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Trump: a cél az elrettentés vegyi fegyverek előállításától, terjesztésétől és alkalmazásától

Légi csapások Szíria ellen

Beváltotta fenyegetéseit Donald 
Trump, az Egyesült Államok 
elnöke, és országa a brit és a 

francia erőkkel együtt légi csapá-
sokat mért szíriai célpontok ellen. 
Trump helyi idő szerint péntek es-
te 9 órakor – Európában szombaton 
hajnalban – bejelentette, hogy elren-
delte a légi csapások megindítását 
Szíria ellen. Az elnök a Fehér Ház-
ban a nemzethez címzett nyilatko-
zatában közölte: precíz, azaz cél-
zott légi csapásokra adott utasítást, 
válaszul az április 7-én a kelet-gútai 
Dúma városában elkövetett vegyi-
fegyver-támadásra. A légi csapáso-
kat az Egyesült Államok nem egye-
dül, hanem az Egyesült Királysággal 
és Franciaországgal egyeztetve és 
együttműködve hajtja végre szíriai 
feltételezett vegyifegyver-raktárak 
ellen. A légicsapás-sorozat – amely 
az eddigi legnagyobb katonai akció 
Bassár el-Aszad elnök rendszere el-
len – Trump elnök bejelentésekor 
már folyamatban volt.

Beszédében Donald Trump ki-
emelte: a légi csapások célja az el-
rettentés vegyi fegyverek előállításá-
tól, terjesztésétől és alkalmazásától. 
A Dúmában elkövetett vegyifegyver-
támadásról és Aszad elnökről Trump 
azt hangoztatta: „ezek nem egy em-
ber tettei voltak. Ez egy szörnye-
teg által elkövetett bűncselekmény 
volt”. Az amerikai elnök élesen bírá-
ló szavakat fogalmazott meg Orosz-
ország és Irán – az Aszad-rendszer 
két támogatója – címére is. „Irántól 
és Oroszországtól azt kérdezem: mi-
lyen nemzet az, amely ártatlan férfi-
akat, nőket, gyermekeket legyilkoló 
tömegmészárossal akar közösséget 
vállalni” – fogalmazott Trump. Hoz-
zátette: Oroszországnak el kell dön-
tenie, hogy ezen a sötét úton halad-e 
tovább, vagy csatlakozik a civilizált 
nemzetekhez. Donald Trump hang-
súlyozta azt is, hogy az Egyesült Ál-
lamok semmilyen körülmények kö-
zött nem akar meghatározatlan ideig 
Szíriában maradni. Trump később a 
Twitteren is üzent. „Tökéletesen vég-
rehajtott támadás. Köszönet Francia-
országnak és Nagy-Britanniának böl-
csességükért és hadseregeik erejé-
ért. Nem is érhettünk volna el ennél 
jobb eredményt. Küldetés teljesítve!”

Az amerikai televíziók híradásai 
szerint az Egyesült Államok és szö-
vetségesei Tomahawk robotrepülőgé-

peket vetettek be több szír helyszínen 
is. A Fox és a CNN hírtelevíziók hely-
színen lévő tudósítókra hivatkozva 
jelentették, hogy a szíriai fővárosban 
legalább hat robbanás hallatszott.

A szíriai légi csapások során meg-
próbálták elkerülni, hogy civilek is 
áldozatul essenek – mondta James 
Mattis amerikai védelmi miniszter a 
péntek éjjel tartott washingtoni saj-
tótájékoztatón, amelyen jelen volt 
Joseph Dunford tábornok, a vezérka-
ri főnökök egyesített bizottságának 
vezetője is.

Egyszeri csapásmérés

James Mattis közölte: az Egyesült Ál-
lamok és szövetségesei sokkal erő-
teljesebb csapást hajtottak végre, 
mint tavaly. Ugyanakkor megerősí-
tette: a csapásmérés egyszeri volt, és 
a szövetségesekkel koordinált akci-
óban hírszerzési információk alap-
ján kifejezetten olyan célpontokat tá-
madtak, ahol feltételezhetően szír 
vegyifegyver-készletek találhatók. 
A védelmi minisztérium, a Pentagon 
vezetője hangsúlyozta: a légi csapá-
sok a szíriai kormány és nem a rend-
szer fő támogatója, Oroszország ellen 
irányultak, és Bassár el-Aszad elnök-
nek akarnak vele „nagyon erős üze-
netet” küldeni. Mattis hangsúlyoz-
ta: egyelőre nem terveznek újabb légi 
csapásokat, a jövőbeli válaszlépések 
attól függnek, hogy a szír kormány 
bevet-e még vegyi fegyvereket. 

