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عمران خان سرانجام عذرخواهی کرد

تازه ترین شــوک بحران اقتصادی 
لبنان دامن بانک ها و مؤسســات 
مالــی و اعتبــاری ایــن کشــور 
مدیترانه ای را گرفته اســت. بیروت که زمانی لقب 
پایتخت بانكداری منطقه را نیز یدک می کشــید، 
این روزها ناباورانه تعطیلی اجباری بانک ها را شاهد 
است. بحران اقتصادی گلوی لبنان را فشار می دهد 
و در این میان، نظام بانكی ازجمله آسیب دیده ترین 
بخش های اقتصادی لبنان است. مشكالت ناشی از 
نقدینگی و رشد تورم باعث شده تا دولت برداشت از 
سپرده ها را به شدت محدود کند و به همین دلیل، 
بسیاری از سپرده گذاران در بانک های لبنان نتوانند 
به پول های خود دسترسی داشــته باشند. در واقع 
دولت لبنان سیاست های ســختگیرانه ای را جهت 
دسترسی شــهروندان به وجوه نقد اعمال می کند 
و این روزهــا پیدا کردن پول نقــد در بیروت اتفاق 

ساده ای نیست.

فوران خشم سپرده گذاران
 سیاست های ســختگیرانه برای دسترسی و خارج 
کردن پول و وجوه نقد از بانک ها، مردم این کشور را 
به شدت خشمگین کرده و طی هفته های اخیر چند 
مورد دستبرد مسلحانه برای خروج پول از سپرده ها 
گزارش شده است. در واقع بعضی از لبنانی ها به ناچار 
برای بازپس گیری پس اندازهای خود، با اسلحه به 
بانک ها مراجعه کرده و کارمندان و مسئوالن بانک 

را تهدید می کنند.
یكی از خبرســازترین حمالت به بانک ها حدود دو 
هفته پیش اتفاق افتاد که در آن زنی مسلح به یكی 
از شعب »بلوم بانک« بیروت مراجعه کرد و در آن جا 
با نشان دادن اســلحه کمری خود کارکنان بانک را 
مجبور کرد تا 13هزار دالر از سپرده ای که نزد این 
بانک داشت را به او پس دهند. در فیلمی که از این 
حمله پخش شــد، او می گوید: »من ســالی حافظ 
هســتم، امروز آمده ام تا پول درمان خواهرم را که 
به خاطر سرطان در بیمارستان در حال مرگ است، 
جور کنم.« بعدا مشخص شد اسلحه این زن قالبی 

بوده است. او فعال فراری و تحت تعقیب است.
همان روز، یک مرد مسلح هم وارد یكی از شعب »مد 
بانک« بیروت شد و تالش کرد تا پس اندازهای خود 
را به همین روش پس بگیرد. اینگونه بازپس گیری 
پول از بانک ها حتی در میان افكارعمومی لبنانی ها 
با استقبال روبه رو شده و بسیاری اقدام سالی حافظ 
در حمله به بانک را ســتودند. البته ایــن دو مورد 
تنها اقدام خشــونت آمیز بــرای بازپس گیری پول 
سپرده ها در بانک های لبنانی نبوده است. قبل از آن 
نیز در ماه اگوست یعنی کمتر از دو ماه پیش، یكی 
از ســپرده گذاران، کارمند یكی از بانک های بیروت 
را گروگان گرفت تا به 200هزار دالر از پولی که در 
بانک پس انداز کرده بود، دسترسی پیدا کند. آن فرد 
هم پول مورد نیاز خود را برای اقدامات بیمارستانی 
پدرش عنوان کرد و بســیاری با او همدلی کردند. با 

وجود بازداشت، کمی بعد این فرد آزاد شد.
اتفاقات اخیر نشان می دهد مردم در لبنان صبر خود 
را در مواجهه با بحران اقتصادی که دراین کشور پیش 
آمده از دست داده اند. تكرار حوادث مشابه باعث شده 
تا پای ارتش لبنان هم وسط کشیده شود و نیروهای 
ارتش به صورت شــبانه روزی نگهبانی از بانک ها را 

به عهده بگیرند.

