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در شــب  1مــی  ،2011مــارک بــاو ِدن درحــال
متاشــای یــک مســابقهی بیسبــال –فیلــی در
مقابــل ِمــت -بــود کــه ناگهــان برنامــه قطــع شــد
و تصویــر رییسجمهــور اوبامــا در اتــاق رشقــی
کاخ ســفید روی صفحــه آمــد .رییسجمهــور
گفــت« :امشــب ،مــن میتوانــم بــه مــردم آمریــکا
و جهانیــان گــزارش بدهــم کــه ایــاالت متحــده،
عملیاتــی را اجــرا کــرد کــه منجــر بــه کشتهشــدن
اســامه بــن الدن ،رهــر القاعــده و یــک ترویســت
شــد کــه مســئول قتــل هــزاران مــرد و زن و کــودک
بیگنــاه بــود».
پنــج دقیقــه یــا اندکــی بیشــر پــس از پایــان
بیانیــهی کوتــاه رییسجمهــور ،درحالیکــه
هــزاران آمریکایــی در مقابــل کاخ ســفید جمــع
شــدند و فریــاد میزدنــد «آمریــکا! آمریــکا!»،
تلفــن همــراه بــاو ِدن زنــگ خــورد .مایــک
استنســون ،رییــس رشکــت فیلمســازی جــری
بروکهیمــر ،پشــت خــط بــود .بــاو ِدن در فیلمــی
کــه اقتباســی از کتــاب پرفــروش او «ســقوط
شــاهین ســیاه» ( )1999بــود ،بــا جــری کار کــرده
بــود.
بــاو ِدن همیــن اواخــر ،درحــال رصف نهــار بــه
مــن یــادآوری کــرد« :مایــک گفــت« :ببیــن
مــارک ،جــری میخواهــد فیلمــی درمــورد ایــن
بــن الدن بســازد و میخواهــد متــام افــرادی کــه
در ســاخت فیلــم ســقوط شــاهین ســیاه همــکاری
داشــتند ،جمــع کنــد .او میخواهــد بدانــد کــه
آیــا تــو بــه نوشــن فیلمنام ـهی ایــن فیلــم عالقــه
داری؟»
بــاو ِدن پاســخ داده بــود کــه حتــا ،آنهــا
میتواننــد روی او حســاب کننــد.
او فــورا بــه رساغ جــی کارنــی ،ســخنگوی
مطبوعاتــی اوبامــا در آن زمــان م ـیرود تــا بــرای
مصاحبــه بــا رییسجمهــور درخواســت بدهــد.
بــاودن ،از زمانــی کــه «معــاون رییسجمهــور
جــوزف آر.بایــدن» را بــرای نرشی ـهی آتالنتیــک
نوشــته بــود ،با کارنــی آشــنایی داشــت .بااینحال،
از اینکــه تقریبــا بالفاصلــه از او پاســخی دریافــت

ازحقیقتمرگ
اسامه بن الدن چه میدانیم؟
کــرد ،شــگفتزده شــده بــود .ایــن پاســخ ،دلگــرم
کننــده بــود؛ مخصوصــا باتوجــه بــه اینکــه
بــاودن میدانســت رییسجمهــور ســیلی از
درخواسـتها را دریافــت میکنــد .کارنــی گفــت
کــه او منیتوانــد هیــچ قولــی بدهــد ،امــا قطعــا بــه
او کمــک خواهــد کــرد.
روز بعــد ،استنســون دوبــاره بــه او زنــگ زد:
بروکهیمــر نظــرش را تغییــر داده اســت.
بــاو ِدن خیلــی زود تصمیــم گرفتــه بــود کــه بهجــای
فیلمنامــه ،او میتوانــد یــک کتــاب بنویســد.
میتــوان گفــت ،در ایــن کتــاب ،نویســنده و
موضــوع کامــا بــا هــم تطابــق داشــتند .بــاو ِدن
متخصــص رشح وقایــع تاریخــی عملیاتهــای
مخفــی بــود .عــاوه بــر کتــاب «ســقوط شــاهین
ســیاه» کــه داســتانی درمــورد حملــهای در
ســومالیان در  1992توســط رنجرهــای ارتــش
ایــاالت متحــده و تیــم نیروهــای دلتــا اســت کــه
بــه فاجعــه ختــم شــد ،او کتابهایــی درمــورد
ماموریــت شکســتخورده بــرای نجــات

گروگانهــای آمریکایــی در ایــران در ســال 1980
و تعقیــب طوالنــی قاچاقچــی بــزرگ مــواد
مخــدر کلمبیــا ،پابلــو اســکوبار ،نوشــته اســت.
روش او در نوشــن آن کتابهــا ،ترکیبــی فراگیــر
از گزارشهــا و روایتهــا بــا داســتا نرساییهای
زنــده بــود .متایل نوشــن درمــورد وقایــع تاریخی،
مدتهــا پــس از اتفاقافتــادن ،بــرای نوشــن بــه
او کمــک میکــرد .مــردم ،معمــوال بــا عالقــه بــه
گفتوگــو بــا او مینشــینند و میتواننــد کامــا
آزادانــه صحبــت کننــد .یــک موضــوع مصاحبــه
بــه موضــوع دیگــر میانجامــد ،آن موضــوع بــه
ســمت موضوعــی دیگــر هدایــت میشــود و
همینطــور ادامــه پیــدا میکنــد .ایــن فراینــد،
ســالها را در بــر میگیــرد.
امــا ثابــت شــد کــه نوشــن کتابــی درمــورد بــن
الدن ،مســئولیت بســیار متفاوتــی اســت .بــاو ِدن
تــاش میکــرد تــا ایــن داســتان را ،تنهــا چنــد مــاه
پــس از رخدادنــش تعریــف کنــد .افــراد بســیار
اندکــی –تعــداد انگشتشــاری از مقامــات

روزنامه اطالعات روز
ارشــد دولتــی و نظامــی و نیروهــای دریایــی کــه
عملیــات را انجــام داده بودنــد -از حــوادث آن
شــب باخــر بودنــد .عمــا هیچگونــه ســندی
و دنبالــهای وجــود نداشــت کــه بــاو ِدن آن را
پیگیــری کنــد .دولــت متــام اســناد مربــوط بــه آن
حملــه -از جملــه اســناد ســابقهی جســتوجوی
ســازمان ســیا بــرای بــنالدن -را ،جــزو اســناد
محرمانــه طبقهبنــدی کــرده بــود .بــاو ِدن مجبــور
بــود ازطریــق کانالهــای رســمی دولتــی ،بــرای
انجــام مصاحبههــا درخواســت بدهــد و امیــدوار
باشــد.
کتــاب او« ،پایــان» در پاییــز ســال  2012منتــر
شــد و داســتانی کــه او در آن کتــاب میگویــد،
امــروز آشــنا بهنظــر میآیــد .ســازمان ســیا
کــه ســالها در ســایه کار میکــرد ،قاصــدی را
شناســایی کــرد .افــران آژانــس در تعقیــب او،
بــه ســاختامن بزرگــی در ایبتآبــاد پاکســتان
رســیدند .عوامــل ســازمان ایــن ســاختامن را
بــرای ماههــا ازطریــق دوربینهــای ماهــوارهای
از راه دور تحــت نظــر گرفتنــد ،امــا نتوانســتند
بــه ایــن اطمینــان دســت یابنــد کــه بــن الدن در
داخــل ســاختامن حضــور دارد .رییسجمهــور
منیخواســت درصورتــی کــه بــن الدن در
ســاختامن باشــد(اوباما بعدهــا گفــت کــه احتــال
حضــورش  55.45درصــد بــود) ،اجــازه بدهــد تــا
او را از دســت بدهنــد .قاعــده در یــک بــازی امــن
ایــن بــود کــه ایــن ســاختامن را یــا ازطریــق پرتــاب
مبــب و موشــک بــا خــاک یکســان کنــد ،امــا
ایــن کار افــراد ملکــی را درمعــرض خطــر قــرار
داده و همچنیــن دســتیابی بــه ایــن اطمینــان
کــه بــنالدن کشــته شــده اســت را ناممکــن
میســاخت .بهجــای ایــنکار ،اوبامــا یــک تیــم
 23نفــره از نیــروی دریایــی را بــا دو هلیکوپــر
بلــک هــاوک بــه آنجــا میفرســتد .زمانــی کــه
یکــی از هلیکوپرتهــا نزدیــک بــود در کنــار یــک
آ ِغــل حیوانــات بــه زمیــن برخــورد کنــد ،کل
ماموریــت میتوانســت از هــم بپاشــد .امــا ایــن
نیروهــا بــر پــرواز مســلط شــده و خیلــی زود حملــه
را آغــاز کردنــد ،دروازه هــا را بــا  4-Cشکســتند و
درنهایــت موفــق شــدند هــدف را بکشــند .آنهــا
پیــش از تــرک محــل ،هواپیــای بلــک هــاوک
آســیبدیده را منفجــر کردنــد .زمانــی کــه پــرواز
آنهــا دور میشــد ،آتشســوزی بزرگــی در
داخــل محوطــه برخاســته بــود .دولــت پاکســتان،
تــا زمانــی کــه نیروهــای آمریکایــی مدتهــا
میشــد آن منطقــه را تــرک کــرده بودنــد ،از ایــن
حادثــه باخــر نشــدند.
ایــن داســتان ،در ماههــا و ســالهای پیــرو
میتوانــد بــه اشــکال مختلفــی گفتــه شــود.
داســتان بــاو ِدن نیــز یکــی از چندیــن کتــاب
در ایــن زمینــه بــود؛ امــا مقــاالت زیــادی نیــز
در روزنامههــا و مجــات منتــر شــده بــود،
برنامههــای خــری تلویزیونــی بــه آن اختصــاص
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این داستان چهقدر
احتمال داشت؟ ایبتآباد
در اساس در یک
شهرک نظامی قرار
دارد .ساختمان آشکارا
بزرگی که بن الدن در
آن بود (احاطهشده
توسط دیوارهای 18
فوتی بتنی با سیمهای
خاردار) ،کمتر از دو
مایل از آکادمی نظامی
پاکستان «»West Point
فاصله داشت .پلیس
محلی چطور؟ آنها واقعا
از برخورد یک هلیکوپتر
عظیم آمریکایی در
همسایگیشان بیاطالع
بودند؟ پیش از همه باید
این سوال مطرح شود که
چرا این همه اطالعات

درمورد حملهای مخفیانه اعزام کرد و امیدوار
بود که این امر منجر
که توسط یک واحد
به تشویق شهروندان
ویژهی عملیات مخفی
محلی برای پیوستن
انجام شده است ،به ما
به آنها شود .بعد از
داده میشود؟
شکست عملیات ،دولت
تاریخ آمریکا پر از
به سرعت تعداد نیروها
داستانهای جنگی
را کاهش داد و ادعا کرد
است که درنهایت ثابت
که این اصال یک تهاجم
شده است که نادرست
نبود ،بلکه بیشتر تالشی
بودهاند .ادعاهای
برای ارایهی کمک به
نادرست دولت بوش
چریکهای محلی بود .یا
درمورد انبار مهمات
اخیرا ارتش گزارش داد
صدام حسین از
سالحهای کشتار جمعی که ان.اف.ال سابق ،پَت
را به یاد بیاورید .یا حمله تیمن ،با شلیک دشمن
کشته شده است ،بهجای
بر کشتی ایاالت متحده
در خلیج تونکین را تصور اعتراف بهاینکه گلولهای
کنید .در « ،»Bay of Pigsبهطور اتفاقی از سوی
واحد خودش ،به سر او
دولت ،تعداد زیادی از
اصابت کرده بود.
جنگجویان را به کوبا

