
در تماس تلفنی رئیس جمهوری آذربایجان

روحانی: اجرای برجام زمینه ساز 
گسترش روابط تهران و باکو می شود

رئیس جمهوری کشورمان در تماس تلفنی 
با الهام علــی اف تأکید کرد: برداشته شــدن 
تحریم هــا، فضای مناســبی را برای رشــد و 
شــکوفایی روابط تهران- باکو فراهم می کند. 
به گزارش ایرنا، حجت االســام  والمســلمین 
حســن روحانی روز پنجشــنبه در این تماس 
تلفنــی که توســط الهام علی اف انجام شــد، 
 بــا قدردانــی از تبریــک رئیــس جمهوری 
جمهوری آذربایجان به مناســبت اجرای رسمی 
برجام گفت: جمهوری اســامی ایران همواره 
بر گســترش و تعمیــق رابطه با همســایگان 
به ویــژه آذربایجــان تأکیــد دارد. وی با بیان 
این که ایــران همواره کنار مــردم آذربایجان 
خواهد بــود، تأکید کرد: جمهوری اســامی 
ایران، امنیت و پیشرفت جمهوری آذربایجان 
را امنیت و پیشــرفت خود می داند. روحانی با 
بیان این که روابط دوکشــور بایــد تبدیل به 
الگو درمنطقه شــود، اظهار داشت: هیچ گونه 
مانع و محدودیتی برای توسعه همکاری های 
اقتصــادی، تجاری و فرهنگی بین دوکشــور 
وجــود نــدارد. رئیس جمهوری کشــورمان 
اظهار داشــت:  فرصت های بســیار مناسبی 
برای گســترش و تقویت روابط در زمینه های 
انرژی، ســرمایه گذاری، حمل ونقل، تجارت و 

گردشگری بین دوکشور وجود دارد.

حاشیه اجالس مجمع جهانی اقتصاد در داووس  

حضور ظریف در نشست بررسی ابعاد 
مختلف بحران سوریه

وزیر امورخارجه کشــورمان در نشســت 
»بررســی ابعاد مختلف بحران ســوریه« که با 
حضور استفان دمیســتورا، نماینده دبیرکل 
ســازمان ملل متحد در امور ســوریه و تعداد 
معدودی از وزرای خارجه دیگر کشــورهای 
جهــان در چارچوب نشســت مجمع جهانی 
اقتصــاد در داووس ســوییس برگزار شــد، 
شرکت کرد. به گزارش ایسنا، در این نشست، 
محمدجواد ظریــف مواضــع و دیدگاه های 
جمهوری اســامی ایران را درخصوص روش 
نیل به یک راه حل سیاسی در سوریه از طریق 
گفت وگوهای ســوری سوری، ضرورت مقابله 
جدی با داعش و دیگر گروه های تروریستی و 
تکفیری و همچنین ضرورت عدم مداخله در 

امور داخلی سوریه تبیین کرد.

