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Von Knut Mellenthin   -نوت ميلنتين ک

  جاويد: برگردان از

  ٢٠١۵وری  فبر٢١

  اتھامات  عليه سعودی ھای متشخص

  را به ياد می آورد سپتمبر ١١قبل از »  اشتباھات تحقيق « 
  

 خاندان سلطنتی عربستان سعودی اسامه بن الدن وسازمان تروريستی القاعده را درسالھای  ۀاعضای برجست

 ھنوز اثبات نشده بار ديگر موقتاً بر سر ۀ گذشته شايعۀھفت.  غير قابل انکار حمايه مالی می کردند اتھام سابقه و٩٠

  زبان ھا افتيد وبال فاصله نا پديد ودوباره به فراموشی سپرده شد 

. شنيده شد  ، مطبوعاتی  وکالی امريکائی که دوشنبه ھفته گذشته  منتشر گرديدۀاين شايعه به مناسبت  اطالعي

  را نمايندگی می٢٠٠١ سپمتبر ١١ه سال بدينسو صد ھا نفر از بستگان قربانيان حمالت وکالی امريکائی از سيزد

  . ی به محکمه شکايت کرده است کند و ازعربستان سعودی به خاطر پرداخت  جبران خسارت يک تريليون دالر

يورو وبر اساس برخی  ميليارد ٨٨٠بلی دعوا بر سر يک تريليون دالر يا معادل آن  : قام ر اۀبدون اشتباه در ترجم

 که دستمزد شان  نظر به  ارزش دعوا معين می ءبرای وکال. حتی خيلی بيشتر از آن است گزارش ھای ديگر 

  .گردد پيروزی در اين قضيه حقوقی  بزرگترين تجارت در تاريخ قضائی امريکا محسوب می گردد 

کريا ز فرانسوی ۀ سال۴۶اس اظھارات متھم ظاھراً بر اس يک ھفته قبل ارائه گرديد ءشواھد جديد که توسط وکال

  ، امريکا محبوس استۀبخشش در امن ترين زندان اياالت متحد موسوی که به حبس ابد بدون امکان آزادی با عفو و

   .استوار گرديده است

 ۀ گزارش داده است ، که دو شاھزادء صورت گرفته است ، زندانی به وکال٢٠١۴در صحبت ھائی که در اکتوبر 

  مقادير ھنگفتی پول در اختيارسازمان ٩٠يکی از غنی ترين بازرگانان عربستان سعودی در سالھای  وسعودی 

   .تروريستی القاعده  قرار داده است

 موسوی ادعا کرده است که از اين موضوع اطالع دقيق ٢٠٠١ سپتمبر١١ی قربانيان حمالت تروريستی وکالۀبه گفت

 را ايجاد کند زندانی عالوه بر اعانه دھندگان فه گرفته بود بانک  اطالعات وظي بن الدن او شخصاً از   چرا که.دارد
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 بيان کرده است که او در آن زمان با يک کارمند سفارت عربستان سعودی در واشنکتن روی اين ءاين برای وکال

  . دھند  امريکا را به وسيله راکت استينگرسقوطۀ رئيس جمھور اياالت متحدۀامکان صحبت کرده است که طيار

ن اطالعات را از حالی که  آن ھا اي، درچرا وکالی قربانيان اين اظھارات را اکنون در دوم فبروری بيرون کردند 

 ٢٣دليل آن واضح است يکی از متھمان وليعھد سعودی سلمان است که بعد از . بر سال قبل در اختيار داشتندواکت

جبران خسارت را فوق قيمت وارزش  "  رونمائی " واين .   پادشاه عربستان سعودی گرديده  است ٢٠١۵جنوری 

  .بردالعاده بلند می 

دولت امريکا از پائين بودن پوشش . پائين بوده است  پوشش خبری اين موضوع به طرز شگفت آوری ،با وجود اين

  .خبری اين مسأله  خوشحال است 

  .ومورد پذيرش مقامات امريکائی نيست  اوالً فشار وبار اضافی بر روابط  با عربستان سعودی نا مطلوب  

  . موسوی نيست ۀدوباره روی کار آمدن قضيکس  در دولت امريکا خواھان    ھيچ دوم

.   سپتمبر وجود دارد ١١غير قابل توضيح قبل از » حقيق اشتباه ت«  وی ۀ دوسي بررسیزيرا به اين سبب که در

 رسمی آمر ۀبا توجه به نسخ.  دستگير شده بود ٢٠٠١ست  اگ١۶ ساله بود در ٣٣کريا موسوی  که در آن زمان ز

 را می ٧۴٧کورس پرواز را باالی شبيه کابين پرواز برای طيارات مسافربری يک مکتب پرواز که در آن موسوی 

  .گذشتاند  آمر اين مکتب پرواز برای  اف بی آی  اطالع داده بود 

  .ت  ذکر گرديده بود در فورمه دليل بازداشت در ابتداء نقض قوانين مھاجر

  که در اختيارش قرار داشت پيدا ٧۴٧کتاب ھای راھنما برای ھدايت بوئينگ  لم ھای آموزشی واز نزد موسوی ف

 ھزار دالر نقد در نزد خود داشت  بدون آن که منبع  پول را توضيح داده بتواند  ٣٠٠٠٠عالوه موسوی  هب. گرديد

  . ھامبورگ برايش انتقال داده شده بود ھزار دالر از١۴٠٠٠ست در اوايل ماه اگ و

مور  اف بی آی  ھری سميت  که چندين بار پس از دستگيری متھم از أ  م٢٠٠۶ موسوی در ماه مارچ ۀدر محاکم

 سياسی را ۀاظھارات وی در واقع می توانست تأثيرات عمد. عليه وی شھادت داد وی تحقيق کرده بود به حيث شاھد 

زيرا وی آمرين خود را به صورت جدی متوجه اين سوءظن ساخته که موسوی عضو يک حلقۀ به بار بياورد 

  . است ردهکطياره برنامه ريزی تروريستی می باشد که ربودن طياره را با ھدف به دست گرفتن کنترول 

   . تقاضا کرد وی را ۀ  مجوز برای جست وجو در کمپيوتر زندانی وپاليدن خانبه ھمين خاطر وی

 به مقامات باالئی  اف بی آی  داده شده بود که آخرين آن به تاريخ يا زيادتر از آن  اطالعيه يا اشاره ٧٠در مجموع 

 بود که يا به کلی رد گرديده ويا  ناديده گرفته شدند اين مطلب را  ھری سميت با ادای سوگند در ٢٠٠١ سپتمبر١٠

  ناميد » سھل انگاری جنائی « ف بی آی اين اجنت اوآن را . مقابل محکمه ابراز داشت 

 