یافتــه بودنــد و در نهایــت فیلــم « Zero Dark
 »Thirtyدر ســال  2012ســاخته شــد .ایــن فیلــم
خــود را بهعنــوان روایتــی از «بزرگتریــن
تعقیــبو گریــزی جنایتــکاران در تاریــخ»
معرفــی کــرد .بنابرایــن ،کشــن بــن الدن نــه تنهــا
یــک پیــروزی بــزرگ بــرای ارتــش ایــاالت
متحــده ،بلکــه یــک پیــروزی بــرای دســتگاه
داســتا نرساییهای آمریکاییهــا نیــز بهحســاب
میآمــد کــه تقریبــا بالفاصلــه پــس از برخــورد
جســد رهــر تروریسـتها بــر زمیــن ،موتــورش بــا
باالتریــن رسعــت بــه کار افتــاده بــود.
بهــار ســال گذشــته ،بــاو ِدن متــاس غیرمنتظــرهی
دیگــری را در تلفــن همراهــش دریافــت کــرد.
او پــس از جلســهای در نیویــورک بــا نــارشش
درمــورد کتــاب بعــدیاش ،داســتانی درمــورد
جنــگ ویتنــام ،در راه خانــهاش در پنســیلوانیا
بــود .اینبــار ،متــاس از جانــب ســایمور هــرش،
خربنــگار تحقیقــی بــود.
هــرش متــاس گرفتــه بــود تــا درمــورد عکســی از
دفــن بــن الدن در دریــا (طبــق اظهــارات دولــت
ایــاالت متحــده ،جســد او طبــق رســوم اســامی
حمــل شــده بــود) ،کــه بــاو ِدن آن را بــا جزئیات در
کتابــش «پایــان» توصیــف کــرده بــود ،از او ســوال
کنــد .بــاو ِدن نوشــته بــود« :یــک عکــس ،بــدن
پیچیدهشــده در یــک کفــن را نشــان میدهــد.
عکــس بعــدی نشــان میدهــد کــه جســد در
ســطحی شــیبدار ،درحالــی کــه پاهــا بــه ســمت
دریــا اســت ،قــرار دارد .در قــاب بعــدی ،بــدن بــه
آب برخــورد میکنــد .در تصویــر بعــدی ،واضــح

اســت کــه جســد در زیــر ســطح آب قــرار دارد و
امــواج در اطرافــش پخــش شــدهاند .در آخریــن
عکــس ،تنهــا موجهایــی دایرهشــکل روی ســطح
آب وجــود دارنــد .بقایــای جســد اســامه بــن الدن
بــرای همیشــه رفتــه بــود».
هــرش میخواســت بدانــد :آیــا واقعــا بــاو ِدن ایــن
عکسهــا را دیــده اســت؟
بــاو ِدن بــه هــرش گفــت کــه او عکسهــا را
ندیــده و توضیــح داد کــه آن عکسهــا را کســی
کــه دیــده بــود برایــش توصیــف کــرده اســت.
هــرش گفــت کــه درواقــع هیــچ عکســی وجــود
نداشــته اســت .او ادامــه داده بــود ،کل روایــت
چهگونگــی تعقیــب و کشــن بــن الدن ،ســاختگی
بــوده اســت .او بــه بــاو ِدن گفــت کــه او آمــاده
اســت تــا داســتان واقعــی اینکــه چــه اتفاقــی در
ایبتآبــاد رخ داده بــود را منتــر کنــد.
بــرای بــاو ِدن ،بــاور ادعــای هــرش کار دشــواری
بــود .هــرش تــاش کــرده بــود بــا او هــمدردی
کنــد« :هیچکســی دوســت نــدارد فریــب بخــورد»
و اضافــه کــرده بــود کــه او منظــور بــدی نــدارد.
بــاودن بــه یــاد آورد کــه «مــن گفتــم کــه نــه
ناراحــت نشــدهام» .و اضافــه کــرد« :مــن بــه او
گفتــم کــه باالخــره او ســایمور هــرش اســت و او
بایــد هــان کاری را انجــام دهــد کــه بــه بــاور او
بهــر اســت .امــا در ایــن مــورد ،مــن متاســفم کــه
بگویــم او درحــال اشــتباه اســت».
توضیــح اینکــه کشــن اســامه بــن الدن تــا چــه
میزانــی سیاسـتهای آمریــکا را تغییــر داده اســت،
دشــوار اســت .ازنقطهنظــر کامــا عملــی ،ایــن

روزنامه اطالعات روز
امــر باعــث شــد تــا اوبامــا قــادر باشــد بــار دیگــر،
پیــش از انتخــاب مجــددش در ســال ،2012
خــود را بهعنــوان رهــری قدرمتنــد مطــرح کنــد.
کشــن بــن الدن تاثیــر غیرقابلانــکاری بــر نتایــج
انتخابــات داشــت .از لحــاظ اســراتژیکی ،مــرگ
بــن الدن بــه اوبامــا اجــازه داده بــود تــا پیــروزی
بــر القاعــده را اعــام کــرده و بــرای رشوع خــروج
نیروهــای آمریکایــی از افغانســتان ،پوششــی کــه
نیــاز داشــت برایــش فراهــم منــود .همچنیــن
همیــن حادثــه ،بهتنهایــی ،آبــروی ســازمان ســیا
را دوبــاره خریــد و یــک دهــه از شکســتهای
طوالنــی اســتخباراتی را بــه یکــی از بزرگتریــن
پیروزیهــا در تاریــخ ایــن ســازمان تبدیــل کــرد.
امــا میتــوان گفــت کــه مــرگ بــن الدن،
حتــا تاثیــری بیــش از ایــن بــر روح و روان
مــردم آمریــکا داشــت .بهشــکلی منادیــن،
ایــن پیــروزی ،ســایهای از وضــوح اخالقــی و
شــجاعتی آمریکایــی را بــر جنگــی تیــره و حتــا
رشمآور انداخــت و آتشــی کــه حمــات تاریخــی
 11ســپتامرب آغــاز کــرده بــود ،بــه پایــان رســاند.
تصویــری آشــفته از ســقوط برجهــای دوقلــو
کــه در ذهــن جمعــی مــردم آمریــکا ثبــت شــده
بــود ،تبدیــل شــد بــه تصویــری از اوبامــا و یکــی
از مشــاوران ارشــدی کــه بــا جدیــت در دور
میــزی در اتــاق وضعیــت کاخ ســفید نشســتهاند
و از نزدیــک ،اجــرای عدالــت بــر مجــرم را متاشــا
میکننــد .
اولیــن بازســازی قابلتوجــه از خــود ایــن حملــه،
«گرفتارکــردن بــن الدن :آن شــب در ایبتآبــاد
چــه گذشــت» ،توســط نویســندهای آزاد بــه نــام
نیکــوال اســکمیدل نوشــته شــده و در تنهــا ســه
مــاه پــس از اجــرای ایــن عملیــات در نیویورکــر
منتــر شــد .اســکمیدل کــه پــدرش یــک جــرال
بــود ،چندیــن ســال را در پاکســتان ســپرده کــرده
و مقاالتــی بــرای نرشیــات زیــادی درمــورد
عملیاتهــای ضدتروریســم نوشــته بــود .داســتان
او در نیویورکــر ،بیشــر روایتــی ســینامیی از
شــجاعت نظامیــان اســت ،بــا رسعــت بــه حــوادث
میپــردازد امــا درعینحــال ،جزئیــات زیــادی
را مطــرح کــرده اســتَ .مــت بیســونت ،یکــی
از نیروهایــی کــه بــه بــن الدن شــلیک کــرده
بــود ،یــک ســال بعــد از ایــن حملــه در کتــاب
پرفروشــش «روزی دشــوار» ،جنبـهای شــخصیتر
بــه ایــن داســتان اضافــه میکنــد .بــاو ِدن در
کتابــش بــر واشــنگنت مترکــز کــرده و خوانندههــا
را بــه درون کاخ ســفید میبــرد؛ جایــی کــه
رییسجمهــور درحــال صــدور دســتور عملیاتــی
بــود کــه بــه لحظــهای تعیینکننــده بــرای
ریاســتجمهوریاش تبدیــل شــد .در نهایــت،
روایــت فیلــم «  »Zero Dark Thirtyاســت کــه
بازجوییهــای اغلــب وحشــیانهی ســیا را کــه
ایــن آژانــس ادعــا میکــرد ایــاالت متحــده را
بــه ســاختامن بــن الدن راهنامیــی کــرده بــود ،بــه
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تصویــر میکشــد.
روایــت رســمی از گرفتاری و کشتهشــدن بن الدن،
در ابتــدا ماننــد پرتــرهای روشــن بهنظــر میآمــد،
امــا دراســاس تنهــا شــبیه بــه طراحــی نامنظــم از
چشــماندازهایی چندگانــه بــود :پنتاگــون ،کاخ
ســفید و ســازمان ســیا .زمانــی کــه ایــن طراحــی را
کمــی از نزدیکتــر مــورد بررســی قــرار بدهیــد،
متوجــه میشــوید کــه درســت بهنظــر منیآیــد.
تقریبــا بالفاصلــه ،دولــت مجبــور شــد تــا جزئیاتــی
مهمــی را درمــورد ایــن حملــه تصحیــح کنــد :بــن
الدن ،آنچنــان کــه معــاون مشــاور امنیــت ملــی،
جــان برنــان ،در ابتــدا بــه خربنــگاران گفته بــود ،در
تیرانــدازی درگیــر نبــود و خلــع ســاح شــده بــود.
همچنیــن ،او از یکــی از همرسانــش بهعنــوان
ســپر انســانی اســتفاده نکــرده بــود .رییسجمهــور
و مشــاورانش نیــز در حــال متاشــای زنــدهی ایــن
حملــه از اتــاق وضعیــت نبودنــد؛ ایــن عملیــات
ازطریــق کالههــای ایمنــی نیروهــا ثبــت نشــده
بــود.
اینجــا بــود کــه ســوالهایی بیشــر نگرانکننــده
درمــورد اینکــه کل ایــن داســتان چهگونــه
ســاخته شــده اســت ،مطــرح شــد .اســکمیدل
پــس از نــر مقالـهاش تصدیــق کــرد کــه درواقــع،
او هرگــز بــا هیچکــدام از  23نیرویــی کــه در
حملــه رشکــت داشــتند ،صحبــت نکــرده بــود.
بعضــی از جزئیــات روایــت بیســونت از ایــن
حملــه ،بــا روایتــی از یکــی از دیگــر نیروهــای
دریایــی ســابق ،رابــرت اونیــل ،کــه در فاکــس نیوز
ادعــا کــرده بــود گلول ـهی مرگبــار را او شــلیک
کــرده اســت ،در تناقــض قــرار داشــت .مقامــات
دولتــی بــه خربنــگاران گفتنــد کــه صحنههــای
شــکنجهای کــه بــه شــکلی بســیار واقعــی در
فیلــم « »Zero Dark Thirtyبــه تصویــر کشــیده
شــده بــود ،درحقیقــت هیــچ نقشــی در کمــک بــه
ایــاالت متحــده بــرای یافــن بــن الدن نداشــتند.
از مــا خواســته شــده بــود تــا بــاور کنیــم اوبامــا 23
تــن از نیروهــای دریایــی را بــه یــک ماموریــت
بهظاهــر خودکشــی فرســتاده اســت :حملــه بــه
حریــم هوایــی پاکســتان بــدون پوشــش هوایــی
یــا زمینــی ،بهرسعــت وارد محوطـهای شــدن ،حتــا
اگــر بــن الدن در آنجــا بــود ،بایــد بــه هــر شــکل
ممکــن محافظــت میشــد .برطبــق گزارشــات
رســمی ،متــام ایــن کارهــا بــدون هیچگونــه
هــمکاری یــا حتــا تاییــدی از جانــب ارتــش یــا
رسویــس اطالعــات پاکســتان انجــام شــده بــود.
ایــن داســتان چهقــدر احتــال داشــت؟ ایبتآبــاد
در اســاس در یــک شــهرک نظامــی قــرار دارد.
ســاختامن آشــکارا بزرگــی کــه بــن الدن در آن
بــود (احاطهشــده توســط دیوارهــای  18فوتــی
بتنــی بــا ســیمهای خــاردار) ،کمتــر از دو مایــل از
آکادمــی نظامــی پاکســتان « »West Pointفاصلــه
داشــت .پلیــس محلــی چطــور؟ آنهــا واقعــا از
برخــورد یــک هلیکوپــر عظیــم آمریکایــی در

