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یادداشت

 تبعات کشته شدن الظواهري 
براي طالبان

فریدون آژند: چند ساعت قبل از آنکه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا 
خبر کشته شدن ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده را تأیید کند، ذبیح اهللا 
مجاهد، سخنگوی طالبان، به حمله هوایی هواپیماهای بدون سرنشین 
آمریکا واکنش تندی نشان داد و این حمالت را خالف اصول بین المللی 
و توافق صلح دوحه دانســت. واکنش شدید گروه طالبان نشان می داد 
کــه احتماال این حمله به هدفی مهم انجام شــده اســت؛ زیرا طالبان 
معموال تالش می کنند چنین حمالتی را پنهان کنند. هواپیماهای بدون  
سرنشین آمریکا در ماه آوریل نیز یک انبار تسلیحات در هلمند افغانستان 
را هدف قرار دادند؛ اما طالبان هرگز خبر آن را تأیید نکردند. این پهپادهای 
آمریکایی هرازگاه در حریم هوایی افغانستان پرواز می کنند اما طالبان به 

حضور آنها واکنشی نشان نمی دهند.
با اعالم دولت آمریکا مبنی بر کشته شدن الظواهری، مشخص شد که 
چــرا طالبان پس از یک روز از این حملــه آن را فاش کردند؛ درحالی که 
در ابتــدا انجام حملــه هوایــی را رد می کردند. در واقع گــروه طالبان 
می خواست با این اقدام هرگونه ارتباط خود با کشته  شدن رهبر القاعده 
را انکار کند؛ زیرا نخستین سؤالی که پس از کشته شدن الظواهری مطرح 
می شــود، این اســت که آمریکا چگونه توانســت هدف خود را در کابل 

ردگیری کند.
در ایــن رابطــه دو فرض نزدیک  بــه  یقین وجــود دارد؛ فرضیه اول 
همــکاری پاکســتان با آمریــکا برای ازبین بــردن الظواهــری به منظور 
نشــان دادن حسن نیت این کشور به آمریکاســت. آمریکا درحال حاضر، 
به جز پایگاه هایش در کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس، هیچ پایگاه 
نظامی در کشــورهای همسایه افغانستان ندارد. پاکســتان نیز پیش از 
ایــن گفته بود که به هیچ هواپیمــای آمریکایی اجازه نمی دهد از حریم 
هوایی این کشور استفاده کند و سیاست خارجی چین محور عمران خان، 
نخست وزیر سابق پاکستان هم این کشور را از چشم آمریکا انداخته بود؛ 
اما با روی کارآمدن شهباز شریف که حمایت ارتش را نیز با خود دارد، در 
سیاست خارجی پاکستان تغییرهایی داده شد. یکی از این سیاست های 

تغییریافته، نزدیکی دوباره پاکستان به آمریکاست.
به تازگی افشــا شــد که قمر باجوا، رئیس ســتاد کل ارتش پاکستان، 
از آمریکا درخواســت کرده اســت تا با اعطای وام ۱.۲ میلیارد دالری به 
پاکســتان از صندوق بین المللــی پول موافقت کند و بــه احتمال زیاد، 
ارتش پاکستان برای نشان دادن حسن نیت خود، یا آسمان پاکستان را به 
روی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی باز کرده یا دست کم موقعیت 
الظواهری را لو داده است. فرضیه دوم به همکاری طالبان با آمریکا در 
روند افشــای موقعیت الظواهری در کابل برمی گردد. با اینکه نمی توان 
گفت رهبران طالبان موقعیت الظواهری را به آمریکا لو داده اند، با توجه 
به تنش های درون گروهی طالبان، این احتمال وجود دارد که بخشــی از 

مقام های طالبان در این افشاگری دست داشته باشند.
با توجه به گزارش رسانه ها، الظواهری در یکی از خانه های متعلق به 
شبکه حقانی نگهداری می شد و نیروهای وابسته به سراج الدین حقانی 
از او محافظت می کردند. این خانه متعلق به یکی از دســتیاران ارشــد 
ســراج الدین حقانی بود و گفته می شود در این حمله، برخی از نزدیکان 