Joseph Dunford tábornok – újság-
írók kérdésére válaszolva – közölte, 

hogy az első csapások azt a kutató-
intézetet célozták meg, ahol feltéte-
lezések szerint a vegyi fegyverek ki-
fejlesztése folyik, és azt a fegyver-
raktárt is érintették, ahol vegyifegy-
ver-készletek találhatók. A tábor-
nok fontosnak tartotta azt is hang-
súlyozni, hogy igyekeztek a lehe-
tő legkisebbre csökkenteni az orosz 
veszteséget. Hozzátette: az oroszo-
kat előzetesen nem tájékoztatták a 
lehetséges célpontokról. A Pentagon 
szombaton azt közölte, hogy a szíri-
ai vegyifegyver-kapacitás nagy része 
megsemmisült a légi csapásokban. 
Kenneth McKenzie, a vezérkari fő-
nökök egyesített bizottságának igaz-
gatója hangsúlyozta: a csapásmé-
rés sikeres volt, csaknem valameny-
nyi célpontot elérte, és bár maradtak 
még vegyifegyver-kapacitások, a szí-
riai vegyifegyver-programot sikerült 
évekre visszavetni.

A brit védelmi minisztérium szom-
bat hajnali bejelentése szerint a kirá-
lyi légierő (RAF) precíziós fegyverek-
kel sikeres bevetéseket hajtott végre 
egy olyan szíriai katonai létesítmény 
ellen, amelynek része volt a szíriai 
rezsim által saját népe ellen elköve-
tett vegyifegyver-támadásban. A tár-
ca londoni tájékoztatása szerint az 
Egyesült Államokkal és Franciaor-
szággal közösen végrehajtott műve-
letben a RAF négy Tornado GR4 tí-
pusú repülőgépe vett részt, amelyek 
Storm Shadow rakétákat lőttek ki 
egy volt rakétatámaszpontra Homsz 
városától hozzávetőleg 24 kilométer-
re nyugatra.

Az Egyesült Államok, az Egyesült 
Királyság és a Franciaország által 
végrehajtott légicsapások Szíriában 
a rezsim „törvénytelen vegyifegyver-
programjának fő kutató- és két elő-
állító-központját célozták” – közölte 
szombaton a francia védelmi minisz-
ter Párizsban. „A vegyi fegyverek fej-

lesztési, kivitelezési és előállítási ka-
pacitását támadtuk. A cél egyszerű: 
megakadályozni a rezsimet abban, 
hogy ismét vegyi fegyvereket vethes-
sen be” – mondta Florence Parly az 
elnöki hivatalból közvetített nyilat-
kozatában.

Putyin: agresszió történt

Vlagyimir Putyin orosz elnök szom-
baton Moszkvában közölte: Orosz-
ország a leghatározottabban elítéli a 
támadást Szíria ellen, ahol orosz ka-
tonák segítik a törvényes kormányt a 
terrorizmus elleni harcban. Az orosz 
vezető agresszióval, a szíriai huma-
nitárius helyzet súlyosbításával vá-
dolta meg a katonai csapást végrehaj-
tó államokat, akárcsak azzal, hogy 
a „terroristák” kezére játszanak. „Az 
ENSZ Biztonsági Tanácsának felha-
talmazása nélkül, az ENSZ Alapok-
mányát, valamint a nemzetközi jog 
normáit megsértve agressziót kö-
vettek el egy szuverén állam ellen, 
amely a terrorizmus elleni küzde-
lem első vonalában található” – idéz-
te a Kreml sajtószolgálata az elnököt. 
Putyin úgy fogalmazott, hogy a ka-
tonai csapás indoklásakor, csakúgy, 
mint egy évvel ezelőtt a sajráti repü-
lőtér elleni támadáskor, az Egyesült 
Államok ürügyként használt egy, a 
polgári lakosság ellen elkövetett ve-
gyifegyver-támadást, amely szerin-
te megrendezett volt. Hangsúlyoz-
ta, hogy az orosz katonai szakértők 
„a vélt incidens helyszínén” nem ta-
lálták nyomát mérgező anyagnak, és 
hogy „egyetlen helyi lakos sem erő-
sítette meg a vegyi támadás tényét”. 
„A Szíria körüli helyzet jelenlegi esz-
kalációja romboló hatást gyakorol a 
nemzetközi kapcsolatok egész rend-
szerére. A történelem mindent a he-
lyére tesz, és már eddig is Washing-
tonra helyezte a felelősséget a Jugo-
szláviával, Irakkal és Líbiával való 
véres leszámolás miatt” – hangoztat-
ta az orosz államfő. Az orosz védelmi 
minisztérium egyébként azt közölte, 
a szíriai légvédelem 71-et megsem-
misített az arab ország ellen beve-
tett 103 manőverező robotrepülőgép 
közül. Washington szerint azonban 
egyetlen rakétát sem lőttek le.