همسایگیشــان بیاطــاع بودنــد؟ پیــش از همــه
بایــد ایــن ســوال مطــرح شــود کــه چــرا ایــن همــه
اطالعــات درمــورد حملـهای مخفیانــه کــه توســط
یــک واحــد ویــژهی عملیــات مخفــی انجــام شــده
اســت ،بــه مــا داده میشــود؟
تاریــخ آمریــکا پــر از داســتانهای جنگــی اســت
کــه درنهایــت ثابــت شــده اســت کــه نادرســت
بودهانــد .ادعاهــای نادرســت دولت بــوش درمورد
انبــار مهــات صــدام حســین از ســاحهای
کشــتار جمعــی را بــه یــاد بیاوریــد .یــا حملــه
بــر کشــتی ایــاالت متحــده در خلیــج تونکیــن را
تصــور کنیــد .در « ،»Bay of Pigsدولــت ،تعــداد
زیــادی از جنگجویــان را بــه کوبــا اعــزام کــرد
و امیــدوار بــود کــه ایــن امــر منجــر بــه تشــویق
شــهروندان محلــی بــرای پیوســن بــه آنهــا شــود.
بعــد از شکســت عملیــات ،دولــت بــه رسعــت
تعــداد نیروهــا را کاهــش داد و ادعــا کــرد کــه ایــن
اصــا یــک تهاجــم نبــود ،بلکــه بیشــر تالشــی
بــرای ارایــهی کمــک بــه چریکهــای محلــی
بــود .یــا اخیــرا ارتــش گــزارش داد کــه ان.اف.ال
ســابق ،پَــت تیمــن ،بــا شــلیک دشــمن کشــته شــده
اســت ،بهجــای اعــراف بهاینکــه گلولــهای
بهطــور اتفاقــی از ســوی واحــد خــودش ،بــه رس
او اصابــت کــرده بــود.
ایــن داســتانهای دروغیــن ،منیتوانســتند بــدون
کمــک رســانهها بــه مــردم برســند .گزارشگــران
همیشــه فقــط حقیقــت را پیــدا منیکننــد .آنهــا
بهدنبــال روایتهــا هســتند .و یــک روایــت
جــذاب ،میتوانــد نفــع زیــادی بــرای آنهــا
داشــته باشــد .درطــول جنــگ عــراق ،خربنــگاران
بــه مــا اطــاع دادنــد کــه اراذل و اوبــاش عراقــی،
مجســمهی صــدام حســین در میــدان فــردوس
را رسنگــون کردنــد .امــا درواقــع ،آنجــا تعــداد
کمــی از مــردم محلــی حضــور داشــتند کــه
تــاش میکننــد مجســمه را پاییــن بکشــند و نیــاز
داشــتند تــا یــک جرثقیــل نظامــی آمریکایــی
بــه آنهــا کمــک کنــد .همچنیــن ،خربنــگاران
جســیکا لینــچ را بــه یــک قهرمــان جنــگ تبدیــل
کردنــد کــه درمقابــل بــه اســارت گرفتهشــدنش در
کمیــن دشــمن در عــراق مقاومــت کــرده اســت،
درحالــی کــه فقــط ســاح او گیــر کــرده بــود و او
مجبــور شــده بــود در تانــک مبانــد .در روایتــی
در «تایمــز» درمــورد داســتان لینــچ در ســال
 ،2003بــاو ِدن ایــن پدیــده را چنیــن توضیــح داده
بــود« :گرایــش بــه بافــن اندکــی از حقیتــی کــه
میدانیــم در ســاختاری آشــنا –اغلــب شــبیه بــه
داســتان یــک فیلــم»
آیــا داســتان مــرگ اســامه بــن الدن ،منونــهای
دیگــر از «افســان هرسایی» آمریکایــی بــود؟ آیــا
بــاو ِدن و درنتیجــه ،همــهی مــا ،توســط روایتــی
کــه مشــخصا بــه نفــع مــا (آمریکاییهــا) جعــل
شــده بــود فریــب خوردهایــم؟ یــا اینکــه خــود
ایــن ســواالت از بدبینــی مــا برمیخیزنــد؟
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«ایــن داســتان از هــان روز اول بــودار بــود»؛
هــرش ایــن حــرف را زمانــی بــه مــن گفت کــه در
یــک روز داغ تابســتانی در واشــنگنت ،در دفــر
او نشســته بودیــم .ایــن دفــر ،ســویت (رساچــه)
دو اتاقــهای بــود کــه در یــک مجتمــع اداری
بینــام در نزدیکــی « »Dupont Circleقــرار
داشــت؛ جاییکــه هــرش بــه تنهایــی در آن کار
میکــرد .هیــچ پالکــی روی در دیــده منیشــد
و در و دیوارهــا پــر از جوایــز خربنــگاری بودنــد.
او در میــان آن همــه جعبههــای کاغــذی و
کتابهایــی کــه روی هــم انباشــته بــود ،گفــت:
«اینجــا بــه مــن خیلــی خــوش میگــذرد.
میتوانــم هــرکاری کــه دوســت دارم انجــام
بدهــم».
هــرش ،چنــد روز بعــد از حملــهی بــن الدن
بــه مــن گفتــه بــود« :مــن میدانــم کــه داســتان
بزرگــی اینجــا وجــود دارد» .او چهــار ســال
پــس از آن را ،کامبیــش در تــاش بــرای

دو شنبه  27میزان  1394منترش شده در شامرههای  934 ، 933و 935
پیداکــردن آن داســتان ســپری کــرد .آنچــه
او درنهایــت در مــاه مــی در نرشیــهی «The
 »London Review of Booksمنتــر کــرد،
تالشــی بــرای پیداکــردن چنــد حفــره در داســتان
ارایــهشــده توســط دولــت نبــود .بلکــه یــک
تکذیــب مســتدل  10000کلمــهای از کل
روایــت رســمی بــود .منبــع اصلــی او یــک مقــام
ارشــد اطالعاتــی بازنشســته ،همــراه با «دو مشــاور
ســابق فرماندهــی عملیــات ویــژه» بودنــد .هــرش،
خواننــدگان را در طــول نســخهای جایگزیــن
از متــام نــکات دسیســهآمیز روایــت رســمی
همراهــی میکنــد .او بــا آهنگــی بیغرضانــه و
مبتنــی بــر حقیقــت ،داســتانی از پشــتکار و تالش
صبورانــه ،برنامهریــزی دقیــق و اقــدام جســورانه
را ،بــه داســتانی از شــانس (خــوب و بــد) ،کنــرل
خســارت ،و فرصــت طلبــی تبدیــل میکنــد.
هــرش  78ســاله ،زمانــی کــه بــه او گفتــم مــن
تصمیــم بــه نــگارش مطلبــی درمــورد مقال ـهاش
دارم ،متایلــی بــه همــکاری نداشــت( .اولیــن

