
چاووش اوغلو: نتانیاهو "قاتلی خونسرد در عصر نوین" 
است

مولود چاووش اوغلو، بنیامین نتانیاهو را یک "قاتل خونسرد" در عصر 
مدرن نامید.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه 
ترکیه در پیامی در توییتر نوشت: بنیامین نتانیاهو "یک قاتل خونسرد در عصر مردن" 

و مسئول کشتار هزاران نفر از فلسطینیان بی گناه است.
همچنین عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه با رد اتهامات مطرح شده 
مبنی بر بدرفتاری ترکیه با کردهای این کشور، گفت: همه شهروندان در ترکیه با 

یکدیگر برابر هستند.
وی ادامه داد: نتانیاهو از کشتار زنان و کودکان در روستاهای کردنشین حرف 

می زند در حالی که در کشور ما همه کس شهروند درجه یک است.
به فساد است و  نتانیاهو کسی است که متهم  همچنین چلیک اضافه کرد: 
می خواهد افکار عمومی جهان را منحرف کند.وی فکر می کند که می تواند حقایق را 

با حمله به رییس جمهور و ارتش کشورمان پنهان کند.
خبرگزاری آناتولی در ادامه نوشت: رهبران ترکیه و رژیم صهیونیستی شنبه به 
اتهام زنی متقابل پرداختند. رجب طیب اردوغان،  رئیس  جمهوری ترکیه در سخنانی 
گفت: یهودی ها "زنان و دخترانی که روی زمین افتاده اند، مورد ضرب و شتم قرار 
می دهند" و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت ترک ها جمعیت 

کرد ترکیه را مورد اذیت و آزار قرار می دهند.
اردوغان شنبه در نشست "بنیاد جوانان ترکیه" با اشاره به قربانیان فلسطینی 
خشونت های رژیم صهیونیستی گفت: یهودیان در اسرائیل به مردمی که روی زمین 
افتاده اند، حمله می کنند و آنها را هدف ضرب و شتم قرار می دهند. در حقیقت 
یهودیان فقط مردان را نمی زنند، بلکه زنان و کودکانی هم که زمین می افتند مورد 

ضرب و شتم قرار می دهند.
رئیس جمهوری ترکیه همچنین گفت: اما اگر آنها جرات کنند با ما طرف شوند، ما 
به عنوان مسلمانان با این مردم )یهودیان( مقابله می کنیم و درسی به آنها خواهیم 

داد.
این سخنرانی اردوغان در استانبول با پاسخ سریع تل آویو همراه شد. نتانیاهو گفت: 
اردوغان، اشغالگر قبرس شمالی که ارتشش زنان و کودکان را در روستاهای کردنشین 

در داخل و خارج ترکیه قتل عام می کند، نمی تواند به اسرائیل درس اخالق بدهد.

با آغاز موج جدید اعتراضات

ماکرون: فرانسه نیازمند آرامش است
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه امروز یکشنبه همزمان با راه افتادن 
موج جدید اعتراضات جنبش جلیقه زردها خواهان برقراری نظم و توافق 

در کشور شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، امانوئل ماکرون رئیس جمهور 
فرانسه در مصاحبه با شبکه بی اف ام تی وی خاطر نشان کرد: زمان آن رسیده که 
در فرانسه نظم، آرامش و هماهنگی حکمفرما شود. کشور ما به آنها نیازمند است و 
نیازمند یک توافق، اتحاد و تعهد صادقانه به اهداف مشترک مهم است. ضروری است 

که اختالفات موجود از بین بروند.
رئیس جمهور فرانسه که به کشور چاد رفته تاکید کرد که ارتباط مداومی با وزیر 

کشور فرانسه که از نزدیک مسیر اعتراضات شنبه را پیگیری می کند، دارد.
بر اساس جدیدترین اطالعات، پلیس فرانسه در جریان دور جدید تظاهرات 
اعتراضی در این کشور در روز شنبه اقدام به بازداشت دست کم ۲۲۰ تن کرده است.

اولین دور از این اعتراضات در اواسط ماه نوامبر در اعتراض به گران شدن قیمت 
سوخت در فرانسه برپا شد و تا کنون برای مدت چند هفته است که ادامه یافته است.

تشکیل دولت جدید لبنان قبل از پایان ۲۰۱۸ بعید است

یک منبع سیاسی در لبنان اعالم کرد که تشکیل دولت جدید لبنان قبل از 
پایان سال جاری میالدی بعید است.

