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  )٢٠١٣ جوالی(نقد کتاب الياس داويدُسن به قلم دکتر لودويک واتِسل 

   حميد بھشتی: ازبرگردان
  ٢٠١٣ سپتمبر ١٣

  

 تحريف دليل – سپتمبر ١١ تصور امريکا از –ھواپيما ربائی 

  

 ١١م برسد، من به روايت رسمی  به دست(Hijacking Amerika’s Mind on 9/11)که اين کتاب  پيش از آن

  .اما اکنون که دو بار اين کتاب را خوانده ام باور قبلی ام به کلی نقض شده است. مبر باور داشتمسپت

مبر ناشی از  سپت١١برداشت من از . باور ندارممبر نيستم و به ھيچ گونه تئوری باطنی  سپت١١من کارشناس 

ھنگامی که در آغاز با مقاالتی مواجه گشتم که روايت رسمی را . کنجکاوی من و ھمراه با نوعی ناباوری سالم بود

ر داد و مرا مجذوب يياما کتاب داويدسن وضع را تغ. ال می بردند، آنھا را خوانده و به کناری می نھادمؤبه زير س

  . خود نمود

 روابط بين المللی نيز ۀ را بارھا با اتو استاپ زير پا گذاشته و در دانشگاه پنسيلوانيا در رشتامريکاآنکه من پس از 

از جمله متوجه گشته ام که پس از .  پی برده امامريکا ۀتحصيل کرده ام، اکنون تا اندازه ای به چگونگی تفکر جامع

 سقوط کند، ئیاگر ھواپيما.  می شود تا به علل واقعه آگاه گردند بالفاصله اقدام به بازرسیامريکاجدی در ۀ ھر فاجع

ھواپيما را از قطعات :  شرايط سقوط ھواپيما را تشخيص می دھدNTSB امريکا ملی ايمنی حمل و نقل ۀکميت

انحه را دريافته و گزارشی منتشر می سين نموده، علت پراکنده در محيط دوباره سر ھم می کنند و ھويت آن را مع



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 نداد که  ملی ايمنی حمل و نقل اجازهۀ به کميتامريکااما دولت . ازند که در آن شرايط واقعه توضيح داده می شودس

 که با مخفی کاری . آی. بی.اين بار روند معمول اين کار توسط اف. مبر را بازرسی نمايد سپت١١سقوط ھواپيماھای 

اما چرا دولت .  بررسی خود نيستۀبه انتشار نتيج موظف . آی. بی.در حالی که اف. عمل می کند بررسی شد

   به يک چنين مخفی کاری غير معمولی دست زد؟امريکا

 ۀ تحقيقات در جوانب ويژه ای از واقعۀاين کتاب نتيج. ال باشدؤکتاب الياس داويدسن می تواند پاسخی برای اين س

 آن ۀقوت اين کتاب در آن است که نويسندۀ  جنب.مبر را در بر دارد که تا کنون مورد توجه قرار نگرفته اند سپت١١

اکثراً به منابع اصلی تکيه می کند و به دقت نيز نام آنھا را ذکر می نمايد تا خوانندگان بتوانند مستقالً درستی آنھا را 

  .بررسی کنند

 از مدارک بلکه به خوانندگان خود شمار عظيمی. اما داويدسن فقط به عرضه نمودن منابع خود کفايت نمی کند

 ،جوی متون مزبور باشد و که خواننده مجبور به جست اصلی را در وبسايت خويش آورده و بدينوسيله از اين

 آمادگی مؤلف به اين است که داده ۀاين دقت غير معمول برای تسھيل کار خواننده نشاندھند. پيشگيری کرده است

 وی از ۀ بصيرانۀت را بسيار جالب می سازد استفادآنچه اين تحقيقا. ھای خود را در معرض بازرسی قرار دھد

 به کار وی دارد پيشگيری نموده امريکا که دولت ئیاو با اين کار خود از ايرادھا. ستامريکااسناد رسمی دولت 

  . اخذ کشته اندNARA امريکا می باشند که از آرشيو ملی . آی. بی.خذ وی اسناد افآبخش بزرگی از م. است

اليل قانع کننده ای عرضه می کند حاکی از اين که روايت رسمی وقايع مزبور آکنده از تناقضات،  کتاب دۀنويسند