دکستر فیلکینز ،یکی از نویسندگان
عضو هیئت تحریریهی «نیویورکر»،
آن زمان سفری به پاکستان
برنامهریزی کرده بود که ماموریت
متفاوتی داشت« .نیویورکر» در
گذشته نیز مقاالتی با دو نویسنده
منتشر کرده بود و رمینک تصمیم
گرفت در این مورد نیز ،همین
کار را انجام بدهد .از فیلکینز و
هرش خواسته شده بود مقالهای
را به اشتراک بنویسند :از فیلکینز
خواسته شده بود تا از طرف پاکستان
گزارش بدهد  -بهویژه از اینکه
پاکستانیها مخفیانه با ایاالت متحده
همکاری کرده بودند ،-درحالیکه
هرش سرنخهایش در واشنگتن را
دنبال میکند .اما فیلکینز که پیش
از آمدن به «نیویورکر» ،پوشش
خبری افغانستان و پاکستان را
برای «تایمز» برعهده داشت ،حدود
یک هفته را بهدنبال سرنخهایی از
منابعی در دولت و ارتش پاکستان،
در این کشور سپری کرد اما موفقیت
چندانی بهدست نیاورد.
ایمیــل او بــه مــن اینگونــه آغــاز شــد« :مــن
بــا درخواســت شــا کمــی مشــکل دارم») .او
از مــن خواســت کــه درعــوض ،گــزارش او
را دنبــال کنــم و پیشــنهاد داد کــه بهــر اســت
بــا نگاهــی بــه دســتگاه رادار پاکســتان رشوع
کنــم کــه بــه گفتــهی او ،بســیار دقیقتــر از آن
اســت کــه اجــازه بدهــد دو هلیکوپــر نظامــی
ایــاالت متحــده ،بــدون شناساییشــدن وارد
حریــم هوایــی ایــن کشــور بشــوند( .او بــه طعنــه
نوشــت« :انــگار آن بچههــای کــودن جهــان
ســومی هیچوقــت منیتواننــد کاری را درســت
انجــام بدهنــد» .درواقــع منظــور او ایــن بــود
کــه پاکســتانیها بایــد از پــرواز دو هلیکوپــر
نظامــی بــه قلــب کشورشــان آگاه بــوده باشــند).
هــرش کــه هفــت ســال در دهــهی 1970
بــرای «نیویــورک تایمــز» کار کــرده بــود ،فکــر
منیکــرد کــه مــن ادعــای او را در ایــن مقالــه
جــدی گرفتــه باشــم .امــا بعــد از کمــی ارصار و
ترغیــب ،دلــش نــرم شــد و گفتوگــوی خوبــی
بــا هــم داشــتیم .او گزارشــش را تقریبــا بهشــکل
کامــل ،امــا بهحــدی کــه او احســاس میکــرد
باعــث بهخطرافتــادن منابعــش منیشــود ،برایــم
توضیــح داد.
مهمتریــن و اثرگذارتریــن ادعــای هــرش درمــورد
ایــن بــود کــه چهگونــه ســکونتگاه بــن الدن
کشــف شــد .او نوشــته اســت کــه ســالها تــاش
بــرای جمــعآوری اطالعــات نبــود کــه ایــاالت
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متحــده را بــه یافــن آن قاصــد و درنهایــت
بــن الدن راهنامیــی کــرد .بلکــه ایــن محــل بــا
خربچینــی غیرمنتظــرهی یــک افــر اطالعاتــی
بازنشســته کشــف شــد .ایــن افــر پاکســتانی،
بــرای بهدســتآوردن جایــزهی  25میلیــون
دالــری ایــاالت متحــده بــرای کمــک در یافــن
موقعیــت اســامه بــن الدن ،بــا آنهــا همــکاری
کــرده بــود .درواقــع ،حتــا منیتــوان گفــت کــه
بــن الدن «پنهــان» شــده بود .ســاختامن ســکونت
او در ایبتآبــاد ،درحقیقــت یــک خان ـهی امــن
بــود کــه توســط رسویــس اطالعاتــی پاکســتان
محافظــت میشــد .زمانــی کــه ایــاالت متحــده،
براســاس ایــن اطالعــات بــا مقامــات اســتخباراتی
پاکســتان رودررو شــد ،آنهــا درنهایــت درســتی
ایــن اطالعــات را تاییــد کردنــد و حتــا پذیرفتنــد
کــه بــرای اثبــات آن ،منونــهی  DNAفراهــم
کننــد.
بنابرایــن ،براســاس روایــت هــرش ،ایــن هرگــز
یــک حمل ـهی شــجاعانه نبــود .پاکســتانیها بــه
هلیکوپرتهــای ایــاالت متحــده اجــازه داده بودند
ی آنهــا شــوند و گاردهــای
تــا وارد حریــم فضایـ 
ســاختامن را پیــش از رســیدن نیروهــای ایــاالت
متحــده تخلیــه کــرده بودنــد .منابــع هــرش بــه او
گفتــه بودنــد کــه مقامــات اســتخباراتی پاکســتان
و ایــاالت متحــده بــه توافــق رســیده بودنــد تــا
اوبامــا یــک هفتــه بــرای اعــام کشتهشــدن بــن
الدن در «حملـهی هواپیامهــای بــدون رسنشــین،
جایــی درمیــان کوههــا در مــرز افغانســتان و
پاکســتان» ،صــر کنــد .امــا رییسجمهــور
مجبــور شــد تــا بالفاصلــه ایــن خــر را علنــی
کنــد ،چراکــه تصــادف و نابودشــدن هواپیــای
بلــک هــاوک (ایــن از تعــداد انــدک حقایــق
طرحشــده در داســتان رســمی بــود کــه هــرش بــا
آن مخالفــت نداشــت) ،مخفــی نگهداشــن ایــن
عملیــات را ناممکــن میکــرد.
هــرش همچنیــن از ایــن هــم پیشتــر رفتــه و
ادعاهایــی بزرگتــر مطــرح کــرده بــود؛ انــگار
کــه اظهــارات قبلــیاش بــه انــدازهی کافــی
قابلتوجــه نبودنــد .بــرای مثــال ،او نوشــت کــه
بــن الدن در طــی مراســمی اســامی در دریــا
دفــن نشــده بــود ،بلکــه نیروهــای آمریکایــی،
باقیماندههــای او را از هلیکوپــر بیــرون
انداختــه بودنــد .همچنیــن ،او ادعــا کــرد کــه
نهتنهــا پاکســتانیها بــن الدن را در ســال
 2006دس ـتگیر کــرده بودنــد ،بلکــه عربســتان
ســعودی بــرای آزادی او در ســالهای بعــد،
پــول پرداخــت کــرده بــود .ادعــای دیگــر هــرش
ایــن بــود کــه ایــاالت متحــده به پاکســتان دســتور
داده بــود تــا مــرد بیگناهــی را کــه زمانــی از
عوامــل ســازمان ســیا بــود ،بهعنــوان ســپر دفاعــی
افــر ارتــش پاکســتان کــه منونــهی  DNAرا
فراهــم کــرده بــود ،دســتگیر کنــد.
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آنچــه بیــش از همــه باعــث تاثیرگــذاری ایــن
داســتان میشــود ،ایــن اســت کــه ایــن روایــت
بــا طراحــی اســتادانهی جزئیــات ،توســط یکــی
از بزرگتریــن خربنــگاران تحقیقــی در ایــاالت
متحــده نوشــته شــده اســت :مــردی کــه قتــل عــام
صدهــا نفــر از شــهروندان ویتنامــی در روســتای
مــای الی افشــا کــرد ( ،)1969کســی کــه
برنام ـهی مخفــی ســازمان ســیا بــرای جاسوســی
مخالفیــن ضدجنــگ را آشــکار کــرده بــود
( ،)1974و کســی کــه جزئیــات داســتانهای
تکاندهنــدهی بدرفتــاری در ابوغریــب را بیــان
کــرد ( .)2004آیــا ممکــن اســت مقالــهی بــن
الدن ،یکــی دیگــر از پردهبرداریهــای بــزرگ
هــرش باشــد؟
بــاو ِدن بــه مــن گفــت« :ایــن همیشــه ممکــن
اســت .امــا باتوجــه بــه تعــداد زیــادی از افــرادی
کــه از بخشهــای مختلفــی دولتــی بــا مــن
صحبــت کردهانــد ،دروغــی کــه تــا ایــن انــدازه
بــا دقــت همآهنــگ و تنظیــم شــده باشــد،
مثــل خــر جعلــی فــرود در مــاه اســت» .امــا
دیگــر خربنــگاران ســخاومتندی کمتــری
نشــان دادنــد .پیــر برگــن خربنــگار ســی.ان.
ان ،کــه داســتان پرفــروش خــودش از تعقیــب
و کشتهشــدن بــن الدن (شــکار انســان) را
نوشــته اســت ،گفــت« :آنچــه در ایــن داســتان
حقیقــت دارد ،جدیــد نیســت ،و آنچــه در
ایــن داســتان جدیــد اســت ،حقیقــت نــدارد».
مقامــات دولتــی کــه بههیچعنــوان روایــت
هــرش را منیپذیرفتنــد .جــاش ارنســت کــه
بعدهــا ســخنگوی کاخ ســفید شــد ،گفــت:
«داســتان هــرش ،بــا اشــتباهات و دروغهــای
محــض رسهــم شــده اســت» .جــرال اســتیو وارن
ســخنگوی پنتاگــون ،گفــت کــه ایــن «یــک
جعــل بــزرگ» اســت( .در روایــت هــرش آنقدر
اشــتباه وجــود دارد کــه نیــازی نیســت بــه خودت
زحمــت بدهــی و خــط بــه خــط پیــش بــروی).
پاســخ دولــت تــا حــد زیــادی همیــن بــود .اگرچه
برخــی از منتقــدان هــرش ،بــه اســناد محرمانـهای
در رابطــه بــا ســابقهی طوالنــی ســیا در نظــارت
بــر ســاختامن ایبتآبــاد اشــاره کردنــد کــه ادوارد
اســنودن افشــا کــرده بــود .آنهــا ایــن اســناد را
ســندی دانســتند کــه نشــان م ـیداد موقعیــت او
بهآســانی و اتفاقــی توســط اطالعاتــی کــه یــک
نفــر از بیــرون ارایــه کــرده باشــد ،آشــکار نشــده
بــود.
چنیــن واکنشهایــی ،بههیچعنــوان بــرای هــرش
جدیــد نیســتند .الرنــس دی ریتــا از ســخنگویان
پنتاگــون ،یکی از چندیــن مقالهی او در نیویورکر
در رابطــه بــا ابوغریــب را (کــه درحــال حــارض
شــکی در آن وجــود نــدارد) «مضحکتریــن
نــوع اشــتباهات حرفــهای روزنامهنــگاری کــه
تاکنــون دیــدهام» توصیــف کــرد .بااینحــال،

پــس از انتشــار مقال ـهی بــن الدن ،مصاحبههــای
فراوانــی بــا هــرش صــورت گرفــت .او در
طــول یــک گفتوگــوی رادیویــی ،بــه میزبــان
برنامــه گفــت« :مــن اهمیتــی منیدهــم اگــر
شــا داســتان مــرا دوســت نداریــد!» .او گفــت
«اهمیتــی منیدهــم!» امــا بــا گذشــت زمــان ،آن
کجخلقــی بــه شــوخطبعی تبدیــل شــد.
درمیــان گفتوگوهایــم بــا هــرش ،بــه او
یــادآوری کــردم کــه قــرار نیســت مــن یــک
قضــاوت نهایــی درمــورد آنچــه اتفــاق افتــاده
اســت ،ارایــه بدهــم .مــن منیخواســتم دوبــاره
بــا آن مقامــات دولتــی کــه پیــش از آن،
روایتهــای خــود از حــوادث را بــه خربنــگاران
دیگــر گفتــه بودنــد ،مصاحبــه کنــم .مــن بیشــر
ایــن را یــک داســتان رســانهای میبینــم؛ یــک
مطالعــهی مــوردی در ایــن بــاره کــه چهگونــه
داســتانهایی ســاختگی ،تبدیــل بــه حقیقتــی
پذیرفتهشــده میگردنــد .ایــن حــرف مــن،
آنچنــان کــه او در یــک ایمیــل طوالنــی در روز
بعــد برایــم توضیــح داد ،بــه او ایــن احســاس را
داده بــود کــه مــن عهدشــکنی کــردهام .او گفــت
کــه مــن از مســئلهی اصلــی میگریــزم و بهجــای
اینکــه بــه یــک نتیجهگیــری شــخصی در رابطــه
بــا درســتبودن یکــی از روایتهــا برســم،
ایــن داســتان را تبدیــل کــرده ام بــه معــای «او
گفــت ،او گفــت» .اینجــا بــود کــه او تصــوری
آزاردهندهتــر را طــرح کــرد :اگــر نســخهی
هیچکســی از ایــن روایــت قابلاعتــاد نباشــد
چــه میشــود؟
هــرش نوشــت« :البتــه هیــچ دلیلــی بــرای شــا یــا
هــر خربنــگار دیگــری وجــود نــدارد کــه آنچــه
توســط منابعــی ناشــناس بــه مــن گفتــه شــده
اســت را بــدون زیرســوال قــراردادن ،بهعنــوان
حقیقــت بپذیریــد .امــا بــه نظــر مــن ،هیــچ دلیلــی
هــم وجــود نــدارد کــه خربنــگاران ،آنچــه کاخ
ســفید یــا ســخنگوی دولــت ،بهطــور رســمی
یــا غیررســمی در طــی یــک بحــران یــا پــس از
آن گفتهانــد را بــدون تردیــد ،یــک حقیقــت
بداننــد».
بــرای کســانی کــه در حرفههــای خــری فعالیــت
میکننــد ،ایــن مســئله کــه گــزارش هــرش در
« »The London Review of Booksبــه نــر
رســیده اســت و نــه در «نیویورکــر» ،جایــی کــه
او معمــوال مطالبــش را منتــر میکــرد ،خــودش
داســتانی اســت کــه قبــا کامــل گفتــه نشــده
اســت( .ممکــن اســت رسدبیــران و خربنــگاران
بهانــدازهی مقامــات اســتخباراتی پنهــانکاری
نکننــد ،امــا متایــل دارنــد پوششــی بــر جزئیــات
کارهایشــان قــرار بدهنــد).
یــک هفتــه یــا بیشــر از حملــه گذشــته بــود کــه
هــرش بــا ادیتــور «نیویورکــر» ،دیویــد رمینــک،
متــاس گرفــت .در ســال  ،2009هــرش درمــورد