سراج الدین نیز کشته شده اند که احتماال فرزند و دامادش بوده اند.
به دلیل تنش ها میان شــبکه حقانی و طالبان قندهاری، این احتمال 
وجود دارد که موقعیت الظواهری را طالبان مخالف حقانی افشــا کرده 
باشد. البته باید منتظر گذشت زمان بود تا حقیقت این ماجرا آشکار شود.
با توجه بــه اظهارات آنتونــی بلینکن، وزیر خارجــه آمریکا، پس از 
کشته شــدن الظواهری، گروه طالبان با پنــاه دادن به رهبر القاعده توافق 
دوحه را نقض کرده اند. وزیر خارجه آمریکا گفت که طالبان عمال تمایل 
جهان برای به رسمیت شــناختن خود و عادی سازی روابط با این گروه به 
عنوان یک دولت را از دست داده اند. پیام وزیرخارجه آمریکا وضعیت را 
برای گروه طالبان بدتر می کند. این گروه که به شــدت محتاج به رسمیت 
شناخته شــدن  است، با این رخداد، بار دیگر نزد جهانیان به عنوان رژیمی 
حامی تروریســم که برای سازمان های تروریســتی در داخل افغانستان 
پایگاه فراهم می کند، شناخته خواهد شد. به احتمال زیاد، شورای امنیت 
سازمان ملل به زودی تحریم سفر مقام های طالبان را دوباره اجرا خواهد 
کرد و رهبران این گروه دوباره در افغانستان زمین گیر خواهند شد و هرچند 
وزیر خارجه آمریکا در بیانیه اش تصریح کرد که آمریکا به حمایت و کمک 
به مردم افغانستان و نیز حمایت از حقوق بشر به خصوص حقوق زنان 
و دختران ادامه خواهد داد، در صورت تشــدید فشــارها بر طالبان، فضا 
برای سازمان های بین المللی به منظور کمک به مردم افغانستان تنگ تر 
خواهد شد و فعالیت های بشردوستانه این سازمان ها مختل می شود. این 
مســئله می تواند وضعیت بحرانی مردم افغانســتان را بحرانی تر کند و 
عصبانیت طالبان از این حمله نیز به همین دلیل است، زیرا آنان به خوبی 
می دانند که کشته شــدن الظواهــری برای طالبان تاوان ســنگینی دارد. 
حمله هوایی آمریکا به کابل و کشــتن الظواهری بســیار شبیه حمله ۱۱ 
ســال پیش به خانه ای در ابیت آباد پاکستان بود که به کشته شدن اسامه 
بــن الدن منجر شــد. پس از آن حمله، روابط آمریکا و پاکســتان که یک 
متحد غیرناتویی مهم آمریکا محسوب می شد، به تیرگی گرایید و پاکستان 
عمــال همکاری های خود با آمریکا برای مبارزه با تروریســم را صفر کرد. 
حاال حمله به کابل و کشتن الظواهری می تواند همان روابط نصفه نیمه 
آمریکا با طالبان را نیز از بین ببرد؛ به ویژه مذاکرات برای آزادسازی ذخایر 
ارزی افغانســتان که در آمریکا بلوکه شده اند، به حالت تعلیق درخواهد 
آمــد. حاال تــوپ در میدان طالبان اســت و باید دید که ایــن گروه با این 
چالش بزرگ چگونه روبه رو می شود و حضور رهبر القاعده در کابل را که 

برخالف توافق دوحه بود، چگونه توجیه خواهد کرد.

سند مالکیت خودرو  سمند  ال ایکس  رنگ نقره ای متالیک 
 مدل ۱۳۸۴ به شماره انتظامی 

۵۸۸ و۸۳ ایران ۲۲ به شماره موتور ۱۲۴۸۴۲۳۳۸۹۰ 
و شماره شاسی ۱۷۶۱۹۴۸۳ به نام  

مفقودگردیده و ازدرجه اعتبار ساقط است .
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 سند کمپانی موتور سیکلت آپاچی رنگ سفید                   
 E6BC2144919 مدل ۱۳۹۱ به شماره موتور 
 NE8***180B9101232 و شماره شاسی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهى ابالغ اجرائیه کالسه: 1/140104003124000965 
بدینوسیله به خانم معصومه فرج پورقمرى، نام پدر صمد، تاریخ تولد

