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 ۲۰۲۲   آگست، ۰۸                                                                                 بی بی سی

 م. نظام

؛ مرگ جاسوسی که مامور دستگیری بن «را برای من بیاورسر بن الدن »

 الدن شد

 سیبیبرند دبوسمن جونیور، بی
 

 

 
 

 سی بی در تلویزیون ان ۲۰۰۵گری شرون در سال  توضیح تصویر،

 تبصرۀ استقالل خپلواکی در شناخت گری شرون: –اول 

یکی از جاسوسان زبر دست سی آی آ می باشد که وظایف متفرقۀ « گری شرون»بدون شک 

جاسوسی و استخباراتی را در مأموریت های بیرون ایاالت متحدۀ امریکا پیشبرده است، ولی چون 

نامبرده سال های متوالی و مراحل مختلفه منحیث شخصیت استخباراتی نهایت فعال امریکایی در 

 «مسعود که خود وابستۀ استخباراتی با ممالک متعددی بود»نگ با افغانستان و داشتن ارتباطات تنگات
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، فعالیت های روابط داشتهم  9۰و  ۸۰حتی در مجموع با شورای نظار از همان دهه های  و

 می باشد. برخورداراز اهمیت زیادی در سرنوشت مردم ما « گری شرون» جاسوسی

ش در همان مرحلۀ اول مطالب متعدد در زمینۀ ارتباطات ائتالف شمال، شخص مسعود و برادران 

از سال « ونرشگری » فعالیت های سی آی ا، رشوه دهی های بزرگ و معاشات نقدی از جانب

های زیاد در مطبوعات خارج از افغانستان منتشر گردیده است. داستان اخذ پول هنگفتی ذریعۀ  

به نمایندگی از برادرش و بعداً کستان شهر پشاور پا« دینز»در هوتل معروف  «ضیاء مسعود»

با آن فامیل بوده است. بار ها ازینکه مأمورین « شرون»منکر شدن وی هم در جملۀ فعالیت های 

استخباراتی سی آی ا با هلیکوپتر و حتی با یابو با مبالغ هنگفتی پول نقده در بکس و خورجین ها به 

 ی نشر گردیده است.رفته اند، اخبار« احمد شاه مسعود»پنجشیر و به دیدن 

که برج های مرکز تجارت جهانی نیویارک مورد حملۀ محیرالعقول  ۲۰۰1سپتمبر سال  11صبح 

« داحمد شاه مسعو» القاعده واقع شد، شبکۀ خبری ای بی سی ویدیو کستی را به نمایش گذاشت که 

طح کلی که سرا در منزلش در پنجشیر نشان میداد که بر روی زمین نشسته بود و میز مستطیل ش

آن تقسیم بندی گردیده بود، در حالیکه سنگ های قیمتی معادن افغانستان منجمله زمرد ناب کوهای 

که قسمتی از راه را در آن عصر طالبان « گری شرون»پنجشیر در هر قسمتی به چشم میخورد، با 

ز انکاری را ا با قاطر مسافرت نموده بود، مالقات داشت. این کست در حقیقت قسمت های غیر قابل

با سی آی ا و مصارف هنگفتی از پول نقد که در راپور ضمیۀ بی  «احمد شاه مسعود» ارتباطات 

 بی سی هم مطالعه میفرمایید، تشریح و بیان می نمود.

ت به ایاالت متحده که گویا مبالغی هنگف« بن الدن» ناگفته نماند که سی آی ا و امریکا برای تسلیمی 

قراری بستند که در اثر عدم اجرای پیمان مذکور، آوازه « احمد شاه مسعود»با  هم پرداخت گردید،

 ها اینست که قتل مسعود با همکاری فهیم و گروه وی به نحوی صورت گرفت. خداوند عالم است.
 

صورت میگیرد، صرف همانطور که راپور بی بی سی  ۲۰۰1سال  11در آوانیکه حمالت سپتمبر 

به تقاعد سوق داده شده بود، به خاطر شناسایی، سابقه « گری شرون»حالیکه  هم تأیید می نماید، در

دار و ارتباط نامبرده با اعضای ائتالف شمال که با آنان سوابق طوالنی و اعتماد داشت، یعنی بعد 

مأموریت مهمی را تفویض نمود تا با ارتباط « شرون»از مرگ مسعود هم سی آی ا فوراً برای 

 برای پالن اشغال افغانستان فعالیت هایی انجام دهد. ،«مثال عبدهللا عبدهللا» جدیدی با شورای نظار 
 



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

کتابی از خاطرات بازگشت  « First in–اولین ورود » به نام  ۲۰۰5در سال  «گری شرون» 

مل در طیاره حاز طریق پاکستان خودش و سی آی ا به افغانستان در حالیکه بازهم پول نقد زیادی را 

می نمود، منتشر نموده است که به آسانی بدست می آید و چگونگی ارتباطات وی با شورای نظار و 

 فعالین آن گروه تشریح شده است.
 