روزنامه اطالعات روز
نگرانیهــای روبهرشــد مقامــات ایــاالت از
خطــر ســقوط زرادخانــهی هســتهای بــزرگ
پاکســتان بــه دســت افراطگرایانــی کــه در ارتــش
ایــن کشــور بودنــد ،مطلبــی بــرای ایــن نرشیــه
نوشــته بــود .اکنــون او بــا رمینــک متــاس گرفتــه
بــود تــا بگویــد کــه دو نفــر از منابعــش –یکــی
از پاکســتان و دیگــری از واشــنگنت -بــه او خــر
دیگــری میدادنــد :دولــت در مــورد عملیــات
بــن الدن دروغ میگویــد.
دکســر فیلکینــز ،یکــی از نویســندگان عضــو
هیئــت تحریریــهی «نیویورکــر» ،آن زمــان
ســفری بــه پاکســتان برنامهریــزی کــرده بــود
کــه ماموریــت متفاوتــی داشــت« .نیویورکــر»
در گذشــته نیــز مقاالتــی بــا دو نویســنده منتــر
کــرده بــود و رمینــک تصمیــم گرفــت در ایــن
مــورد نیــز ،همیــن کار را انجــام بدهــد .از فیلکینز
و هــرش خواســته شــده بــود مقالــهای را بــه
اشــراک بنویســند :از فیلکینــز خواســته شــده بود
تــا از طــرف پاکســتان گــزارش بدهــد –بهویــژه از
اینکــه پاکســتانیها مخفیانــه بــا ایــاالت متحــده
همــکاری کــرده بودنــد ،-درحالیکــه هــرش
رسنخهایــش در واشــنگنت را دنبــال میکنــد.
امــا فیلکینــز کــه پیــش از آمــدن بــه «نیویورکــر»،
پوشــش خــری افغانســتان و پاکســتان را بــرای
«تایمــز» برعهــده داشــت ،حــدود یــک هفتــه
را بهدنبــال رسنخهایــی از منابعــی در دولــت و
ارتــش پاکســتان ،در ایــن کشــور ســپری کــرد امــا
موفقیــت چندانــی بهدســت نیــاورد.
فیلکینــز بــه مــن گفــت« :مســئله حتــا ایــن نبــود
کــه مــن انکارهایــی همــراه باعصبانیــت دریافــت
میکــردم .بلکــه مــن فقــط بــا نگاههایــی خیــره
مواجــه میشــدم» .او گفــت وضعیتــی کــه در
آنجــا دیــده بــود ،کامــا بــا ادعــای هــرش در
تناقــض بــود؛ بهنظــر میآمــد ارتــش پاکســتان،
از اینکــه توســط آمریکاییهــا در تاریکــی
و بیخــری نگــه داشــته شــده بــود ،احســاس
تحقیرشــدن میکــرد .رمینــک بــه او گفتــه بــود
ایــن داســتان را رهــا کنــد .او در نهایــت گزارشــی
درمــورد یــک خربنــگار پاکســتانی نوشــت کــه
احتــاال پــس از رشح روابــط بیــن شــبهنظامیان
اســامگرا و ارتــش پاکســتان ،توســط رسویــس
اطالعاتــی ایــن کشــور ،آی.اس.آی ،بــه قتــل
رســیده بــود.
دراینمیــان« ،نیویورکــر» روایــت اســکمیدل
از حملــهی بــن الدن را منتــر کــرد و مــدت
کوتاهــی پــس از آن ،او را بهعنــوان عضــو هیئــت
تحریریــه اســتخدام کــرد( .اســکمیدل در یــک
ایمیــل بــه مــن گفــت کــه گزارشهــای بعــدی
او فقــط روایــت اولیــهاش را تاییــد کردنــد .او
نوشــت« :اینکــه تعــدادی در درون ارتــش
یــا رسویــس اطالعاتــی پاکســتان ،از ســکونت
بــن الدن در آن خانــه آگاه بودنــد ،بهنظــر مــن
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کامــا محتمــل اســت ،اگرچــه مــن هیــچ ســندی
ندیــدهام»).
هــرش بــه تنهایــی و دشــواری بــه مســیرش بــرای
کشــف حقیقــت ادامــه مــیداد ،بــا منابــع کار
میکــرد و تــاش داشــت تــا روایــت متفــاوت
خــود را بیــرون بکشــد .ســه ســال بعــد ،او
پیشــنویس مقالــهاش را بــه «نیویورکــر» ارســال
کــرد .رمینیــک ،پــس از چنــد بــار مطالعــه ،بــه
هــرش گفــت کــه گــان منیکنــد او داســتان
را درســت فهمیــده باشــد .او پیشــنهاد کــرد کــه
هــرش کارش را ادامــه بدهــد و ببینــد درنهایــت
بــه کجــا میرســد .امــا هــرش ،داســتانش را بــه
نرشیــهی « »The London Review of Books
فرســتاد.
هــرش هرگــز عضــو هیئــت تحریـهی «نیویورکــر»
نبــود و ترجیــح مــیداد یــک خربنــگار و
نویســندهی آزاد باقــی مبانــد .بااینحــال ،او
روابــط نزدیکــی بــا ایــن نرشیــه داشــت .او
نخســتین مقالـهاش را در  1971در آنجــا منتــر
کــرده بود و پــس از آن ،صدها مقالـهی دیگر نیز
بــرای آنهــا نوشــته بــود ،ازجملــه مقالـهی اخیــر
درمــورد بازدیــد از «مــای الی» بــا خانــوادهاش،
کــه تنهــا چنــد هفتــه پیــش از نــر مقالـهی او در
رابطــه بــا بــن الدن در « The London Review
 »of Booksمنتــر شــده بــود( .پــرش جاشــوا
کــه درحالحــارض گزارشگــر «بازفیــد» اســت،
ســالهای زیــادی بهعنــوان حقیقتیــاب
بــرای «نیویورکــر» کار کــرده بــود) .رمنیــک،
برخــی از جنجالبرانگیزتریــن مقــاالت هــرش
را منتــر کــرده اســت کــه شــامل تعــداد زیــادی
از داســتانهای مهــم امنیــت ملــی اســت کــه
دولــت ترجیــح م ـیداد دفــن و فرامــوش شــوند.
بااینوجــود ،گــزارش هــرش از مــرگ بــن الدن،
نخســتین مطلــب هــرش نبــود کــه رمنیــک ،بــه
ایــن دلیــل کــه بــاور داشــت منابعــش بیــش
از حــد ضعیــف هســتند ،رد کــرده بــود .در
ســالهای  2013و  ،2014او دو مقالــهی هــرش
درمــورد اســتفاده از گاز مــرگآور ســارین در
حمــات ســوریه را نیــز بازگردانــد .در ایــن
مقــاالت ادعــا شــده بــود کــه ایــن حمــات نــه
توســط رژیــم اســد ،مقــر فرضــی ،بلکه توســط
شورشــیان ســوریه در همــکاری بــا دولــت ترکیــه
صــورت گرفتــه بــود .ایــن مقــاالت نیــز ماننــد
گــزارش بــن الدن ،بعــد از نــر ســواالت زیــادی
را برانگیختنــد .منتقــدان اســتدالل میکردنــد
هــرش کــه زمانــی یــک خربنــگار افســانهای بــود،
هــر روز بیشــر بــه جنجالبرانگیخــن متایــل
پیــدا میکنــد تــا دقــت در کارش( .هــرش،
هنــوز بــر درســتی داســتانهایش تاکیــد دارد).
اگــر ایــن گــزارش در «نیویورکــر» منتــر
میشــد ،بهدلیــل اعتبــارش در فراینــد دقیــق و
کامــل بررســی ،رســانهها قطعــا واکنــش متفاوتــی