تعطیلی بانک ها 
ادامه روند حمالت به بانک هــای لبنان حتی باعث 
شــد تا انجمن بانكی این کشور نســبت به افزایش 
دســتبردها هشــدار دهد و اعالم کند که بانک ها 
برای مدت نامعلومی تعطیل خواهند شد. خبرنگار 
الجزیره در بیروت با تأیید تعطیلی بانک های لبنانی 
گفته است: هنوز مشخص نیست که بانک ها تا چه 
زمانی بسته خواهند بود و در این مدت خودپردازها 
تنها مســیر دسترســی لبنانی ها به خدمات بانكی 

خواهند بود.

به گزارش الجزیره هنوز مشــخص نیســت که آیا 
خودپردازها توان پاســخ دهی به حجم درخواست 
لبنانی ها را خواهند داشت یا خیر؟ از سال 2019و 
همزمان با تشدید شرایط اقتصادی لبنان، اقدامات 
ســختگیرانه ای جهت دسترســی به پول نقد در 
بانک های لبنان اعمال شــده اســت. ایــن قوانین 
موقت از دسترسی سپرده گذاران به پس اندازهای 
دالریشان  جلوگیری می کند و حتی دسترسی به ارز 
ملی لبنان نیز با محدودیت بســیاری روبه رو است. 
در شــرایط بحرانی اقتصاد لبنان، عدم دسترســی 
به وجوه نقد با خشــم و همزمــان ناامیدی و ترس 
لبنانی ها نســبت به آینده شــان مواجه شده است. 
در این میان، بسیاری از مردم خشم خود را متوجه 

بانک ها می دانند.
اوضاع نامســاعد اقتصادی این روزهــا در بیروت 
بسیار ریشــه ای و فراتر از ســختگیری های بانكی 
برای دسترســی به وجوه نقد است؛ هرچند بانک ها 
نیز در وضعیت نامســاعد اقتصادی لبنان ســهیم 

هستند. اقتصاد لبنان از اواخر ســال 2019با یک 
بحران اقتصادی جدی روبه رو شــده است که بانک 
جهانی آن را به عنوان یكــی از بدترین بحران های 
مالی و اقتصادی توصیــف می کند که جهان از دهه 
1850شاهد آن بوده است. صندوق بین المللی پول 
نیز روز چهارشنبه اعالم کرد که ضعف دولت لبنان 
در اجرای اصالحــات مورد نیاز، بحــران اقتصادی 
این کشور را تشــدید کرده است. یک مقام صندوق 
بین المللی پول با انتقاد از دولت لبنان گفت: با وجود 
نیاز فوری برای رسیدگی به بحران عمیق اقتصادی 
و اجتماعی لبنان، پیشــرفت در اجرای اصالحات 
توافق شده در ماه آوریل بسیار آهسته و ناکافی است. 
رامیرز ریگو، رئیس هیأت صندوق بین المللی پول 
پس از دیدار اخیرش از بیروت و گفت وگو با مقامات 
لبنانی گفت: اقتصاد لبنان دچار بن بســت شده و 

به شدت در رکود فرو رفته است.
طبق اعالم صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص 
داخلی لبنان بیش از 40درصد از سال 2018کاهش 
یافته و تورم هم اکنون در این کشور کوچک 3  رقمی 
است. ریگو این هشــدار را هم داده که در وضعیت 
کنونی لبنان که در آن بیكاری و فقر در سطح بسیار 
باالیی قرار دارند، مؤسســات دولتــی هم در حال 
تعطیلی هســتند و ارائه خدمات اساســی به مردم 
به شدت کاهش یافته اســت. لبنان از سوی دیگر با 
کاهش شدید ارزش پول ملی خود روبه رو است. نرخ 
برابری پوند لبنان در برابر دالر طی هفته گذشته به 
پایین ترین حد خود رسید و هر دالر،  38هزارپوند 
معامله شد. پوند لبنان طی 3ســال اخیر، بیش از 

90درصد از ارزش خود را از دست داده است. 

