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2. december 2015 – Kl. 15.00 her til eftermiddag, Moskva-tid,
gav højtrangerende officerer fra den Russiske Generalstab en
omfattende briefing til medier om den ulovlige operation »på
industriel skala«, gennem hvilken Tyrkiet – og mere specifikt
præsident Recep Erdogan og hans familie – finansierer Islamisk
Stat (ISIS) ved at købe den olie, som ISIS har stjålet fra
Syrien og Irak. Viceforsvarsminister Anatoly Antonov,
generalløjtnant, chef for Generalstabens operationelle
hoveddirektorat, Sergei Rudskov, og generalløjtnant Mikhail
Mizintsev, chef for det nationale center for statslig
forsvarskontrols operationelle hoveddirektorat, brugte
satellit- og rekognosceringsfotos, videoer og kort til at
demonstrere omfanget af Tyrkiets »forretnings«-operationer med
de islamiske terrorister og bemærkede, at dagens briefing kun
udgjorde »en del« af deres efterretninger, og at mere ville
følge.
Idet han detaljeret forklarede omfanget af den ulovlige
operation, rapporterede gen. Rudskov, at denne i alt
involverer 8.500 lastbiler, der transporterer op til 200.000
tons olie dagligt, og hvor de fleste af lastbilerne kommer ind
i tyrkisk territorium fra Irak. I løbet af de to måneder, hvor
de russiske luftstyrker har været i Syrien, fortsatte han, har

de ødelagt 32 olieproduktionsfaciliteter, 11 raffinaderier og
23 oliepumpestationer, plus i alt 1.080 olietankbiler. Dette
har reduceret den ulovlige omsætning af olie med næsten 50 %,
og reduceret ulovlige olieindtægter fra 3 million dollar om
dagen til 1,5 mio. dollar om dagen. Men terrorister modtager
fortsat finansielle ressourcer, advarede han, så vel som
våben, ammunition og andre forsyninger til deres aktiviteter.
»Visse nationer, primært Tyrkiet«, sagde gen. Rudskov, »er
direkte
involveret
i
Islamisk
Stats
storstilede
forretningsprojekt og hjælper således terroristerne. Den
Russiske Føderations Væbnede Styrkers Generalstab har
uigendrivelige beviser for Tyrkiets involvering, baseret på
rekognosceringsdata
fra
luften
og
fra
rummet.«
Viceforsvarsminister Antonov specificerede, at præsident
Erdogan, hans familie og landets »øverste politiske lederskab«
var skyldige i at muliggøre købet af olie fra ISIS. I Vesten,
sagde han, »stillede ingen spørgsmål om den kendsgerning, at
den tyrkiske præsidents søn er chef for et af de største
energiselskaber, eller at hans svigersøn er blevet udnævnt til
energiminister. Sikke et fantastisk familieforetagende!«
Generalløjtnant Mizintsev kom med yderligere detaljer om
strømmen af militante kæmpere, ammunition og automobiludstyr,
»der kom fra Tyrkiet«, og som har forsynet ISIS og Jabhat alNusra med afgørende forstærkninger.
Gen. Rudskov fremlagde den centrale del af den meget
detaljerede rapport om de hovedtransportruter ind i Tyrkiet,
der anvendes af jihadisterne. De mange kort, videoer og
satellitbilleder, han brugte, viste konvojer af lastbiler, der
frit krydsede den tyrkiske grænse fra syrisk territorium, der
er kontrolleret af al-Nusra og ISIS. »Disse lastbiler tjekkes
ikke på den tyrkiske side«, sagde han, og der er hundreder af
sådanne lastbiler. De tyrkiske havne Dortyol og Iskenderum har
særlige fortøjningspladser til tankskibe; olie lastes om bord
på fartøjer og sendes til olieforarbejdningsfabrikker uden for
Tyrkiet.
Rudskov
forklarede
detaljeret
om
andre

olieudvindingsoperationer, såsom i regionen nær Deir ez-Zor,
under ISIS’ kontrol, hvor store koncentrationer af tankbiler
ses vente på skibsladninger.
Han forklarede skarpt, at, »eftersom der ikke finder nogen
angreb sted af den amerikanskledede koalition« mod nogen af
disse konvojer, vil Forsvarsministeriet på sin webside udlægge
»koordinaterne for de aktive koncentrationsområder for
tankbiler«, så andre nationer kan bruge dem! »Den russiske
flyvergruppe vil fortsætte med at udføre opgaver, der drejer
sig om at likvidere olieinfrastrukturfaciliteter tilhørende
ISIS-terroristorganisationen i den Syriske Arabiske Republik.
Det Russiske Forsvarsministerium opfordrer ligeledes sine
partnere i koalitionen til at tage en sådan handling«,
erklærede gen. Rudskov.
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