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 پیامد های قتل ایمن الظواهری 
 

شب گذشته رئیس جمهور امریکا، "جو بایدن"، از طریق یک پیام تلویزیونی خبر کشته شدن "ایمن  

از وقوع    در روز یکشنبه  شاهدان عینیبا آنکه  الظواهری"، رهبر القاعده را در کابل اطالع داد.  

با  ولی مقامات طالبان طبق معمول    ،اطالع داده بودند انفجارات در ساحۀ شیرپور و دهمزنگ کابل  

آنرا ناشی از اصابت راکت در یک خانۀ غیر مسکونی قلمداد    ،کم اهمیت جلوه دادن این انفجارات 

قبلی از  بعضی  کردند.   تبصره های خود    مقامات حکومت  از حملۀ  کابل  انفجارات    در  ناشی  را 

بدرستی واضح نبود که  تا پیام تلویزیونی "جو بایدن"  طیارات بدون سرنشین )ُدرون( دانستند، ولی  

مختصراً ذکر شود    ی صورت گرفته است. هدفچی  برای  جانب کدام کشور یا گروه و  این حمالت از  

الظواهری"که   نظ افراطی  از اعضای برجستۀ گروۀ    ۱۹۶0در سالهای    "ایمن  امی "الجهاد"  شبه 

،  "انور السادات"رئیس جمهور وقت مصر،اعضای همین گروه  "خالد اسالمبولی" از  بود که  مصر  

مدتی را در زندان سپری نمود و بعداً سالهای متمادی متواری بود تا    "الظواهری" را بقتل رساند.  

ۀ القاعده را تأسیس  شبکآنکه سر و کله اش در افغانستان ظاهر شد و بعد از آنکه "اسامه بن الدن"  

بعد از حوادث  نیز در موقعیت  فرد دوم عضویت این گروه را حاصل نمود.    "الظواهری" نمود،  

فشار های دوامدار  نتیجۀ  در  اعالن نمود که  گروه القاعده  دولت امریکا جنگ را علیۀ  یازدهم سپتامبر  

در سالیان اخیر  گردید تا جائیکه  فات شدید در افغانستان و عراق  متحمل تلاین گروه  نظامی امریکا  

بعد از قتل  "اسامه بن الدن" در "ایبت آباد" پاکستان،   ه بود. را قسماً از دست داد   قابلیت رزمی خود 

نتوانست تا    "الظواهری"   ، اما تا هنگام مرگ نقش رهبری القاعده را بدوش داشت  "ایمن الظواهری" 

گفته  ا آنچه  ب  انسجام دهد.شبکۀ متالشی شدۀ القاعده را دوباره  آن هیبت و دهشت گذشته را احیا و  

در قبال  سیاسی و نظامی  مستقیم  تأثیر  کدام    "ایمن الظواهری"   مرگ میتوان پیشبینی نمود که  م  آمدی

 آنرا میتوان در ذیل برشمرد: تأثیرات غیر مستقیم ولی   نخواهد داشت 
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بر   - الظواهری"  مخیفگاۀحمله  بوقوع    دوفقط    "ایمن  تاشکند  المللی  بین  کنفرانس  از  بعد  روز 

با  تعامل  پیشنهاد    ، ی اقتصادیسرمایه گذاری ها    ۀدر کنار وعد تاشکند    )اجالس( در نشست پیوست.  

افغانستان را دوباره  پولهای منجمد شدۀ  تا    تقاضا گردید   نیز   از دولت امریکا   و   فت صورت گرطالبان  

تعامل کشور های شرکت کننده را  و    مقامات طالبان از این نشست بسیار راضی برگشتند آزاد سازد.  

امریکا از آغاز مخالف برسمیت  تلقی نمودند.  برسمیت شناختن "غیر مستقیم" امارت خود  بگونۀ  

شهر  مصئون  داخل ساحۀ  در    "الظواهری" قتل  توسط کشورهای جهان است.  شناختن امارت طالبان  

   . خواهد ساخت در "تعامل" با طالبان  تجدید نظر متوجه مطمئناً که کشورهای "عالقمند" را  کابل

باقیمانده است، اما  ری  س    دولت امریکافق نامۀ "دوحه" میان طالبان و  اتوبا آنکه بعضی از مواد   -

، وزیر خارجۀ وقت امریکا نیز اعتراف  نشرات معتبر جهان افشا نمودند و شخص "پامپیو"چنانیکه  

توافق نموده اند تا در مبارزه با گروه های دهشت افگن با امریکا همکاری  در "دوحه"  طالبان  نمود،  

  با گروه های دشت افگن بشمول القاعده   را  ارتباطات خود ند که  ا طالبان همچنان تعهد نموده    ؛د ننمای 

رفع تحریمات    با مقامات امریکائی باالیهر زمانی که طالبان  حاکمیت،  در این یکسال  قطع نمایند.  