 آمریکا خواستار کمک ایران
 در حل معمای شهروندان ناپدید 

شده اش درعراق شد
وزیرخارجه آمریــکا گفت که از محمدجواد 
ظریف وزیرخارجه ایران خواســته است تا با 
توجه به ناپدیدشدن ســه پیمانکار آمریکایی 
درعراق، تهران درحل این معما و پیداشــدن 
این شــهروندان بــه آمریکا کمــک کند. به 
گزارش ایرنا جان کری عصر روز پنجشــنبه 
درحاشــیه اجــاس داووس بــه خبرنگاران 
اظهار داشــت: این موضوع را بــا وزیرخارجه 
ایران مطرح کرده و از وی درخواســت کردم 
هرگونه کمک یا راهــکاری که ایران می تواند 
در راستای دستیابی به راه حل درست داشته 
باشــد، به ما ارایه کند. وزیرخارجه آمریکا در 
ادامه بــا بیان این که ظریف قــول داد در این 
مورد درحد امــکان رایزنی کند، افزود: وی در 
آن لحظه دراین خصوص هیچ گونه اطاعاتی 
نداشــت. کری همچنین اظهار داشــت: در 
دیداری که با العبادی داشــته، نخســت وزیر 
عــراق شــخصا گفته فکــر نمی کنــد ایران 
درجریان جزییات این ماجرا قرار داشته باشد. 
وی خاطرنشــان کرد: مقامــات دولت عراق 
درحال تحقیقات بیشتر در مورد ناپدیدشدن 
شــهروندان آمریکایی هســتند. دولت عراق 
درحال جمع بنــدی جزییات ماجراســت و 
ما نیز ایــن موضوع را از طریق ســفیرمان در 
عراق از نزدیک دنبال می کنیم. ســه پیمانکار 
آمریکایی روز جمعه گذشته )25 دی ماه-15 
ژانویه( در منطقه الدوره واقع در جنوب شرق 
بغداد ناپدید شــدند و تاکنــون هیچ اطاعی 
مبنی بر علت ناپدیدشــدن یا ربوده شدن آنها 
ازســوی مقامات امنیتی اطاعاتی آمریکا یا 

عراق به دست نیامده است.

یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه  

ادعاهای بی اساس بزرگترین مرکز 
رشد تکفیر و تروریست فاقد ارزش 

پاسخگویی است 
ادعاهای بی اســاس و تکراری بزرگترین مرکز 
رشد افکار تکفیری و تروریســتی فاقد هرگونه 
ارزش پاسخگویی است. یک منبع آگاه در وزارت 
امورخارجــه، در واکنش به اتهامات بی اســاس 
وزارت خارجه عربستان سعودی گفت: جمهوری 
اسامی ایران از ابتدای پیروزی انقاب اسامی، 
ازجمله قربانیان اصلی تروریســم بــوده و در راه 
مبارزه جدی و فراگیر با تروریسم، شهدای زیادی 
تقدیم کرده اســت. این منبع آگاه در گفت وگو 
با ایســنا ادامه داد: از این رو ادعاهای بی اساس و 
تکراری عربستان به عنوان بزرگترین مرکز رشد 
افکار تکفیری- تروریســتی در راستای سیاست 
تنش زایی، بحران آفرینی و فرافکنی ریاض است 

و فاقد هرگونه ارزش پاسخگویی است. 
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شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین در رأس 
هیاتی 600 نفره امــروز وارد تهران می شــود. این 
نخستین بار بعد از 14  سال است که رئیس جمهوری 
چین به ایران سفر می کند. شــی جین پینگ قرار 
بود اردیبهشت ماه امسال به تهران سفر کند که این 
ســفر تا امروز به تعویق افتاد. یکشنبه اخیر  بود که 
باالخره بعد از 12  سال مذاکره روز اجرای برجام فرا 
رسید و بعد از انجام تعهدات ایران و 1+5 تحریم هایی 
که دستور لغو آنها در مهر ماه  سال جاری صادر شده 
بود، عما لغو شد؛ درواقع شی جین پینگ نخستین 
رئیس دولتی اســت که بعد از لغو تحریم ها به ایران 
می آید و همین امر حتی از نظر سمبلیک نیز حایز 

اهمیت است.
شی جین پینگ در ســفر خود به خاورمیانه ابتدا 
به ریاض، پــس از آن نیز به قاهره رفت و درنهایت به 
تهران می آید و این تحرکات را می توان در راســتای 
تاش های پکن برای کاهش تنش ها در خاورمیانه 
تعریف کرد. چین که از مصرف کنندگان اصلی نفت 
خاورمیانه اســت از به خطر افتادن امنیت انرژی در 
خاورمیانه و افزایش قیمت آن بیمناک است. از سوی 
دیگر این کشور با توجه به ترکیب جمعیتی به ویژه در 
سینگ یانک با خطر تروریسم نیز دست به گریبان 
اســت؛ بنابراین انگیزه جدی بــرای برقراری ثبات 
در منطقه خاورمیانــه و کاهش تنش ها بین ایران و 

