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 ۲۰/۰۵/۲۰1۳ نیما

 اسامه بن الدن
 

 94اسامه هفدهمین پسر از   ریاض دیده به جهان گشود  در نزدیکی 1591مد بن عواد بن الدن، در سال اسامه بن مح
. پدرش اهل َحَضر موت یمن و مادرش اهل سوریه بود و اسامه تنها پسر این مادر، بودفرزند شیخ محمد بن الدن 

 .ترین پسر خاندان بن الدن است کوچک
اش به جده رفتند و تحصیالتش را در آن شهر ادامه   دوران کودکی اسامه در مدینه سپری شد، اما پس از مدتی خانواده

 .التحصیل شود در رشته اقتصاد و مدیریت دولتی، از دانشگاه ملک عبدالعزیز فارغ1515داد تا این که توانست در سال
گردد.   برمی 151۳های اصولگرای اسالمی به سال  اسامه با گروه اولین پیوند های اصولگرای اسالمی گروهآشنایی با  

ن دادند. او در همی تشکیل می "های وابسته به سازمان "اخوان المسلمین پوهنتونها و هم  ها را هم کالسی این گروه

 .شود " آشنا میدوران است که با "جماعت اسالمی
های عربستان و  مقام به خصوص اسامه مورد اعتماد  اطالعاتی عربستان  الدن در سازمان بن وصبه خصجایگاه 

پیوندهای او با این شاهزاده  155۰های نخست دهه  محرم شاهزاده ترکی فیصل، رئیس سازمان اطالعات بود. در سال
ای جاسوسی اسراییلی، او را از ه سازمان به خصوص  های اطالعاتی خارجی، به سعودی چنان محکم بود که سازمان

 .انگاشتند مأموران سعودی و حتی از مدیران سازمان اطالعات سعودی می
نیروهای شوروی به  1515دسامبر سال  27در های مسلح افغان حمله شوروی به افغانستان و جذب اعراب به گروه 

های مسلح افغانی به پاکستان شد. دولت  وهافغانستان حمله کردند. این امر موجب مهاجرت تعداد زیادی از اعضای گر
بر مبنای این عقیده که جنگ با روسیه  اعراب بسیاریداد و همین امر باعث شد،  نهاآادامه فعالیت را به  پاکستان اجازه  

 .به مثابه جهاد با کمونیسم است، جذب این حرکت شوند
وارد خاک افغانستان شد، اما در ابتدا با  159۲بن الدن در سال  سی آی ا  ورود به افغانستان و برقراری رابطه با 

تجهیزات عظیم ساختمانی و راهسازی که سفیر عربستان در پاکستان در اختیارش گذاشته بود، مشغول راهسازی، 

 .های صحرایی در افغانستان شد  کلینیکسنگرسازی، احداث تونل و 
های هنگفت عربستان به روی جهاد  عات عربستان، راه را برای سرازیر شدن پولدوستی اسامه با رئیس سازمان اطال

 .در افغانستان باز کرد
اگرچه در اوایل اسامه وارد جنگ نشد، اما بعدها توسط عبدهللا عزام به یک مبارز و فرمانده جسور مبدل گردید و 

های  تدارک سالح لیتؤومسح افغانی رابطه داشت، های مسل با گروه CIA ها قبل بوسیله سازمان  که از مدت امریکا
 .مورد نیاز گروه او را بر عهده گرفت

" را به عنوان نخستین االنصار بن الدن "بیت 1594ر سال د سیس نخستین قرارگاه مجاهدان عرب توسط بن الدنأت 

 .بسازد توانست قرارگاه دیگری هم 1591قرارگاه مجاهدان عرب در پیشاور تأسیس کرد و تا سال 
در شهر پیشاور پاکستان و در توافق دو جانبه اسامه بن  1599 ستآگ 11گروه القاعده در ابتدا در گیری القاعده  شکل 

 .الدن با دکتر عبداله عظام ایجاد گردید
ق و تر عظام در خصوص ماهیت فعالیت القاعده و توسعه آن به سایر مناطکاداز همان ابتدا میان اسامه بن الدن و 

موجب شد، بن الدن تسلط بیشتری بر  الا عم 1595تر عظام در سال کاد. ترور شورها اختالف نظر وجود داشتک

 .سازمان القاعده پیدا کند
عقب نشینی نیروهای شوروی سابق  عقب نشینی شوروی از افغانستان، بازگشت بن الدن به عربستان، تبعید به سودان 