پولهای منجمد شدۀ  و   نقض  د، مقامات امریکائی طالبان را به  اینافغانستان اعتراض مینمموضوع 

طالبان  بالمقابل    ه میروند.رفآزاد ساختن پولهای افغانستان طو از    ند ای متهم مینم  توافق نامۀ "دوحه"

را رد  دیگر گروه های دشت افگن  ی ارتباط با القاعده و  ادعاو اطمینان هر نوع  با اصرار  هربار  

  و برای کشید   طالبان   خر   بررا  "دوحه"  ثبوت نقض تعهدات  شهر کابل در    "الظواهری"قتل ند.  کن می

   به تعهدات خود پابند باشند.شان گوشزد نمود تا منبعد  

یکی از مواد توافقنامۀ دوحه همکاری طالبان با امریکا در مبارزه    ،چنانیکه در فوق ذکر گردید  -

یا بعضی از حلقات  )چنین همکاری میان طالبان    "الظواهری" . اینکه آیا در قتل  با تروریزم است 

و هر گروۀ  د خواهد آورصورت گرفته باشد، شک و شبهه را میان طالبان بوجود   و امریکا ( طالبان

صفوف    ؤظن ترس و ساین  طالبان گروۀ دیگر را مظنون و عامل همکاری با امریکا خواهد دانست.  

 متحد طالبان را درهم خواهد شکست. 

متضمن مصؤنیت  را به امیرالمؤمنین طالبان اعالن نموده بود. بیعت    بیعت خود   "الظواهری"  -

افراد توسط بیعت به امیر سوگند وفاداری یاد میکنند و امیر در مقابل  برای فرد بیعت کننده است.  

، بیعت  نباشد فراهم نمودن مصؤنیت  اگر امیر قادر به  برای بیعت کننده ضمانت مصؤنیتی  میدهد.  

داشت نخوامفهوم   قضیۀ  .  هد  و  واضحاً  طالبان    "الظواهری"   در  کنند  وفا  خود  عهد  به  نتوانستند 

مطمئناً که سواالتی را در میان  "عدم مصؤنیت"  مصؤنیت تعهد شده را برایش فراهم نمایند. مسأله  
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دیگری  افراد به این بهانه از صف طالبان جدا و به گروه های  و عدۀ از  افراد طالبان خلق خواهد کرد  

   پیوست. د چون داعش خواهن

اگر  که  و طالبان را متوجه گردانید  بیرون کشید  طالبان  نشۀ پیروزی را از سر    "الظواهری"قتل   -

  امریکا بخواهد زمانی که  هر  ؛ و  میدان بدست طالبان است است، بازی هنوز هم بدست امریکا است 

 .  میتواند هر فردی را در هر نقطۀ مورد هدف قرار دهد 

آنچه برای طالبان بیشتر تشویش برانگیز خواهد بود اینکه: طیارات بدون سرنشین قابلیت پرواز   -

طوالنی را ندارند حال آنکه نزدیکترین پایگاۀ نظامی امریکا به افغانستان در "کویت" به فاصلۀ قریب  

کیلومتر موقعیت دارند. گذشته از آن محال خواهد بود    ۳۶00اصلۀ  کیلومتر و "دوحه" به ف  ۳000

یک احتمال  که طیارات بدون سرنشین امریکائی آزادانه از فضای کشور ایران عبور نمایند؛ پس  

را جهت    دوست دیرینۀ طالبان )پاکستان( قرارگاه های نظامی خود حامی و  که  و آن اینوجود دارد  

؛  است   مواجه اقتصادی    تورم بیسابقۀ  با    پاکستان   . باشد   در اختیار امریکا قرار دادهعلیۀ طالبان  استفاده  

به    IMFگو با مقامات امریکائی و دریافت قرضه از  و    هفتۀ قبل لوی درستیز پاکستان جهت گفت 

جهت دریافت  پاکستان    و که امریکا  حدس را تقویت میبخشد  این    "الظواهری" قتل  .  واشنگتن سفر نمود 

 . د نبه توافقاتی رسیده باشقرضه 

به کشور های همسایه نیز این  در داخل قلمرو افغانستان  امریکائی    طیارات بدون سرنشین  حملۀ   -