28 /03/1333 احدى از وراث مرحوم سیامک وفایى زاده متعهد پرونده 
کالسه 140101027 که برابر گزارش اداره پست امکان ابالغ واقعى 

اجرائیه صادره در نشانى اردبیل، خ دانشگاه، مجتمع نسترن، بلوك 4 واحد 6 
مقدور نگردیده لذا از طریق نشر آگهى ابالغ مى گردد که برابر پرونده کالسه 
140101027بین مورث شما مرحوم سیامک وفایى زاده تعداد 319 سکه 
طالى تمام بهار آزادى به خانم مریم خروشى عیسى لو بدهکار مى باشید که 
بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار در خواست صدور اجرائیه نموده پس از 
تشریفات قانونى اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح مى باشد. 
لذا طبق ماده 18 آئین نامه اصالحى اجراى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى 
گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط 

یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار الکترونیکى درج و منتشر مى گردد ظرف 
مدت 20 روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر این صورت بدون 

انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد 
شد. ضمناً با عنایت به اینکه تمامى ابالغیه هاى مرتبط پرونده اجرائى به نحو 
الکترونیک و از طریق سامانه ثنا ابالغ مى گردد در اسرع وقت جهت ثبت نام 

و دریافت حساب کاربرى از طریق دفاتر خدمات قضائى اقدام نمائید.
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى اردبیل 

جراح چشــمی که در توهم زنده کردن خالفت جهانی 
به ســر می برد، سرانجام کشته شــد. حوالی صبح یکشنبه 
یک پهپاد آمریکایی، ایمن الظواهری، رهبر شبکه تروریستی 
القاعده را که از ســال ۲۰۱۱ جانشــین اسامه بن الدن شده 
بود، در خانــه ای چهار  طبقه در منطقه مرفه نشــین کابل 
به قتل رســاند. جو بایدن، رئیس جمهوری ایاالت متحده، 
با گذشــت دو روز از عملیات ســیا، ضمن اعــالم این خبر 
اطمینــان داد این کشــور اجــازه نخواهد داد افغانســتان 
تحت ســلطه طالبان بار دیگر به پایگاهی برای حمالت به 
سایر نقاط جهان تبدیل شــود. از زمان حمالت ۱۱ سپتامبر 
۲۰۰۱ بســیاری او را می شناســند. الظواهــری معمــوال با 
عینکی بر چشــم و لبخندی محو، در تصاویر در کنار اسامه 
بن الدن دیده می شــد. ایمن الظواهــری در ۱۹ ژوئن ۱۹۵۱ 
در قاهــره، پایتخت مصر، به دنیا آمد. او در همان ســنین 
پایین به یک شــاخه  مذهبی افراطی از اسالم سنی پیوست 
کــه اعضــای آن به دنبال ســرنگونی دولت هــای مصر و 
دیگر کشــورهای عربی و برپایی حکومت اســالمی بودند. 
الظواهری در جوانی جراح  چشــم بود و به صورت مرتب 
به کشورهای آســیای مرکزی و خاورمیانه سفر می کرد. در 
پی ترور انور سادات، رئیس جمهوری وقت مصر، به دست 
بنیادگرایان در ســال ۱۹۸۱، او به همراه صدها عضو دیگر 
از جهاد اســالمی مصر دســتگیر شــد. در جریان محاکمه 
دســته جمعی، الظواهری به عنوان سرکرده متهمان ظاهر 
و فیلمــی از او منتشــر شــد کــه در دادگاه می گوید: «ما 
مسلمانانی هستیم که به دین خود معتقدیم. ما در تالش 
برای ایجاد یک دولت اسالمی و جامعه اسالمی هستیم». 
اگرچه الظواهری از دست داشتن در ترور سادات تبرئه شد، 
اما به حمل غیرقانونی اســلحه مجرم شناخته و به مدت 