دن به عربستان سعودی گردید، اما بروز اختالف نظر میان وی و خاندان از افغانستان موجب بازگشت اسامه بن ال
 یی که متعاقب حمله صدام حسین به کویت صورت پذیرفته بود موجب امریکاحاکم سعودی بر سر حضور نیروهای 

 .در آنجا باقی ماند 1551تبعید و تا  وعبه سودان به ن 155۲امه در سال ، اسشد
های اسالمی در سودان  ها و نهضت بین المللی با حضور گروه انسکنفر 1551در سال نستان بازگشت بن الدن به افغا 

، وی و تعدادی از ها یان اسامه بن الدن و این گروهبرگزار شد، در جریان این اجالس و با هماهنگی بعمل آمده م
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ننگرهار افغانستان  والیتشهر جالل آباد مرکز  هواپیمای افغانستان به این کشور منتقل و در حاشیه   همراهانش بوسیله  

 . مستقر گردید
تا آن زمان هنوز این منطقه تحت کنترل دولت اسالمی افغانستان به رهبری برهان الدین ربانی قرار داشت و اسامه بن 

" و یکی از خالص"مولوی یونس  های مجاهدین و مشخصاا  الدن تا زمان تسلط طالبان بر جالل آباد تحت حمایت گروه

 .فرماندهانش به نام "مهندس محمود " قرار داشت
 : آشنایی با طالبان

گردد و  آشنایی و رابطه بن الدن با طالبان به زمان انتقال وی و همراهانش به قندهار، مرکز فرماندهی طالبان بازمی

 .شدتوسعه و درهم تنیدگی روابط میان اسامه بن الدن و طالبان از این زمان آغاز 
کند؛  القاعده در تفکراتش جهان را به دو دسته تقسیم می سپتامبر و اتهام القاعده به دست داشتن در آن11حوادث 

در دارالکفر قرار دارد و مقابله با آن جزء ایدئولوژی و واجبات شرعی القاعده است.  امریکا  دارالکفر و داراالیمان
شود، آن کانون باید مورد هدف قرار  هر جایی که نسبت به مسلمانان ظلم می در جایگاه ظلم است و در امریکابنابراین 

 .گیرد
رفت، اما در حال حاضر مبارزه با  باید از بین می امریکازمانی اولویت اول مبارزه با الحاد و کمونیسم بود که با ابزار 

 .در اولویت اول القاعده قرار دارد امریکا
آورد  سپتامبر کاخ سفید که القاعده را یک گروه تروریستی بشمار می 11موجب گردید تا پس از وقوع حوادث نظر این 

ها  ییامریکااشغال نظامی افعانستان را بدست   ن برآید و همین بهانهآعه معرفی کرده بود، درپی نابودی و عامل این واق

 .داد
 :اامریکبن الدن ساخته و پرداخته غرب و  

به  امریکا" رئیس جمهور سابق فرانسه، دو هفته قبل از حمله نظامی " مشاور عالی "فرانسوا میترانژاک اتالی " 

های  در افغانستان با آنها درگیر است و آنها را گروه امریکاهایی که  گروه :افغانستان در نشریه اکسپرس نوشت

 .آنها را بوجود آورد امریکا به خصوص ب و هایی هستند که خود غر نامد، همان گروه تروریستی می
هستند که منابع مالی آنها را سی آی ا  ها از جمله بن الدن شاگردان سابق سازمان  افزاید: رهبران این گروه اتالی می
های بزرگ غربی به سراسر جهان مخابره  های مرگبارشان را شرکت کردند و پیام و متحدان نزدیکش فراهم می امریکا

بر علیه  ه بن الدن را شکل داد و امروز همکردند. در یک کالم، این امکانات سیاسی، فنی و مالی غرب بود ک می

 .طغیان کرده است امریکا
ترین مقامات در دولت فرانسه با گروهی از عالی  بدانیم، وی در زمان حضورشیابد که  سخنان اتالی زمانی اهمیت می

 .نمودند، اطالع داشته است ها طراحی می ییامریکامراوده و از آنچه  امریکاامنیتی 
  :بر به خدمت گرفتن گروه های افغانسی آی ا  تاکید رئیس سابق  

شفاخانه  پوهنتون خرین روزهای عمرش را در هنگامی که آسی آی ا  " رئیس سابق "ویلیام کیسی 1591در سال 
گذارند، اطالعات مهمی را از دخالت های این سازمان در مناطق مختلف جهان در اختیار "وود وارد "  جورج تاون می