ناھمگونی ھا، پيش آمدھای معّماوار، کذبيات و داليل تحريف شده بوده، شھود تحت فشار قرار گرفته و اخبار جعل 

نی ميان مسافران و پرسنل ھواپيما با ولفيگوھای ت و يکی از بخش ھای اساسی کتاب مربوط به تحليل گفت. گشته اند

در مقايسه با آنچه در اين زمينه منتشر گشته است اين بايد کامل ترين و بنيانی ترين . ھمکاران و بستگانشان می باشد

 ئی تحليل مزبور به اين نتيجه می رسد که مکالمه کنندگان بر ھواپيما رباۀگوھای مزبور باشد و خوانند وتحليل گفت

  .حال خوانندگان کتاب می بايد خودشان تشخيص دھند که آيا آنھا نيز به ھمين قضاوت می رسند. داده اندشھادت ن

دنيا آمد و در بيت المقدس رشد ه لمانی يھودی تبار با در فلسطين در يک خانواده ١٩۴١الياس داويدسن در سال 

 کارشناس کامپيوتر ءشغلی  که ابتداۀ د دوگانگذشته از رون. نمود، اما اکثر عمر خويش را در ايسلند گذرانده است

 به حقوق بين الملل و مقاالت حقوقی در ١٩٩٠ ۀعنوان موزيک دان و آھنگساز در سال ھای دھه بوده و سپس ب

ۀ  بر اثر مشاھد٢٠٠٢ بين المللی رو نمود، در سال ئینشريات مربوط به حقوق بين الملل، حقوق بشر و حقوق جزا

 ده ۀ اين مطالعۀکتاب حاضر نتيج. مبر به بررسی وقايع مزبور آغاز نمود سپت١١وايت رسمی ئی در رناھمگونی ھا

  .سبِک آن پيچيده نبوده و بسيار خواندنی است. صل بندی شده استف بخش ۴اين کتاب در . ساله می باشد

 ادعا وجود ندارد کهکتاب داويدسن اولين کتابی است که فارغ از ھر شّکی نشان می دھد که ھيچ دليلی برای اين 

 امريکائیاو ھمچنين نشان می دھد که مأموران . مبر به اين کار اقدام کرده باشند سپت١١ھواپيماربايان مسلمان در 

 که مدعی سقوط آنھا ھستند را تشخيص ئیکه ھويت قطعات ھواپيمای سقوط شده يا ھواپيماھا غافل بوده اند از اين

 ارائه داده است خواننده را دعوت می کند خودش تشخيص دھد که کدام تئوری را داويدسن با تحليل بسيطی که. دھند

  .نی بپذيردولفيگوھای ت و  حاصل کفتۀدر بار

واقعه بپردازند به آنھا نشان می دھد که با چه سرعت غيرقابل ۀ نويسنده پيش از آن که خوانندگان به رديابی پيچيد

امه بن الدن را به عنوان عامل س دقيقه ا١۵ در عرض CBS اخبار .وجود آمده مبر ب سپت١١ باوری روايت رسمی

، امريکا که اصابت نمود رئيس جمھور ئی دقيقه پس از دومين ھواپيما٢٠مشکوک اصلی مطرح نمود و قريب به 
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که وی نمی توانست کوچکترين دليلی از ارتباط  با اين.  مورد حمله قرار گرفته استامريکابوش، اعالم کرد که 

مبر توسط يک کار  سپت١١ ۀکه تشخيص چگونگی واقع ديگر اين. وھای اجنبی با وقايع مزبور داشته باشدنير

داويدسن با اشاره به .  مطرح گشتامريکا ۀ ساعت پس از وقوع توسط کنگر٢۴تحقيقاتی انجام نگشت، بلکه 

  .دثه تھيه گشته است نشان می دھد که قطعنامه کنگره در ھمان روز وقوع حاLottاظھارات سناتور لُت 

. مبر چيزی به جز يک اقدام ھماھنگ تبليغاتی ھمانند اجرای يک ارکستر نبوده است سپت١١ کتاب، ۀدر نظر نويسند

طور زنده از تلويزيون پخش می شد موجب ه مبر می بايد دانسته باشند که اين وقايع که بسپت ١١رھبران ارکستر 

