Jeffrey Steinberg, en af
EIR’s redaktører med speciale
i efterretninger:
Den anglo-saudiske baggrund
for
den
aktuelle,
internationale terrorisme:
Frigiv sandheden, og lad os
lukke
imperiemagternes
topstyrede terrorapparat ned,
én gang for alle!
Webcast 9. januar 2015: Jeffrey Steinberg: … det spørgsmål, vi
har fået fra institutionelt hold, og som fokuserer på de
seneste dages begivenheder i Frankrig. Men jeg tror, at
pointen nu burde stå klart for Dem alle, at det er umuligt
blot at påbegynde en diskussion af disse begivenheder, uden
som et minimum at gå tilbage til begivenhederne den 11.
september, samt den brutale mørklægning, der fulgte efter.
Webcast 9. januar 2015: Jeffrey Steinberg: Jeg mener, at
senator Graham virkelig satte rammerne for at besvare det
spørgsmål, vi har fået fra institutionelt hold, og som
fokuserer på de seneste dages begivenheder i Frankrig. Men jeg
tror, at pointen nu burde stå klart for Dem alle, at det er
umuligt blot at påbegynde en diskussion af disse begivenheder,
uden som et minimum at gå tilbage til begivenhederne den 11.
september, samt den brutale mørklægning, der fulgte efter.

I andre afsnit af pressekonferencen onsdag pointerede senator
Graham, og også kongresmedlem Lynch, mener jeg, at når
dokumenter fra regeringen underkastes undersøgelse med henblik
på klassificering (hemmeligstempling), før de frigives til
offentligheden, så er der meget ofte bortredigeringer. Disse
udgør navne, der ikke nævnes, måske undertiden landenavne, der
ikke nævnes, fordi man er bekymret for, hvad det kunne
afsløre. Men der har aldrig været et dokument af samme
vigtighed som Den fælles Kongresundersøgelse, hvor et helt
kapitel, med praktisk talt hvert ord i kapitlet spærret og
erklæret klassificeret. Og alle de kongresmedlemmer, der for
nylig har læst disse 28 sider, hvilket i sig selv var en kamp,
har sagt, at der ikke er noget, der kommer op i den standard,
hvor man kan være bekymret for den nationale sikkerhed.
(Dansk udskrift af hele senator Bob Grahams pressekonference,
samt selve pressekonferencen, kan ses her)
Det, som siderne afslører, og der er vigtige dele af disse 28
sider, som vi kender til, de afslører for det første, at der
rent faktisk var et udbredt støttenetværk, der i hvert fald i
to af hovedflykaprernes tilfælde opererede, det vil sige de to
første 11. september-flykaprere, der ankom til USA mere end et
år før angrebene 11. september. De blev modtaget af to mænd i
Los Angeles lufthavn, der blev identificeret som agenter i den
saudiarabiske efterretningstjeneste; disse to saudiske agenter
sørgede for indkvartering, andre former for logistiske behov,
gav dem penge og fik dem rent faktisk ind i den oprindelige
pilotuddannelse.
I hele denne periode modtog disse to saudiske
efterretningsofficerer jævnligt penge for at finansiere disse
aktiviteter. Nogle af pengene kom via et selskab, der var en
eksklusiv, såkaldt privat, facade for Det saudiske Ministerium
for Forsvar og Flyvning, og den ene af disse to saudiske
efterretningsofficerer var en spøgelsesmedarbejder, der modtog
ikke blot en betydelig løn, men også dyr finansiering af
udgifter, i den periode, hvor 11. september-flykaprerne blev

