Putin advarer, angreb mod
Syrien
’vil gøre stor skade på
amerikansk-russiske bånd’
7. april, 2017 – Den russiske præsident Vladimir Putin har
advaret om, at det amerikanske angreb mod Syrien »vil gøre
stor skade på amerikansk-russiske bånd«. En kommentar fra den
russiske præsidents pressetjeneste, udgivet kl. 9:00 her til
morgen, erklærer:
»Ruslands præsident anser de amerikanske luftangreb mod Syrien
for at være en aggressiv handling imod en suveræn stat, som
blev udført i overtrædelse af folkeretten under påskud, der
var langt ude. Den syriske hær har ingen kemiske våben.
Ødelæggelsen af alle syriske, kemiske våbenlagre er som
kendsgerning registreret og verificeret af OPCW, en FNspecialorganisation. Vladimir Putin mener, at den totale
tilsidesættelse af faktuel information om terroristers brug af
kemiske våben, på drastisk vis forværrer situationen.
Denne handling fra Washingtons side [det amerikanske
luftangreb på en syrisk flyvebase] har leveret et alvorligt
slag mod russisk-amerikanske relationer, som i forvejen er i
en dårlig forfatning. Hvad der er vigtigere, så vil denne
handling ikke bringe os nærmere til det sluttelige mål med at
bekæmpe international terrorisme, men vil i stedet skabe en
større forhindring for etableringen af en international
kontraterror-koalition og for en effektiv kamp imod dette
globale onde, noget, som den amerikanske præsident Donald
Trump erklærede
valgkampagne.«
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Kremls talsmand Dmitry Peskov tilføjede, at, selv om USA på

forhånd adviserede Rusland om angrebet gennem tekniske
kanaler, »så var der ingen, der ringede til Putin«.
Peskov tilføjede: »Med hensyn til ændringerne i den
geopolitiske situation efter disse angreb, så lad os sammen
holde øje med situationens udvikling. Foreløbig kan man
definitivt sige, at angrebene har svækket kampen mod
terrorisme«, og ligeledes, at angrebene opfattes som en
aggressiv handling mod Ruslands allierede.
Peskov bekræftede, at Rusland har suspenderet Memorandaet om
forebyggelse af militære hændelser og sikring af flysikkerhed,
som blev underskrevet sammen med USA. »Dette memorandum blev
uden betydning i går aftes, da angrebet blev udført«, sagde
han.
»Det, der er entydigt, er den kendsgerning, at angrebene [af
USA mod Syrien] de facto blev leveret i ISIL’s, Jabhat alNusras og andre terrororganisationers interesse«, sagde han.
Den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov talte fra Tasjkent
og understregede det fabrikerede påskud for luftangrebene.
»Dette minder om 2003, hvor USA og UK, sammen med nogle af
deres allierede, invaderede Irak uden samtykke fra FN’s
Sikkerhedsråd og som en overtrædelse af folkeretten.« Han
tilføjede, at, denne gang, »Gjorde de sig ikke engang den
ulejlighed at levere nogen kendsgerninger og refererede kun
til fotos. De hengav sig til spekulationer over børns fotos,
over bevis, der var fremkommet gennem diverse nonguvernementale organisationer, inklusive de såkaldte Hvide
Hjelme, der iscenesatte diverse ’hændelser’ for at anstifte
aktioner imod den syriske regering.«
Moskva vil kræve sandheden om begivenhederne i Idlib,
understregede Lavrov. »Det er beklageligt, at alle disse
årsager gør mere skade mod de allerede beskadigede relationer
mellem Rusland og USA. Der er fortsat håb om, at disse
provokationer ikke vil medføre uafvendelige virkninger. Jeg

ved ikke, hvornår vi vil være i stand til at finde ud af,
hvordan USA traf beslutningen om at angribe Syrien. Men vi må
forlange, at sandheden afsløres, og det vil vi gøre.«
I en militær vurdering af angrebene sagde talsmand for det
Russiske Forsvarsministerium, generalmajor Igor Konashenkov,
den 7. april, at kun 23 af de 59 missiler ramte deres mål.
»Kampeffektiviteten af USA’s massive missilangreb på Syriens
flyvebase var således meget lav«, understregede Ministeriets
talsmand. »Ifølge dataregistreringsudstyret nåede kun 23
missiler den syriske flyvebase. Hvor de øvrige missiler faldt,
er ukendt.«
»Det er indlysende, at det amerikanske angreb med
krydsermissiler mod den syriske flyvebase havde været planlagt
i god tid forud«, sagde Konashenkov. »Opvisningen af militære
muskler stammede udelukkende fra interne, politiske motiver«,
sagde han. Pentagon-samarbejde suspenderet.
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forholdsregler for at styrke det syriske luftforsvar. »For at
beskytte den syriske infrastrukturs mest sårbare faciliteter,
vil der i den umiddelbare fremtid blive truffet en række
forholdsregler for at styrke og højne effektiviteten af de
syriske luftstyrkers luftforsvarssystem«, sagde han. »Vi kan
måske nu forvente, at amerikanske fly, der flyver ind i
Syrien, vil blive oplyst af syriske og russiske
luftforsvarssystemer som en advarsel, i det mindste i
begyndelsen. Gad vide, hvor mange af USA’s allierede, der så
stadig vil være interesserede i at flyve i Syrien.«