عربستان سعودی  دارد.
یکی از مهم ترین وجوه سفر رئیس جمهوری چین 
به ایران اهمیت اقتصادی تجاری آن اســت. چین 
به عنوان دومین اقتصاد برتر دنیا درحالی به ســمت 
رده اول اقتصادی جهانی خیز برداشــته که امسال 
یوان چین به عنوان ســومین ارز در ســبد صندوق 
بین المللی قرار گرفت. بانک توســعه زیر ســاخت 
آسیا این کشــور اصاح نظام مالی بین المللی را از 
طریق راه اندازی ساختارهایی همچون بانک توسعه 
زیر ساخـــت آسیا پیگیری می کند. پیش بینی ها 
حاکی از این اســت که چین در  سال 2035 اقتصاد 
اول دنیا می شود. این کشور درحال حاضر با داشتن 
3/6 تریلیون دالر باالترین حجم ذخایر ارزی در دنیا 
 را به خود اختصاص داده و در  سال 2015 این رقم به

 3/96 تریلیون دالر رسیده است.
 در حال حاضــر حجم مبادالت چیــن با آمریکا 
550  میلیارد دالر، با اروپا 620  میلیارد دالر و با ژاپن 
هم 320  میلیارد دالر است که توازن در هر سه حوزه 
به نفع چین است. چین از نظر شاخص سرمایه گذاری 
و جذب ســرمایه نیز رتبه باالیی به خود اختصاص 
 داده است؛ به طوری که این کشور 128  میلیارد دالر 
در دنیا ســرمایه گذاری کرده و از سوی دیگر 139  
میلیارد دالر جذب سرمایه داشته است. عاوه بر این 
ذخایر ارزی که باید سرمایه گذاری شود پیش بینی 

شده است در 2030 به رقم 500  میلیارد دالر برسد.
چین شــریک اول تجاری 120 کشور دنیا است؛ 
طی سال های اخیر فضای رسانه ای و افکار عمومی 
در قبال رابطه با چین به حضور اجناس بی کیفیت 
چینی در بازار ایران خاصه شــده است؛ با این حال 
نباید فراموش کرد که چندین  ســال است که این 
کشور نخستین شریک تجاری ایران می باشد. حجم 
مبادالت تجاری ایران و چین در  سال 2014 حدود 
52  میلیارد دالر بود. این رقم در  سال 2015 به علت 

کاهش قیمت نفت با کاهش مواجه بود؛ درحالی که 
ایران در 2014 حدود 519  هزار بشکه نفت به چین 
صادر کرد؛ این رقم در  ســال 2015 بــه 542  هزار 
بشکه رسید. عاوه بر این 17 درصد از حجم کاالهای 
غیرنفتی به چین صادر می شود که این رقم در  سال 
گذشــته افزایش یافت. باید متذکر شد که در  سال 
2014 چین 36 درصد کل تجارت خارجی ایران را 

به خود اختصاص داد.
طی سال های اخیر که ایران با تحریم های ظالمانه 
غرب مواجه بود چین یکی از کشورهایی بود که کمک 
کرد اقتصاد ایران سرپا بماند. آن هم در زمانی که به 
علت افزایش هزینه های همــکاری با ایران خیلی از 
کشــورها از اقتصاد ایران رفتند و از همکاری با ایران 
سرباز زدند. ایران در این مدت اجناس و خدمات مورد 
نیاز خود را از طریق این کشور تأمین کرد و پروژه های 

ایران از طریق فاینانس چین اجرایی شد.
نکته مهم دیگری که باید درخصوص این ســفر 
مورد توجه قرار گیرد، تمایل ایران برای عضویت در 
سازمان همکاری شانگهای و کمکی است که چین در 