guidet rundt og beskyttet og finansieret. Der kom mindst
50.000 dollar, sandsynligvis nærmere 70.000 dollar, direkte
til disse saudiske efterretningsagenter i tiden op til 11.
september-angrebene fra den saudiarabiske ambassadør til USA,
Prins Bandar bin Sultans personlige bankkonto.
Prins Bandar bin Sultan har været et fast element i USA i
årtier; mange mennesker refererede til ham som »Bandar Bush«,
fordi han havde sådan et ekstraordinært tæt forhold til både
Bush 41 og Bush 43. Bandars hustru, Prinsesse Haifa, var
søster til Prins Turki bin Faisal, som var chef for saudisk
efterretningsvæsen i over ti år, og som trak sig tilbage fra
denne post to uger før angrebene 11. september. Prins Turki
var en af de afgørende spillere, der forhandlede direkte med
Osama bin Laden og åbnede sluserne for saudisk finansiering,
der tilflød al-Qaeda i perioden umiddelbart forud for
bombningerne af afrikanske ambassader, angrebet på USS Cole og
dernæst angrebene 11. september.
Jeg tror, at senator Graham var meget bevidst om
sammenstillingen af sine bemærkninger om Saudi Arabien,
monarkiet i Saudi Arabien, og hans referencer til det britiske
monarkis forræderi under Borgerkrigen. For i dag er det i
realiteten umuligt at skelne mellem det britiske og det
saudiske monarki: De repræsenterer en enkelt kraft, og havde
det ikke været for den aktive og bevidste involvering af det
britiske monarki og britiske efterretningstjenester, havde
saudierne ikke kunnet spille den form for rolle, de spillede,
hvor de ydede afgørende støtte til 11. september-flykaprerne,
og mange, mange andre lignende aktiviteter.
Der er faktisk et veldokumenteret billede af overensstemmelse
mellem britiske og saudiske monarkiske operationer, der har
direkte forbindelse til 11. september. Fra og med 1985 var
Prins Bandar bin Sultan, selv om han var ambassadøren her i
Washington, D.C., det personlige mellemled til daværende
premierminister Margaret Thatcher i en meget unik aftale om en
byttehandel mellem briterne og saudierne, hvor briterne gennem

våbenindustriselskabet BAE Systems leverede diverse former for
våben til en værdi af 40 milliarder dollar til Det saudiske
Forsvarsministerium. Til gengæld betalte saudierne for dette
militærudstyr, og et par meget store bestikkelser, der gik til
ledende regeringsfolk i Det saudiske Forsvarsministerium og
blev uddelt blandt flere andre saudiske prinser, ved at levere
600.000 tønder olie dagligt, fra 1985, og dette program
eksisterer faktisk endnu i dag.
I EIR arbejdede vi lidt med at analysere tallene, og vi fik
dernæst en vis afgørende, bekræftende information af Prins
Bandar selv. Hvis man ser på den mængde penge, som briterne
brugte til at levere disse våbensystemer, og dernæst
sammenligner det med de indtægter, der blev genereret af
salget af bogstavelig talt en supertanker olie om dagen på
spotmarkederne i en periode fra 1985 og fortsættende frem til
i dag, vil man finde, at efter at have taget alle disse
kendsgerninger i betragtning, var der stadig en del mere end
100 milliarder dollar i finansiering til overs.
I en nylig, sanktioneret biografi pralede Prins Bandar af den
kendsgerning, at det særlige forhold mellem det saudiske og
det britiske monarki muliggjorde oprettelsen af en række
offshore-fonde – sorte fonde, sandsynligvis den største pulje
af penge til hemmelige operationer, der nogen sinde er samlet
på en gang. Og disse britisk-saudiske fonde, der blev
administreret i fællesskab, gik, som Bandar selv pralede med,
til (citat) »krigen mod kommunisme«, hvorved han mente
finansieringen af Mujaheddin i Afghanistan, som var en af
ynglepladserne for al-Qaeda og alle de andre grupper, som vi
nu ser optræde på verdensscenen.
Og i den periode, hvor Bandar og hans hustru således leverede
finansiering til de saudiske efterretningsofficerer, der
guidede to af hovedflykaprerne i 11. september rundt, modtog
Bandar jævnligt bankoverførsler fra Bank of England, i form af
hans »mæglersalær« for olie-for-våben-aftalen mellem briterne
og saudierne – den hed al Yamamah; de kaldte det »The Dove«,

oversat til engelsk fra arabisk. Så Bandars del af dette
arrangement var som et minimum 2 mia. dollar i mæglersalær,
der kom ind på hans bankkonti i Riggs National Bank. Det var
disse penge, der blev sendt af sted for at hjælpe med at
finansiere 11. september-flykaprerne.
Dette er alt sammen en del af det, der står i de 28 sider. Vi
ved det ikke, fordi vi sneg os ned i kælderen i Capitolbygningen og læste dem; vi ved det, fordi der har været andre
redegørelser. For eksempel skrev senator Graham en bog i 2004
med titlen Efterretningsanliggender, og denne bog fortalte om
hans oplevelse som formand for Den fælles Kongreskomite til
undersøgelse af 11. september, og han fortalte som anekdoter
om en del af de afgørende resultater, som dengang fandtes i de
28 sider, som blev bortredigeret af præsident Bush og
vicepræsident Cheney, og som fortsat holdes tilsløret af
præsident Obama på trods af den kendsgerning, at han, ved
mindst to lejligheder lovede familiemedlemmerne, 11. september
familiemedlemmerne, ansigt-til-ansigt, at han ville sørge for,
at disse sider blev afklassificeret.
Jeg er sikker på, at der er mange andre faktorer inkluderet i
disse 28 sider, der drejede sig om spørgsmålet om der var,
eller ikke var, netværk, der var involveret i at støtte
terroristerne, og hvor pengene til operationerne den 11.
september kom fra. Navnet Saudi Arabien, navne på specifikke,
højtplacerede personer i det saudiske monarki og den saudiske
regering, står overalt på de 28 sider. Jeg havde, under
pressekonferencen onsdag, lejlighed til at bede senator Graham
om at give en kort redegørelse af et andet element af 11.
september-historien: På baggrund af resultater af
undersøgelsen af cellen i San Diego, Californien, hvor de
saudiske efterretningsofficerer direkte fremmede flykaprernes
aktiviteter og forberedelser, stillede senator Graham
spørgsmålet, om der var, eller ikke var, etableret lignende
støtteoperationer andre afgørende steder, hvor flykaprerne
lavede det forberedende arbejde. Det omfatter steder som

