصادی دولت است. 
این اعتراضات از ماه ژوئیه سال جاری 
آغاز شــدند. دولت قصد دارد با افزایش 
مالیات و اصــالح هزینه های خدمات 
عمومی، بخشی از کسری بودجه خود 
را جبران کنــد. در ماه های اخیر میزان 
نقدینگی در لبنان کاهش یافته است 
و ارزش پول ملی و بهای امالک سقوط 
چشــمگیری کرده اند. به همین دلیل 
مردم به انبار کردن دالر و دیگر ارزهای 

خارجی رو آورده اند.
موافقان و مخالفان استعفای 

نخست وزیر
فعل و انفعاالت سیاسی و اقتصادی 
اخیــر باعث شــده اند که شــماری از 
سیاستمداران خواستار استعفای سعد 
حریری شوند. غسان حاصبانی،  معاون 

حریری، در گفت وگو با اســکای نیوز 
گفت: »مــا در حزب القــوات از دولت 
کنونی می خواهیم کناره گیری کند تا 
راه برای تشکیل یک دولت تکنوکرات 
باز شود.« سمیر جعجع، رئیس حزب 
القوات اللبنانیه نیز ضمن درخواســت 
استعفا از حریری گفت که دولت کنونی 
نتوانســته اســت جلو وخامت اوضاغ 
اقتصادی کشور را بگیرد. همچنین روز 
جمعه سه نخست وزیر پیشین لبنان با 
صدور بیانیه مشترکی همبستگی خود 

را با سعد حریری اعالم کردند. 
به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان 
نجیــب میقاتی، فواد ســنیوره و تمام 
ســالم در این بیانیه  ضمن بیان اینکه 
حرکات اعتراضی فعلی پیامد مشکالت 
اقتصادی و معیشــتی مردم است، بر 
لزوم مسئولیت پذیری تمامی نیروهای 
سیاسی و ملت در قبال وضعیت جاری 
و پرهیز از هر گونه مواضع تند و منفعل 
تاکید ورزیدند.  آنها نوشته اند که نباید 
مسئولیت بحران اقتصادی را به گردن 
حریری انداخت. ریا حسن، وزیر کشور 
لبنان نیز هشدار داد که سرنگونی دولت 
حریری »فروپاشی اوضاع کشور« را در 

پی خواهد داشت.

سعد حریری در پی ادامه ناآرامی ها در لبنان، برای کناره گیری از قدرت  اعالم آمادگی کرد 

سیدحسننصراهلل:استعفایدولتراتاییدنمیکنیم

»من شخصا مهلتی کوتاه 
به خودم دادم. یا شرکای 

ما و دولت، پاسخی 
واضح، قاطع و نهایی به ما 
می دهند که من، لبنان و 
جامعه جهانی را متقاعد 

می کند و یا حرف دیگری 
خواهم داشت«

 در صورت استعفای 
دولت، همان نیروهای 
سیاسی همچنان باقی 

خواهند ماند و تغییر نام ها 
چیزی را تغییر نخواهد داد

مقام های مکزیکی روز جمعه ۲۶ مهرماه اعالم کردند، عملیات نظامی ناموفق برای بازداشت پسر ال چاپو، رهبر سابق 
کارتل قاچاق مواد مخدر مکزیک دست کم هشت کشته و ۲۰ زخمی برجای گذاشت. به گزارش آسوشیتدپرس، نبرد نیروهای 
امنیتی و اعضای مسلح کارتل مواد مخدر سینالوآ شهر کولیاچان مرکز ایالت سینالوآ را فلج کرد و تعدادی خودرو از جمله 
اتوبوس و کامیون به آتش کشیده شد. طبق این گزارش، این سومین درگیری مسلحانه بین اعضای مسلح کارتل مواد مخدر 
و نیروهای امنیتی طی یک هفته اخیر در مکزیک است. نیروهای امنیتی مکزیک روز گذشته اندکی پس از بازداشت اوبیدیو 
گوزمن لوپز، پسر خواکین گوزمن، معروف به ال چاپو، به دلیل شدت درگیری او را آزاد کردند. آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، 
رئیس جمهوری مکزیک، روز جمعه از تصمیم خود برای آزادی پسر خواکین گوزمن دفاع کرده است. بسیاری از خیابان های 
شهر کولیاچان با جمعیت ۸۰۰ هزار نفری بامداد جمعه مسدود بود، مدارس تعطیل شد و برخی از ادارات دولتی از کارمندان 
خود خواستند که در خانه بمانند. دادگســتری آمریکا در سال ۲۰۱۸ حکم دستگیری 
اوبیدیو گوزمن را به ظن قاچاق مواد مخدر صادر کرده بود و نیروهای امنیتی نیز به همین 
دلیل به محل حضور او یورش برده بودند. مقام های دولتی مکزیک می گویند، ۳5 نیروی 
امنیتی شامگاه پنجشنبه وارد خانه اوبیدیو گوزمن لوپز شدند. او به همراه سه نفر دیگر 