داشــتند .بااینحــال ،هــرش تاکیــد میکنــد
کــه نرشیــهی « The London Review of
 »Booksاگــر نــه بیشــر ،بــه هــان انــدازه دقیــق
اســت .کریسشــن لورنتــزن ،ادیتــور ایــن نرشیــه،
بــه مــن گفــت کــه ســه حقیقتیــاب روی
گــزارش مــرگ بــن الدن کارکردهانــد و خــود او
مســتقیام بــا منابــع کلیــدی هــرش ،ازجملــه مقــام
اطالعاتــی بازنشســتهی آمریکایــی کــه در ایــن
مقالــه بهعنــوان «منبــع آمریکایــی اصلــی ایــن
روایــت» معرفــی شــده ،گفتوگــو کــرده اســت.
حتــا اگــر رونــد حقیقتیابــی در نرشیــهی «
 ،»The London Review of Booksآنچنــان
کــه هــرش و خــود آن نرشیــه ادعــا میکننــد
دقیــق و کامــل باشــد ،مــا هنــوز بــرای اعتــاد
بــه ایــن منابــع ناشــناس مشــکل داریــم .آیــا
بایــد بــه آنهــا اعتــاد کنیــم اولیــن مقالــهی
هــرش درمــورد ابوغریــب ،بــر بنیــاد یــک
گــزارش داخلــی ارتــش نوشــته شــده بــود .امــا
منبــع بســیاری از مهمتریــن افشــاگریهای
او ،بوروکراتهــای ســطح متوســط ،ســفیران،
رییسهــای ســازمان ســیا و جرنالهــای
چهارســتارهای هســتند کــه هویــت آنهــا تنهــا
بــرای ادیتــور و حقیقتیابهــا شــناخته
شــده اســت .وعــدهی ناشــناسماندن ،ابــزاری
رضوری بــرای خربنــگاران اســت .ایــن کار،
مســیر تاریــخ را تغییــر داده (برجســتهترین
منونــهی آن در واترگیــت) ،و بــه ســاخنت
زندگــی حرفـهای ممتــاز هــرش نیــز کمــک کــرده
اســت .امــا درعینحــال ،همــواره تردیدهایــی را
در رابطــه بــا انگیزههــای ایــن منابــع و درنتیجــه
اعتبــار گفتههــای آنهــا برجــای گذاشــته اســت.
غرایــز هــرش –بــرای او ،هــر داســتانی از
هــان روز اول بــودار اســت ،-بهخوبــی بــه
او خدمــت کردهانــد .امــا بناکــردن حرفــهی
خربنــگاری بــر کشــف عمیقتریــن ارسار
دولتــی ،همــراه بــا خطراتــی ذاتــی اســت.
خربنگارانــی کــه درمــورد مســایل امنیــت ملــی
مینویســند ،تقریبــا هیچوقــت در حوادثــی
کــه از آن ســخن میگوینــد حضــور ندارنــد.
آنهــا معمــوال بــدون عکــس یــا ســند کار
میکننــد .مهمتریــن حقایقــی کــه آنهــا بیــان
میکننــد ،تقریبــا بهطــور کامــل بــر گفتههــای
افــراد (بــدون ذکــر نــام) اســتوار اســت .یکــی از
اصــول اساســی روزنامهنــگاری ایــن اســت کــه
خربنــگاران هرگــز نبایــد هیــچ حقیقتــی را غلــط
بداننــد ،بلکــه بازتولیــد صادقانـهی آنچــه مــردم
میگوینــد ،تنهــا آغــاز کار اســت .بهعنــوان
یــک خربنــگار ،شــا همچنیــن بایــد تصمیــم
بگیریــد کــدام حقایــق را انتخــاب مناییــد .و
چهگونــه ایــن مــوارد را بهبهرتیــن شــکل ممکــن
در روایتــی دقیــق و منســجم یکجــا بیاوریــد:
یــک داســتان .در چنیــن قضاوتهایــی ،حتــا
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بهرتینهــا نیــز ممکــن اســت نــکات دقیــق
و ظریفــی را از دســت داده یــا بــر حقیقــت یــا
حقایــق اشــتباهی تاکیــد کننــد .چنانکــه اســتیو
کــول ،یکــی از نویســندگان هیئــت تحریری ـهی
«نیویورکــر» و رییــس دانشــکدهی تحصیــات
تکمیلــی خربنــگاری دانشــگاه کلمبیــا ،بــه مــن
گفــت« :شــا ایــن انتظــار را نداریــد کــه شــهرت
یــک خربنــگار تحقیقــی ،همیشــه  100درصــد
درســت باشــد ،امــا میخواهیــد تقریبــا درســت
باشــد یــا در مســیر درســتی باشــد».
ممکــن اســت هــرش نخســتین خربنگاری نباشــد
کــه مینویســد یــک خربچیــن مخفــی ،ایــاالت
متحــده را بــه ســکونتگاه بــن الدن راهنامیــی
کــرده اســت ،امــا بههیچوجــه تنهــا کســی نیســت
کــه ایــن شــایعه را شــنیده بــود .کــول ،یکــی
دیگــر از ایــن افــراد اســت .کــول ،نویســندهی
کتابــی درمــورد ســازمان ســیا و افغانســتان کــه
برنــدهی جایــزهی پولیتــزر شــده اســت ،در
یــک بعــد از ظهــر کــه در ادارهاش در کلمبیــا
گفتوگــو میکردیــم ،بــه مــن گفــت« :ایــن
مســئله بــرای مــن چنیــن رشح داده شــده بــود کــه
ایــن شــخص یــک افــر خــاص پاکســتان در
رسویــس اســتخباراتی آن کشــور بــوده اســت.
مــن حتــا یــک نــام داشــتم کــه چهــار ســال
اســت روی آن کار میکنــم».
میتــوان گفــت ایــدهی وجــود یــک خربچیــن
مخفــی ،قابــل قبــول اســت .خربچینهــا ،عمــا
در متــام هدفهــای بــاارزش تروریســتی
ردیابیشــده بــه پاکســتان ،ایــاالت متحــده را
هدایــت کردهانــد :از جملــه رمــزی یوســف،
نخســتین مببگــذار مرکــز تجــارت جهانــی و
میــر ایمــل کنســی ،کــه در حملـهای در النگلــی
در ســال  ،1993دو کارمنــد ســازمان ســیا را
کشــته بــود.
کــول اظهــار داشــت« :ایــن ایــده کــه ســازمان
ســیا متــام اینهــا را بههــم بافتــه اســت ،شــکنجه
نتیجهبخــش بــوده ،و آنهــا آن ماشــین را پیــدا
کردهانــد ،بعــد بــه قاصــد رســیدهاند ،پــس از
آن پــاک ماشــین را پیــدا کــرده و قاصــد را تــا
آن خانــه دنبــال کردهانــد ....بــرای مــا بهنظــر
میآیــد کــه خیلــی اســتادانه طراحــی شــده
اســت».
امــا کــول هیچوقــت نتوانســت داســتان پرداخــت
جایــزه را ثابــت کنــد .نزدیکتریــن جایــی کــه
کــول بــه آن رســید ،مکامل ـهای بــا یــک افــر
اطالعاتــی آمریکایــی بــود کــه در گذشــته ،بــا
آن مــرد کــه گفتــه میشــد یــک خربچیــن
بــوده ،کار کــرده اســت .کــول گفتوگویــش
را چنیــن بیــان داشــت« :مــن گفتــم :تــو ایــن
شــخص را میشــناختی؟ او پاســخ داد :بلــه ،مــن
او را میشــناختم .مــن قبــا از نزدیــک بــا او کار
کــرده بــودم .مــن گفتــم :ایــن بیوگرافــی کــه بــه
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مــن داده شــده دقیــق اســت؟ او گفــت :بلــه دقیــق
اســت .مــن گفتــم :بــه مــن گفتــه شــده اســت
کــه او  25میلیــون دالــر گرفتــه و اکنــون تحــت

«حفاظــت از شــاهد» قــرار دارد .او مکثــی کــرد و
گفــت :خــب ،مــا از ایــن کارهــا میکنیــم».

مهمترین و اثرگذارترین ادعای هرش درمورد این بود که چهگونه
سکونتگاه بن الدن کشف شد .او نوشته است که سالها تالش
برای جمعآوری اطالعات نبود که ایاالت متحده را به یافتن
آن قاصد و درنهایت بن الدن راهنمایی کرد .بلکه این محل با
خبرچینی غیرمنتظرهی یک افسر اطالعاتی بازنشسته کشف
شد .این افسر پاکستانی ،برای بهدستآوردن جایزهی  25میلیون
دالری ایاالت متحده برای کمک در یافتن موقعیت اسامه بن الدن،
با آنها همکاری کرده بود .درواقع ،حتا نمیتوان گفت که بن الدن
«پنهان» شده بود .ساختمان سکونت او در ایبتآباد ،درحقیقت یک
خانهی امن بود که توسط سرویس اطالعاتی پاکستان محافظت
میشد .زمانی که ایاالت متحده ،براساس این اطالعات با مقامات
استخباراتی پاکستان رودررو شد ،آنها درنهایت درستی این
اطالعات را تایید کردند و حتا پذیرفتند که برای اثبات آن ،نمونهی
 DNAفراهم کنند.
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از هــان ابتــدا ،بــاور اینکــه مقامــات پاکســتانی
ن الدن در کشورشــان
ردهبــاال از حضــور بــ 
آگاهــی نداشــتند ،دشــوار بــود .پــس از حملــه،
چنــد تــن از مقامــات ایــاالت متحــده بهطــور
علنــی ایــن را گفتــه بودنــد .براســاس اطالعاتــی
کــه خربگــزاری الجزیــره در ســال  2013بــه آن
دســت یافــت ،پاکســتان در ایــن مــورد تحقیقات
مخفــی انجــام داده بــود .گفتــه شــده اســت کــه
گــزارش کمیســیون ایبتآبــاد ،هیــچ مدرکــی
دال بــر اینکــه پاکســتان بــه بــن الدن پنــاه
داده باشــد ،نیافــت .درعــوض ،آنهــا بــه ایــن
نتیجــه رســیدند کــه بــن الدن ،فــردی کــه در
متــام جهــان تحــت تعقیــب بــود ،میتوانســت
آزادانــه در پاکســتان رفــت و آمــد کنــد و ایــن
ناشــی از بیکفایتــی گســردهی مقامــات نظامــی
و اســتخباراتی ایــن کشــور بــود.
دقیقتریــن بررســیها درمــورد همدســتی
پاکســتان در پنــاهدادن بــه بــن الدن ،در مــارچ
 2014منتــر شــد .ایــن بررســی ،براســاس کتــاب
کارلوتــا گال ،یکــی از خربنــگاران «تایمــز»
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نوشــته شــده بــود .گال گــزارش داده بــود کــه
یــک منبــع داخلــی آی.اس.آی بــه او گفتــه
اســت کــه رسویــس اطالعاتــی پاکســتان ،یــک
گــروه خــاص ایجــاد کــرده بــود کــه وظیفــهی
رســیدگی بــه مســئلهی بــن الدن را داشــتند .گال
نوشــت« :تقریبــا همــه در آی.اس.آی ایــن گــروه
را انــکار میکردنــد –ایــن روش کار واحدهــای
اطالعاتــی فــوقرسی اســت .امــا آنطــور کــه بــه
مــن گفتــه شــده بــود ،رییسهــای ارشــد نظامــی
از آن آگاه بودنــد».
بحثبرانگیزتریــن ادعــای هــرش ایــن اســت
کــه پاکســتان ،پیشــاپیش درمــورد حملــهی
تیــم آمریکایــی باخــر بــود و نهتنهــا اجــازهی
اجــرای آن عملیــات را داده بــود ،بلکــه آن را
تســهیل کــرده بــود .همچنــان کــه قبــاً گفتــه
شــد ،ایــن متفاوتتریــن داســتان نســبت بــه
داســتان رســمی دولتــی اســت .پذیــرش ایــن
داســتان ،نیازمنــد پذیــرش ایــن اســت کــه دولــت
ایــاالت متحــده بــه پاکســتانیها اطمینــان کــرده
اســت تــا بــرای کشــن بــن الدن بــه ایــن کشــور