سه سال محکوم شد.
 پس از آزادی از زندان، به عربســتان و بالفاصله پس از 
آن، به پشاور در پاکستان و بعدها به افغانستان رفت؛ جایی 
که در دوران اشــغال شوروی به عنوان پزشک در آن کشور 
مشغول به کار بود و یک شــاخه از جهاد اسالمی مصر را 
در آنجا تأســیس کرد. در جریان همین ســفرها بود که با 
اســامه بن  الدن و سایر شــبه نظامیان عرب که برای کمک 
به شکســت سربازان شوروی در افغانســتان گرد هم آمده 
بودند، مالقات کــرد. الظواهری پس از ظهور مجدد جهاد 
اسالمی مصر در سال ۱۹۹۳، رهبری آن را بر عهده گرفت و 
یکی از افراد کلیدی پشت مجموعه حمالت این گروه علیه 
وزرای دولــت مصر، از جمله عاطف صدقی، نخســت وزیر 
بود. زمانی که بن الدن القاعده را تأســیس کرد، الظواهری 
هم همراه او حضور داشــت و گروه شبه نظامی خود را در 
این ســازمان جدید ادغام کرد. فعالیت هــای زیرزمینی او 
و گروهــش، مهارت های رزمی  و تجربــه کار چریکی را به 
القاعده تزریق کرد و به این سازمان اجازه داد تا سلول های 
متمرکزی از اعضایش را ســازماندهی کند و به اهدافی در 

سراسر جهان حمله ببرد.
نام ایمن الظواهری در فهرست ۱۰ رهبر خطرناک جهان 
قرار داشت. بر اساس گزارش ها، الظواهری در سال ۱۹۷۴ 
با عزا احمد ازدواج کــرد. او از این پیوند چهار دختر و یک 

پســر داشت. گفته می شود همسر، پســر و یک دختر ایمن 
الظواهری در یکی از حمالت هوایی آمریکا در ســال ۲۰۰۱ 
کشته شــدند.   پس از سال ها ســازماندهی بی سروصدای 
مهاجمان انتحــاری، تأمیــن بودجــه و برنامه ریزی برای 
حمــالت ۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۱، الظواهــری و مقامات ارشــد 
القاعده اطمینان داشتند این سازمان قادر است از عملیات 
تعقیــب بین المللی جــان به در ببرد. پس از ۱۱ ســپتامبر 
و در حالی که اســامه بن الدن تحت تعقیب قرار داشــت، 
ایمن الظواهری رهبری القاعــده را در منطقه مرزی میان 
افغانستان و پاکستان بازســازی کرد و مدیریت شاخه های 
آن در عراق، یمن و شماری دیگر از کشورهای آسیایی را بر 
عهده گرفت. القاعده در ۲۰ سال گذشته حمالت بی امانی 
را علیه دشمنان دور و نزدیک خود انجام داد و به اهدافی 
در بالی، مومباســا، ریاض، جاکارتا، استانبول، مادرید، لندن 
و دیگر شــهرها حمله برد. با این حال، حمله تروریستی به 
لندن در ســال ۲۰۰۵ که منجر به کشته شــدن ۵۲ نفر شد، 
یکی از آخرین حمالت ویرانگر القاعده در غرب بود؛ چرا که 
از آن پس حمالت ضدتروریستی موشکی و پهپادی توسط 
غرب، شبه نظامیان بسیاری را که وابسته به القاعده بودند 
از بین برد و بخش هایی از شــبکه این ســازمان را تخریب 

