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بازی پاکستان با مطبوعات و افکار عامه و موضوع کشف موقعیت و
عملیات کشته شدن اسامه بن الدن

اوسامه بن الدن

جنرال مشرف

در این روزها خبرنگار مشهور امریکائی بنام سیمور هرش  Seymour Hershبا نشر یک مقاله
جنجالی 1در مورد کشته شدن تروریست بین المللی اوسامه بن الدن در ماه می سال  2011در خاک پاکستان  ،یکبار
دیگر موضوع کشته شدن اسامه بن الدن در داخل خاک پاکستان و در نزدیکی قشله عسکری پاکستان را بر سر زبان
ها انداخته است .اگر از نظر افغانستان دیده شود نتیجه گیری میشود که دولت پاکستان ،اردوی پاکستان و خاصتاً
استخبارات پاکستان در استفاده از مطبوعات  ،سیستم گروپ های فشار ،Lobbyist firmsکمپنی های اداره روابط عامه
 Public relation firmsو موسسات تفکر در جهت سیاست سازی  Think tanksامریکا تجربه عمیق دارند و روحیه
مردم عامه و سیاستمداران غربی را خوب میشناسند و حتی در همین واقعه روشن وواضح ،اصل موضوع که زندگی
آرام و محفوظ بن الدن ،تروریست بین المللی  ،درپاکستان در یک خانه بزرگ و محفوظ و آرام و در یک منطقه
مناسب تحت حمایت دولت و استخبارات پاکستان است ،به صورت جدی مورد سوال قرار نمیگیرد  .برخالف پاکستان
با عملیات اداره و استفاده از سیستم گروپ های فشار ،Lobbyist firmsکمپنی های اداره روابط عامه Public relation
 firmsو موسسات تفکر در جهت سیاست سازی  ، Think tanksمطبوعات ،سیاستمداران غربی و افکار عامه را از
اصل موضوع دور میسازند و بجای بحث در مورد سیاست استفاده از تروریزم و اسالم افراطی که روح و اساس
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سیاست داخلی و خارجی پاکستان از روز ایجاد آن است  ،بحث را تغیر داده و بحث داغ و جدی در مورد مسائل
فرعی مثل کدام ج نرال پاکستانی در عملیات حمله به بن الدن به امریکا کمک کرد و کدام جنرال پاکستانی به امریکا
راپور داد که بن الدن در کجا است را شروع کرده اند.
قبل از این عملیات سال  2011مقامات پاکستانی همیشه از موجودیت بن الدن در پاکستان انکار کرده
بودند و کوشش کرده بودند که نظریاتی را پخش نمایند که گویا بن الدن یا مرده است و یا در حال مرگ در افغانستان
است .مثال در سال  2002جنرال مشرف گفته بود" اگر بدون تشریفات صحبت کنم وی مرده است  ...وی مریضی
گرده دارد "2 ....جنرال مشرف رئیس جمهور و به اصطالح متفق امریکا و غرب در جنگ بر ضد تروریزم در این
مصاحبه با سی ان ان CNNادعا کرده بود " از نظر درجه اهمیت نظریات به نظر من نظریه درجه اول این است
3
که بن الدن مرده است و اگر نمرده است نظریه درجه دوم من اینست که وی در کدام جائی در افغانستان است".
اگر به یاد داشته باشیم در  2ماه می سال  2011بعد از اینکه قوای کماندوی امریکا بر خانه بزرگ،
راحت و محفوظ بن الدن که درفاصله  1.3کیلومتر از قشله عسکری کاکل پاکستان موقعیت داشت حمله کردند و بن
الدن کشته شد.

نقشه فاصله خانه بن الدن با قشله عسکری پاکستان
در دوم ماه می سال  2011بلند رتبه ترین مشاورامور ضد تروریستی اوباما در آن وقت  ،جان برینان
 ( John O. Brennanکه امروز رئیس سی آی ای است)  ،تصمیم حمله به خانه بن الدن را منحیث یک تصمیم بسیار

http://edition.cnn.com/2002/WORLD/asiapcf/south/01/18/gen.musharraf.binladen/
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دالورانه رئیس جمهور اوباما توصیف کرد  . 4عکس های پریشان اوباما و کابینه ای وی که حمله را توسط ویدیو
کمره و ستالیت لحظه به لحظه مشاهده میکردند به صورت وسیع در مطبوعات دنیا منتشر شد.