کمــک کننــد .بنابرایــن ،حقارتــی کــه ارتــش
و اســتخبارات پاکســتان ظاهــرا ً پــس از حملــه
احســاس کردهانــد ،یــا یــک فریــب بــوده اســت
و یــا یکــی از دسیســهچینیهای پیچیــدهی
ایــاالت متحــده و پاکســتان.آیا هیــچ مدرکــی
بــرای حامیــت از ایــن ادعــا ،یــا هرچیــزی فراتــر
از منابــع ناشــناس هــرش بــرای تقویــت آن،
وجــود دارد؟
یــازده روز پــس از حملــه ،داســتانی در «گلوبــال
پســت» ،وبســایت آمریکایــی ویــژهی
گزارشهــای خارجــی منتــر شــد .تیتیــر داســتان
ایــن بــود« :حملـهی بــن الدن :همســایگان ادعــا
میکننــد کــه پاکســتان آگاه بــوده اســت» .شــش
نفــر کــه در نزدیکــی ســاختامن بــن الدن زندگــی
میکردنــد بــه خربنــگار آنهــا گفتــه بودنــد کــه
پرســونل امنیتــی لبــاس شــخصی –افـران ارتــش
یــا افــران اطالعاتــی پاکســتان -چنــد ســاعت
پیــش از حملــه در خانههــای آنهــا را میزدنــد
و بــه آنهــا دســتور داده بودنــد کــه چراغهــای
خانــه را خامــوش کــرده و تــا اطــاع بعــدی
در خانههایشــان باقــی مباننــد .همچنیــن
بعضــی از مــردم محلــی بــه ایــن خربنــگار گفتــه
بودنــد کــه بــه آنهــا دســتور داده شــده بــود بــا
رســانهها ،مخصوصــاً رســانههای خارجــی،
صحبــت نکننــد.
زمانــی کــه مــن بــا فیلیــپ بالبونــی مدیــر اجرایــی
«گلوبــال پســت» متــاس گرفتــم ،او بــه مــن گفت
کــه در ابتــدا او در نظــر داشــت ایــن روایــت را
بهشــکل گســرده عمومــی بســازد .او در ایمیلــی
بــه مــن نوشــت« :امــا مــا نیازمنــد منابعــی بودیــم
کــه در آن زمــان نداشــتیم .اطالعــات مخالــف
بــا آن روایــت ،آنقــدر قدرمتنــد و قانعکننــده
بودنــد کــه حتــا خــود مــا شــک داشــتیم کــه
منابــع مــا درســت میگوینــد».
بالبونــی ،مــرا بــه امیــر لطیــف ،خربنــگار 41
ســالهی پاکســتان معرفــی کــرد .او در گذشــته
بــرای «خربگــزاری یــو.اس» و «خربگــزاری ُورلــد
ریپــورت» کار کــرده بــود .لطیــف بــه مــن گفــت
کــه یــک روز پــس از کشتهشــدن بــن الدن
بــه ایبتآبــاد ســفر کــرده و بــرای چنــد روز از
آنجــا گــزارش تهیــه کــرده بــود .از او پرســیدم
کــه آیــا هنــوز بــاور دارد کــه پاکســتانیها از ایــن
حملــه آگاهــی داشــتهاند؟ او بالفاصلــه پاســخ
داد« :نــه آگاهــی ،بلکــه همــکاری و همآهنگــی
وجــود داشــت».
لطیــف کــه بــه دلیــل حساســیت ایــن موضــوع
در پاکســتان ،نــام خــود را در پســت اصلــی
ننوشــته بــود ،گفــت کــه مــردم ایــن منطقــه بــه
او گفتــه بودنــد آنهــا صــدای هلیکوپرتهــای
ایــاالت متحــده را شــنیده بودنــد ،پــس مطمئن ـاً
ارتــش پاکســتان نیــز شــنیده بــود« :متــام کشــور
بیــدار بودنــد ،تنهــا ارتــش پاکســتان خــواب
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بــوده اســت؟ شــا چــه برداشــتی میکنیــد؟».
همچنیــن گال نوشــته اســت کــه همســایگان
بــن الدن صــدای انفجــاری در ســاختامن
شــنیده و بــا پلیــس محلــی متــاس گرفتهانــد .امــا
فرماندهــان ارتــش بــه پلیــس گفتــه بودنــد کــه
واکنشــی نشــان نــداده و پاســخ را بــه عهــدهی
ارتــش بگذارنــد .نیروهــای آمریکایــی بــرای 40
دقیقــه در منطقــه بودنــد ،امــا ارتــش پاکســتان تــا
بعــد از رفــن آنهــا ،بــه منطقــه نرســید.
بهرتیــن حــدس گال (و او تاکیــد میکــرد
کــه فقــط یــک حــدس اســت) ،ایــن بــود کــه
ایــاالت متحــده بــه پاکســتان درمــورد ایــن
عملیــات اخطــار داده بــود .گال بــا اشــاره بــه
جــرال اشــفق پرویــز کیانــی کــه در آن زمــان
رییــس ســتاد ارتــش بــود ،و جــرال احمــد
شــجاع پاشــا کــه بعدهــا مدیــر کل آی.اس.آی
شــد ،بــه مــن گفــت« :مــن هیــچ مدرکــی نــدارم.
امــا هرچــه بیشــر در ایــن مــورد فکــر میکنــم
یزنــم ،بــه
و بــا دوســتان پاکســتانیام حــرف م 
ایــن بــاور میرســم کــه احتــاالً درســت اســت
کــه کیانــی و پاشــا در آن دخیــل بودهانــد» .او
درمــورد کشتهشــدن بــن الدن گفــت« :تصــور
میکنــم ســناریو ایــن باشــد کــه آمریکاییهــا
او را تحــت نظــر داشــته و ردیابــی میکردنــد
و هرگــز بــه مقامهــای پاکســتانی دراینبــاره
نگفتــه بودنــد؛ چراکــه منیتوانســتند بــه آنهــا
اطمینــان کننــد .امــا زمانــی کــه تصمیــم گرفتنــد
پیــش برونــد و حملــه کننــد ،گــان میکنــم بــه
رساغ کیانــی و پاشــا رفتــه و بــه آنهــا گفتهانــد:
مــا قصــد داریــم وارد عمــل شــویم .حــق نداریــد
بــه هلیکوپرتهــای مــا شــلیک کنیــد یــا هــر کار
دیگــری انجــام بدهیــد»( .بایــد ذکــر کنــم کــه
متــام خربنــگاران امنیــت ملــی ،شــامل تعــدادی
در «تایمــز» ،بــا گال درمــورد احتــال همــکاری
پاکســتان در ســطوح بــاالی دولتــی ،چــه در
پنــاهدادن بــه بــن الدن چــه کمــک بــه کشــن او،
موافــق نیســتند).
اگــر ســناریوی گال را بــرای رســیدن بــه نتیجـهای
منطقــه دنبــال کنیــم ،پاکســتان پــس از حملــه بــا
یــک انتخــاب ناخوشــایند مواجــه شــده بــود:
یــا تصدیــق اینکــه همــکاری کــرده بــود کــه
ایــن خطــر خشمگینشــدن تندروهــا بهخاطــر
خیانــت بــه بــن الدن و معاونــت در یــک
عملیــات نظامــی آمریکایــی در خــاک پاکســتان
را درپــی داشــت ،یــا بــه جهــل و بیکفایتــی
اعــراف کننــد.
گال گفــت :اغلــب پاکســتانیها میگوینــد
کــه :مــا بیکفایــت بودیــم .آنهــا منیخواهنــد
هموطنانشــان بداننــد آنهــا در حــال چــه
بــازیای هســتند .آنهــا میترســند کــه
واکنشهــای منفــی شــدیدی وجــود داشــته
باشــد».

دو شنبه  27میزان  1394منترش شده در شامرههای  934 ، 933و 935
اکنــون روایــت رســمی مــرگ بــن الدن در کجــا
قــرار دارد؟ بــرای بســیاری ،ایــن داســتان در
وضعیتــی نامشــخص اســت :شــناور در جایــی
میــان واقعیــت و افســانه .نوشــن تاریــخ یــک
فراینــد اســت .بهنظــر میآیــد روایــت دولــت
راهــی طوالنــی در پیــش دارد تــا بتوانــد بهعنــوان
واقعیتــی غیرقابلانــکار پذیرفتــه شــود یــا
بهعنــوان یــک روایــت نادرســت انــکار شــود.
رابــرت بائــر ،یکــی از افــران باســابقهی
ســازمان ســیا در امــور رشق میانــه (الهامبخــش
شــخصیت جــورج کلونــی در فیلــم «ســیریانا»)،
درمــورد نســخهی دولــت از حــوادث بــه مــن
گفــت« :همهچیــز فقــط اغــراق اســت .مــن
هرگــز ندیــدهام کاخ ســفید چنیــن خطــری کنــد.
آیــا رییسجمهــور یــک روز صبــح از خــواب
بیــدار شــده و گفتــه اســت «بیاییــد درســت قبــل
از انتخابــات ،ریاســتجمهوری مــرا در خطــر
قــرار بدهیــم»؟ .ایــن آدم خیلــی باهوشتــر از
آن اســت کــه نیروهــای آمریکایــی را در یــک
عملیــات تــرور هالیــوودی در معــرض خطــر
قــرار بدهــد» .بااینحــال ،هیچکــدام از دوســتان
قدیمــی بائــر در داخــل و خــارج از ســازمان،
روایــت دولــت را بــه چالــش نکشــیدهاند.
بــا گذشــت زمــان ،امــکان اثبــات بســیاری از
ادعاهــای هــرش وجــود دارد .بعــد چــه اتفاقــی
میافتــد؟ ممکــن اســت خشــمگین شــویم
کــه حــق مــا اســت .پاکســتان ،متحــد فرضــی
مــا در جنــگ علیــه تــرور ،کشــوری کــه
میلیاردهــا دالــر از کمکهــای مالیاتدهنــدگان
آمریکایــی دریافــت میکنــد ،ممکــن اســت
بــه بزرگتریــن دشــمن مــا –نویســندهی هــان
نقشـهای کــه مــا را وادار کــرد بــه افغانســتان حمله
کنیــم -پنــاه داده باشــد .حملــهای شــجاعانه بــه
ســاختامن ســکونت بــن الدن ،بزرگتریــن

هرش در انتهای آن روز طوالنی که
با هم گذراندیم به من گفت« :خیلی
دوست دارم فکر کنم که دولت
پر از پنهانکاری نیست ...شوخی
میکنی! آنها بیش از آنچه شما
حتا بتوانید تصور کنید راز در درون
خود دارند .درحالحاضر چیزهایی
درجریان هستند که من درمورد
آنها آگاهی دارم -آنچه جریان
دارد شگفتانگیز است .من هرزمان
که بتوانم درمورد آنها خواهم
نوشت .آن بیرون ،در شرق میانه،
داستانهای جالبی درجریان است.
جدی میگویم .البته که وجود دارد.
البته که وجود دارد».