 .یی قرار داد که یکی از این مناطق افغانستان بودامریکانویسنده مشهور 
هایی را در افغانستان به عنوان  غاز دهه هشتاد کوشید، گروهگفته بود که سیا چگونه از آ "وود وارد"کیسی برای 

 .مامورین خود استخدام کند
پرده برداشتن از ماجرای " بخاطر جنجالی "روزهای اخیر رئیس جمهور وود وارد که پیش از آن بخاطر انتشار کتاب

های مخفی  نتشار کتاب "نقاب جنگشهرت یافته بود، با ا امریکا" رئیس جمهور ننیکس"" که سبب رسوایی "واترگیت

 .زد امریکاهای  بار دیگر دست به افشاگری علیه سیاست 1591-1591" سی آی ا  
کند، کیسی روابط خاصی با مامورین امنیتی عربستان و پاکستان داشته تا بدین وسیله  دراین کتاب وود وارد برمال می

ها به داخل  های جهادی به ایران جلوگیری و از طریق افغان های افغانی نفوذ و از نزدیکی گروه در میان برخی از گروه

 .خاک اتحاد شوروی نفوذ کند
 :امریکاگواهی رئیس سابق امنیت ملی  

گفته بود، در  " واتوررزبوا"نیز به خبرنگار فرانسوی نشریه  امریکا" رئیس سابق امنیت ملی ژنسکیبر"چنانچه 

 .مان استخبارات پاکستان و سعودی رفیق راه ما بودمبارزه علیه سربازان روس در افغانستان، ساز
ها بر این تصور بودند که مبارزه استقالل طلبانه مردم افغانستان علیه تهاجم اتحادشوروی، بهترین  ییامریکادر واقع 

 .موقعیت را برای آنان فراهم خواهند کرد، تا به قدرت و عظمت شوروی ضربه بزنند
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  :ریاض و اسالم آباد -بن الدن مهره واشنگتن 

 فبروی نویسد: در را روشن ساخته می امریکاهای  " بخشی از این سیاستیی "نیشینامریکا نشریه   1555در سال 
ها درپی مقاومت مردم افغانستان به نتیجه  ریاض و اسالم آباد برای خروج روس -های هماهنگ واشنگتن تالش 1595

های غیر افغانی نیز به پاکستان بیایند.  های افغان، گروه شنگتن موافقت کرد، برای حمایت از گروهرسید. در آغاز وا

 .یکی از این افراد مورد موافقت از کشور سعودی و اسامه بن الدن نام داشت
 :رابطه با بن الدن اثبات کننده وجود این ارتباط است در

نگتن، هنگامی که مقامات دو روز پس از انفجارهای عظیم نیویورک و واش
الدن را مسؤول این عملیات دانستند و طالبان )تحت حمایت  ، بنامریکاامنیتی 

" ن الدن مقصر شمردند، "وینس گارونخویش( را به خاطر حمایت از ب
علیه اتحاد شوروی در افغانستان و یکی از  امریکامدیر ارشد جنگ مخفی 

سی درباره بن الدن گفت: این که  با بی بی  مقامات پیشین سیا در مصاحبه
بود و یا ما به وی پول و آموزش  سی آی ا  گویند بن الدن مامور سازمان  می

دادیم یک افسانه است. او در جنگ مستقیم با شوروی شرکت نداشت، نقش 
بزار با کسانی سرو کار داشت که اسی آی ا  وی عمدتاا گردآوری پول و امکانات در افغانستان بود. در پاکستان سازمان 

 .های افغانی را می نمود مین تدارکات گروهأاصلی آموزش و ت
بالطبع در این عملیات عربستان سعودی و پاکستان نیز شرکت داشتند و آقای وینسن گارون هرچند خواسته، رابطه 

 .یید تلویحی همین مطلب استأتکذیب کند، اما محتوای سخنانش ت مستقیم با بن الدن را
 :از طالبان مریکااحمایت عربستان و  

در پاکستان شکل  1554گزارش داد که گروه طالبان از اواسط سال  1551" در سال یی "یو اس نیوزامریکانشریه 

 .در افغانستان پیشروی کرد امریکاگرفت وسپس به حمایت عربستان و 
یی امریکامودند؛ اما مقامات تعجب ن امریکاگران سیاسی از این اقدام  این نشریه اضافه می کند که بسیاری از تحلیل