به گزارش ایسنا، یک منبع سیاسی در لبنان که خواست نامش فاش نشود، اعالم 
کرد: اموری که مانع تشکیل دولت شده اند طوالنی نخواهند بود زیرا که آن یک 
اختالف ساده است و نیاز به رایزنی بیشتر با گروه های سیاسی درخصوص برخی 

از پست ها دارد.
این منبع همچنین اعالم کرد: سعد حریری، نخست وزیر مکلف لبنان پیشنهاد داد 
که ولید جنبالط، رئیس حزب سوسیال ترقی خواه این کشور پست وزارت صنعت 
را به جای محیط زیست برعهده بگیرد اما حزب سوسیال ترقی خواه مخالفت قطعی 

خود را با این مساله اعالم کرد.
منبع مذکور در عین حال خواستار بررسی اقداماتی فوری برای نجات سریع دولت 
شد چراکه وضعیت اقتصادی کشور نمی تواند تاخیر در تشکیل دولت را تاب بیاورد.

طبق گزارش این منبع، تماس ها میان گروه های سیاسی برای ایجاد راهکاری برای 
گره های جدید برقرار شده تا گروه ها در جهت منافع کشور و اجتناب از خطراتی که 

کشور را احاطه کرده از منافع خود بگذرند.
گروه اللقاء التشاوری )شش نماینده وابسته به حزب اهلل لبنان( روز شنبه موافقت 
خود را از "جواد عدرا" گزینه پیشنهادی میشل عون برای نمایندگی از آنها در کابینه 

پس گرفتند چراکه عدرا از پیوستن به گروه اللقاء التشاوری سرباز زده است.
میشل عون نیز درباره وضعیت تشکیل دولت تاکید کرد: نمی توانیم اوضاع دشوار 
کشور را نادیده بگیریم. بهتر است تالش بیشتری برای رهایی از وضعیت موجود 
بکنیم و به ساحل امن برسیم. وی افزود: زندگی به من آموخته هیچ سختی پایدار 
نمی ماند و هیچ آسانی همیشگی نیست. حریری روز جمعه اعالم کرد که امیدوار 
است تشکیل دولت متحد ملی این کشور پس از گذشت بیش از هفت ماه از 

اختالفات سیاسی درباره پست های وزارتی نهایی شود.

از  حمایت  در  متحد  ملل  سازمان  جدید  قطعنامه 
در  بس  آتش  روند  گرچه  ها،  یمنی  میان  توافق صلح 
این کشور را تقویت کرده اما از سوی دیگر، با دخالت 
آمریکا، زمینه را برای فرار عربستان و ائتالف سعودی 

از اتهام جنایت جنگی فراهم کرده است.
شورای امینت سازمان ملل متحد روز جمعه 3۰ آذر ماه در 
نشستی، به پیش نویس پیشنهادی انگلیس مبنی بر حمایت 
گروه  یک  استقرار  و  یمنی  های  میان طرف  توافق صلح  از 
و نظارت بر اجرای توافق آتش بس  ناظر در بندر 'الحدیده' 
در این بندر راهبردی رای مثبت داد و قطعنامه ۲451 را در 

این خصوص صادر کرد.
'کارن پیرس' نماینده انگلیس در سازمان ملل متحد پیش 
نویس پیشنهادی لندن در مورد یمن را روز چهارشنبه 18 
آذر ماه در میان اعضا شورای امنیت توزیع کرد و قرار بود 
رابطه  در  زنی  چانه  اما  شود  گذاشته  رای  به  جمعه  صبح 
تاخیر در زمان رای گیری  بندهای قطعنامه سبب  تغییر  با 
گردید و این مهم به دنبال توافق انگلیس و آمریکا حل شد.

آمریکا به عنوان حامی اصلی عربستان در جنگ یمن، بار 
از  را  خود  حمایت  قطعنامه ۲451،  جریان صدور  در  دیگر 
ریاض اعالم کرد و خواستار حذف بندی شد که در آینده می 
توانست پای عربستان را به خاطر ارتکاب جنایت جنگی در 

یمن و کشتار قجیع غیرنظامیان این کشور باز کند.
حالی  در  عربستان  به  آمریکا  دوباره  خدمتی  خوش  این 
صورت گرفت، که نهادهای مانند سازمان ملل متحد، بنیاد 
صلح جهانی و سازمان عفو بین الملل در سال جاری با انتشار 
را  یمن  در  ائتالف سعودی  و  رفتار عربستان  گزارش هایی، 

