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 2022اگست  02سه شنبه                                   La Rédaction de Médiapartمنبع:        

 مترجم: فریده نوری        

 فرد نمره یک القاعده توسط یک حملۀ                               
 ( امریکایی کشته شدDroneدرون ) 

 سپتامبر  همن الظواهری مصری، یکی از افراد مهم حمالت یازداایم

 شنبه توسط دو راکت در   به روز ،میالدی در امریکا 200۱سال 

 پایتخت افغانستان، در جائیکه پناگزین شده بود، کشته شد 

 رئیس جمهور امریکا به روز دوشنبه اعالن نمود که وی  

 یک هفته قبل چراغ سبز برای حمله به وی را داده است 

 La Rédaction de Médiapartمنبع: 

    2022.  ۸.  2تاریخ:  

 مترجم: فریده نوری 

بیست و یکم    د جو بایدن رئیس جمهور امریکا به روز دوشنبه که کمی از یک ماه زیادتر به سالگر

مانده است، اعالن نمود که کشورش به روز شنبه در   بر علیه امریکا    200۱مالت یازده  سپتامبر  ح

نیویارک،  ارا که سبب کشتن سه هزکابل یکی از سازمان دهندگان عملیات تروریستی   ر نفر در 

ن  ا از فرد نمره یک القاعده ایممی باشد،  ورجینیا و پنسلوانیا گردیده بود، از بین برد، که عبارت  

 الظواهری، هفتاد و یک ساله. 

نمود: »  بیان  یی  دقیقه  هفت  اعالمیۀ  در یک  امریکا  این  این خبر را رئیس جمهور  برای  آمادگی 

 »یک موفقیت بود«. عملیات مذکور  و عالوه نمود که  ا احتیاط گرفته شد«،  ماموریت به بسیار 

به ادامه گفت: »عدالت اعاده گردید و این رهبر تروریست دیگر وجود ندارد« همچنین عالوه  او  

را در برمی گیرد، این مهم نیست که در کجا خود را پنهان    زمانکرد: » این مهم نیست که چقدر  
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مریکایی ها باشید، امریکا شما را پیدا می کند و از بین می  می کنید، وقتی شما تهدید به امریکا و ا

 «. برد 

لین امریکایی می نگارد: سرویس های استخباراتی موقعیت  سؤرسانه های امریکایی به نقل قول از م 

ن الظواهری را در شروع سال در کابل پایتخت افغانستان، از همان جائیکه یک سال قبل امریکا  اایم

اخراج  بود که به طالبان اجازه به دست گرفتن  همین  . و  نمود، کشف کردند   اردوی خود را اخراج 

 داد. را قدرت 

ت تایمز،  اقرار  تا سرویس استخباراتی امریکا توانست از  ئید نیویارک  چندین ماه را در بر گرفت 

ن الظواهری در یک خانه در منطقۀ شیر پور که  ا. ایمموجودیت یقینی ایمن الظواهری مطمئن شود 

 .   منطقۀ مسکونی شیک کابل است  زندگی می نمود 

 جو بایدن اظهار نمود که وی یک هفته قبل اجازۀ حمله را داد. 

ن الظواهری پرتاپ  ا را به منزل ایم  (   Missiles Hellfire , R9Xدو راکت )    CIA  به روز شنبه 

 جلوگیری به عمل آید. امریکایی ها، کوشیده شد تا از تلفات جانبی  اظهارات قرار نمود، 

Wall Street Journal    موجودیت این نوع راکت یا میسیل که به صورت محرمانه    20۱۹در سال

این راکت طوری ساخته شده که مثل یک پارچه  گفته شده که »    :ساخت  ساخته شده است را بر مال  

 . « بیافتد که به صورت برق آسا از آسمان  فلز است 

Wall Street Journal   ن همان وقت توضیح داد: »این    در ( وع راکتMissile Hellfire)    که

مشخص گردید، با یک نوع آلۀ دیگر مجهز است یک نوع هاله که دارای شش تیغه   R9Xتحت نام  

دراز که در داخل راکت گنجانیده شده است، چند ثانیه قبل از رسیدن به هدف از داخل پوش می برآید  

 می کند«.  چه پار چه و مطمئناً همه چیز را در مسیر خود پار

امریکایی می باشد    ی کارد یا چاقو  نوع م یک  « که نا Fling Ginsu»  لقب   ها   و به این نوع راکت 

 پان الهام گرفته شده، داده شده است. اکه از ج 

 بر حسب گفتار امریکایی ها به غیر از الظواهری دیگر هیچ کس توسط این حمله کشته نشده است. 

ۀ امریکا، هرگونه معلومات که منجر به دستگیری و محکومیت رهبر القاعده  وزارت امور خارج

تشکیالت قدرت خود را در    نیست و پنج ملیون دالر پاداش پیشنهاد کرده بود، با وجودیکه ای گردد ب

 مقابل دولت اسالمی یا داعش از دست داده بود. 

ماهر    "از طرف دیگر در اواسط ماه جوالی، امریکا اعالن نمود که رهبر گروپ دولت اسالمی  

 " لالعقا
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(Maher- Al- Agal ) توسط یک حملۀ درون از بین برده است.در سوریه را نیز 

: »این عملیات ظرفیت دولت اسالمی را به اندازۀ قابل مالحظه ضعیف  گفت   اردوی امریکا  نطاق

    ساخت«. 

_____________________________        

ه  تا امروز ثابت نشده است که حمالت یازدهم سپتامبر در امریکا، کار القاعد   خپلواکی:   – استقالل  

 ر. شاعال  بطن فی  (. المعنی  C.I.A )بود، یا یک طرح ریزی ماهرانه توسط سازمان جاسوسی امریکا

 

 