پیــروزی مــا در جنــگ بــا تــرور ،ممکــن اســت
چیــزی بیــش از یــک بــازی کــه بُــرد در آن از
پیــش مشــخص بــود ،نبــوده باشــد .باالتــر از
همــه اینکــه ،ممکــن اســت دولــت بــه مــا دروغ
گفتــه باشــد.
امــا واقعــاً مــا بایــد بــا افشــای ایــن حقایــق
شــوکه شــویم؟ مخفیکاریهــای دولــت ،تنهــا
در ســالهای اخیــر ،شــامل مــوارد زیــادی از
جملــه برنامــهی شــنود مخفــی ســازمان امنیــت
ملــی ،و شــبکهی ثبتنشــدهی ســازمان ســیا از
زندانهــای «بلــک ســایتم» میشــود .اســتیون
افرتگــود ،مدیــر پــروژهی دولتــی رسی بــرای
فدراســیون دانشــمندان آمریــکای بــه مــن گفــت:
«کســانی کــه در زمینــهی امــور عمومــی کاخ
ســفید کار میکننــد ،مــورخ نیســتند ،آنهــا
دانشــمند نیســتند ،فقــط خربنگارنــد .آنهــا یــک
هویــت سیاســی در دولــت ایــاالت متحــده را
نشــان میدهنــد .گفــن متــام حقیقــت ،و هیــچ
چیــز غیــر از حقیقــت ،کار آنهــا نیســت .حتــا
اگــر باشــد ،آنهــا الزامــاً قــادر بــه انجــام آن
نیســتند».
روایــت هــرش از مــا منیخواهــد تــا احتــال
توطئــهی دولتــی را بــاور کنیــم .افســانهها
میتواننــد از طریــق تالشــی حتــا ناهمآهنــگ
بــا کســانی کــه فقــط دارنــد کارشــان را انجــام
میدهنــد ســاخته شــوند .البتــه ،زمانــی کــه
تعــداد کافــی از افــراد حقیقــت را پنهــان
کننــد ،خُــب طبیعــی اســت کــه بــه نظــر
میرســد دسیســهچینی شــده اســت .هــرش
اشــاره میکنــد کــه احتــاالً هــزاران کارمنــد و
پیــانکار دولتــی درمــورد شــنودهای آژانــس
امنیــت ملــی آمریــکا (ناســا) باخــر بودهانــد،
امــا تنهــا یکــی از آنهــا ،ادوارد اســنودن ،قــدم
جلــو گذاشــت.
مــا میتوانیــم یــک قــدم پیشتــر برویــم :هرچــه
موضــوع حســاستر باشــد ،بیشــر احتــال دارد
کــه دولــت بــه مــا دروغ تحویــل بدهــد .درنظــر
بگیریــد که پــس از حملـهی بــن الدن ،آنچه در
ذهــن اوبامــا میگذشــت ،روابــط مــا بــا پاکســتان
بــود .اوبامــا در ســخرنانیاش بــرای ملــت ابــراز
قدردانــی کــرد« :در طــول ایــن ســالها ،مــن
بارهــا روشــن ســاختم کــه اگــر بدانیــم بــن الدن
در پاکســتان اســت ،مــا اقــدام خواهیــم کــرد.
ایــن هــان کاری اســت کــه انجــام دادیــم.
امــا مهــم اســت کــه توجــه داشــته باشــیم کــه
همکاریهــای پاکســتان بــا مــا در عملیاتهــای
ضدتروریســتی بــه مــا بــرای رســیدن بــه بــن الدن
و ســاختامنی کــه او در آن پنهــان شــده بــود،
کمــک کــرد».
یــا آنچــه اوبامــا در ایــن ســخرنانی گفــت ،یــا
انــکار بعــدی دولــت ،یکــی از ایــن دو صادقانــه
نبودنــد .امــا در هــر دو صــورت ،دشــوار اســت
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کــه تصــور کنیــم بــرای اوبامــا ،گفــن متــام
حقیقــت ،از مدیریــت روابــط آمریــکای بــا
متحــد ناپایــدارش مهمتــر بــود ،یــا بایــد مهمتــر
میبــود.
درواقــع هیــچ دلیلــی وجــود نــدارد کــه انتظــار
داشــته باشــیم دولــت متــام حقایــق را درمــورد
کشتهشــدن بــن الدن دراختیــار مــا قــرار
بدهــد .اگــر شــخصی بهخاطــر پــول ایــاالت
متحــده را بــه ســاختامن محــل ســکونت او در
ایبتآبــاد راهنامیــی کــرده باشــد ،دولــت هرگــز
منیتوانســت بــدون درخطرانداخــن جــان آن
فــرد حقیقــت را بگویــد و اگــر میگفــت ،بــرای
ســازمان ســیا تقریبــا غیرممکــن بود کــه در آینده
نیــز خربچینانــی را اســتخدام کنــد .اگــر پاکســتان
از مــا خواســته بــود کــه همکاریــش را در حملــه
تاییــد نکنیــم ،مــا ایــن کار را منیکنیــم .در ایــن
مــورد ،همچنــان کــه گال ذکــر کــرده بــود ،تــرس
از جرقهخــوردن واکنشهــای شــبه نظامیــان
وجــود داشــت .هــرش در «نیویورکــر» نوشــته
اســت کــه خطــر جــدی درمــورد افراطگرایانــی
کــه در داخــل ارتــش پاکســتان هســتند وجــود
دارد .آنهــا ممکــن اســت کودتــا بــه راه انداختــه
و کنــرل ذخایــر بــزرگ ســاحهای هســتهای
آن کشــور را بــه دســت بگیرنــد.
گزارشگــران دوســت دارنــد خــود را بهعنــوان
تجربهگرایــان ببیننــد ،امــا حقیقــت ایــن اســت
کــه خربنــگاری علمــی متفــاوت اســت .اســناد
و مــدارک غایــب ،گزارشهــای دســتنیافتنی
امنیتــی ملــی ،متــام اینهــا بــه هــان انــدازهی
منابــع و اســتداللهای خربنــگاران مهــم هســتند.
امــا چــه اتفاقــی میافتــد وقتــی منابــع مختلــف
و روایتهــای مختلــف میتواننــد بــرای ارائـهی
بحثهــای متناقــض اســتفاده شــوند؟ چهگونــه
میتوانیــم گــزارش لطیــف را در ایبتآبــاد و
تردیدهــای بائــر را بــا داســتان رســمی کــه بــاو ِدن
و بســیاری دیگــر شــنیدهاند ،در یــک قــاب
قــرار بدهیــم؟
بــاو ِدن بــه مــن گفــت« :بهعنــوان یــک خربنــگار
شــا بایــد همیشــه ایــن احتــال را در نظــر
بگیریــد کــه بــه شــا دروغ گفتــه شــده اســت و
امیــدوار باشــید کــه دلیــل خوبــی وجــود داشــته
باشــد».
ممکــن اســت درحالحــارض ،اطالعــات مــا
درمــورد حملــهی بــن الدن ،بســیار بیشــر از
آنچیــزی باشــد کــه قــرار بــوده اســت بدانیــم.
وزیــر دفــاع ســابق ،رابــرت گیتــس ،ســال 2014
در کتــاب خاطراتــش «وظیفــه» نوشــته اســت
کــه در شــب حملــه ،هرکســی در اتــاق وضعیــت
کاخ ســفید حضــور داشــت ،توافــق کــرده بــود
تــا «درمــورد جزئیــات ســکوت کنــد» .او اضافــه
کــرد «ایــن تعهــد حــدود پنــج ســاعت طــول
کشــید» .او بــا اشــارهای مســتقیم بــه کاخ ســفید و

دو شنبه  27میزان  1394منترش شده در شامرههای  934 ، 933و 935

درواقع هیچ دلیلی وجود ندارد
که انتظار داشته باشیم دولت تمام
حقایق را درمورد کشتهشدن بن
الدن دراختیار ما قرار بدهد .اگر
شخصی بهخاطر پول ایاالت متحده
را به ساختمان محل سکونت او
در ایبتآباد راهنمایی کرده باشد،
دولت هرگز نمیتوانست بدون
درخطرانداختن جان آن فرد حقیقت
را بگوید و اگر میگفت ،برای سازمان
سیا تقریبا غیرممکن بود که در
آینده نیز خبرچینانی را استخدام
کند .اگر پاکستان از ما خواسته
بود که همکاریش را در حمله تایید
نکنیم ،ما این کار را نمیکنیم .در
این مورد ،همچنان که گال ذکر
کرده بود ،ترس از جرقهخوردن
واکنشهای شبه نظامیان وجود
داشت .هرش در «نیویورکر»
نوشته است که خطر جدی درمورد
افراطگرایانی که در داخل ارتش
پاکستان هستند وجود دارد .آنها
ممکن است کودتا به راه انداخته
و کنترل ذخایر بزرگ سالحهای
هستهای آن کشور را به دست
بگیرند.
ســازمان ســیاه گفــت« :آنهــا اصــا منیتواننــد
بــرای الفزدن و جــذب اعتبــار صــر کننــد».
مشــکل اینجاســت کــه درمیــان ایــن همــه
الفزدنهــا ،غیرممکــن شــده اســت کــه بدانیــد
چــه چیــزی درســت بــوده اســت و چــه چیــزی
غلــط .فیلــم « »Zero Dart Thirtyکــه 130
میلیــون فــروش داشــت ،بــرای بســیاری روایــت
غالــب کشتهشــدن بــن الدن بــود .فیلمســازان،
در مصاحبههــای متعــدد تــاش میکردنــد تــا
دسترســی خــود بــه منابــع دولتــی و نظامــی را
نشــان بدهنــد :در افتتــاح اعــام شــد کــه ایــن
فیلــم براســاس «اســناد دســتهاولی از حادثــهی
اصلــی» ســاخته شــده اســت .گفتــه شــد کــه
ســازمان ســیا بــا عالقــه بــا فیلمســازان همــکاری
کــرده و مالقاتهایــی را بــرای نویســنده و
کارگــردان بــا تحلیلگــران و افرسانــی کــه در
تعقیــب بــن الدن درگیــر بودنــد ،ترتیــب داده
بــود .کارگــردان فیلــم ،کاتریــن بیگلــو ،ایــن فیلــم
را بهعنــوان «اولیــن بــرش جســورانه از تاریــخ»

توصیــف کــرده اســت.
بهنظــر میآمــد ایــن داســتان آنقــدر خــوب
بــود کــه نیــاز نداشــت تخیلــی شــود .فیلــم بــا
یــک رسی از جلســات شــکنجهی ســازمان ســیا
آغــاز شــد کــه براســاس فیلمنامــه ،اطالعــات
مهمــی بــرای گرفتــاری بــن الدن فراهــم کــرده
بــود .فقــط مســئله اینجاســت کــه حداقــل
باتوجــه بــه گزارشهــای ارائهشــده بــه کمیت ـهی
اطالعاتــی مجلــس ســنا در طــول چندیــن
ســال (و دیگــران کــه بــه اطالعــات محرمانــه
دسترســی داشــتند) ،ایــن حقیقــت نداشــت.
ســناتور دایــان فاینســتاین کــه بهعنــوان رییــس
کمیتــه بــر گــزارش نظــارت کــرده بــود ،گفــت که
او خیلــی از صحنههــای فیلــم را رد کــرده بــود:
«برایــم قابــل تحمــل نبــود .چراکــه اشــتباهات
زیــادی وجــود داشــت» .ظاهــرا هــدف
فیلمســاز ایــن بــوده اســت کــه روایتــی متفــاوت
عرضــه کننــد –حقیقتــی زننــده از چهگونگــی
پیداکــردن بــن الدن ،-امــا بــرای انجــام ایــن کار،
بهنظــر میآیــد آنهــا یــک دروغ را تــداوم
بخشــید هاند.
مســئله ایــن نیســت کــه حقیقــت درمــورد مــرگ
بــن الدن قابــل فهمیــدن نیســت ،بلکــه فقــط
مــا آن را منیدانیــم .و مــا منیتوانیــم خــود
را بــا ایــن امیــد کــه خیلــی زود بــه پاســخهای
بیشــری میرســیم دلــداری بدهیــم .تــا امــروز،
نســخهی نهایــی رســمی ســازمان ســیا درمــورد
« ،»Bay of Pigsمحرمانــه باقــی مانــده اســت.
مــا منیدانیــم در بیــش از نیــم قــرن پیــش چــه
اتفاقــی افتــاده اســت ،چــه برســد بــه ســال .2011
راههــای مختلفــی بــرای کنــرل یــک روایــت
وجــود دارد .راه قدیمــی ایــن اســت :طبقهبنــدی
محرمانــهی اســنادی کــه منیخواهیــد دیــده
شــود .بهگفتــهی گیتــس« :درمــورد جزئیــات
خامــوش مبانیــد» .امــا رویکــرد مدرنتــری
هــم هســت :داســتانی را تعریــف کنیــد کــه
شــا میخواهیــد آنهــا بــاور کننــد .ســکوت،
یکــی از راههــای حفــظ یــک راز اســت و
صحبتکــردن راه دیگــر .اینهــا منحرصبهفــرد
نیســتند.
هــرش در انتهــای آن روز طوالنــی کــه بــا هــم
گذراندیــم بــه مــن گفــت« :خیلــی دوســت
دارم فکــر کنــم کــه دولــت پــر از پنهــانکاری
نیســت ...شــوخی میکنــی! آنهــا بیــش از
آنچــه شــا حتــا بتوانیــد تصــور کنیــد راز در
درون خــود دارنــد .درحالحــارض چیزهایــی
درجریــان هســتند کــه مــن درمــورد آنهــا آگاهی
دارم –آنچــه جریــان دارد شــگفتانگیز اســت.
مــن هرزمــان کــه بتوانــم درمــورد آنهــا خواهــم
نوشــت .آن بیــرون ،در رشق میانــه ،داســتانهای
جالبــی درجریــان اســت .جــدی میگویــم .البتــه
کــه وجــود دارد .البتــه کــه وجــود دارد».

