
  حمله بر عراق

المللی  دادستان دسموند توتو معتقد است کھ بوش و بلیر باید از جانب محکمھ جنایی بین

  .بھ محاکمھ کشانده شوند
  منږخو. و: برگرفتھ از تارنمای شبکھ ولتر، برگردان از متن فرانسوی

 ٢٠١٢سپتامبر  ٤| شبکھ ولتر

  

  

، دادستان دسموند توتو بھ این باور است کھ دارنده جایزه صلح نوبل ،اسقف اعظم آفریقای جنوبی

رئیس جمھور سابق ایاالت متحده آمریکا جورج بوش و صدراعظم سابق بریتانیا تونی بلیر باید 

  .بین المللی کشانده شوندجنایی بھ محکمھ ، ٢٠٠٣حملھ بھ عراق در سال بخاطر 

روزنامھ بریتانیایی بنام  در ٢٠١٢روز یکشنبھ دوم سپتامبر  بھمنتشره توسط او  مضمونیک  طی

و اطالعاتی ارقام موفق گردیدند تا ، دادستان دسموند توتو یاد دھانی میکند کھ بوش و بلیر دی آبزرور

بھ منظور فریب اذھان عامھ در خصوص موجودیت  ،استخباراتی شان تحویل داده بودند مراجعکھ 

ر گرفت تا آنھا بھ این کشور عربی قرایی و این بھانھ  را جعل کنند در عراقسالح کشتار جمعی 

  .دنددر سرتاسر منطقھ گر حملھ نمایند و باعث نا امنی اوضاع

بھ [رھبران آن دوران در ایاالت متحده و بریتانیا «خاطر نشان کرد کھ  آفریقاییاین اسقف اعظم 

مبدل منطقوی اری نمودند کھ آنھا را بھ  قاتلین را کارگز سناریوی] ترتیب جورج بوش و تونی بلیر

آنھا ما را بھ لبھ پرتگاھی رھنمایی کردند کھ امروز، با طیف سوریھ و ایران در برابر  (...). نمود



و بدین ترتیب تنش ھای سوریھ و وخامت اوضاع در اطراف  ]١[ »آن قرار داریمآستان مان، در 

  .بر ضد عراق است کھ آنھا دامن زدند ٢٠٠٣ایران ھمچنان نتایج ھمین جنگ سال 

رھبری، کھ ھفتھ  شناختعدم شرکت در نشست ھمچنان این اسقف اعظم تصمیم خویش مبنی بر 

مختلف بین المللی کھ تونی بلیر نیز شامل آن  دعوت شده ھایگذشتھ در یوھانس بورگ در محضر 

  .بود، را بھ ھمین دلیل شرح داد

 نگارشامھ دی آبزرور بھ اسقف اعظم دسموند توتو در مقال خویش کھ روز یکشنبھ گذشتھ در روزن

  ]٢[ .»از ھم جدایی ناپذیر اندرھبری و مورال «خودش منتشر گردید، متذکر شد کھ 

_____________________________  

زمینھ یی را بوجود آوردند تا بمثابھ مستبد ھا عمل نمایند و ما را ھر چھ رھبران سابق ایاالت متحده آمریکا و بریتانیا «] ١[

آنھا ما را بھ لبھ پرتگاھی رھنمایی نمودند کھ اکنون با طیف سوریھ و ایران در برابر مان، در آستانھ . متفرق نمایندبیشتر از ھم 

  .»یی آن قرار داریم

 ».رھبری و مورال از ھم جدایی ناپذیر اند«] ٢[
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