این روند می تواند به ایران بکند. روز گذشته روسیه نیز 
اعام کرد که از عضویت ایران در این سازمان حمایت 
می کند؛ بنابراین اگر حمایت چین نیز پشــت ایران 
 قرار بگیرد، به احتمال زیاد ایــران می تواند به زودی

 به عضویت این سازمان درآید. سازمان همکاری های 
شانگهای یکی از نمودهای منطقه گرایی در آسیای 
شرقی و آســیای میانه اســت. ایران درحال حاضر 
به عنوان عضو نظر ســازمان شــانگهای است با این 
حال عضویت کامل ایران در این ســازمان به علت 
 تحریم های شورای امنیت محقق نشد؛ درحالی که 
در همین مدت هند و پاکستان توانستند به عضویت 
این پیمــان درآینــد. اکنون می توان گفــت با لغو 
تحریم ها علیه ایران زمینه برای عضویت ایران در این 
پیمان فراهم شده است. عضویت در این پیمان قطعا 
ظرفیت هایی را در اختیار ایران برای پیگیری سیاست 
اصولی موازنه شــرق و غرب فراهم می کند. موضع 
چین در قبال عضویت ایران در این سازمان احتماال 
در اسنادی که در سفر شی جین پینگ به تهران تهیه 

شده روشن خواهد شد. 

رئیس جمهوری چین میهمان ویژه حسن روحانی اخبار    دیپلماسی
 شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین امروز در رأس هیأتی 600 نفره به ایران سفر می کند

وزیر امورخارجه آمریکا در اظهارات روز پنجشنبه خود 
تاکید کرد که گفت وگو های صلح سوریه طی روز های 
آتی در ژنو برگزار خواهد شد. هرچند که گمانه زنی هایی 
درخصوص تاخیری چندروزه در آغاز این گفت وگو ها 
صورت گرفته  است، اما درنهایت به نظر می رسد این دور 
از گفت وگو ها تا پایان هفته جاری برگزار شود. با وجود 
این و درحالی که تنها چند روز به آغاز این نشست باقی 
 مانده ، اختاف طرفین بر سر فهرست گروه هایی که باید 
به این گفت وگو ها دعوت شوند بار دیگر به اصلی ترین 
مانع برگزاری این مذاکرات بدل شده  است. جان  کری، 
وزیر امور خارجه آمریکا درخصوص گفت وگو های صلح 
ســوریه در ژنو عنوان کرد که احتمال دارد این نشست 
براساس جدول زمانی اعام شده در تاریخ 25 ژانویه )5 
بهمن( برگزار نشود، اما در روند برگزاری این مذاکرات 
هیچ تغییر عمده ای صورت نخواهد گرفت و »استفان 
دی میستورا«، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه 
 از روز یکشنبه ارسال دعوتنامه ها برای شرکت کنندگان

 در این مذاکرات را آغاز خواهد کرد.
جان  کری در میزگردی با خبرنگاران در حاشــیه 
نشست مجمع جهانی اقتصاد در شهر»داووس« عنوان 

کرد که مقدمات این نشســت تا روز دوشــنبه فراهم 
خواهد شد و در این خصوص بحث هایی در ژنو صورت 
می گیرد. وزیر خارجه آمریــکا در ادامه عنوان کرد که 
اقدامات انجام گرفته در جهت تدارک برای این نشست 
است و ابراز امیدواری کرد که شرکت کنندگان در این 
اجاس طی روز های سه شنبه و چهارشنبه خود را به 
ژنو برسانند. جان کری در جمع خبرنگاران گفت: »ما 
درحال محکم کاری هستیم و باید ببینیم که شرایط 
چگونه است«. با شکست ابتکارات نظامی در سوریه و 
پس از 5 ســال جنگ و خونریزی که بیش از 250 هزار 
کشته برجا گذاشــت، وزرای خارجه آمریکا و روسیه 
سرانجام هفته گذشته بر سر ضرورت برگزاری هرچه 
ســریع تر این مذاکرات به توافق رسیدند. این درحالی 
است که یکی از اصلی ترین اختافات که همان ترکیب 
شــرکت کنندگان در گفت وگو های صلح ژنو اســت 

