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آس�شیتدپرس ادعا کرد:

ایمن الظواهری رهبر القاعده کشته شد | بایدن جزئیات حمله را شرح م� دهد
یک مقام ارشد دولت آمریکا با تایید انجام حمله پهپادی به هدف� در کابل، گفت در این حمله یک عض� ارشد «القاعده»، که طبق اخبار تأییدنشده سرکرده این

سازمان تروریست� است، از بین رفت.

 به گزارش همشهری آنالین، ب�د از انتشار گزارش هایی درباره حمله ه�ایی منتسب به آمریکا در کابل، پایتخت افغانستان که با محک�میت از س�ی گروه
طالبان نیز همراه شد، واشنگتن انجام دادن این حمله را تایید کرد.

یک مقام ارشد دولت آمریکا بامداد سه شنبه با تایید انجام حمله پهپادی به هدف� در کابل، گفت در این حمله یک عض� ارشد سازمان تروریست� «القاعده» از
بین رفت.

به ن�شته رسانه های آمریکایی، در بیانیه این مقام که نام یا سمتش فاش نشد، آمده است: «در آخر هفته، ایاالت متحده یک عملیات ضد تروریست� را علیه
یک هدف مهم القاعده در افغانستان انجام داد. این عملیات م�فقیت آمیز بود و به غیرنظامیان تلفات� وارد نشد».

کاخ سفید نیز ط� بیانیه ای اعالم کرد که «ج� بایدن» رئیس جمه�ر آمریکا بامداد سه شنبه در م�رد عملیات «م�فقیت آمیز علیه هدف مهم القاعده» در
افغانستان صحبت خ�اهد کرد.

برخ� منابع رسانه ای تحلیل کردند که تنها هدف مهم القاعده در افغانستان، «أیمن الظواهری» سرکرده این سازمان تروریست� است.

همزمان، خبرگزاری «آس�شیتدپرس» نیز به نقل از منابع امنیت� و اطالعات� در دولت آمریکا ن�شت: «در حمله روز یکشنبه آمریکا به کابل در افغانستان، ایمن
الظواهری سرکرده سازمان تروریست� القاعده کشته شده است».

خبرنگاران آمریکایی درباره الظواهری ن�شتند: «هیچکس از زمان بن الدن، در القاعده نف�ذی که ظ�اهری دارد را نداشت. این افراط� مصری االصل، الهام بخش
جنبش های تروریست� بود و دهه ها هدف ایاالت متحده قرار داشت».

خبرگزاری «رویترز» نیز گزارش داد که این حمله پهپادی ت�سط سازمان اطالعات مرکزی آمریکا (سیا) در روز یکشنبه در کابل انجام شده است.

رویترز درباره سرکرده سازمان تروریست� القاعده ن�شت: «از سال ۲۰۰۱ برای سر الظواهری جایزه ۲۵ میلیون دالری ت�یین شده بود. او عالوه بر برنامه ریزی
حمله ۱۱ سپتامبر، در پشت حمله به ناوشکن آمریکایی یو.اس.اس ک�ل که در سال ۲۰۰۰ انجام شد و ۱۷ مل�ان آمریکایی در آن کشته شدند، قرار داشت.

وزارت ام�ر خارجه آمریکا نیز م� گ�ید او در بمب گذاری های آگ�ست ۱۹۹۸ در سفارت های ایاالت متحده در کنیا و تانزانیا که منجر به کشته شدن ۲۲۴ نفر شد،
نقش داشته است».
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