در این خانه حضور داشتند. 

رئیس جمهوری شیلی به دنبال شدت گرفتن تظاهرات علیه افزایش قیمت بلیت مترو در سانتیاگو، پایتخت وضعیت اضطراری 
اعالم کرده است. تظاهرکنندگان که بسیاری از آنها دانش آموز و دانشجو هستند، به ایستگاه های مترو در پایتخت حمله کرده اند. 
آنها در خیابان ها آتش روشن کرده و باعث بروز ترافیک شدیدی در شهر شدند. مقام های شیلی گفته اند خسارات زیادی به شهر 
وارد آمده و سیستم حمل و نقل با اختالل مواجه شده است. تصاویر تلویزیونی تظاهرکنندگانی را نشان می دهد که با پرتاب سنگ به 
خودروهای پلیس حمله می کنند. آنها حداقل یک اتوبوس را به آتش کشیده اند. پلیس ضد شورش در پایتخت از گاز اشک آور و باتوم 
برای متفرق کردن معترضان استفاده کرده است. در چند روز گذشته، اعتراض های فراوانی به افزایش قیمت بلیط مترو صورت گرفته 
است. مقام های مترو سانتیاگو، گفته اند تمام خطوط مترو حداقل برای دو روز تعطیل خواهند بود. آنها دلیل تعطیلی را »خسارات 
شدید« وارده می دانند و می گویند در شرایط فعلی، امکان »اداره امن« مترو وجود ندارد. خسارات وارده نزدیک به ۷۰۰ هزار دالر اعالم 
شده و مقام های شهری گفته اند معترضان دوربین های مداربسته و شماری از دیگر تجهیزات 
را از بین برده اند. مترو سانتیاگو یکی از مدرن ترین قطارهای شهری در آمریکای جنوبی است. 
دولت شیلی آنچه را که »اقدامات خشونت بار و تخریب اموال عمومی« به دست »گروه های 
سازمان دهی یافته« خوانده محکوم کرده و با اعالم وضعیت فوق العاده، جرایم سنگین تری را 

برای افرادی که به اتهام اختالل در نظم عمومی محکوم شوند در نظر گرفته است.

هشت کشته برجای گذاشت 

عملیات ناموفق برای دستگیری پسر تبهکار مکزیکی 
ناآرامی در سانتیاگو به دلیل افزایش قیمت بلیت مترو ادامه دارد 

اعالم وضعیت فوق العاده در پایتخت شیلی 

پنج روز پیاپی معترضان در بارسلون در مقابل نیروهای 
پلیس صف آرایی  کردند و این شــهر به میدان درگیری آنها 
با پلیس تبدیل شــد. پلیس می گوید در نبردهای خیابانی 
پنج روز گذشته تاکنون 5۰۰ نفر زخمی شده اند.  کاتالونیا 
به ویژه پایتخت آن بارســلون چندین روز است که بار دیگر 
صحنه نبردهای خیابانی معترضان با پلیس شده است. این 
خشونت ها عصر روز جمعه ۲۷ مهر )۱۸ اکتبر( به اوج رسید و 
گروهی از جدایی طلبان نبرد سختی در خیابان ها با نیروهای 
پلیس به راه انداختند که در نهایت به زخمی شــدن ۶۰ نفر 
ختم شد. بعد از ظهر جمعه بیش از نیم میلیون نفر از اهالی 
بارسلون به تظاهرات گسترده ای دست زدند. صبح همان روز 
اعتصاب همگانی زندگی عمومی را فلج کرده بود. دور اخیر 
تظاهرات روز دوشنبه ۱۴ اکتبر آغاز شد که مردم کاتالونیا به 
طور مسالمت آمیز به حکم دادگاه عالی مادرید اعتراض کردند. 
دادگاه عالی مادرید سیاستمداران برجسته و مشهور کاتالونیا و 
نمایندگان جامعه مدنی را به خاطر دست داشتن در برگزاری 
»رفراندوم جدایی از اسپانیا« به حبس های درازمدت ۹ تا ۱۳ 