رئیس جمهور اوباما و اعضای کابینه امنیت ملی وی در حال مشاهده عملیات حمله بر بن الدن

حمله مذکور منحیث یک عملیات کماندوئی بر اساس معلومات استخبارات امریکا و بدون اطالع دولت
پاکستان توصیف شد که در نتیجه سالها کوشش استخباراتی و بالخره تحلیل و تثبیت استخبارات حاصله از کشف
مکالمات تیلفونی قاصد اوسامه بن الدن و مشاهدات استخباراتی به نتیجه رسید .البته دولت پاکستان با چاالکی و سیاست
معمول خود توجه دنیا را به مسائل غیر از اینکه اوسامه بن الدن در پاکستان و در پهلوی قشله عسکری پیدا شده بود
معطوف ساخت .از یک طرف اعتراض تجاوز به حریم ملی خود را بلند کرد ،از طرف دیگر زنان و اطفال باقیمانده
در خانه بن الدن را با جرم اقامت بدون ویزه محبوس و محاکمه و جریمه کرد " .قاضی جزای زنان و دختران اسامه
بن الدن را  45روز حبس و  10000کلدار جریمه نقدی اعالم کرد "5 .از طرف دیگر پاکستانی ها مثل همیشه باز هم
کوشش در انداختن مالمت ی بر افغانستان کردند ،طوری که اخبار مشهور و معتبر واشنگتن پوست فردای آن عملیات
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http://www.washingtonpost.com/national/osama-bin-laden-killed-in-us-raid-buried-atsea/2011/05/02/AFx0yAZF_story.html
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http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/pakistan/9180395/Court-orders-Bin-Laden-widowsdetention-after-serving-45-days-in-prison.html
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حمله بر بن الدن چنین نوشت " :یک مقام امنیتی پاکستان اظهار داشت که صاحبان خانه که بن الدن در آن زنده گی
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میکرد دو نفر افغان بودند به نام های ارشاد و طارق".
در این مقاله ای جنجالی که که در ماه می سال 2015درنشریه ای نقد کتاب لندن London Review of
 ، Booksبه عنوان "کشتن اوسامه بن الدن "  ،The Killing of Osama bin Laden7به نشر رسیده است ،
سیمور هرش یک روایت جدید از کشف موقعیت و عملیات کشته شدن اوسامه بن الدن را عرضه میکند که با آن
معلومات رسمی و روایتی که بعد از کشته شدن اوسامه بن الدن  ،از طرف دولت امریکا در ماه می سال 2011
انتشار یافته بود تفاوت دارد.
سیمور هرش نوشته است که تحقیقات وی با اتکا به صحبت ها با اشخاص عمده  ،باخبر و کلیدی پاکستانی و
امریکائی که نام نمیبرد صورت گرفته است و نتیجه گیری و روایت دیگری از جریان واقعات کشف و عملیات حمله
و کشتن اسامه بن الدن را به دست آورده است که در مقاله خود تشریح کرده است .تشریح واقعات توسط سیمور
هرش با تشریحات رسمی انتشار یافته از طرف دولت امریکا در ماه می سال  2011در سه موضوع عمده ذیل تفاوت
دارد:
 .1سیمور هرش ادعا میکند که در این عملیات قوای کماندوی امریکا بر خانه اوسامه بن الدن در ایبت آباد
پاکستان در ماه می سال  ،2011اصالً اوسامه بن الدن در حالت حبس از طرف دولت پاکستان قرار داشت .
سیمور هرش ادعا میکند که پاکستان در سال  2006اوسامه بن الدن را بدست آورده بود و تا وقت عملیات
سال  2011اوسامه بن الدن در همان خانه توسط پاکستان به صورت محبوس نگهداشته شده بود.
 .2سیمور هرش ادعا میکند که صاحب منصبان بلند رتبه اردوی پاکستان از عملیات قوای کماندوی امریکا در
ماه می سال  2011قبالً باخبر بودند و همکاری مهم و کلیدی در موفقیت این عملیات قوای کماندوی امریکا
انجام دادند.
 .3سیمورهرش در این مقاله خود مدعی است که در حقیقت یک صاحب منصب استخباراتی بلند رتبه پاکستانی
در بدل بدست آوردن جایزه  25ملیون دالری اعالن شده از طرف امریکا موقعیت اوسامه بن الدن را به
دولت امریکا راپور داده بود.
یک تعداد ناظران سیمور هرش را به استعمال شدن توسط صاحب منصبان آی اس آی متهم
کرده اند ،فلیپ کارتر در مجله سلیت  Slate Magazineدر تبصره بر روایت هرش از واقعه چنین نوشته است" :
بدون تعجب با در نظرداشت منابع پاکستانی که به هرش معلومات داده اند ،روایت را که هرش از واقعات عرضه
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میدارد به صورت بسیار مناسب با منافع جنرال های پاکستانی مطابقت دارد .8 ".یک تعداد دیگرناظرین قسمت های
از مدعیات هرش را تائید کرده اند ،به شمول کارالتا گال خبرنگار مشهور اخبار معتبر نیویارک تایمز که سال ها در
افغانستان و پاکستان خبرنگاری کرده است و اولین کسی بود که در کتاب مشهورش بنام "دشمن غلطWrong " 9
 enemyکه در ماه اپریل  2014نشر شده بود در این مورد نوشته بود که یک شعبه خاص آی اس آی محافظت و
امور مربوط به اوسامه بن الدن در پاکستان را به عهده داشت .کارالتا گال در مورد این مقاله اخیر سیمور هرش
تبصره کرده است و اشاره کرده که منابع مطبوعاتی پاکستانی ( بنا به گفته ای بعضی ها قصداً و به امر آی اس آی)
بعد از نشر مقاله سیمور هرش از چهره این جنرال پاکستانی پرده برداشته اند  .کارالتا گال بر اساس راپور فوق
مطبوعات پاکستانی در این مقاله نیویارک تایمز خود مینویسد که آن جنرال آی اس آی پاکستانی که به گفته هرش
 25ملیون دالر جایزه یافتن موقعیت بن الدن را از امریکا گرفته و موقعیت اوسامه بن الدن را به امریکا راپور داده
است برید جنرال عثمان خالد میباشد ،10که به قرار راپور سیمورهرش امروز آن جنرال (برید جنرال عثمان خالد) با
فامیلش در امریکا زنده گی میکند.
و اما بعداً معلوم شد که همین نام گرفتن برید جنرال عثمان خالد توسط مطبوعات پاکستان هم یک بازی
دیگر آی اس آی بوده است که کارالتا گال و تعداد زیاد ناظران دیگر را به اصطالح معمول در افغانستان " پشت نخود
سیاه روانه کرد ".چون برید جنرال عثمان خالد از سال ها قبل در لندن زندگی میکرده است و در سال  2014از اثر
مرض سرطان در لندن فوت شده است .فامیل برید جنرال عثمان خالد در لندن در این مورد اعتراض کرده اند که این
اتهام نا روا بر پدر آنها وارد شده است بخاطری به گفته آنها برید جنرال عثمان خالد از بیست سال قبل از اردوی
پاکستان متقاعد بوده است .11
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http://www.slate.com/articles/news_and_politics/foreigners/2015/05/seymour_hersh_s_london_review_of_b
ooks_investigation_of_the_osama_bin_laden.html