 امور سی آی ا:م «گری شرون» مرگ  دوم: راپور بی بی سی بعد از

های مرکز تجارت جهانی و پنتاگون پس از حمالت  در حالی که ویرانه - ۲۰۰1سپتامبر  19روز 

 یی آمریکا )ساون، مامور سازمان اطالعات مرکزی گری شر -سپتامبر هنوز در آتش بودند  11

الدن را دستگیر کن، بن»کرد: ای از دستورات را دریافت  (، وارد دفتر رئیسش شد و مجموعهآ

ایمن الظواهری، معاون   در مورد «.ای روی یخ خشک بیاور اینجا بکش و سرش را در جعبه

الدن، و بقیه اعضای حلقه مرکزی القاعده، دستورات به همان اندازه صریح بود: اسامه بن

  «.سرهایشان را به نیزه کنید»

هایی بودند که نظامی، اولین آمریکاییماموران شبه ظرف چند روز، شرون و گروهی متشکل از 

و همچنین  -یی محدود بود  های ماهوارهوارد خاک افغانستان شدند که تجهیزاتشان کمابیش به تلفن

 ۷ها دالر پول نقد برای جلب حمایت متحدان احتمالی به همراه داشتند. چند هفته بعد، در  میلیون

د را به افغانستان که تحت حاکمیت طالبان بود آغاز کرد که جرقه جنگی اکتبر، ایاالت متحده حمله خو

  پایان یافت. ۲۰۲1ساله را زد که در آگست  ۲۰حدودا 

  از میان برداشته شد، اما کشتن الظواهری یک دهه دیگر به طول انجامید. ۲۰11بن الدن در سال 

ایاالت متحده سرانجام الظواهری طیاِر بی سرنشین تنها یک روز پس از اینکه یک  -ت آگسو در اول 

  سالگی بر اثر سکته درگذشت. ۸۰گری شرون در سن  -را در کابل به چنگ آورد 

برای هر « بخش قهرمان و الهام»در پی مرگ شرون، ویلیام بِرنز، مدیر سیا، از او به عنوان 

  ایش کرد.کند، ست ماموری که در سازمان جاسوسی ایاالت متحده کار می

ا  آی گری بیش از دو دهه پیش در افغانستان و در هر نقش دیگری که در سی»آقای برنز گفت: 

خدمت کرد، بهترین تجسم سازمان ما بود. ما هرگز فداکاری، وفاداری و پشت کار او را فراموش 

  «نخواهیم کرد.
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رهبری عملیات اولیه  کردند و برایا خدمت میآی  کم بودند مامورانی که در آن زمان در سی

تر از او باشند. شرون در طول دوران مسئولیتی که چندین دهه به طول انجامید، به عنوان  مناسب

  خدمت کرد. 199۰و  19۸۰های  ا در افغانستان و پاکستان در دههآی  سی« رییس پایگاه»

ای از سوی دولت ایاالت  ههیچ عالق»اس یادآوری کرد که در آن زمان  بی او بعداً در مصاحبه با پی

  به افغانستان وجود نداشت.« متحده

کنند و فقط دولت  دانستند که آنها حقوق بشر را نقض میطالبان آنجا بودند. همه می»او گفت: 

سی کنند. اما در واشنگتن واقعاً برای ک کفایتی هستند که با مردم خود به طرز وحشتناکی رفتار میبی

 «مهم نبود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
میلیون دالر  ۳، آنها ۲۰۰1سپتامبر  19در یک هلیکوپتر در  آی ا ماموران سی توضیح تصویر،

 .پول نقد برای فرماندهان افغان به همراه داشتند
 

الدن، جهادگری های اسامه بنکه سازمان اطالعات آمریکا بر فعالیت 199۶اما شرون گفت که تا سال 

، تمرکز 19۸۰کار جنگ چریکی علیه شوروی در دهه  نسبتا ناشناخته در آن زمان و سرباز کهنه

 «.معادله تغییر کرده بود»کرد، دیگر 

د این تهدی ا بود که نسبت بهآی  شرون بخشی از یک گروه کوچک در مرکز مبارزه با تروریسم سی

داد. شرون به زودی شروع به برقراری تماس مجدد با فرماندهان افغانی  تبعه سعودی هشدار می

 شناخت. کرد که از زمان حضورش در منطقه می
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ا الدن را بکشد یا دستگیر کند، بدر طول سه سال بعد، به دستور شرون، سیا بارها تالش کرد تا بن

اروان او گرفته تا یورش به مزرعه او در جنوب افغانستان یا هایی از کمین و حمله به ک طرح

 های کروز و بمباران. حمالتی با موشک

را  199۸های ایاالت متحده در کنیا و تانزانیا در سال  گذاری سفارتخانه الدن بمبدر نهایت، بن