Sarasota, Florida, hvor Mohammed Atta og det ene team var
under uddannelse og opererede; det omfattede Herndon,
Virginia; det omfattede Paterson, New Jersey; og der var andre
steder. Men disse fire steder, San Diego, Sarasota, Herndon og
Paterson, var afgørende centre for alle forberedelserne og
iscenesættelsen af 11. september-operationen.
Senator Graham kommer fra Florida. Han spurgte FBI, på det
tidspunkt, hvor han var formand for Den fælles
Kongresundersøgelse af alle filer med relation til de
undersøgelser, der blev foretaget i Florida, om der var nogen
indikation på, at et lignende støtteapparat opererede i dette
område. FBI svarede tilbage, gentagne gange, at der ikke var
nogen optegnelser, ingen beviser på noget sådant. Mange år
senere, grundlæggende set inden for de seneste to år, blev
det, gennem arbejde udført af undersøgende journalister, og
gennem registreringen af en retssag, anlagt med baggrund i
Loven om Informationsfrihed, med nogen forsinkelse opdaget, at
jo, der havde faktisk været endnu en støttecelle, denne gang
ledet af en meget prominent, saudisk forretningsmand, der var
ansat af den saudiske kongefamilie, og hvis hjem ofte blev
besøgt af Mohammed Atta og de andre flykaprere. Og minsandten,
om ikke FBI sluttelig indrømmede, at de havde over 80.000
siders dokumentation! Denne dokumentation blev tilbageholdt
for Den fælles Kongresundersøgelse, blev undertrykt og
mørklagt i et dusin år; og nu, for første gang, undersøger en
føderal dommer dette materiale. Dette kaster nu et langt
stærkere lys på ikke alene det saudiske, men det anglosaudiske element af hele 11. september-processen.
Og igen, hvis denne information var kommet ud til
offentligheden – kongresmedlemmerne Jones, Lynch og Thomas
Massie, der er den tredje medsponsor af lovforslaget for
afklassificeringen af de 28 sider, har alle sammen sagt, at
efter at have læst de 28 sider – og de har været meget
forsigtige med ikke at sige et ord om, hvad de ved om
indholdet af disse 28 sider, men de har ret til at komme med

deres mening; og i alle tilfælde sagde de, at hele deres syn
på de seneste 15 års historie, og endnu længere, var
fundamentalt forandret og rystet af det, de havde læst i disse
28 sider.
Nu står vi så her, i begyndelsen af 2015. Vi har netop set det
forfærdelige angreb, der fandt sted i Paris, Frankrig, onsdag
morgen i denne uge. USA er nu angiveligt i en alliance med
Saudi Arabien, Storbritannien og andre lande i Golfstaternes
Samarbejdsråd i Den persiske Golf, sunni-lande, for det meste
monarkier, der angiveligt fører krig mod Islamisk Stat, ISIS.
Men bevismaterialet i disse 28 sider indikerer, at dette
anglo-saudiske apparat er kildeudspringet til hele den
internationale terrorisme, som vi er blevet konfronteret med i
løbet af det seneste dusin år. I stedet for at afsløre den
intense og dybe saudiske involvering i 11. september, var alle
saudiere, der befandt sig i USA, inklusive medlemmer af bin
Laden-familien, de første, der fik lov at gå ombord i
kommercielle fly efter angrebet 11. september. I dagene efter
11. september blev hvert eneste af disse mennesker samlet og,
ikke sat i fængsel, eller udleveret, men sat på kommercielle
fly og bragt tilbage til Saudi Arabien, i sikkerhed for USA’s
retshåndhævelse.
Så mørklægningen har været vedholdende, og, som senator Graham
netop sagde på pressekonferencen, som et resultat af dette var
der et klart budskab: I kan fortsætte ustraffet, for USA vil
mørklægge denne britisk-saudiske faktor.
Hændelserne i Paris for et par dage siden er stadig ved at
blive undersøgt. Det ville være for tidligt at erklære
historien for klappet og klar og hævde, at der er et klart
billede af, hvad der stod bag denne operation. Men der er
allerede kommet flere ting frem, der er blevet bekræftet og
står klart: For det første var de to brødre, der var
involveret som attentatmænd på Charlie Hebdos kontor, og som
dræbte et dusin mennesker, en del af et netværk, et
rekrutterende netværk, et jihadist-netværk, der meget længe

