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Pentagon ziet af van aanval op Irak 
The Times (UK), 25 mei 2002 
 
Het Pentagon heeft afstand genomen 
van waarschuwingen dat een Ameri-
kaanse invasie van Irak een kwestie 
van tijd was na berichten uit de Ameri-
kaanse legertop dat een dergelijke actie 
voor ernstige risico’s en gevaarlijke te-
korten aan materieel en personeel zou 
kunnen zorgen. Een georganiseerde 
pressiecampagne van generaal Franks 
van het Centrale Opperbevel van en de 
hoofden van de verschillende krijgs-
macht-onderdelen, samen met Europe-
se en Russische zorg over een mogelij-
ke Amerikaanse invasie, lijkt uiteindelijk 
effect te hebben gehad.  
 
Voor een invasie zouden tenminste 
200.000 manschappen nodig zijn en hij 
zou niet begonnen kunnen worden vóór 
volgend jaar. Bovendien zou Saddam 
Hussein erdoor in een “no-win”-situatie 
gedwongen kunnen worden waarin hij 
chemische en biologische wapens zou 
gebruiken, zelfs als hierdoor zijn eigen 
troepen grote gevaren zouden lopen, 
zo heeft volgens generaal Franks vol-
gens de Washington Post bericht aan 
de defensietop en aan het Witte Huis. 
In een situatie waarin Saddam geen 
andere mogelijkheden heeft behalve de 
macht verliezen en gedood worden zou  

  
hij af kunnen zien van de behoedzaam-
heid die hij tijdens de Golfoorlog van 
1991 nog aan de dag legde met chemi-
sche en biologische wapens. 
 
De Amerikaanse minister van Defensie 
Donald Rumsfeld zei in een persconfe-
rentie van het Pentagon dat hij geen 
plannen had voor een invasie in Irak of 
waar dan ook, en dat het “een stommi-
teit” zou zijn om in het openbaar te 
spreken over toekomstige militaire ope-
raties. 
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Dreiging kernoo rlog India en Pakistan 
The Guardian (UK), 27 mei 2002 
 
Internationale experts op het gebied 
van nucleaire wapens denken dat Indi-
ase en Pakistaanse technici de produc-
tie van wapens met uranium en plutoni-
um opschroeven tengevolge van de 
toenemende dreiging van een serieus 
conflict over de omstreden bergen van 
Kashmir. Militaire analytici in Islamabad 
en New Delhi bespreken openlijk sce-
nario’s waarin de guerrilla-oorlog in 
Kashmir zich ontwikkelt tot een nucleai-
re confrontatie. 
 
‘Het probleem is dat beide zijden den-
ken dat een nucleaire bom slechts een 
grotere knal teweeg brengt’, zegt Brian 
Cloughley, Zuid-Azië specialist en 
voormalig officier in het Australische 
leger. ‘Ze hebben geen flauw benul van 
de ramp die een nucleaire confrontatie 
zou betekenen: radioactieve besmetting 
in de Himalaya zou de dood van het 
subcontinent betekenen’. 
 
Met 1,2 miljoen soldaten is het Indiase 
leger ‘s werelds derde grootste leger-
macht en is het twee keer zo groot als 
dat van Pakistan.Officieren in Islama-
bad erkennen dat in een conventionele 
oorlog het Pakistaanse leger, hoewel  

  
beter getraind, hooguit drie weken 
weerstand kan bieden. 
 
Indiase analytici zeggen zich er terdege 
van bewust te zijn dat het forceren van 
Pakistan in een hopeloze positie de 
laatste druppel kan zijn. Maar naarmate 
beide staten steeds meer afstevenen 
op een vierde oorlog, lijkt aan voorzich-
tigheid en zorgvuldigheid slechts een 
kort leven beschoren te zijn. 
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VS negeerde ook buitenlandse  
waarschuwingen over 11 september 
International Herald Tribune (USA), 21 mei 2002 
 
Twee Arabische staten - Jordanië en 
Marokko -  hebben de VS vorig jaar 
zomer gewaarschuwd dat een grote 
aanslag in de VS ophanden was. 
 
De Jordaanse inlichtingendienst volgt 
sinds tien jaar de door de CIA en Pakis-
tan getrainde veteranen van de Af-
ghaanse oorlog tegen de Sovjetinval-
lers. Duizenden van deze Arabische 
veteranen hebben nadien in hun eigen 
land opstanden georganiseerd of terro-
ristische acties uitgevoerd. Jordanië 
vervolgt hen en helpt de VS aan infor-
matie over Al-Qaida en vergelijkbare 
organisaties. 
 
In de zomer van 2001 werd informatie 
onderschept, die zó belangrijk werd ge-
acht dat ze langs twee verschillende 
kanalen aan de VS werd doorgegeven. 
Volgens de tekst werd op het grondge-
bied van de VS een belangrijke aanslag 
gepland, die met vliegtuigen zou wor-
den uitgevoerd. Jordanië bevestigde 
dat deze waarschuwing gegeven is, 
maar trok die verklaring weer in toen 
bleek dat het bericht ambtenaren van 
de regering-Bush, die aanvankelijk 

  
ontkenden dat er dergelijke waarschu-
wingen waren gegeven vóór 11 sep-
tember, in verlegenheid bracht. 
 
Daarnaast heeft een Marokkaanse ge-
heim agent enkele weken vóór 11 sep-
tember doorgegeven dat Bin Laden 
“grootschalige operaties in New York in 
de zomer of het najaar van 2001” voor-
bereidde. Nadat de geheim agent door 
de VS werd uitgenodigd om zijn verhaal 
te vertellen, verloor hij het contact met 
Al-Qaida. 
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