 .دیدند منافع خود را دراین امر می
را در جنگ دوم جهانی اشغال کرد، دستور داد با پولند " با مسیحیت مخالف بود، اما وقتی چنانچه "آدولف هتلر

ما این های نازی را متعجب ساخت، هیتلر در توضیح این اقدامش گفت:  کشیشان برخورد نیک شود؛ این دستور ژنرال

 .رساند از بن الدن و طالبان هم همین مفهوم را می امریکاخواهیم، چون این امری به نفع ماست. حمایت  چنین می
  

 :بود امریکاهای  الدن ساخته و پرداخته سیاست مطرح شد بن ،ر نشست کارشناسی در بیشکک
که امروز در بیشکک برگزار شد، خبر کشته شدن اسامه مجلسی زستان در غهای سیاسی قر کارشناسان و شخصیت

در بوجود آوردن چنین اشخاصی  امریکاهای  ریزی شده دانسته و بر نقش سیاست الدن را یک اقدام از قبل برنامه بن
 .تاکید کردند

امن جلوه دادن  الدن را به منظور نا و همپیمانان آن، بن یکاامرکارشناسان حاضر در این نشست اظهار داشتند که 
سوخته به حساب آمد با وی همان    منطقه و جهان مطرح کرده و به میدان فرستادند و زمانی که دیگر برای آنان مهره

  .ای خود پیش از این نیز انجام داده بودند رفتاری را کردند که با دیگر همپیمانان منطقه

زستان با اشاره به اظهار نظر غشخصیت مطرح اجتماعی قر  "فپروفسور "عبدالحلیم رحیم جان ا  مجلس در این 
الدن، گفت: گزارش اوباما نشان  یی مبنی بر دخالت مستقیم نیروهای این کشور در عملیات کشتن بنامریکامقامات 

اند که این  عادی بوده   بلکه در منطقه دهد که بن الدن و نیروهای تحت امر نه در مناطق صعب العبور و کوهستانی می

  .الدن است یابی به اسامه بن ییان مبنی بر عدم دستامریکاامر بر خالف ادعاهای چندین ساله 

دهد آنان طی  زستان، چنین اظهاراتی با عقل و منطقه سازگار نیست و نشان میغسرشناس جامعه قر این چهره   به گفته  
  .اند دنیا دروغ گفتهسال اخیر به افکار عمومی  1۰

اظهار داشت: هر مجلس بیشکک نیز در این  (" معاون رئیس مرکز آموزشی رسول اکرم )صفدولت علی حسن ا  "

ها هدف اصلی خود از تهاجم به منطقه را مقابله با تروریسم و حامیان آن معرفی کردند، اّما با توجه به  ییامریکاچند 
  لشکرکشی آنان هدف دیگری باید برای این اقدام آنان متصور بود در منطقه و حجم امریکانظامی تنظیم 

  .الدن و جریان القاعده و اهداف آنان پرده برداشت توان از ساختگی بودن افرادی مانند بن است که میمنظور در همین 
دن اهداف پلیدشان در دهند به منظور برآورده ش و متحدان این کشور به خود اجازه می امریکاوی در ادامه تاکید کرد: 

  .الدن را ساخته و پس از پایان بازی آنان را از بین ببرند بازی سیاست افرادی همچون بن



 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

های آن را در  موکراسی و ارزشیموکراسی، چهره و جایگاه دیکید کرد که چنین برخوردی در زیر نقاب دأف تحسن ا  
  .ن آن را افشا کرده استبین افکار عمومی جهان تیره ساخته و دوگانگی در رفتار عامال

کید کرد: از بین رفتن اسامه أن مسائل سیاسی طی سخنانی کوتاه ت" از کارشناساهمچنین "سید حکیم حکیممجلس در این 
در منطقه نیست بلکه باید دید آنان در حال شروع چه بازی دیگری برای  امریکای پایان عملیات به معن الدن قطعاا  بن

  ندمنطقه و جهانیان هست
های خرابکارانه در کشورهای افغانستان،  الدن عملیات وی خاطر نشان ساخت که به طور قطع با کشته شدن بن

فتند پایانی نخواهد یافت چون گر پاکستان، عراق و دیگر کشورهایی که با نام القاعده هدف اقدامات تروریستی قرار می

 .متحدانش قرار داردو  امریکاچنین حرکاتی در جای دیگری در دستان  أمنش
 

 پایان
 

                                                                                                                       