António Guterres, az ENSZ főtit-
kára a Biztonsági Tanács (BT) orosz 
kérésre összehívott rendkívüli ülé-
sén szombaton visszafogottságra és 
a szíriai konfliktus kiéleződésének 
elkerülésére szólított fel. A BT eluta-
sította a szíriai célpontok ellen haj-
nalban végrehajtott nyugati légi csa-
pás elítélésére tett orosz határoza-
ti javaslatot.

Hírösszefoglaló

Jóváhagyta Klaus Johannis államfő a 
bűnvádi eljárás elindítását az 1989-
es forradalom ügyében három akkori 
meghatározó vezető, Ion Iliescu volt 
elnök, Petre Roman volt miniszterel-
nök és Gelu Voican Voiculescu koráb-
bi miniszterelnök-helyettes ellen. Az 
ügyészség emberiesség elleni bűn-
cselekmények miatt nyomoz.

Augustin Lazăr legfőbb ügyész áp-
rilis másodikán azért kérte az elnök 
engedélyét, mert a hatályos törvé-
nyek szerint a vádhatóság csak akkor 
indíthat nyomozást volt kormányta-
gok ellen, ha ahhoz az államfő is be-
leegyezését adja. A katonai ügyész-

ség másfél éve, 2016 novemberében 
kezdte el újból vizsgálni az 1989-es 
forradalom aktáit emberiesség ellen 
elkövetett bűncselekmény gyanújá-
val, azt követően, hogy a forradalmá-
rokat tömörítő bukaresti December 
21. Egyesület több tagja pert nyert 
Románia ellen az Emberi Jogok Eu-
rópai Bíróságán (EJEB), amiért Ro-
mánia nem szolgáltatott igazságot a 
forradalom sebesültjeinek és a halá-
los áldozatok hozzátartozóinak. Ili-
escu, Roman és Voiculescu a hatal-
mat akkor átvevő Nemzeti Megmen-
tési Front (FSN) tagjai, vezetői voltak. 
A katonai ügyészség szerint a FSN 

már december 22-e estétől ténylege-
sen gyakorolta a végrehajtói és a tör-
vényhozói hatalmat, és az akkori po-
litikai és katonai vezetés hatalmának 
megőrzése érdekében hozta azokat 
az intézkedéseket, amelyek sok em-
ber halálához, testi és lelki sérülésé-
hez vezettek.

Ion Iliescu Johannis döntésére 
reagálva közölte: nem lepte meg, 
de nem érti, milyen jogi érvekre 
hivatkozva vonnák felelősségre. 
Blogbejegyzésében tagadta, hogy ál-
lamcsíny történt volna, és megje-
gyezte: jó lett volna, ha sikerül tár-
gyalásos úton megvalósítani az át-

menetet, ahogy az Magyarországon, 
Lengyelországban vagy Csehszlová-
kiában történt. Leszögezte: meglátá-
sa szerint ő a kötelességét tette, és 
emelt fővel áll meg a történelem ítélő-
széke előtt. Mint arról beszámoltunk, 
a legfőbb ügyészség decemberben je-
lentette be: a nyomozás új eredmé-
nyei alapján egyértelmű, hogy 1989 
decemberében, a forradalom idején 
az ország történetében egyedülálló 
összetettségű és mértékű katonai di-
verzió történt az új hatalom legitimá-
lása érdekében.

