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 2022اگست  06  شنبه                                                              نوریفریده         

 امریکایی ها را به   تازۀ مرگ رهبر القاعده یک جنگ  

 تصویر می کشد

 پس از خروج درهم و برهم و آشفتۀ عساکر امریکایی،  سال  نزدیک به یک 

 واشنگتن از تمایل خود برای نفوذ در آیندۀ کشور و تحت فشار نگهداشتن  

 دست نکشیده است طالبان

    Le Mondeمنبع: اخبار 

 Jacques Follorouخبر نگار:  

 مترجم: فریده نوری 

جانشین اسامه    و راحت   عجوالی، صبح وقت، حملۀ درون امریکا، باالی برندۀ خانۀ مرف   ۳۱به تاریخ  

نه  ،  20۱۱بین بردن اسامه بن الدن در سال  ازبن الدن، الظواهری رهبر القاعده در کابل، بعد از  

اشد، بلکه اولین بروز علنی یک جنگ مخفی  می ب   200۱سپتامبر    متنها آخرین انتقام بعد از یازده

 ست.ا

تابستان   در  امریکایی  برهم عساکر  کنیم که ختم    202۱از زمان خروج درهم و  توانیم قبول  می 

 حضور امریکا در

 این است که واشنگتن دیگر هیچ نوع تمایل به آیندۀ افغانستان ندارد. در خاک افغانستان نشان دهندۀ 

 مگر این طور نیست: 

بد گمان هستند. ترس از    ن ، اما طالبا به قدرت رسیدن طالبان  هتقریباً یک سال می شود از دوبار

طرف بسیار پیچیده و  . برای ادارۀ کشوریکه از یک  سرویس های استخباراتی و جاسوس ها دارند 

 مغلق است و از طرف دیگر در حاشیه قرار داده شده است.

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 
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رهبر القاعده ایمن الظواهری در ماه می همراه با فامیل خود    ، قرار یک منبع دیپلوماتیک فرانسوی

سراج الدین حقانی دارای قدرت    ،این شبکه  ۀآمد و توسط شبکۀ حقانی محافظه می شد. فرد برجست 

 زیاد و وزیر داخله امارت اسالمی افغانستان است. 

ن شبکه یا این تحریک  شبکه حقانی در هر دو طرف سرحد افغانستانـ  پاکستان ریشه دوانده است و ای 

بسیار مشهور به نزدیکی با سرویس استخباراتی اسالم آباد و گروپ های جهادی در مناطق قبایلی  

 پاکستان است، و حضور گسترده در منطقه کابل و شرق افغانستان دارند. 

 شبکۀ حقانی سایۀ القاعده باالی طالبان:

در    و جا به جا شدن ایمن الظواهری  خبِر رسیدنسرویس استخباراتی فرانسه به این عقیده است که  

ست، الکن سرویس استخبارات منطقه از مستقر شدن  اکابل به گوش استخبارات امریکا یک فرضیه 

 حاصل کرده بودند.   عالظواهری در کابل اطال 

امریکا، یک هئیت نظارت کننده از عناصر غیر امریکایی در خاک    بر حسب یک منبع دیپلوماتیک

افغانستان تشکیل شده بود، که شاید این هئیت جایش را پیدا نموده باشد و این عملیات را آماده ساخته  

 باشد. 

به مجرد رسیدن خبر کشته شدن رهبر القاعده، رهبران اساسی و عمدۀ شبکه حقانی، سراج الدین،  

بکه که در دولت  با یک تعداد دیگر ش  کاکایش خلیل وزیر مهاجرین و عودت کنندگان و برادرش انس 

 شامل اند، گفته می شود که کابل را ترک کردند.  

در کابل می باشد، کاروان موتر های رهبران    مقامع ملل متحد که در یک  ب نیک م اظهارات  قرار  

شبکۀ حقانی به سرعت بسیار زیاد کابل را عبور نمودند و مالقات های خود را در آخرین لحظه لغو  

 کردند.  ()از کابل بیرونتمام فامیل رهبر القاعده را اخراج هباقیماند شبکۀ حقانی  نمودند. 

در هر جائیکه آرزو   می تواند قدرت دارد و از بین بردن الظواهری نشان دهندۀ آن است که امریکا 

با حداشته باشد   ساحه. فلهذا سراج الدین حقانی هنوز هم    داخلوجود نداشتن عسکر در  مله نماید، 

 فش شامل است. توسط امریکایی ها در جملۀ اهدا

را در آپارتمان های شخصی   جست و جو ، در روز های بعدی این حمله سرویس استخبارات طالبان

 شروع نمودند که بسیار زیاد شباهت به شکار نمودن خبرچین ها و جاسوس ها دارد.