جنایت جنگی توصیف کرده اند.
اواسط سال جاری، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 
عنوان  به  امارات  و  عربستان  از  خود  سالیانه  گزارش  در 

مسووالن ارتکاب جرایم جنگی در یمن یاد کرد.
متعاقب این گزارش، سازمان عفو بین الملل ۲5 مرداد سال 
بازارها،  مدارس،  منازل،  به  عربستان  ائتالف  جاری حمالت 
جنگی  جنایت  مصداق  یمن  در  بیمارستان ها  و  مساجد 

برشمرد.
این  تایید  در  مهر سال جاری  نیز ۲1  بنیاد صلح جهانی 
گزارش ها، با انتشار بیانیه ای اعالم کرد، ائتالف سعودی به 
رهبری عربستان با نابودی مزارع کشاورزی، مرتکب جنایت 

جنگی شده است.
اما به رغم موفقیت آمریکا در حذف بند مرتبط با عربستان، 
تالش نماینده این کشور در سازمان ملل متحد برای افزودن 
بندی به قطعنامه ۲451 با هدف پیش کشیدن پای ایران در 

مناقشه یمن ناکام ماند.
ایران  علیه  را  بندی  قطعنامه  این  در  داشت  قصد  آمریکا 
مبنی بر ادعای ارسال موشک به جنبش انصار اهلل درج کند 
که این اقدام با اعتراض روسیه، چین و کویت روبرو و از متن 

قطعنامه حذف شد.
صدور قطعنامه ۲451 سازمان ملل متحد گرچه با استقبال 
مواجه شد، اما جنبش انصار اهلل ضمن پذیرفتن این قطعنامه، 
حذف بند مربوط به تحقیق از جنایت جنگی ائتالف سعودی 

را محکوم کرد.

رئیس هیأت مذاکره کننده انصار اهلل پس از صدور قطعنامه 
تصریح  'المسیره'  تلویزیونی  شیکه  با  وگو  گفت  در   ۲451
کرد: این قطعنامه یک گام مهم در راستای توقف تجاوزگری، 
لغو تحریم های یمن و زمینه ساز راه حل سیاسی همه جانبه 

است.
'محمد عبدالسالم' گفت: هر چند در مورد برخی اصطالحات 
و مفاد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مالحظاتی 

داریم، اما این اقدام یک گام مثبت به شمار می رود.
همچنین »عبدالملک الغجری« عضو هیأت مذاکره کننده 
از  جانبداری  در  آمریکا  اقدام  به  واکنش  در  یمن  اهلل  انصار 
عربستان گفت: حذف بند مربوط به تحقیق در مورد جنایات 
جنگی در یمن مؤید مشارکت واشنگتن در این جنایات است.
درمورد  امنیت  شورای   ۲451 قطعنامه  از  حمایت  با  وی 
این یک قطعنامه متعادل است و  آتش بس در یمن گفت: 
به تحکیم آتش بس در بندر الحدیده در غرب کشور کمک 

خواهد کرد.
 ورود ناظران سازمان ملل یمن و عهدشکنی ائتالف

روز  یمن  مستعفی  دولت  و  اهلل  انصار  جنبش  نمایندگان 
پنجشنبه ۲۲ آذر ماه در نشستی به میزبانی سوئد، پس از 
چند روز مذاکره فشرده، به توافقی در چند زمینه از جمله 
بی  نیروهای  استقرار  الحدیده،  بندر  در  بس  آتش  برقراری 
طرف در آن و بازگشایی گذرگاه های برای انتقال کمک های 

انسانی به یمن دست یافتند.
متعاقب این توافق، از روز سه شنبه ۲7 آذر ماه روند آتش 

به رغم برخی درگیری های موضعی  الحدیده  بندر  بس در 
آغاز و از همین رو انگلیس پیشقدم شد تا با هدف استقرار 
گروه ناظر و اجرای توافق صلح پیش نویس قطعنامه ۲451 

را ارائه داد.
رئیس  کامایرت'  'پاتریک  قطعنامه،  این  تصویب  پی  در 
بس  آتش  بر  نظارت  امور  در  متحد  ملل  سازمان  هیات 
اردن  پایتخت  امان  از  )شنبه(  گذشته  روز  الحدیده  بندر 
با  دیدار  برای  است  قرار  و  یمن شد  در جنوب  وارد عدن 
بندر  وارد  سپس  و  صنعا  عازم  اهلل  انصار  جنبش  رهبران 

الحدیده شود.
در همین پیوند، بر اساس اعالم منابع خبری یک تیم فنی 
کردن شرایط  فراهم  با هدف  امروز  ملل  سازمان  به  وابسته 
بین  کمیته  به  و کمک  متحد  ملل  سازمان  ناظران  استقرار 
 المللی ناظر بر آتش بس الحدیده، وارد این بندر شده است.