ایران از   در میان همسایه های افغانستان، . ند زن به عمل مشابه دست جرأت را خواهد داد تا در آینده 

یان طالبان و قوای  م خبر درگیری چندین بار  تکنالوژی پیشرفتۀ "درون" برخوردار است و تا کنون  

عدم انعطاف"  "سیاست تفنگ" و "  نخواهد بود اگر  شکجای    به نشر رسیده است.سرحدی ایران  

طیارات    "حمالت  دور جدیدی از  و    را بسر آورد جامعۀ جهانی  طالبان باالخره حوصلۀ همسایه ها و  

 . افغانستان آغاز گردد " در داخل بدون سرنشین

اجرائی"  بتاریخ یازدهم فبروری سال جاری، "جو بایدن" رئیس جمهور امریکا طی یک "فرمان   -

فدرال" دولت    ذخیرهدالر پول "د افغانستان بانک"  را که در "بانک  ملیارد    ۷از جملۀ    اعالن نمود که

به قربانیان حادثۀ یازدهم سپتامبر اختصاص  آنرا  ملیارد دالر    ۳.۵  بلغ ممیگردید،    نگهداری امریکا  

و اظهار  بر شمردم  را    "جو بایدن"مشکالت حقوقی این فرمان  در همان وقت طی مقاله یی    میدهد.

حتی خود دولت بایدن نیز تا هنوز بدرستی تفصیل پروسۀ مصادرۀ دارائی یک کشور    داشتم که :"

در فوق نیز ذکر گردید که در پی  "  خارجی و اعطای آن به اتباع کشور امریکا را بدرستی نمیداند. 

منحیث    "الظواهری". قتل  داشتن هر نوع ارتباط با القاعده را رد مینمودند توافقنامۀ "دوحه" طالبان  
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  ۳.۵  بلغ مبه محکمۀ فدرالی امریکا بدهد تا  را  حجت  میتواند این  همکاری طالبان با القاعده،  ثبوت  

بعبارت واضحتر:  اعطا کند.    به قربانیان حادثۀ یازدهم سپتامبر   "د افغانستان بانک"  راپول  ملیارد دالر  

 را خواهد پرداخت.  "الظواهری" بهای مرگ  ملیارد دالر ۳.۵ملت افغانستان 

دهشت افگن توسط  جنگ علیه القاعده و گروه های  اعالن  بعد از حادثات یازدهم سپتامبر و   -

  و   ند زده ایک "دشمن قهار" را بر دار  سر  جمهور امریکا  هر یک از روئسای  امریکا و متحدین،  

صدام حسین و زرقاوی را بقتل رساند،    " جورج بوش ":  نموده اند زور و صالبت  اظهار  بدین گونه  

ی که تهدید برای  دشمنان از میان برداشتن  را.   "دونالد ترمپ" البغدادی  و   "اوباما" اسامه بن الدن را،

که  "جو بایدن"    مؤثر بوده است.  از دولت  طبعاً در جلب حمایت مردم  امریکا باشد    امنیت و منافع  

بمشورۀ دوستان تن داد و  سیاسی در داخل و خارج کشور رنج میبرد،  محبوبیت    درجۀ  پائینترین  از

   کالبد سیاسی اش دمد.رمقی در دشمن مرگ اگر تا باشد را بیازماید  بخت خود تا  خواست  

طالبان در فراهم نمودن ابتدائی ترین امکانات زندگی برای ملت ناکام بوده اند.  در طول این یکسال 

ملت وفا نکرده    ا طالبان بجز وعده و وعید های میان خالی، تاکنون به هیچ یک از وعده های خود ب

امریکائی در داخل قلمرو افغانستان    حملۀ طیارات بدون سرنشین   طالبان باید درک نموده باشند که   اند.

بپائین    نخوت "الظواهری" باید طالبان را از برج  حمله بر    نی اولین و نی هم آخرین حمله خواهد بود. 

نه آنکه    ،رجوع کنند   ند و صادقانه به ملت راز دروغ و گزافه دست بردا بیشتر از این   و آورده باشد  

با صدور فرمانهای پی در پی در برابر ملت گرسنه و مظلوم افغانستان و خصوصاً ضعیفترین قشر  

 جامعه )خانمها( قدرت نمائی کنند؛ بفحوای "سنگ اگر سخت است جای شیشه سنگدان بشکند." 

 امریکا  ورجینیا، ایالت  –  ارسالئی طارق

 