کرد.
شناسایی و عملیات سیا

ایمن الظواهری، رهبر القاعده که آمریکا برای سر او ۲۵ 
میلیون دالر جایزه تعیین کرده بود، ظاهرا با حضور طالبان 
در قدرت به اندازه ای احساس امنیت کرده که حاضر شده 
بود به خانه ای در کابل و در قلب پایتخت افغانســتان نقل 
مکان کنــد. منابعی در کابل می گوینــد خانه ای که به آن 
حمله شــد، در منطقه ای در وزیر اکبر خــان و در نزدیکی 
خانه ســراج الدین حقانی، وزیر امور داخلــه طالبان، قرار 
داشــت. به گفته آنان، این خانه پیش از فرار اشــرف غنی 
و سقوط نظام پیشین افغانستان، متعلق به فضل محمود 
فضلی، رئیس دفتر اشرف غنی، بود و پس از آن در اختیار 
دســتیار ســراج الدین حقانی قرار گرفــت. حوالی ۶ صبح 
یکشــنبه، الظواهری طبق عادت خود بــه بالکن این خانه 
آمد. بنا بــر اطالعات ســازمان اطالعات مرکــزی آمریکا، 
او ایــن کار را اغلــب انجام مــی داد. او در بالکن خانه اش 
ایســتاده بود که یک هواپیمای بدون سرنشــین آمریکایی 
دو موشک هلفایر را به ســمتش شلیک کرد. مکان دقیق 
ایمن الظواهری برای  ســال ها مشــخص نبود، با این حال 
مقامات آمریکایی در اوایل سال جاری میالدی مطلع شده 
بودند که همسر او و سایر اعضای خانواده اش به تازگی به 
خانــه ای امن در کابل نقل مکان کرده انــد. از آن پس بود 
که ســازمان های اطالعاتــی آمریکا به تعقیــب نزدیک او 

پرداختند و ماه های زیادی را صرف تأیید هویت او کردند.
با این حال ایــن مقام می گوید که ظواهــری را چندین 
نوبت و آن  هم برای مــدت طوالنی در بالکن خانه مذکور 
دیده و شناســایی کرده اند. مقام هــای آمریکایی می گویند 
که این خانه را به صورت دقیق مطالعه و بررســی کردند 
تا بدون تهدید برای بقیه ســاکنان و در شــرایطی که خطر 
جان باختن غیرنظامیان را به حداقل برسانند، بتوانند او را به 

قتل برســانند. مقام های دفاعی و اطالعاتی این طرح را در 
ژوئن نهایی کردند و در اول جوالی با استفاده از مدل دقیق 
اقامتگاه در کاخ ســفید به جو بایــدن ارائه دادند؛ الگویی 
مشــابه عملیاتی که علیه بن الدن اجرائی شــد. این مقام 
می گوید که بایدن سؤاالت مفصلی درمورد ساختار، مسائل 
آب و هوایی و خطر برای غیرنظامیان پرسید و سرانجام روز 
۲۵ جوالی و در حالی کــه بایدن همچنان به ویروس کرونا 
مبتال بود، تصمیم نهایی خود را در این زمینه اتخاذ کرد. این 
اتفاق مانند جلســه توجیهی روز ۲۸ آوریل ۲۰۱۱ که در آن 
باراک اوباما با تشــکیل جلسه ای با حضور معاونان، وزرا و 
مسئوالن ارشــد امنیتی در خصوص عملیات علیه بن الدن 
تصمیــم گرفته بود، صورت گرفــت. در آن زمان بایدن که 
معاون رئیس جمهوری بود نســبت بــه نتیجه بخش بودن 
این عملیات ابراز تردید کرده بود. او بعدها یادآور شــد که 
خطرات اشــتباه در آن عملیات زیاد بود؛ چرا که بن الدن به 
وضوح شناسایی نشــده بود و ممکن بود به روابط آمریکا 
و پاکســتان ضربه بزند. این در حالی اســت که در خصوص 
ظواهری شرایط متفاوت بود. آن طور که مقام های امنیتی 
و اطالعاتــی آمریکا گــزارش داده اند، او بــه صورت کامل 
شناسایی شــده بود و از سوی دیگر روابط طالبان با آمریکا 
شــباهتی به روابط آمریکا و پاکستان ندارد. در پایان بحث 
روز ۲۵ جــوالی بایدن همان طور که اوباما ۱۱ ســال پیش 
انجام داده بود، از همه شــرکت کنندگان در این جلسه نظر 
پرســید. این مقام آگاه گفته اســت که همه حاضران اکیدا 
انجام این عملیات را توصیه کردند و در نهایت بایدن مجوز 
انجام آن  را صادر کرد. به نظر می رسد این موشک ها از نوع 
هلفایرهای معمولی نبوده اند؛ چرا که تصاویر منتشر شــده 
از ســاختمان نشــان می دهد که تنها چنــد پنجره در یک 
طبقه منفجر شــده اند و به بقیه ساختمان آسیب چندانی 
نرســیده است. این در حالی است که این گونه موشک ها با 
مواد منفجره قوی که دارند، می توانســتند ساختمان را به 
صــورت کامل ویران کنند. آن طور کــه مقام آگاه آمریکایی 
می گوید، موشــک استفاده شــده در این عملیات «جینسو 
پرنده» بوده که پیش تر برای هدف قرار دادن بیش از نیمی 
از رهبران گروه های جهادی از ســوی آمریکا مورد استفاده 
قرار گرفته اســت. ایــن اقدام از این نظر صــورت گرفته تا 
نیروهای آمریکایی از به حداقل رســاندن آســیب به افراد 
غیرنظامی اطمینان حاصل کنند. مقام آگاه آمریکایی بدون 
ارائه جزئیات تأکید کرده که در این عملیات تنها الظواهری 
کشته شــده و به دیگر اعضای خانواده او در آن ساختمان 
آسیبی وارد نشده اســت. مقامات رسمی آمریکا می گویند 
بدون شک طالبان از حضور الظواهری در خاک افغانستان 
خبر داشــته اند. به گفته یک مقام ارشــد اطالعاتی ایاالت 
متحده، خانه ای که الظواهری با خانواده اش در آن زندگی 
می کرد، متعلق به یکی از دســتیاران ارشــد ســراج الدین 
حقانی، رهبر ارشــد طالبان، بود. هم زمان باید این نکته را 
به یاد داشــت که این دولت طالبان بود که رهبران القاعده 
را در اواســط دهه ۹۰ میالدی پذیرفت و به آنها اجازه داد 
حمالت ۱۱ ســپتامبر را در آنجا طراحی کننــد. با این حال 
ممکن اســت یکی از اعضــای طالبان، اطالعــات مربوط 