مواد انفجاری صورت گرفت و هیچ نوع تلفات جانبی    تحقق بخشیدن و اجرا نمودن این حمله بدون 

اه نداشت. در حالیکه عملیات قوای خاص امریکایی و قوای ناتو همیشه تلفات جانبی ملکی  به همر

 . ه است به همراه داشت 
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سوءظن  مورد    شبکه حقانی همیشه از نظارت امریکایی ها هم از نظر تکنالوژی و هم از نظر بشری  

، سراج الدین حقانی که مدت طوالنی  202۱آگست    م، زیرا بعد از سقوط کابل در پانزده قرار دارد 

 ره یک اردوی امریکا محسوب می شد، بعد از دو ماه در انظار عامه ظاهر شد. نمشمن د 

  وی ریاست مراسمی را به یاد و بود انتحاری هایئکه بر علیۀ رژیم   202۱اکتوبر    م به تاریخ هژده 

 ، به عهده داشت.سابقه و بر علیه قوت های ناتو انجام داده بودند 

سخنگویش به    گفتۀ خود را پنهان نموده بود، به   ۀوی چهر ،بود در عکس ایکه از مراسم گرفته شده 

 رسانه های داخلی "به دلیل امنیتی". 

 ظن به گفتار دوگانه:  سوء

با این حملۀ    لومات فرانسوی به این نتیجه رسیده که: پیک دیشناخته بودنش از بین رفت ،  امروز نا

ه وی دارای توانایی های می باشد  خود واشنگتن یک شمشیر در سر رهبران طالب زد و نشان داد ک

 که آن ها را مجبور بسازد تا

 »یک تعداد خطوط سرخ را مراعات کنند«. 

جوالی در یک کنفرانس بین المللی در تاشکند پایتخت ازبکستان که در    2۶به تاریخ  این دیپلومات  

. »طالبان باز هم کوشیدند تا همه  فت گ،  نموده بودند  یز اشتراکنآن هئیت های امریکایی و اروپایی 

را متقاعد بسازند که همه خاک افغانستان در کنترول شان است و به تعهدات شان عمل می کنند ]در  

توافقات  به  امریکا امضاء نموده بودند  که    با  در قطر   2020 فبروری   2۹به تاریخ   که دوحه موافقۀ  

خود را از افغانستان بیرون کند[. و همچنان در یک    عساکرخود عمل می کنند به شرطیکه امریکا  

 شود«. می برای تروریست ها ن  گاههتوافق نامه دوحه تعهد نموده بودند که افغانستان پنا  ۀماد 

بد گمانی به گفتار دوگانۀ رهبران طالبان و مخصوصاً سراج الدین حقانی باعث سروصدا  سوءظن و  

های زیاد به دلیل این که این اخیر الذکر بسیار نادر است که با رسانه ها مصاحبه کند و یا اعالمیه  

 ، بسیار است. صادر کند 

،  CNN. News 18چینل خبری هندی    با مصاحبه    در یک  دو روز قبل از مرگ الظواهری او   

 : داد اطمینان  گونه این 

و این گروپ دیگر تهدید برای دنیا    »در افغانستان هیچ نوع اثر و نشانی از القاعده موجود نیست 

 نیست«. 

Melissa Skorka    ۱۴متخصص شبکۀ حقانی که برای اردوی امریکا کار می کرد به تاریخ  

 :   نبشته بود  202۱سپتامبر  
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هادی قبائیلی به یک شبکۀ تروریستی بسیار قوی جنوب  از یک شبکۀ ج   "از نیم قرن، شبکۀ حقانی

 آسیا تبدیل شده است" . 

،  اند   تأمین بودجه تروریزم    مبارزه برعلیه  تحلیگران خزانه امریکا که مامور    202۱در جنوری  

  تا یک کدر القاعده مذاکره نمودند    با  2020که رهبران شبکۀ حقانی در سال    چنین مطرح نمودند  

 تشکیل نمایند.  اتحادیۀ مشترک مبارزه از برکت سرمایۀ جهادیست ها 

ید  ائ در چندین اثر شان ت Don Rossler و  Vahid Brown متخصصین مبارزه علیه تروریزم،

 می کنند که "شبکۀ حقانی برای حفظ و انکشاف القاعده و جهاد جهانی بسیار زیاد مهم است" 

نشر شده بود، چنین آمده بود که: "ارتباط    202۱در  ماه جوالی  که    ور ملل متحد  پهمچنان در یک را 

 توسط سراج الدین حقانی برقرار می گردد".  اساسی بین طالبان و القاعده

 :  ۲۰۰۱ارتباط نزدیک تر نسبت به سال 

سط ممالک ُگلف تمویل  ، که اکثراً تومهمان شبکۀ اسالمیست ها و جهادیست ها  ۱۹۹0القاعده از سال  

 می گردیدند. 

شبکۀ حقانی حد اقل کوشید که هیچ وقت به صورت مستقیم در حمالت بر علیۀ اهداف غرب در  

 خارج از افغانستان ارتباط نگیرد. 

 جو بایدن می کوشد تا ناکامی خروج عساکر خود را از افغانستان با مرگ رهبر القاعده محو کند. 

در مصاحبۀ به اخبار لو ماند    در امور طالبان  احمد رشید متخصص پاکستانی  202۱در ماه جون  

 بسیار نزدیک شده است.  200۱سبت به سال  نکه ارتباط بین طالبان و القاعده  خاطر نشان ساخت 

حتی اگر طالبان  اسالم گرا و ملی گرا هم هستند و هیچ نوع تمایل به جهاد جهانی یا جهاد ُکلی   

"طالبان از برادران القاعده خود تقاضا می کنند که برای    که:   ید پیش بینی می کند ندارند، احمد رش

 مدتی محتاط باشند". 

        . تأیید گردیده است  202۱این احتیاط در رفتار و کردار شان از تابستان 

     

 

 