جنبش  کننده  مذاکره  هیات  رییس  عبدالسالم  محمد 
از ورود هیات سازمان ملل متحد  استقبال  انصار اهلل ضمن 
به یمن گفت: تصمیم شورای امنیت برای اعزام هیاتی برای 
نظارت بر توافق آتش بس در الحدیده گام مهمی برای توقف 
تجاوزگری و توقف محاصره یمن است تا زمینه برای دست 

یابی به توافق سیاسی فراگیر فراهم شود.
با وجود توافق آتش بس در بندر الحدیده و همزمان با ورود 
هیات سازمان ملل متحد به یمن، سخنگوی نیروهای مسلح 
ائتالف سعودی به این  افزایش حمالت  از  یمن روز گذشته 

بندر خبر داده است.

آغاز  از  سعودی  ائتالف  افزود:  گذشته  روز  سریع'  'یحیی 
توافق آتش بس در الحدیده تاکنون ۲۲3 مرتبه آن را نقض 

کرده است.
به گفته وی، ائتالف سعودی تاکنون با 51 موشک و 155 

گلوله توپ مناطق مختلف الحدیده را هدف قرار داده است.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین از پرواز جنگنده 
ها، هواپیماهای شناسایی و بالگردهای آپاچی ائتالف سعودی 
بر فراز شهر الحدیده و شهرهای باجل، مراوعه، قطیع، التحیتا 

و الدریهمی در این استان طی 48 ساعت گذشته خبر داد.
جنگنده های ائتالف سعودی افزون بر بندر الحدیده استان 
های 'مارب' و 'صعده' را روز گذشته هدف بمباران  قرار دادند.

در تالفی این حمالت، ارتش و کمیته های مردمی یمن 
استان  در  را  سعودی  ائتالف  پهپاد  فروند  یک  گذشته  روز 

صعده را سرنگون کرد.
همچنین توپخانه ارتش و کمیته های مردمی یمن محل 
'عسیر''  در حومه شهر  'الربوعه'  تجمع نظامیان سعودی در 
از  تعدادی  این حمله  نتیجه  در  داد که  قرار  مورد حمله  را 

مزدوران سعودی کشته یا زخمی شدند.
به هر روی تسریع روند آتش بس در بندر الحدیده تحت 
نظارت سازمان ملل متحد می تواند مقدمه ای برای صلحی 
فراگیر در این کشور باشد مشروط بر اینکه ائتالف سعودی 
با به رسمیت شناختن حق حاکمیت ملی یمنی ها، ضمن 
توقف بمباران مناطق مختلف، تصمیم گیری برای سرنوشت 

این کشور را طرف های یمنی واگذار کند.
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پسکوف: خروج آمریکا از سوریه ارتباطی با ایران و روسیه ندارد
المصدر نوشت: سخنگوی رئیس جمهور روسیه اعالم کرد که تصمیم آمریکا مبنی بر خروج از سوریه ارتباطی با توافق های جدید حاصل شده با ایران و حزب اهلل، ندارد. به گزارش ایسنا به نقل از المصدر، دمیتری پسکوف، سخنگوی والیدیمیر 

پوتین، رئیس جمهور روسیه اظهار کرد که تصمیم آمریکا مبنی بر خروج از سوریه، ارتباطی با روسیه نداشته است. وی همچنین افزود که هیچ صحبتی با واشنگتن درباره نقش ایران و حزب اهلل در داخل سوریه صورت نگرفته است. المصدر در ادامه 
گزارش داد: این دپیلمات روسی هیچ توضیحی درباره ماهیت توافق جدید صورت گرفته با ایران و حزب اهلل نداده است.