مر  سپت١١امريکا و اروپا در پخش روايت نقش رسانه ھای .  خواھد بود و ھمينطور ھم شدامريکايگانگی ملت 

ال ؤرسانه ھای معروف، به عمد يا مطابق معمول اطالعات قطعی را که روايت رسمی را به زير س. روشن است

چ دليل مشخصی برای ي اعتراف نمود که ھ٢٠٠۶ در سال . آی. بی.از جمله اين را که اف. می بردند ناگفته گذاشتند

  .مبر وجود ندارد سپت١١امه بن الدن و سارتباط ميان ا

ال برد؟ در پاسخ، اين اعتراض را می توان مطرح ؤ تحقيقات داويدسن را به زير سۀحال بايد ديد آيا ممکن است نتيج

خفی کاری ممکن مبر که مردم بسياری در آن سھيم بوده اند م سپت١١ک چنين جنايت عظيمی مانند نمود که در ي

 استدالل مزبور حداقل می بايست يکی از اين ھمه افراد سھيم در واقعه تا کنون مطلب را لو داده ۀدر ادام. نيست

که کسی  اصالً لودادن يعنی چه؟ و احتمال اين. حال ببينيم اين رويکرد تا چه حد می تواند مصداق داشته باشد. باشد

  لوداده باشد چقدر است؟

اما .  می گردندءبدانيم که توطئه ھای دولتی ھمواره در خفا نمانده، گاھی توسط دانشمند يا تاريخ نويسی افشاابتدا بايد 

تا زمانی که بر مال شدن ھا فقط در سطح نوشتجات علمی باقی بمانند و از جانب رسانه ھای اصلی بدانھا توجھی 

  .ی مثال به چند مورد اشاره می کنيمبرا. ه تعبير می گردندئردد در افکار عمومی به تئوری توطنگ

ً و به نحوی مزورانه کوشيدند کشتی جاسوسی امريکا ١٩۶٧در جنگ شش روزه در سال   و اسرائيل مشترکا

ئيان نجات يافته در اين ماجرا تا امريکا.  را در سواحل اسرائيل غرق نمايندUSS-Liberty موسوم به امريکائی

 و اسرائيل را در افکار عمومی مطرح نمايند، اما موفقيتی امريکا مشترک ۀوطئھمين امروز نيز می کوشند تا اين ت

که حقايق مربوطه به دقت تمام توسط يک روزنامه نگار انگليسی بنام پيتر ھونم که با  در حالی. دست نمی آورنده ب

جا در حقيقت به وقوع آنچه آن.  گشته اند، داشته است مستندئینجات يافتگان و افراد دخيل در واقعه مصاحبه ھا

  .پيوست برای کسانی که می خواھند آگاه شوند آشکار است، اما ھمچنان برای افکار عمومی مخفی می ماند

عمليات گالديو از فعاليت ھای تروريسيتی خبر می دھد که در خفا توسط سازمان ھای جاسوسی ايتاليا، بلژيک، 

اين فعاليت مرگبار به گونه ای صورت گرفت . سرد به انجام رسيدندلمان نيز در حين جنگ ايونان، ترکيه و احتماالً 

 سال تمام در اروپای غربی ۴٠عمليات مزبور . که عامل عمليات تروريستی مزبور گروه ھای چپ به نظر آيند

 می نخست وزير وقت ايتاليا، ژوليو آندِريوتی، ھنگا١٩٩٠اما در سال . را لو دھد که کسی آن مخفی ماند، بدون اين

زيرا . با اين حال اين نيز موجب انتشار آن نگشت. که در پارلمان ايتاليا سخن می گفت آن را به آگاھی عموم رساند

در نتيجه اکثر اروپائيان که شامل بر فارغ التحصيالن . رسانه ھای بزرگ خبر آن را به اطالع مردم نرسانند

 مرگبار که توسط دولتشان صورت ۀد نسبت به اين توطئدانشگاه ھا، روزنامه نگاران و سياستمداران نيز می شو

د با استفاده از عبارت تئوری و البته کسانی که از اين عمليات آگاه نيستند کوشش خواھند کر. گرفته است آگاه نيستند

  .ه آن را به کناری نھندئتوط
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ت ھای مخفيانه ھمواره بر اساس عمليا.  عمليات ھای مخفيانه توجه داشتعملی کردن ۀعالوه بر آن می بايد به نحو