به حضور الظواهــری و خانواده اش را بــه ایاالت متحده 
فروخته باشد.

سرنوشت القاعده و گزینه جانشینی
سرنوشــت القاعده به این بســتگی خواهد داشت که 
چه کســی جایگزین الظواهری شــود. پس از چندین دهه 
حمالت مســتمر ایاالت متحده و کشــورهای غربی، افراد 
بســیاری باقــی نمانده اند که واجــد شــرایط رهبری این 
سازمان باشــند. کارشناسان گروه های افراطی می گویند در 
میان این افراد، «ســیف العدل» مصری از نامزدهای مهم 
برای جانشینی به شمار می رود. مقامات غربی می گویند با 
توجه به تجربه و جایگاه قابل احترام العدل درون سازمان 
القاعده، او پتانسیل باالیی برای جانشینی الظواهری دارد. 
با این حــال، القاعده به طور کلی با یک بحران جانشــینی و 
آینده ای متزلزل روبه رو اســت؛ چرا که در فضای پس از ۱۱ 
ســپتامبر، گروه  های رقیب افراطی دیگری به وجود آمدند 
که در افغانســتان حضوری فعال دارند. «چارلز لیســتر»، 
کارشــناس در زمینه شــبکه های افراطی، می گوید امروزه 
ماهیت درگیری ها در سراســر خاورمیانــه، آفریقا و جنوب 
آسیا بیشــتر به نفع ســازمان های جهادی متمرکز محلی 
اســت تا ســازمان های متمرکز در ســطح جهانــی نظیر 
القاعده. سیف العدل که ظاهرا جدی ترین گزینه جانشینی 
الظواهــری محســوب می شــود، بــا نام اصلــی «محمد 
صالح الدین زیدان»، سرهنگ پیاده نظام سابق نیروی زمینی 
ارتش مصر و استاد سابق تخریب و مواد منفجره دانشکده 
افسری قاهره و یکی از اعضای بلندپایه القاعده است. او از 
ســوی ایاالت متحده متهم به دست داشتن در بمب گذاری 
۱۹۹۸ سفارت ایاالت متحده است. از او به عنوان مهم ترین 
و اولین گزینه برای جانشینی ایمن الظواهری برای رهبری 
القاعده یاد می شــود. بر اساس کیفرخواست، سیف العدل 
یکی از اعضای شــورای القاعده و یکــی از اعضای کمیته 
نظامی آن اســت. او به اعضای القاعده و جهاد اســالمی 
مصر در افغانســتان، پاکستان، ســودان و قبایل سومالیایی 
ضد ســازمان ملل، آموزش نظامی و اطالعاتی ارائه کرده 