اخبار در جریان تصویب قطعنامه 2451 صورت گرفت

تکرار حمایت واشنگتن از جنایتکاران در یمن

تغییرات میدانی چشمگیر در سوریه

اخباری از تحرک ارتش سوریه به سمت شرق فرات همزمان با تصمیم خروج آمریکا

پس از آنکه رئیس جمهوری آمریکا اعالم کرد که قصد دارد نیروهایش را از 
سوریه خارج کند، تغییرات میدانی چشمگیری در سوریه رخ داده، به عنوان 
مثال فرماندهان کردهای این کشور برای مقابله با عملیات احتمالی ترکیه 
دیداری با رئیس جمهوری سوریه داشته اند و ارتش سوریه نیز از اطراف ادلب 

به شرق رودخانه فرات منتقل شده است.
به گزارش ایسنا، رسانه های محلی سوریه اعالم کردند، یگان های ارتش این کشور 
برای شروع عملیات نظامی در شرق سوریه به حومه شرقی دیرالزور گسیل شده اند. در 
این رابطه سایت "اوقات الشام االخباریه" گزارش داد، ارتش سوریه بخشی از نیروهای 

خود را از اطراف استان ادلب به سمت منطقه شرق سوریه برده است.
این در حالی است که چنین اقدامی پیش از این با واکنش منفی و سرسختانه آمریکا 

روبه رو می شد و جنگنده های آمریکایی نیروهای سوریه را به هنگام عبور از رودخانه 
فرات به طور مستقیم هدف می گرفتند.

دفتر اطالع رسانی نیروهای هنگ "الطرامیح" وابسته به "نیروهای ببر" در ارتش 
سوریه نیز تاکید کرد: یگان الطرامیح دستوراتی را در زمینه خروج از جبهه های 
درگیری در حومه شمالی حماة و حومه شرقی ادلب به سمت دیرالزور دریافت کرده  

است.
این دفتر افزود: نیروها برای شروع عملیات نظامی در شرق فرات علیه داعش به این 

منطقه منتقل شده اند.
دیده بان حقوق بشر سوریه وابسته به مخالفان سوری نیز گزارش داد، تجهیزات 
نظامی و نیروهای ارتش سوریه و نیروهای هم پیمان به حومه شرقی دیرالزور رسیده  
و در مقابل منطقه محاصره شده داعش )در محدوده شهر هجین و روستاهای آن تا 

کرانه شرقی رود فرات( مستقر شده اند.
براساس گزارش دیده بان حقوق بشر سوریه، این نیروها بر دو شهر البوکمال و 
المیادین تمرکز خواهند داشت و صدها نیروهای ارتش به همراه تجهیزات نظامی و 
سالح های سنگین در میان آمادگی برای عملیات نظامی احتمالی ارتش در منطقه 

شرقی سوریه منتقل شده اند.
نیروها در پی تصمیم  این تجهیزات و  به گزارش دیده بان حقوق بشر سوریه، 
واشنگتن برای خروج از شرق رود فرات است که اکثر مناطق آن تحت کنترل نیروهای 
دموکراتیک سوریه است در حالی که نیروهای ارتش سوریه و هم پیمانان شان در کرانه 

غربی رود فرات مستقر هستند.
فعاالن مخالف نیز در شبکه های اجتماعی گفتند، نیروهای هم پیمان ارتش سوریه 
در منطقه البوکمال تجهیزاتی را به حومه غربی رقه و حومه غربی دیرالزور فرستاده اند.
می توان گفت با چرخش غیرمنتظره در مواضع مکرر دولت دونالد ترامپ، رئیس 
جمهوری آمریکا مبنی بر ماندن نیروهای این کشور در سوریه تا زمان خروج نیروهای 
ایرانی از خاک سوریه قواعد درگیری نیز در این کشور تغییر کرده و موجب بازنگری در 

موضعگیری همه طرف ها شده است.
البته روزنامه فرامنطقه ای رای الیوم می نویسد، نیروهای نظامی آمریکا سوریه را ترک 
خواهند کرد اما آمریکا هرگز سوریه را رها نخواهد کرد. میان عقب نشینی نیروهای 
آمریکایی و دست کشیدن این کشور از سیاست هایش تفاوت وجود دارد. این کشور 
سعی می کند به منظور اجرای سیاست های خود بر طرف های بومی و منطقه ای 
بدون حضور سربازان آمریکایی تکیه داشته باشد. به هر حال این تصمیم ناگهانی و 
اختالف نظرهایی که در دولت ترامپ به وجود آورده، طرف های مهم منطقه را به اعتماد 