مبر می باشد نوشته  سپت١١ل روپرت که يکی از محققان ميشائي. سازماندھی می گردند» احتياج به آگاھی«اصل 

  مانھاتن گرفته تا بمب افکن ضد رادار را مسکوت گذاشته است، علی رغم اينۀ از اسرار پروژامريکادولت «: است

 در مخفی نگاه داشتن مطالب مربوط به بمب اتمی و بمب افکن ضد امريکاموفقيت . ندکه ھزاران تن از آنھا آگاه بود

يک تکنيسين در تِنِسی که . رادار يا مربوط به سايرعمليات ھای مخفيانه در تجزيه نمودن وظايف مربوط بدانھاست

توانست داشته باشد و  سنگ اورانيوم را تغليظ می نمود، ھيچگونه اطالعی از نوع استفاده از آن نمی ١٩۴٣در 

مربوط به اورانيوم بوده باشد، نداشته ۀ دنبال واقعه ھمچنين ھيچگونه عذاب وجدانی نيز نسبت به کشته شدگانی که ب

 را با ھم مخلوط می polimer harz مواد مربوط به توليد رنگ ١٩٨۵است و يک تکنيسين ديگر در اوھايو که در 

  ». چگونه بوده و چطور مورد استفاده قرار می گيرندF117Aھای کرده نمی توانسته بداند که ھواپيما

 متبوع خويش آگاه باشد بی درنگ ۀبسياری بر اين باورند که يک مأمور دولتی که بر عملکردھای فراقانونی ادار

ار بر مال نمودن جنايات حکومتی جرأت بسي. اما در واقع چنين نيست. ليس يا روزنامه نگاران را مطلع می سازدوپ

 کننده دستکم به لحاظ شغلی با مشکالتی مواجه خواھد ءشخص افشا. می خواھد و با خطرات فراوان ھمراه است

گر بی باک نيز نمی تواند ءحتا افشا. ھمچنين ممکن است که امنيت يا جان او نيز در معرض خطر قرار گيرند. گشت

 را به اطالع ھمگان برسانند، اطالعات مزبور را  است تا موضوعهمطمئن باشد که افرادی که به آنھا اعتماد کرد

به خاطر داشته باشيم که با برادلی مينينگ، با ادوارد سنودن يا . حذف ننموده و او را به مأموران ارشدش لو ندھند

 ١١ ۀسفانه اکثر مردم حتا به خود اجاره نمی دھند ابتدائی ترين پرسش ھا را در بارأمت. ژوليان آسانژ چه کردند

وليت ناشی از ؤاحساس مس. ل خويش را از دست دھندزيرا بيم دارند مذموم گشته و يا حتا شغ. مبر مطرح نمايندتسپ

  . آگاھی شھروندی امری نادر است

ساس آنھا بستگان قرباينان الياس داويدسن در جمع بندی مطالبش به معيارھای حقوق بشری اشاره می کند که بر ا

که بر سر بستگانشان چه آمده است و بر اجتماع چه ضايعاتی وارد گشته  ند از اينمبر حق دارند آگاه شو سپت١١

وی .  شده ، به دادگاه کشانده و محکوم گردندئیکه عاملين، طراحان و واسطگان کشتار جمعی شناسا است و اين

زيرا اين . ی می داندمبر را دارای ويژگی انقالب سپت١١ شرايط واقعه ۀعالوه بر اين کوشش برای پخش آگاھی در بار

می گردند که حقايق مربوط به اين ) امريکا(سسات و ادارات ما ؤری منجر به آگاھی نسبت به شکست مروشنگ

  . جنايت بار را پرده پوشی می کنندۀواقع

ھدف اين کتاب اشاره نمودن به . مبر نوشته نشده است سپت١١د آگاھی نقادانه بر وقايع کتاب داويدسن برای ايجا

کتاب مزبور برای کسانی نوشته شده است که . نی است که بر ناھماھنگی ھای عظيم روايت رسمی آگاھی دارندکسا

ليسی سوق می دھد و برای کسانی ودل نگران تحول آھسته ای می باشند که دموکراسی غرب را به جانب حکومت پ

  .لف اند مخا، و متحدانش صورت می گيرندامريکا که از جانب ئیاست که با جنگ ھا

  

 برگرفته از تالکسکاال