 است.
طالبان تحت فشار

آنتونــی بلینکن، وزیــر خارجه ایاالت متحــده آمریکا، 
ســاعاتی پس از ســخنرانی جو بایدن که در آن مرگ ایمن  
الظواهری در پی حمله هوایی نیروهای آمریکایی در کابل 
را تأیید کرد، با انتشــار بیانیه ای گفت طالبان با پناه دادن به 
رهبر القاعده در کابل، به مردم افغانستان و جامعه جهانی 
خیانت کرده اند. بلینکــن گفت: «طالبان با میزبانی کردن و 
پنــاه دادن به رهبر القاعده در کابــل، توافق دوحه را کامال 
نقــض کرده اند. آنان به جهانیان اطمینــان داده بودند که 
اجازه نمی دهند تروریست ها از خاک افغانستان برای تهدید 
امنیت کشــورهای دیگر استفاده کنند». وزیر خارجه ایاالت 
متحده تصریح کرد کشورش به حمایت از مردم افغانستان 
و دفاع و تقویت ارزش های حقوق بشر در این کشور ادامه 
می دهــد. بلینکن گفت: «پس از مــرگ الظواهری، جهان 
جای امن تری است و ایاالت متحده به اقدام  قاطعانه علیه 
کســانی که کشــور، مردم، یا متحدان و شرکای ما را تهدید 

می کنند، ادامه خواهد داد».
وزیــر خارجــه آمریکا با اشــاره بــه خــروج آمریکا از 
افغانستان گفت: «بایدن همان طور که در آغار روند خروج 
به مــردم آمریکا قول داد که در حفاظــت از منابع آمریکا 
تردید نخواهد کرد، با کشــتن الظواهری در کابل این تعهد 
را ثابــت کرد. ما بــا عملیاتی که عدالــت را در مورد ایمن  
الظواهری اجرا کرد، به این تعهد عمل کردیم و در مواجهه 
با هرگونه تهدید در آینده نیز به این کار ادامه خواهیم داد».

ذبیح اهللا مجاهد، ســخنگوی طالبان، دو شنبه شــب  با 
انتشــار اطالعیه ای اعالم کــرد نیروهــای آمریکایی صبح 
یکشــنبه به خانه ای در ناحیه شــیرپور کابل حمله کردند. 
مجاهد این حملــه را محکوم کرد و گفــت آمریکا توافق 
دوحه را نقض کرده اســت. طالبان پس از ســخنرانی جو 
بایدن و تأیید مرگ الظواهری در کابل، هیچ واکنشــی نشان 
نداده اند. لیندســی گراهام، ســناتور آمریکایــی، در توییتر 
نوشــت: «الظواهری ممکن اســت در افغانســتان کشته 
شــده باشــد، اما القاعده از بین نرفته است. برخالف آنچه 
رئیس جمهوری بایــدن می گوید، توانایی مــا برای مبارزه 
با تهدیدهای تروریســتی فزاینده در افغانســتان در حاشیه 
است. اردوگاه های آموزشــی القاعده در افغانستان مانند 
قبل از ۱۱ ســپتامبر در حال ظهورند». این سناتور آمریکایی 
هشدار داد که خروج فاجعه بار دولت بایدن از افغانستان، 
باعث شد این کشور به پناهگاه امن تروریسم تبدیل شود و 
اتحــاد طالبان و القاعده را تقویت کرد. او تأکید کرد حمله 
هوایــی نیروهای آمریکایــی به محل زندگــی الظواهری 
در کابــل نمی تواند تمــام خطری که آمریکا را از ســمت 

افغانستان تهدید می کند، دفع کند.

«ایمن الظواهري» رهبر القاعده در مقر حکومت طالبان کشته شد

شکار مرد ۲۵ میلیون دالري