بانک های لبنان در میانه بحران
یورش مردم به بانک ها در لبنان برای برداشتن سپرده های خود، تازه ترین پرده از بحران اقتصادی گسترده در این کشور است

سایه فاشیسم بر سر ایتالیا
 نظرسنجی ها از پیروزی جریان راست افراطی

»برادران ایتالیا« به رهبری جورجیا ملونی در انتخابات 
امروز حكایت دارند

مردم ایتالیا یكشــنبه بــرای تعییــن ترکیــب پارلمان پای 
صندوق های رأی می رونــد. نتیجه این انتخابــات که تكلیف 
کرسی نخســت وزیری و ترکیب کابینه را هم تعیین می کند، 
نه تنها برای ایتالیایی ها که برای اتحادیه اروپا و پیمان آتالنتیک 
شــمالی)ناتو( نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر نتیجه 
نظرسنجی ها درست باشد، برای نخستین بار پس از سرنگونی 
دولت فاشیســتی و اقتدارگرای بنیتو موسیلینی، مردم ایتالیا 
بار دیگر راســت گراهای محافظه کار افراطی را در این کشور به 
قدرت خواهند رســاند. »جورجیا ملونی« از حزب راست گرای 
ضدمهاجرتــی »برادران ایتالیا« و بخت اول کســب کرســی 
نخســت وزیری، بارها هرگونه ارتباط با تفكرات فاشیســتی را 
رد کرده اما واقعیت این اســت که این حزب بسیاری از نمادها 
و تفكرات گذشــته فاشیســتی ایتالیا را حفظ کرده و آشكارا 
از آن حمایــت می کند؛ تفكراتی کــه از آن اکنــون به عنوان 

»نئوفاشیسم« یاد می شود.
جورجیا ملونی با پیــروزی احتمالی در انتخابات، نخســتین 
نخست وزیر زن ایتالیا خواهد شــد. او در انتخابات سال2018 
میالدی به زحمت توانسته بود 4درصد رأی به دست آورد. اکنون 
اما انتظار می رود که حدود 25درصد آرا را کسب کرده و در کنار 
دیگر احزاب محافظه کار راســت گرا، اکثریت قاطع پارلمانی را 
تشكیل دهد. ولفانگ پیكولی، کارشــناس سیاسی ایتالیایی، 
به خبرگزاری رویترز می گوید: »نگاه غالب در ایتالیا این است 
که سیاستمداران از همه طیف های سیاسی قدرت را در دست 
داشته اند و کاری از پیش نبرده اند؛ اجازه دهید ببینیم جورجیا 

ملونی چه خواهد کرد.«

جورجیا ملونی در مقام نخســت  وزیری راه دشــواری در پیش 
خواهد داشت چرا که دولتش با چالش های بسیاری روبه روست؛ 
از جهش هزینه های انرژی در این کشور گرفته تا بدهی سنگین 

دولتی، رکود احتمالی اقتصاد و جنگ اوکراین. 
ملونی 45ساله وعده داده تا ورود مهاجران به کشورش را متوقف 
کند و مالیات را کاهش دهد. او جانشین ماریو دراگی خواهد شد؛ 
سیاستمداری کارکشته و پرنفوذ که به اعتقاد ناظران، پر کردن 

جای خالی اش برای ملونی کم تجربه بسیار دشوار خواهد بود.
2ماه پیش بود که جنبش پوپولیستی »5ســتاره« که یكی از 
شرکای کلیدی دولت ائتالفی دراگی بود اعالم کرد که به حمایت 
خود از کابینه پایان می دهد. دراگی با اســتعفا از ســمت خود 
خطاب به کابینه گفت: »وحدت ملی که از زمان ایجاد این دولت 
مشاهده می شد دیگر وجود خارجی ندارد. در نتیجه اعتمادی 

که زیربنای تشكیل این دولت بود حاال از میان رفته است.« 
ملونی نیز در آن زمان از پیوســتن به دولت ائتالفی به رهبری 
دراگی خودداری کــرده و در مقابــل، آتــش انتقادهایش از 
سیاست های دولت ازجمله در زمینه مهاجرت و تدابیر دولتی 
مقابله با همه گیری کرونا را تندتر کرد. پیكولی می گوید: »ملونی 
سخنران خوبی است اما واقعیت این است که دولت احتمالی با 
چالش های اقتصادی جدی اي روبه روســت که دستش را برای 
تحقق وعده هایی مثل کاهش مالیات خواهد بســت. در ضمن 
او تجربه کافی ندارد و دوران خوش پیروزی او به ســرعت تمام 