سال محکوم کرد. این رفراندوم در سال ۲۰۱۷ برگزار شد. بعد 
از صدور این احکام، موجی از اعتــراض علیه دولت مرکزی 
اسپانیا به راه افتاد. در کنار تجمعات مسالمت آمیز، پاره ای 
تظاهرات با زد و خورد و خشــونت همراه شدند. معترضان 
خشمگین شامگاه جمعه در خیابان های بارسلون با برپایی 
موانع به طرف نیروهای پلیس ســنگ و مواد آتش زا پرتاب 
 کردند. مأموران پلیس با استفاده از گاز اشک آور و گلوله های 
پالستیکی واکنش نشان دادند. مرکز شهر به صحنه هرج و 

مرج و درگیری تبدیل شد.

رئیس جمهــوری ترکیه اعــالم کرد، اگر واشــنگتن به 
وعده های خود عمل نکند، با پایان مهلت ۱۲۰ ســاعته برای 
آتش بس موقت، عملیات نظامی»چشمه صلح« در شمال شرق 
سوریه قاطعانه ادامه خواهد یافت. به گزارش ایسنا، به نقل از 
روسیاالیوم، رجب طیب اردوغان،  در دیدار با اصحاب رسانه های 
خارجی در استانبول تاکید کرد، یک شب پیش از آغاز عملیات 
چشــمه صلح، دونالد ترامپ، رئیس جمهــوری آمریکا را در 
جریان تصمیم خود برای اجرای این عملیات قرار داده است. 
وی افزود: واکنش های بین المللی درخصوص عملیات چشمه 
صلح در دو روز اول آن کم رنگ بودند، زیرا انتظار نمی رفت که 
ترکیه موفقیتی به دست آورد، اما هنگامی که روشن شد این 
کشور با موفقیت به عملیات خود ادامه خواهد داد، واکنش ها 
به سطحی فراتر از عقل و منطق افزایش یافت، اما با این وجود ما 
به این عملیات با عزم و اراده ادامه دادیم. اردوغان گفت: مواضع 
برخی کشــورها و در راس آنها آمریکا و کشورهای اروپایی به 
محض ورود نیروهای ما به عمــق ۳۰ کیلومتری در منطقه 
عملیات در مدت زمانی کوتــاه، تغییر کرد. رئیس جمهوری 

ترکیه تاکید کرد، کشورش عملیات نظامی چشمه صلح را به 
دقت و احتیاط اجرایی کرده است، به گونه ای که »این دقت و 
احتیاط، در دنیا کم نظیر است.« آنکارا و واشنگتن روز پنجشنبه 
بر سر توقف عملیات چشمه صلح در شمال شرق سوریه علیه 
یگان های مدافع خلق کرد در ازای خروج این یگان ها از منطقه 
مرزی تا عمق ۳۲ کیلومتری توافق کردند. همچنین اردوغان 
در این دیدار ابراز امیدواری کرد که کمیته قانون اساسی سوریه، 
آغاز مرحله حل و فصل سیاسی بحران سوریه باشد. قرار است 

نشست این کمیته ۳۰ اکتبر در شهر ژنو برگزار شود.

تهدید اردوغان در صورت عدم پایبندی واشنگتن به وعده هایش، 

 عملیات چشمه صلح ادامه می یابد
تاکنون 5۰۰ نفر زخمی شده اند

ادامه درگیری های خشونت آمیز در خیابان های بارسلون

خبرخبر