همچنان باقی  است.
کری در سخنان خود در این خصوص عنوان کرد که 
در نشســت ژنو »گفت وگو های نزدیکی« انجام خواهد 
شد اما طرفین به صورت رو در رو و در یک اتاق با یکدیگر 
مذاکره نخواهند کرد. جان  کری در این باره افزود: »قرار 

نیست وضعیتی ایجاد شــود که طرفین سر یک میز 
حاضر شوند و تنها به یکدیگر خیره شوند یا بر سر هم 
فریاد بزنند. افراد در این نشســت حاضر می شــوند تا 

پیشرفتی صورت بگیرد«.
وزیر خارجه آمریکا در ادامــه و درخصوص افرادی 
که در این نشســت حضــور می یابند گفــت: »آقای 
دی میســتورا درخصوص ترکیب مذاکره کنندگان از 
دولت سوریه تصمیم گیری خواهد کرد و مخالفان نیز 
براساس تصمیم او دعوت خواهند شد. او همچنین اگر 
بخواهد قادر اســت افراد دیگری را نیز برای شرکت در 
این گفت وگو ها دعوت کند«. در طول  ماه های گذشته 
اختاف میان کشور های حامی این گفت وگو ها نظیر 
آمریکا، روسیه، عربســتان، ایران و ترکیه درخصوص 
 این که کــدام  یک از گروه های مســلح ســوری باید

 در فهرســت گروه های »تروریســت « قرار  گیرد و از 
شرکت در گفت وگو ها منع شــود، همواره سنگی در 

مسیر برگزاری گفت وگو های صلح بوده است. 
روسیه خواســتار حضور پر رنگ تر نیرو های نزدیک 
به خود مانند حزب اتحاد دموکراتیک و شبه نظامیان 
یگان های مدافع خلق کرد های سوریه است. در سوی 

دیگر گروه هایی که از ســوی ائتاف آمریکا »مخالفان 
دولت سوریه« خوانده می شوند، تهدید کرده اند که در 
صورت پافشاری روسیه بر حضور چنین گروه هایی از 
شرکت در این مذاکرات خودداری خواهند کرد. گروه 
تروریستی »جیش  االســام«، یکی از مخالفان حضور 

شبه نظامیان کرد  در این گفت وگو هاست.
یک دیپلمــات روس در واکنش به چنین اظهاراتی 
عنوان کرد که در صورت خودداری مخالفان از شرکت 
در گفت وگو های ژنو، دولت ســوریه با هیأت مخالفانی 
که توسط روسیه گزینش می شود، دیدار خواهد کرد. 
هرچند که در سوی دیگر یک دیپلمات غربی با رد این 
ادعا اظهار کرد که بدون حضور این مخالفان گفت وگویی 
صورت نخواهد گرفت. در سوی دیگر احمد داوود اوغلو، 
نخست وزیر ترکیه نیز در اظهاراتی روسیه را متهم کرد 
که با پافشاری بر گنجاندن »گروه های تروریستی« نظیر 
یگان های مدافع خلق در این نشســت، برگزاری آن را 
با خطر مواجه کرده  اســت. در سوی دیگر وزیر خارجه 
ایران نیز در اظهاراتی عنوان کرده  اســت که 10 تن از 
نمایندگان مخالفان در این گفت وگو ها از اعضای القاعده 

هستند.