har opereret under det britiske monarkis beskyttende paraply.
Der er moskéer i London, inklusive Finsbury Park-moskéen, hvor
de, der rekrutterede disse to Kouachi-brødre, var baseret og i
årtier beskyttet af den britiske krone og britisk
efterretningsvæsen.
En af lederne af denne moské, Abu Hamza, blev for nylig, inden
for de seneste par år, udleveret til USA og retsforfulgt for
sin rolle i visse terroraktiviteter og rekruttering af
terrorister, og hovedelementet i hans forsvar ved en
amerikansk domstol er, at, mens han var i USA for at
rekruttere til al-Qaeda og andre jihadist-grupper, arbejdede
han også i hemmelighed for MI5, deres modstykke til FBI. Og
der er grund til at tro, at disse påstande har betydelig
troværdighed.
På den ene eller anden måde, så har vi her at gøre med et
topstyret, anglo-saudisk apparat, der er kildeudspringet til
finansieringen, uddannelsen og beskyttelsen af international
terrorisme, og så længe, sandheden forbliver skjult for det
amerikanske folk, og for hele verden, er der ingen måde,
hvorpå vi kan stoppe denne terrorisme; denne terrorisme vil
fortsætte, uafbrudt, og dog kan vi, ved simpelt hen at afsløre
sandheden, og starte med frigivelen af de 28 sider, begynde at
løse dette problem på den rigtige måde.
Jeg bør tilføje en fodnote: For, flere måneder før angrebene
11. september, præsenterede Executive Intelligence Review et
dossier for daværende udenrigsminister Madeleine Albright. Og
dossieret opfordrede grundlæggende set Udenrigsministeriet til
at overveje, om Storbritanniens regering burde sættes på
listen over stater, der sponsorerer terrorisme. [EIR, Vol. 27,
nr. 3, 21. jan. 2000; »Put Britain on the List of State
Sponsoring
Terrorism«;
http://www.larouchepub.com/eiw/public/2000/eirv27n03-20000121/
eirv27n03-20000121_052-put_britain_on_the_list_of_state.pdf].

Dette dossier, der kan ses på EIR’s websides hjemmeside, var
udelukkende baseret på regeringsdokumentation, formelle
diplomatiske henvendelser, der var registreret hos British
Foreign and Commonwealth Office, fra regeringer så forskellige
som den egyptiske, russiske, peruvianske, colombianske,
indiske – og i hvert enkelt tilfælde lød klagen på det samme.
At terrornetværk, der var aktive i alle disse lande, fik
beskyttelse på et sikkert sted, logistisk støtte og
finansiering af den britiske regering.
I Ruslands tilfælde var der moskéer over hele Det forenede
Kongerige, der var brændpunkter for rekruttering for at sende
fanatiske jihadist-rekrutter til først at blive uddannet i
Afghanistan og Pakistan, og dernæst sendt til Kaukasus-området
for at tilslutte sig de tjetjenske netværk, der udførte en
blodig terrorkampagne mod Rusland. I Egyptens tilfælde blev
den Islamiske Jihad-gruppe, der udførte massakren på turister
på de historiske steder i Luxor i Øvre Egypten, kørt fra
London af netværk, der blev finansieret og beskyttet af den
britiske regering.
Så det spørgsmål, vi har for os med de 28 sider, går videre
end til Saudi Arabien. Det går direkte til kernen af
karakteren af de imperiemagter, der stadig eksisterer på denne
planet. Og vi har derfor, ved at frigive disse 28 sider, og
ved at frigive et element af sandheden, ikke alene en
enestående mulighed for at opnå retfærdighed for familierne,
for amerikanerne og for alle ofrene for terrorisme i hele
verden; men vi lægger også grunden til at få lukket dette
apparat ned, én gang for alle. For terrorisme er ikke et
»sociologisk fænomen«, det er ikke noget, der styres fra
bunden og opefter. Ligesom den internationale narkohandel, så
styres det ovenfra og nedefter, og alle veje fører sluttelig
tilbage til det, som selv den britiske presse refererer til
som »Londonistan«.