B. l.

Tüntetés Barcelonában

Nagyszabású tüntetésen százez-
rek vonultak utcára Barcelonában 
tegnap, hogy követeljék az előze-
tes letartóztatásban lévő katalán 
függetlenségi politikusok szaba-
don engedését. A barcelonai rend-
őrség hivatalos tájékoztatása sze-
rint 315 ezren gyűltek össze a bel-
városban. A hatalmas tömegből ki-
emelkedtek a katalán független-
ségi zászlók, a „szabadság” felira-
tú transzparensek és a sárga lég-
gömbök. Rengetegen viseltek sár-
ga ruhadarabokat, mert ez a szín 
jelképezi a tiltakozást a katalán ve-
zetőkkel szembeni bírósági eljárá-
sok, korlátozó intézkedések ellen. 
Jelenleg kilenc függetlenségi po-
litikus van előzetes letartóztatás-
ban, többen közülük hat hónapja. 
Heten pedig önkéntes száműze-
tésbe vonultak külföldre. Többsé-
güket lázadással és közpénz hűt-
len kezelésével vádolják a tavaly 
október 1-i, alkotmányellenes füg-
getlenségi népszavazás megren-
dezése és a katalán függetlenségi 
nyilatkozat elfogadása miatt.

Zavargások 
Franciaországban
Zavargásokba torkollottak a dél-
franciaországi Montpellier-ben és 
a nyugat-franciaországi Nantes-
ban szombat este tartott kor-
mányellenes tüntetések, amelye-
ket eredetileg a radikális balolda-
li Lázadó Franciaország, a szak-
szervezetek és a diákszervezetek 
hirdettek meg. A belügyminiszté-
rium tájékoztatása szerint 63 em-
bert előállítottak, közülük 43-at 
őrizetbe is vettek. Kilenc rend-
őr megsérült az összecsapások-
ban. Montpellier-ben a rendőrség 
szerint mintegy ezren, a szervezők 
szerint 2 ezren tüntettek. A meg-
mozdulás elején mintegy kétszáz, 
arcát eltakaró ember a rendőrökre 
támadt azt kiabálva, hogy a „nem-
zeti rendőrség, a tőke kiszolgáló-
ja”. A fiatalokból álló tömeg több 
helyet követelt az egyetemeken. 
A tiltakozók festék- és füstbom-
bákkal dobálták a rendőröket, akik 
könnygázzal válaszoltak és kordo-
nok közé szorították a menetelő-
ket. A tömegben anarchisták, az 
egyetemi reform ellen tüntető di-
ákok, a migránsok jogait védő ak-
tivisták tiltakoztak a „rendőri el-
nyomás” ellen. A menet átvonult 
Montpellier belvárosán, ahol a tö-
meg kirakatokat tört be.

Belső konfliktus 
az LMP-ben
Cáfolta Sallai R. Benedek (LMP) 
országgyűlési képviselő, hogy 
megverte szombaton párttársát, 
Hadházy Ákos társelnököt.   Az Ori-
gó azt írta, hogy Sallai R. Benedek 
„kiütötte” Hadházy Ákost, aki felje-
lentést tett. A hírportálnak Sallai R. 
Benedek SMS-ben csak annyit re-
agált, hogy nem tett ilyet. Az Index-
nek több szemtanú megerősítet-
te az összetűzést, „de hozzátették, 
hogy azért nem arról van szó, hogy 
a két politikus összeverekedett vol-
na”. Hadházy Ákos a hírportálnak 
azt mondta, hogy éppen ő beszélt, 
amikor Sallai R. Benedek hirtelen 
nekirontott, meg akarta ütni, töb-
ben lefogták, de még így is sike-
rült a székével együtt fellöknie őt. A 
HVG.hu szerint Hadházy Ákos agy-
rázkódást szenvedett, a mentőket 
és a rendőröket is a helyszínre hív-
ták. A portálnak a társelnök csak 
annyit mondott, hogy „Sallai Ró-
bert Benedek ma méltatlanul visel-
kedett, egyéb értesülését nem cá-
folom és nem is erősítem meg”.

Indulhat a bűnvádi eljárás Ion Iliescuék ellen a forradalom ügyében

Beváltotta fenyegetését Donald Trump, és közölte: 

az Egyesült Királysággal és Franciaországgal együtt-

működve légi csapásokat hajtottak végre Szíriában a 

dúmai vegyi fegyveres támadás miatt.

Odacsaptak. A szövetségesek a vegyifegyver-készleteket semmisítették meg

fotó: ap




