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  »سف نيستمأاين فيصلۀ من بوده و من از آن مت«
  از مطبوعات روسی و انگليسی

  
 احضار تحقيقاتیکميسيون خاص صدراعظم سابق برتانيه تونی بلير، اولين مامور عالی رتبۀ اين کشور نيست که به 

.  نيز احضار گرديده بودندن ميجراج و مارگرت تيتچيربنابر داليل مختلف به کميسيونهای مشابه او  قبل از. می گردد
 به کميسيون های مستقل و علنی برای تحقيقات از دير زمانی است که در عالی رتبه طرزالعمل احضار مامورين

 تحقيق جهتميسيون های خاص  که کگفتالبته بايد . را احراز نموده است حيات سياسی برتانيه جای معينی خود
کميسيون های از اين قبيل غالبًا زمانی به راه ميافتند که استدالل و .  استثنائی ايجاد ميشوندصرف در شرايط

  .ايت افکار عامۀ برتانيه را فراهم کندد رض نتوانيک موضوع در بارۀ حکومتمقامات  توضيحات
 علل شروع و اشتراک کشورشان در جنگ عراق قناعت ردمو اکثر برتانويها از تشريحات دولتمردان خويش در

 تبعۀ برتانيۀ  کبير ١٧٩کميت قابل مالحظۀ برتانويها معتقند که شرکت برتانيه در جنگ عراق اشتباه بوده و . ندارند
 در آنها همچنان ميپرسند که روی کدام هدف ميليارد ها پوند سترلينگ. نده ادادبث از دست ا ع در آنجشانراجان های 

  اين جنگ به مصرف رسيد؟
 را یمستقل کميسيون  از عراق، حکومت برتانيه موافقت کرد که حاضر است٢٠٠٩بعد از خروج قوا در جوالی 
به کميسيون مذکور صالحيت داده شد تا به هرگونه اسناد دسترسی بالوقفه داشته . برای تحقيقات علنی ايجاد نمايد
 هر شخصی را که الزم ببيند کسب معلوماتميسيون همچنان صالحيت دارد برای ک. باشد، منجمله به اسناد اشد محرم

  .دعوت کند
کميسيون .  نيست  نتايج فعاليت خود را به حکومت، به پارلمان و حتی به ملکه گزارش دهدظفؤم تحقيقکميسيون 

  .اين گزارش را مستقيمًا به سمع مردم  برتانيه ميرساند
اما رئيس کميسيون، . داشته باشد ميسيون تحقيقات در عقب دروازه های بسته فعاليت بود تا کمايلحکومت در آغاز 

کيد نمود که أت و هد است با اين نظر مخالفت کرهيبرتان يکی از حقوقدانان با نام و نشان در هکن چيلکوته اج سر
بدين .  نيست محکمهيک" هکميسيون چيلکوت"الزم به  تذکر است که  .اجرا گردد پروسۀ تحقيقات بايد آزاد و علنی

از کميسيون  .کمی را صادر کندم حمعنی که کميسيون نميتواند و نبايد مجرمين و يا متهمين را تعيين نمايد و يا ه
 تحقيق بهد نه اد که باعث اشتراک برتانيه در جنگ عراق گرديیانتظار ميرود تا به طور بيطرفانه از علل و عوامل

 الی رتبۀع حين تحقيق ثابت شود که کسی از مامورين اگر ":کيد کرد کهألکوته تن چيادر عين حال ج. بپردازد
  ."  چنين حقايق را کتمان نخواهم کرد و اسم او را اعالم ميکنمبالترديد ،است از قانون تخلفحکومت متهم به 

 ديگران برای تحقيق به  فعاليت کميسيون عده ای زيادی از مامورين عاليرتبۀ حکومت، نظاميان، ديپلوماتها واز آغاز
 بود که ناظرين با ه ایحادث، به کميسيون تحقيقاتتونی بلير در اين ميان احضار . نده ادکميسيون فراخوانده ش

روی : "اسی کميسيون جواب ارايه نمايد اسالؤسهمه ميخواستند تا تونی بلير به . کنجکاوی فراوان انتظار آنرا داشتند
تهديدی   صدام حسين برای منافع ملی برتانيهمرژيآيا " " ق گرديد؟شامل جنگ در عراکدام ملحوظات برتانيۀ کبير 

  "داخل جنگ عراق گرديد؟) پسر(بر خواهش شخصی جورج بوش  برتانيه بنا" يا "  ؟بود
 گرفته بود جواب ٢٠٠٣ که او در ی کميسيون تحقيقات در بارۀ تصاميمالهایؤستونی بلير طی شش ساعت مکمل به 

اين . ريشه تغيير داد از فطرت تروريزم بين المللی را ٢٠٠١حوادث سپتمبر "به عقيدۀ تونی بلير . يکردارايه م
که آنها بل د،حوادث ثابت ساختند که ميله های تفنگهای تروريستان ديگر نه تنها اشخاص معين را هدف قرار ميدهن

 مرکز تجارتی بين المللی حين حمله بر" : ساختنشانبلير خاطر ."  از مردم را از بين ببرندیحاضر اند کتلۀ بزرگ
 چيزی کم سه هزار نفر به قتل رسيد؛ اما هيچ شک و ترديدی وجود ندارد که تروريستها آماده بودند دها )نيورک(

  ."بار، حتی صدها بار بيشتر مردم را به قتل برسانند
 جديدی  بود که بايد در شرايط تاکتيکعراق ه راه اندازی جنگ در عقيده است که ب اين به ستانصدراعظم سابق انگل

