Rusland kunne bruge
tilgængelige
midler
terrorister i Aleppo

alle
imod

29. okt., 2016 – Dmitry Peskov, talsmand for den russiske
præsident Vladimir Putin, sagde under en pressekonference i
går, at Rusland, i nødstilfælde, forbeholder sig ret til at
bruge alle tilgængelige midler for at bekæmpe terroristers
provokationer i Aleppo. Peskov kommenterede på en briefing fra
de Russiske Bevæbnede Styrkers Generalstabs chef for
Hovedafdelingen for Operationer, generalløjtnant Sergej
Rudskov, der tidligere på dagen havde meddelt, at han havde
spurgt de Bevæbnede Styrkers øverstbefalende, præsident Putin,
om at genoptage luftangreb versus »illegale bevæbnede grupper«
i det østlige Aleppo. Peskov bemærkede, at, »i betragtning af,
at terrorister har annonceret den planlagte intensivering af
kamphandlinger og også, at de virkelig delvis har skiftet over
til aktive, offensive operationer, går den russiske præsident
ud fra det faktum, at, i nødstilfælde, den russiske side
forbeholder sig ret til at bruge alle tilgængelige styrker og
resurser til at bekæmpe terrorist-grupperingernes provokerende
aktioner og yde passende støtte til den Syriske Arabiske
Republiks bevæbnede styrker«. Ikke desto mindre, så »mener den
russiske præsident, at det i øjeblikket ikke ville være
tilrådeligt at genoptage luftangreb imod Aleppo. Præsidenten
mener, at det ville være muligt at forlænge den igangværende,
humanitære pause, for at sårede civile og militante kæmpere,
der ønske, at forlade byen, kan trække sig, så vel som også,
hvad der er meget vigtigt, at give vore amerikanske partnere
en chance for at implementere de forpligtelser, de tidligere
har påtaget sig, og de løfter, de har afgivet, med hensyn til
at
opdele
den
såkaldte
moderate
opposition
og
terroristgrupper.«
Peskov fremførte igen, at »Den humanitære pause kun er i kraft

omkring Aleppo«.
Ifølge Peskov er der ingen planer om yderligere kontakter om
de nylige udviklinger i Syrien mellem den russiske og
amerikanske præsident, hhv. Vladimir Putin og Barack Obama, i
den nærmeste fremtid. »Nej, der er ingen sådanne planer«,
sagde Kreml-embedsmanden.