اختالف بر سر تیم های مذاکره کننده در گفت وگو های صلح سوریه

معاون حقوقی و بین الملــل وزیر امورخارجه 
در اجاس فوق العاده وزیران خارجه کشورهای 
عضو سازمان همکاری اســامی در جده گفت: 
جای تاسف اســت که این ســازمان نسبت به 
چالش های بزرگ جهان اسام به ویژه فلسطین 
ساکت است اما درباره حمله به سفارت عربستان 

در تهران سریع واکنش نشان می دهد. 
به گزارش ایرنا، سیدعباس عراقچی در اجاس 
فوق العــاده وزیــران خارجه کشــورهای عضو 
سازمان همکاری اســامی در جده در سخنان 
مشــروحی به بیان اقدامات جمهوری اسامی 
ایران درپی حمله به ســفارت و کنســولگری 
عربســتان در ایران پرداخت و گفت:  جمهوری 
اســامی ایران بــا محکوم کردن ایــن حادثه، 
تحقیقات مفصلی را برای شناســایی و مجازات 
مســببان این حمــات آغاز کــرده و به زودی 
نتیجه بررسی ها اعام خواهد شــد. وی اضافه 
کرد: با این حال جای تاســف است که سازمان 
همکاری اسامی به چنین موضوعی بافاصله 
واکنش نشــان داده و اجاس فوق العاده برگزار 
می کند، حــال آن که دولت فلســطین بیش از 
یک ســال اســت که خواهان برگزاری نشست 
فوق العاده ســازمان برای بررسی حمات رژیم 
صهیونیستی به مسجداالقصی شــده اما هنوز 
وقعی به این درخواســت نهاده نشــده اســت. 
عراقچی گفت: ســازمان در مقابل مشکات و 
چالش های بزرگ جهان اسام که حتی درهمین 
جلسه مورد اشاره نمایندگان غالب کشورها قرار 
گرفت، همچون مقابله با تروریسم، افراط گرایی 

و فرقه گرایی ساکت است حال آن که همگان از 
علل و ریشه های این مشــکات و نقش برخی 
کشورهای خاص در ایجاد آن به خوبی مطلعند. 

عراقچی در ادامه به مذاکرات هســته ای ایران 
با قدرت های جهانــی و اجرایی شــدن برجام 
درهفته گذشته اشاره کرد که منجر به شناسایی 
بین المللی و احترام شورای امنیت و قدرت های 
جهانی نســبت به برنامه هســته ای صلح آمیز 
کشــورمان و رفع تحریم های اقتصادی و مالی 
علیه جمهوری اسامی شــد. وی افزود: تجربه 
این مذاکرات به عنوان الگویــی موفق می تواند 
درحل اختافات و منازعات درجهان اسام مورد 
اســتفاده قرار گیرد.  وی همچنین به سیاست 
جمهوری اسامی ایران در زمینه تقویت وحدت 
و همبستگی اسامی و کاهش تنش با همسایگان 
اشاره کرده و گفت: متاسفانه آمادگی جمهوری 
اســامی ایران برای گفت  وگو و تعامل با پاسخ 
مناسب مواجه نشده است؛ ظاهرا برخی کشورها 
عاقه مند به کاهش تنش درمنطقه نبوده و خط 
تقابل را برگزیده اند. عراقچی همچنین درحاشیه 
این اجاس دیدارهای جداگانــه ای با دبیرکل 
سازمان همکاری اسامی و برخی وزیران خارجه 
شرکت کننده در اجاس ازجمله اندونزی، مالزی 

و پاکستان داشت.  
درجلسه فوق العاده سازمان کنفرانس اسامی 
که به درخواســت عربســتان درباره تعرض به 
سفارت این کشــور در تهران تشکیل شده  بود، 
اعضای این سازمان در بیانیه ای حمله به اماکن 

دیپلماتیک را محکوم کردند. 