تا از احتمال دست يابی  استفاده می گرديدامکانات ۀهماز بايد . کنونی از آن در مبارزه به ضد تروريزم استفاده ميشد
 رژيم ملحوظبر همين  او عالوه کرد که بنا. جلوگيری صورت ميگرفت" امحای دسته جمعی"تروريستها به سالح 

. امريکا و ساير کشور ها قرار گرفتند يه،شتر شبکه های استخباراتی برتاندر مرکز توجه هرچه بي" ت دوسريغ"های 
 در و را در اختيار خويش دارند" امحای دسته جمعی"استخبارات گزارش ميدادند که عده ای از اين رژيمها سالح 

  . شدمیعراق که عالقمند نبود مفتشين بين المللی را به قلمرو خود راه بدهد، نيز برده زمرۀ اين رژيمها نام 
ه تونی بلير اعتراف نمود که برتانيۀ کبير تا آخرين لحظه تالش کرد و اميدوار بود تا شورای امنيت ملل متحد قطعنام

 با مخالفت در اين زمينه که ما ی اما زمان: " برساند تصويببه را مبنی بر استفاده از قوت نظامی عليه رژيم صدام ای
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سياسی فرانسه و روسيه در شورای امنيت روبر گرديديم، درک کرديم که هيچنوع چانسی برای تصويب چنين يک 
  ." وجود نداردۀمقطعنا

عراق آيا اين مسئله واقعيت دارد که يک سال قبل از حمله بر : " ال کردؤيکی از اعضای کميسيون تحقيقات از بلير س
هر صورت از اياالت متحدۀ امريکا  بهشخص شما به جورج بوش وعده داده بوديد که گويا برتانيه ) ٢٠٠٢در سال (

يادداشت . کميسيون يادداشتی را به تونی بلير نشان داد که حاوی مکاتبۀ بلير با بوش بوده است" حمايت خواهد کرد؟
" توافقهای پنهانی"ولی بلير موجوديت هرگونه .  اشاره ميکندمذکور به حمايت بدون چون و چرای لندن از واشنگتن

از صحبتهای که من با رئيس جمهور بوش داشته ام او : " بلير در اينباره به کميسيون گفت. را ميان او و بوش رد کرد
  حال عينبلير در." صورت وقوع جنگ ما با او خواهيم بود  در؛دهمان برداشت های را نموده است که بايد هم مينمو

 اشتراک برتانيه در  اگرکه ،وش به او پيشنهاد کرد عمليات نظامی در عراق، بآستانۀخاطر نشان ساخت که در 
تونی بلير در اين مورد به . گردد  از شرکت در آن صرفنظر، قبال داشته باشدرا درعمليات نظامی دشواری های 
 .دارمير ذکنون در اين مورد تصور معين و تغيير ناپمن چه در آنزمان و چه هم ا: "کميسيون خاطر نشان ساخت

ارنوال برتانيه در ." ايستادن پهلوی امريکا گامی بود به جا، زيرا ما نظريات مشابه داشتيم بلير گفت که اگر لوی 
  .نددگردي  در عراق غير قانونی ميناميد، نيروهای ما به آنجا اعزام نمیرا ما اشتراک نظامی ٢٠٠٣

کاری که در آن : "جواب"  آنوقت خود را از ديدگاه امروز چگونه ارزيابی ميکنيد؟اقدام : "ال شدؤ ساز تونی بلير
به عقيدۀ بلير پس از آنکه ." وقت صورت گرفت تصميم و فيصلۀ من بوده و طرزالعمل من امروز نيز همينگونه ميبود

حسين بدون ترديد ه اين کشور لغو ميشد، صدام مفتشين بين المللی از عراق بيرون ميشدند و تعزيرات بين المللی علي
 شديدی برای به دست اور تونی بلير صدام حسين تمايالتبه ب. دست ميافت" امحای دسته جمعی"به ايجاد سالح 

صدراعظم . آوردن سالح امحای دسته جمعی داشته و در اين راستا دست آوردهای معينی در سطح بين المللی داشت
رژيمی که فطرت ظالمانه و مستبد داشت و " : خود در برابر کميسيون تحقيقاتی استدالل کردبرئۀت برتانيه برای بقاس

 خطرناکتر و به مراتب" امحای دسته جمعی"هرگونه حقوق و آزاديهای بشر را نقض ميکرد، با به دست آوردن سالح 
 صدام حسين صورت گرفته ما های که در حقبا گذشت زمان از کار: "ادامه گفتبلير در ."وحشتناکتر ميگرديد

 او بلکه صدام حسين نه تنها فالکتی بود در سطح منطقه،. احساس افتخار خواهيم کرد، زيرا ما دين خود را ادا نموديم
  ."ين گرديده استمأامنيت برتانيه اکنون هرچه بيشتر ت. بود نيزيک خطر جهانی 

به طور مثال در دوسيه با نقل . رد کرد است مبالغه کرده"  دوسيۀ عراق"ادارۀ او در حصۀ  بلير شايعاتی را که  گويا
امحای " سالح ،ر دقيقه پس از صدور ام۴۵ رفظکه صدام حسين قادر است در  استقول از ادارۀ بلير گفته شده 

" دوسيۀ عراق"اکنون در مورد اين پاراگراف : "بلير دراين مورد اظهار داشت. را به هدف برساند" دسته جمعی
مه جانبه مذکور بايد ه" پاراگراف"يرفت که ذ اما بلير در عين حال پ."توجه صورت ميگيرد، نسبت به آنوقتبيشتر 

  .ز تشريحات متضاد جلوگيری ميشدتر ارايه ميگرديد، تا ا
  ختم

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