خواهد شد.«
نشــریه پولیتیكو با اشــاره به انتخابات سرنوشت ساز ایتالیا و 
گسترش عقاید فاشیستی در فضای سیاسی این کشور نوشته: 
ملونی حزبــی را رهبری می کند که آرا و عقاید فاشیســتی تا 
بن اســتخوان در آن نفوذ کرده اســت. جرایمی وجود دارند 
که می توانند تاریخ ساز باشــند: قتل وحشیانه چند وقت پیش 
یک دســتفروش نیجریه ای در ایتالیا، می توانــد یكی از این 
جرایم باشد. مباحث عمومی که پس از قتل آلیكا اوگورچوکو 
دســتفروش نیجریه ای در شهر ساحلی ســیویتانوا شكاف در 
جامعه ایتالیا را آشــكار کرد. گروهی از ایتالیایی ها انگشــت 
اتهام خود را به  سوی سیاستمداران جناح راست و لفاظی های 
تحریک کننده ضدمهاجرتی آنان گرفتند و نشــانه های قدرت 
گرفتن آرا و نظــرات فاشیســتی را در ایتالیــا نگران کننده 
خواندند. اما در مقابل گروهی نیز جنــاح چپ را متهم کردند 
که به دنبال امتیاز گرفتن سیاسی از یک فاجعه انسانی هستند. 
به اعتقاد ناظــران، این اختالف از آنجا اهمیــت پیدا کرده که 
نظرسنجی ها نشان می دهد راســت های افراطی با کوبیدن بر 
طبل بیگانه هراسی و سیاست های ضدمهاجرتی اکنون پیشتاز 
بوده و احتماال بیشــترین آرا را در انتخابات یكشنبه به دست 
خواهند آورد. مسئله اینجاســت که پیروزی ملونی چرخشی 
بزرگ در سیاست ایتالیا به شمار می رود که می تواند تهدیدی 
جدی برای اتحادیه اروپا نیز باشد. منتقدان جورجیا ملونی با 
هشدار نسبت به بازگشت روزهای سیاه فاشیسم دهه1930، 
می گویند که جامعه جهانی باید نسبت به دیدگاه های افراطی 

او احساس خطر کند.
لــورا بولدرینی از منتقدان سرســخت حزب راســت افراطی 
»برادران ایتالیا« به پولیتیكو می گوید: »ملونی نماینده حزبی 
است که هیچ نگاه انتقادی به گذشــته فاشیستی خود ندارد و 
حتی به آن افتخار هم می کند. حزب برادران ایتالیا توسط عناصر 
نفوذی فاشیستی اداره می شــود؛ حزبی که به وضوح خواستار 
جامعه ای بسته است و در بیشتر امور نگاهی به گذشته دارد. آنها 

نمی خواهند بپذیرند که قرون وسطی به پایان رسیده است.« 
تغییر قانون اساســی ایتالیا نیز یكی از جدی ترین نگرانی های 
مخالفان راست های افراطی است؛ تا جایی که انریكو لتا، رهبر 
حزب دمكراتیک خلق ایتالیا، هفته گذشته در اقدامی غافلگیرانه 
ضمن پذیرفتن شكست در انتخابات از رأی دهندگان بالتكلیف 
خواســت برای جلوگیری از کســب پیروزی قاطعانه جریان 
راســت و مقابله با خطر تغییر قانون اساسی به این جریان رأی 
ندهند. به اعتقاد ناظران سیاســی، حزب برادران ایتالیا با ارائه 
راه حل های اغلب دست نیافتنی برای حل مشكالت امروز ایتالیا، 
روی حمایت رای دهندگان فقیر و کم ســوادی که عمیقا دچار 

مشكالت اقتصادی هستند، حساب ویژه  باز کرده است.

همه پرســی الحاق به روسیه 
در 4استان شرق اوکراین که 
کنترل آنها در دست نیروهای 
روس و جدایی طلبــان اوکراینی اســت، از 
صبح دیروز آغاز شــد و تا روز سه شنبه ادامه 
خواهد داشــت. به گزارش یورونیوز، در این 
همه پرســی که با مخالفت دولــت اوکراین و 
متحدان غربی اش روبه رو شده، مردم مناطق 
دونتسک، لوهانسک، خرســون و همچنین 
ژاپوریژیا درخصوص الحاق به خاک روســیه 