واکنش ایران به بیانیه ضدایرانی سازمان کنفرانس اسالمی

سازمان همکاری اسالمی درباره چالش های بزرگ جهان اسالم ساکت است

اخبار  جهان

 برقراری 
حکومت نظامی سراسری در تونس

وزارت کشــور تونــس در روز گذشــته اعام 
کرد که به دنبال تشــدید ناآرامی ها ازجمعه منع 
رفت وآمد شبانه در این کشــور اجرا خواهد شد. 
به گزارش پرس تــی وی، وزارت کشــور تونس 
دربیانیه روز گذشــته خود عنوان کــرد: »درپی 
حمله به اموال دولتی و خصوصــی و با توجه به 
این که ادامه این گونه اعمال، امنیت شهروندان را 
با خطر مواجهمیکند، از ساعت 00: 20 تا 00: 05 
 جمعه مقررات منع رفت وآمد در سراســر تونس

 اعام شــد«. درهمین حال مقامــات تونس از 
دســتگیری 16 تن به جرم غارت و آســیب به 
اموال عمومی ازجمله بانک ها و کســبه درحومه 
پایتخت تونس خبر دادند. درپی خودکشی یک 
جوان تونسی به علت بیکاری، این کشور چندین 
روز صحنه تظاهرات ضددولتی بوده اســت. روز 
سه شــنبه )29 دی( تظاهرات گسترده ای علیه 
بیــکاری مقابل وزارت کشــور تونس در منطقه 
»قصرین« در اعتراض برگزار شــد. این تظاهرات 
که با درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی 
همراه بود، به زخمی شدن بیش از 200 شهروند 

تونسی و 4 تن از نیروهای پلیس همراه بود.

دفتر ریاست جمهوری افغانستان:

ادعای پاکستان مبنی بر حمایت 
 افغانستان از تروریست ها

 بی اساس است
دفتر ریاست جمهوری حکومت وحدت ملی با 
انتشار بیانیه ای ضمن محکومیت حمله انتحاری 
به دانشــگاه »باچاخان« در پاکســتان گفت که 
ادعای این کشــور مبنی بر حمایت افغانستان از 
تروریست ها بی  اساس است. به گزارش خبرگزاری 
دانشــجو، دفتر مطبوعاتی ریاســت جمهوری 
افغانستان با انتشار بیانیه ای در پاسخ به گفته های 
»عاصــم باجوه« رئیــس روابط عمومــی ارتش 
پاکســتان مبنی بر این که تروریست ها از خاک 
افغانستان ســازماندهی می شــوند، اعام کرد: 
»جمهوری اسامی افغانستان هیچگاه از گروه های 

تروریستی حمایت نکرده است«.
این بیانیه اذعان می دارد »به نظر افغانســتان، 
تروریســم خوب و بد وجــود ندارد، زیــرا تمام 
تروریســت ها در جست وجوی وحشــت و ترور 
هستند و ما باید برای مقابله با این پدیده شوم، به 
صورت مشترک و شجاعانه تاش کنیم«. عاصم 
باجوه رئیس روابط عمومی ارتش پاکستان پس 
از حمله انتحاری به دانشگاه باچاخان که 21 کشته 
برجای گذاشت، مدعی شــد عامل حمله به این 
دانشگاه با افغانستان تماس های تلفنی برقرار کرده 

 است. 

 مرگ 10 نفر در بمب گذاری داعش
 در پایتخت مصر

منابع امنیتی مصــر در روز گذشــته از مرگ 
دست کم 10نفر ازجمله 7 نیروی پلیس این کشور 
بر اثر انفجار بمبی در پایتخت این کشور خبر داد. 
به گزارش ایسنا، این انفجار در خیابا ن  منتهی به 
منطقه اهرام در شــهر جیزه، واقع در غرب قاهره 
رخ داد و گروه تروریســتی داعش ساعاتی پس از 
وقوع آن مســئولیت این حمله را برعهده گرفت. 
این انفجار به دنبال یورش پلیس به آپارتمانی در 
این خیابان که احتمــال می رفت محل اختفای 
گروهی مسلح باشد، رخ داد. برخی منابع از احتمال 
افزایش آمار کشــته های انفجار به دلیل شدت 

جراحت آسیب دیدگان آن خبر داده اند.