بر روسیه برای تحقق منافع شان سوق خواهد داد.
در پی این تصمیم ترامپ، شبه نظامیان کرد سوریه تشویق شدند برای مقابله با 
هرگونه عملیات نظامی ترکیه در شرق سوریه، با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه به 
توافق برسند. طبق برخی اطالعات، فرماندهان کرد روز پنج شنبه با هلی کوپتر خود را 
به دمشق رساندند و گفتند حاضرند با ارتش سوریه وارد همکاری شوند. این در آستانه 
عملیات احتمالی ترکیه علیه کردها در شرق فرات و تنها ماندن کردها پس از تصمیم 
آمریکاست. البته جزئیات این خبر و روند مذاکرات اعالم نشده اند. با غیاب بازیگر اصلی 

منطقه )آمریکا(، روابط سه جانبه ترکیه، ایران و روسیه دچار تغییر خواهد شد.
پیتر بایر، کمیسیونر دولت آلمان در امور آمریکا گفت، خروج نیروهای آمریکایی از 
سوریه توازن قوا را در منطقه برهم می زند و شرکای بین المللی را دچار شوک کرده و 

باعث می شود نیروهای کرد هم پیمان آمریکا در جنگ چند جانبه تنها بمانند.
یک کارشناس دیگر در امور خارجه آلمان نیز اظهار کرد: دیگر پروازهای تورنادو بر 
فراز سوریه فایده ای ندارند، تصاویری که پهپادها ثبت  می کردند، در درجه اول برای 
طرف های آمریکایی بودند. پهپادهای آلمانی تورنادو در عملیات بین المللی مبارزه با 

داعش در سوریه و عراق شرکت دارند.
به دنبال این تحوالت، یک گروه سوری مسلح در شرق این کشور ایجاد گذرگاهی 
امن برای عبور نیروهایش از منطقه التنف و غیرنظامیان موجود در اردوگاه الرکبان به 

سمت شمال سوریه که پیش از این تحت حمایت آمریکا بودند، خواستار شد.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان با صدور دو 
حکم جدا گانه "ویس احمد برمک"، وزیر کشور و "طارق 
شاه بهرامی"، وزیر دفاع این کشور را برکنار و به جای آنان 

"امراهلل صالح" و "اسداهلل خالد" را معرفی کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از بی.بی.سی اسداهلل خالد، رئیس 
پیشین امنیت ملی افغانستان به عنوان سرپرست وزارت دفاع این 
کشور و امراهلل صالح که او نیز قبال ریاست امنیت ملی افغانستان را 
به عهده داشت به عنوان سرپرست وزارت کشور منصوب شده اند.
این دو نفر برای اینکه به صورت رسمی وزیر شوند، باید تایید 

مجلس نمایندگان افغانستان را بگیرند.
هر دو چهره در افغانستان به مخالفت با پاکستان شهرت دارند.
اسداهلل خالد در سال 13۹1 هدف یک حمله انتحاری قرار 

گرفت و به شدت زخمی شد. حامد کرزای، رئیس جمهوری 
افغانستان در آن زمان اعالم کرده بود که حمله بر اسداهلل خالد در 

کشور پاکستان برنامه ریزی شده است.
وزارت خارجه پاکستان با رد این ادعا گفته بود که پاکستان 
حاضر است "در تحقیقات مربوط به این عمل جنایتکارانه کمک 

کند."
مقام های افغان در آن زمان گفته بودند که عامل حمله به 
اسداهلل خالد نیز به عنوان یک پیام آور صلح از سوی طالبان به 
مالقات رئیس امنیت افغانستان آمده بود و بعد از اینکه خالد را 
در آغوش گرفت مواد منفجره را که در داخل بدن خود جاسازی 

کرده بود، منفجر کرد.
خالد ماه ها در بیمارستان های آمریکا تحت درمان بود.

صالح نیز از چهره های مطرح افغانستان است. او سال ها رئیس 
امنیت ملی افغانستان و از افراد نزدیک به احمد شاه مسعود بود. 
صالح همچنین جریان روند سبز را در افغانستان رهبری می کند. 
او در سال 13۹5 به فرمان رئیس جمهوری افغانستان به عنوان 
"وزیر دولت در امور اصالحات بخش امنیتی" گماشته شده ولی 

بعد از مدتی از این پست استعفا داد.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان مسئولیت های این پست 
جدید را مشاوره به رئیس جمهوری در راستای تعیین و ترفیع 

افسران نیروهای امنیتی عنوان کرده بود.
ریاست جمهوری افغانستان از وزارت های دفاع و امور داخله 
خواسته بود که با وزیر دولت در امور اصالحات در بخش امنیتی 

همکاری همه جانبه کنند.

اشرف غنی وزیران دفاع و کشور افغانستان را تغییر داد