پای صندوق های رأی می روند.
هیچ کشور یا ســازمان بین المللی رای گیری 
در شــرق اوکراین را به رســمیت نشناخته و 
مقام های منصوب روسیه در مناطق اشغالی 
مسئول برگزاری آن هستند. والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه، هفته گذشته همزمان 
با اعالم برنامه همه پرســی، طــرح فراخوان 
300هزار نیــروی ذخیره برای پیوســتن به 
ارتش این کشــور را اعالم کرد؛ اقدامی که با 
هدف تقویت خط مقدم نیروهای روســیه در 
جنگ اوکراین و جلوگیری از اقدام غرب علیه 
این همه پرسی تحلیل شــده است. برگزاری 
این همه پرسی یادآور اقدام مشابهی است که 
روسیه در سال2014 انجام داد و شبه جزیره 

کریمه را هم به خاک خود اضافه کرد.
آنتونی بلینكن، وزیر امور خارجه آمریكا روز 
پنجشــنبه 22ســپتامبر در نشست شورای 
امنیت ســازمان ملل با انتقــاد از این اقدام 
روســیه، آن را »ســاختگی« خواند و افزود: 
»ما اینجا جمع شــده ایم تا از نظم بین المللی 
حمایت کنیم. هیچ کشوری نمی تواند مرزهای 
دیگری را با زور تغییر دهد. ما همچنان در دفاع 
از حاکمیت اوکراین که بخشی از حفاظت از 

نظم بین المللی است متعهد هستیم.« 
به گزارش خبرگزاری روسی تاس، در مناطق 
شــرقی دونتسک و لوهانسک ســاکنان باید 
تصمیم بگیرند که از پیوســتن به جمهوری 
فدرال روســیه حمایــت می کنند یــا خیر. 
در رای گیــری اي که در مناطق خرســون و 
ژاپوریژیا برگزار می شــود این ســؤال روی 

برگه های رأی نوشته شده است که آیا طرفدار 
جدایی از اوکراین، تشــكیل کشــور مستقل 
توسط این منطقه و پیوستن آن به فدراسیون 
روســیه هســتند یا خیر. تاس گزارش داده 
که با توجه بــه کمبود تجهیــزات فنی قرار 
است رای گیری به صورت سنتی و با استفاده 
از برگه هــای کاغذ صورت گیــرد و خبری از 

رای گیری الكترونیكی نخواهد بود.
لئونید پاسچنیک، رهبر جمهوری خودخوانده 
لوهانسک، به تاس گفت که مردم این منطقه 
از سال2014 منتظر برگزاری این همه پرسی 
بوده اند و آن را »رویای مشترک« مردم خواند. 
ولودیمیر زلینسكی، رئیس جمهور اوکراین، 
همه پرسی ها را »مضحک« دانسته و متحدان 
غربی این کشور را به دلیل محكومیت اقدامات 
روسیه مورد ســتایش قرار داد. زلینسكی در 
سخنرانی خود در روز پنجشنبه گفت: »من از 
همه کسانی که در جهان از ما حمایت کردند و 
به وضوح دروغ دیگر روسیه را محكوم کردند 

سپاسگزارم.«
با الحاق این مناطق به روسیه، 4استان اوکراین 
عمال به بخشی از روسیه تبدیل خواهند شد و 
حمالت بعد از این، حمله به خاک روسیه تعبیر 
می شــود. دیمیتری مدودف، رئیس جمهور 
پیشــین روســیه تهدید کرده که مســكو 
برای دفاع از ســرزمین هایی که به روســیه 
ملحق خواهند شــد از هر ســالحی استفاده 
 خواهد کرد. اشــاره او به اســتفاده از سالح

هسته ای است.

 آغاز همه پرسی الحاق به روسیه
در شرق اوکراین 

آنتونیو گوترش 
دبیرکل سازمان ملل 

وضعیــت در نیــروگاه بــرق هســته ای 
زاپوریژیا اوکراین همچنان مایه نگرانی 
عمیــق اســت. هرگونــه خســارتی بــه 
زیرســاخت این نیروگاه، چه عمدی  و 
چه غیرعمدی، عواقب وحشــتناکی را 
برای مردمــی که اطراف ایــن نیروگاه و 
فراتر از آن به  سرمی برند در بر خواهد 
داشــت. جهــان قــادر بــه تحمــل یــک 
فاجعه هسته ای نیست. از کشورهای 
دارای ســاح اتمــی می خواهــم بــه 
اســتفاده نکــردن از ایــن تســلیحات 
متعهد باشــند. ایــده جنگ هســته ای 