ت القاعده در والیهای  های کروز به پایگاه سازماندهی کرد و از یک حمله بسیار بزرگ با موشک

  ت همان سال جان سالم به در برد.آگسخوست افغانستان در ماه 

  سپتامبر را انجام دادند. 11ربای القاعده حمالت  هواپیما 19سه سال بعد، 

شود شناخته می« کنشاالشه »که رسماً به عنوان عملیات  -در افغانستان  ۲۰۰1در مأموریت سال 

ر با گروه موسوم به ائتالف شمال، ارتباط برقرار کردند. ائتالفی از مریکایی دیگاشرون و هفت  -

جنگیدند.  کردند، می بر افغانستان حکومت می 199۶هایی که با دولت طالبان که از سال  گروه

آی  ساله بود، و یازده روز از برنامه گذار سی ۵9اش را دریافت کرد،  زمانی که او حکم مأموریت

  گذشت. شدند، می ی که مانند او وارد بازنشستگی میبرای کارمندان  ا

کنم  هرگز انتظار نداشتم که با من تماس بگیرند که وارد ماجرا شوم. فکر می»ها بعد گفت: او سال

  «با توجه به رابطه طوالنی من با آن افراد در ائتالف شمال، این انتخاب درستی بود.

ا، سرباز سابق جنگ آی  مامور شبه نظامی سابق سیمالروی، « میک»ارزیابی شرون را مایکل 

 افغانستان و دستیار سابق معاون وزیر دفاع تأیید کرد.

 

 

این بود که با جنگجویان موسوم به ائتالف  ۲۰۰1مأموریت گری شرون در سال توضیح تصویر،

 ارتباط برقرار کند -بینید  مانند جنگجویانی که در عکس می -شمال 
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او در افغانستان برای موفقیت  ۲۰۰1سپتامبر  11تجربه قبل از »سی گفت: بیبی آقای مولروی به

که او رهبری کرد، کامالً حیاتی بود. گری با حضور در میان اولین ای ما در حمله اولیه، حمله

گروهی که به افغانستان رفتند، سرمشق بقیه شد و مفهوم رهبری فعال را با سرمشق کار خود نشان 

لبان آمیز بود و طا عنوان یک عملیات نظامی، تهاجم به افغانستان به طرز چشمگیری موفقیتبه   داد.

 و دیگر شخصیت -الدن بن -از قدرت بیرون راند. اما هدف اصلی شرون،  ۲۰۰1را تا دسامبر 

های ارشد القاعده مانند الظواهری گریختند، و طالبان دوباره سازماندهی داده شدند و به یک جنگ 

نشینی پر هرج و مرج ایاالت متحده از کابل در سال گذشته منجر شد  ریکی طوالنی که به عقبچ

  ادامه دادند.

هایی در اواخر عمرش گفت که شکست ایاالت متحده در تأمین امنیت افغانستان  شرون در مصاحبه

بود  از أفغانستان اآی  و دستگیری دشمنان اصلی آن، تا حد زیادی به دلیل تخلیه منابع نظامی و سی

  به عراق بود. ۲۰۰۳که ناشی از تهاجم سال 

با وجود ادعاهای اولیه دولت جورج دبلیو بوش در ایاالت متحده مبنی بر اینکه دولت عراق به نحوی 

سپتامبر مرتبط است، شرون گفت که او هرگز باور نکرد که چنین ارتباطی وجود  11با حمالت 

  داشته است.

ای  هها و پایگاه ا، در این کمپآی  تعداد افراد، پرسنل سی»آر گفت:  پی به ان ۲۰۰۵او در سال 

کنم که این واقعاً  به دلیل تقاضا برای افزایش نیروها در عراق. من فکر می… دورافتاده کم شد 

اثری منفی بر انباشت اقدامات ما در آنجا داشت. و این صدمه و اثر منفی هنوز هم امروز خود را 

  «دهد. نشان می

 ۲۰۰۵های پس از حمله به افغانستان توانست بازنشسته شود و در سال  شرون سرانجام در سال

  در مورد این عملیات منتشر کرد.« اولین ورود»کتابی با عنوان 

دانستند. در سال الدن همچنان شرون را هدف میها پس از بازنشستگی او، متحدان بنحتی سال

نظامی سومالیایی شباب در توییتر ادعا کرد که او را کشته است و مقامات آمریکایی  گروه شبه ۲۰1۳

  آمیزند.سی گفتند که چنین ادعاهایی اغراق بی ناشناس به ان

  «گری شرون زنده و سالم است.»سی در آن زمان اعالم کرد:  بی گزارشی از ان

دامه دارد: هلیکوپتری که در مأموریت سال ا در ویرجینیا همچنان اآی  ماموریت شرون در مقر سی

 ا باقی است.آی  استفاده شده بود به عنوان یادآوری در مقر سی ۲۰۰1

 