http://www.amazon.com/The-Wrong-Enemy-Afghanistan-2001-2014/dp/0544046692
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http://www.nytimes.com/2015/05/12/magazine/the-detail-in-seymour-hershs-bin-laden-story-that-ringstrue.html
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برید جنرال متقاعد اردوی پاکستان عثمان خالد در لندن
دیده میشود که در سرتاسر این روایت ها ،قصه ها  ،عملیات و راپور ها پاکستان و جنرال
های اردوی پاکستان برنده باقی مانده اند .و این به خاطری است که آنها به مهارت از استخبارات و مطبوعات برای
مقاصد خود استفاده میکنند  .پاکستانی ها ملیون ها دالر را بر سیستم گروپ های فشار ،Lobbyist firmsکمپنی های
اداره روابط عامه  Public relation firmsو موسسات تفکر در جهت سیاست سازی  Think tanksمصرف
میکنند تا بر سیاستمداران و افکار عامه در غرب نفوذ کرده و سیاست ها را به سمت منافع پاکستان هدایت کنند .به
صورت مثال در مورد یک عملیات پالن شده جابجا کردن پرسونل آی اس آی در موسسات تفکر در جهت سیاست
سازی  ، Think tanksدر یک نشریه ناظر موسسات تفکر در جهت سیاست سازی  Think tank Watchچنین
نوشته شده است " :عایشه صدیقه یک مبصر سیاسی که قبال در دولت پاکستان کار میکرد و کتاب مشهور وی بنام
کمپنی اردو  Military inc.12ناظران منطقه را از درجه قدرت اقتصادی و فعالیت های اردوی پاکستان حیران کرده
بود ،روز پنجشنبه با یک بیان کوتاه انترنتی  Tweetاطالع داد که شش سال قبل یک دیپلمات پاکستانی به یک
امریکائی اعتراف کرده بود که آی اس آی  ISIبرای جابجا کردن و نفوذ کردن در موسسات تفکر در جهت سیاست
13
سازی  Think tanksدر واشنگتن دی سی سرمایه گذاری کرده است  ،اینک بالخره آی اس آی موفق شد".
بنا بر آن نتیجه گیری این است که استخبارات و دولت پاکستان با استفاده از طرق مختلف بر
افکار سیاستمداران  ،اهل مطبوعات و افکار عامه تاثیر میگذارند و از آنها استفاده میکنند .و بر همین دلیل است که
اشخاص و ممالک محروم از این نوع مهارت ها با کوچکترین مشکل مورد فشارو حمله وتعزیرات وغیره قرار
میگیرند ،مگر پاکستان توانسته است که با مرتکب شدن بزرگترین تخلفات از قوانین بین المللی یا بین الدول بازهم

http://www.amazon.com/Military-Inc-Inside-Pakistans-Economy/dp/0745325459
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http://www.thinktankwatch.com/2013/07/pakistan-intelligence-infiltrates-us.html
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د پاڼو شمیره :له  6تر7
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

موقعیت های خود را در سطح بین المللی به شکلی از اشکال محفوظ نگهدارند .درس برای افغانستان و افغان ها در
این است که باید متوجه باشند که پاکستان با بزرگترین قدرت ها و اتحادیه های بین المللی با استفاده از طرق مختلف
بازی میکند و بر قرار داد ها و تعهدات و موافقت نامه ها پایدار نبوده و نیست ،افغانستان نباید تصور کند که پاکستان
بر موافقتنامه ها و تعهدات با دولت افغانستان صادق خواهد بود.

ختم

د پاڼو شمیره :له  7تر7
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