غیرقابل قبول است. )توییتر(

رجب طیب اردوغان 
رئیس جمهور ترکیه 

رهبــران جهــان، کاری بــرای پایــان 
دادن بــه درگیــری در اوکرایــن انجــام 
نداده انــد. بایــد تــاش مشــترک همه 
آنها وجود داشــته باشــد و با والدیمیر 
پوتین و همچنین ولودیمیر زلینسکی 
گفت وگو کنند تا درها برای دیپلماسی 
گشــوده شــود، هرگونه رویکرد منفی 
فقط مــرگ و ویرانی بیشــتری را باعث 

خواهد شد. )راشاتودی(

نقل قول جهان نما

کیوسک

نقش شبکه بانکی در بحران اقتصادی لبنان 
بخش بانکی لبنان نه تنها مقصر فرو بردن این کشور به یک بحران اقتصادی و مالی است که در دوسال 
گذشته به طور پیوسته بدتر هم شده است، بلکه این بخش متهم به مانع تراشی در مقابل تالش های 
دولت لبنان برای تصویب اصالحات معتبر مالی است. اولیور دی شاتر، گزارشگر ویژه سازمان ملل 
درباره فقر شدید و حقوق بشر بخشی از بحران اقتصادی امروزه لبنان را متوجه بانک مرکزی این 
کشور می داند. او گوید: بانک های تجاری و بانک مرکزی لبنان بسیار مشکل آفرین بوده اند. سال ها، 
بانک مرکزی لبنان ذخایر ارز خارجی خود را تقویت کرد و با معرفی نرخ های سود گزاف جهت ترغیب 
بانک های تجاری به وام دادن منابع ارزی، به دولت لبنان این امکان را داد که بیش از توان خود هزینه 
کند. بانک های تجاری برای حفظ منابع ارز دالر، نرخ های ســود باالتری را به سپرده گذاران خود 
پیشنهاد دادند. دی شاتر همچنین تأکید دارد که بانک مرکزی لبنان باید در مورد این رویه احتیاط 

بیشتری می کرد و به دولت بیروت در مورد این طرح ناپایدار هشدار می داد.

روزنامه پاکستانی داون به عذرخواهی عمران خان، نخست وزیر مكث
سابق پاکستان از دادگاه پرداخته و نوشته است: »عذرخواهی 
عمران خــان از دادگاه هر چنــد دیرهنگام بــود اما صدور 
کیفرخواست علیه او را به تعویق انداخت.« دادگاه عالی پاکستان 
پیش تر نیز اتهامات مربوط به تروریسم علیه عمران خان را رد 
کرده بود. عمران خان که به بی احترامی به دســتگاه قضایی 
پاکستان متهم شده بود، به طور شفاهی عذرخواهی کرده است. 
با این حال دادگاه از او خواســته تا تاریخ ۳ اکتبر عذرخواهی 

بی قید و شرط خود را به طور کتبی ارائه دهد. 

گزارش

اروپا

ظهر دیروز پس از اتمام نمازجمعــه انفجاري مرگ بار در برابر 
مســجد وزیر محمد اکبرخان کابل، دســت کم 7 کشــته و 
بیش از 40 زخمي به جا گذاشــت. به گزارش تلویزیون طلوع 
افغانستان، خالد زدران، سخنگوی فرماندهی پلیس کابل، اعالم کرده که همه 
جان باختگان، غیرنظامی بوده اند. زدران به طلوع نیوز گفت که هدف این انفجار 
کشتن مردم عادي بوده است. عبدالنافع تكور، سخنگوی وزارت داخله، اعالم 

کرده که بمب در یک خودرو جاسازي شده بود.

 ذبیح اهلل مجاهد، ســخنگوی طالبان، این انفجار را محكــوم کرده و در صفحه 
توئیترش نوشته است: »حمله بر مساجد و هدف قرار دادن نمازگزاران جنایتی 
بزرگ و نابخشودنی است.« تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده 
نگرفته اما انگشــت اتهام به سمت داعش اســت. طي یک سال گذشته، داعش 
حمالت متعددي را در مناطق مختلف افغانستان علیه مساجد انجام داده است.

انفجار دوباره در قلب کابل

رویداد


