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Az Egyesült Államok rakétatámadást intézett
man?verez? robotrepül?gépekkel péntek hajnalban a szíriai Homsz egyik légibázisa ellen,
megtorlásul a keddi feltételezett vegyifegyver-támadásért, amelynek elkövetésével a
damaszkuszi rezsimet vádolják – közölték amerikai tisztségvisel?k.
Donald Trump amerikai elnök a floridai rezidenciáján rövid beszédben jelentette be döntését a
szíriai célpontok elleni támadásokról. Megismételte, hogy mélyen megrendítette ?t a szíriai Idlíb
tartományban végrehajtott gáztámadás. Leszögezte, hogy szerinte a korábbi évek
er?feszítései Bassár el-Aszad szíriai elnök álláspontjának, viselkedésének megváltoztatására
immár végleg kudarcot vallottak – írja az MTI.
Trump diktátornak nevezte Aszadot, és hangsúlyozta álláspontját, miszerint a szíriai elnök
rendelte el az idlíbi gáztámadást, melynek során halálos ideggázzal öltek meg ártatlan
embereket, köztük gyermekeket, kisbabákat. Trump hozzátette: „Nem lehet vita tárgya, hogy
Szíria tiltott vegyi fegyvereket vetett be, s ezzel megsértette a vegyi fegyverek betiltásáról
rendelkez? nemzetközi egyezményt, továbbá figyelmen kívül hagyta az ENSZ Biztonsági
Tanácsának sürgetését is”.
Az amerikai elnök a rövid beszédben felszólította a civilizált nemzeteket, hogy vessenek véget a
vérontásnak és a mészárlásnak Szíriában. Egyúttal hangsúlyozta: az Egyesült Államok
„létfontosságú nemzetbiztonsági érdeke”, hogy megel?zze és elrettentse a halálos vegyi
fegyverek elterjedését és használatát.
A szíriai as-Sajrat légibázis elleni légicsapást a Pentagon szerint 59, a USS Porter és Ross
rombolókról indított csapásmér? robotrepül?géppel hajtották végre. Az 1500-2000 kilométer
hatótávolságú BGM-109 Tomahawkot általában egy ötszáz kilós „harci résszel”, azaz
robbanófejjel szerelik fel, mely többféle célpont ellen is hatásos, például beton födémet is át tud
törni, hogy a célpont belsejében robbanjon. Az Iszlám Állam terrorista harcosai az amerikai
rakétatámadással egyidej?leg támadták a szíriai fegyveres er?ket a Homsz melletti légibázis
közelében – mondta az orosz Sputniknews egyik forrása, aki szerint az incidens a Homszt és
Palmürát összeköt? autópályánál történt.
Az AP amerikai hírügynökség azt írja: Homsz tartomány kormányzója közölte, hogy halálesetek
is történtek, és a légicsapás szinte teljesen lerombolta a hadsereg légibázisát. A londoni
székhely? Emberi Jogok Szíriai Megfigyel? Központja arról számolt be, hogy négy szíriai katona
vesztette életét – írja a BBC. Az RT öt halottról és hét sebesültr?l számol be.
Kés?bb a Reuters a szíriai hadsereg közlésére hivatkozva azt írta, a rakétatámadásban hat
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ember vesztette életét, és jelent?s anyagi veszteségeket okozott. A hadsereg „kirívó
agressziónak” min?sítette a történteket.
Dmitrij Szablin, az orosz parlamenti fels?ház védelmi bizottságának tagja az Interfax
hírügynökségnek azt mondta, nincs orosz sérültje a támadásnak. Elmondása szerint err?l „saját
forrásból” értesült.
Oroszország a történtek sürg?s megvitatását kérte az ENSZ Biztonsági Tanácsától. Marija
Zaharova orosz külügyi szóviv? közölte, hogy Moszkva felfüggeszti az orosz–amerikai
repülésbiztonsági megállapodást.
A CNN arról tudósított, hogy Washington több országot el?re értesített a várható
légicsapásokról, a Pentagon – az amerikai védelmi minisztérium – pedig bejelentette, hogy az
Egyesült Államok informálta az orosz hader?t is. A légicsapások egyébként nem érintettek olyan
térséget a homszi légibázison, ahol orosz hader? állomásozik.
A The Guardian azonban amerikai hírszerzési forrásokra hivatkozva közölte, hogy oroszok is
tartózkodhattak as-Sajrat légibázisán, és szerintük nem jelenthet? ki, hogy Moszkva tudott volna
az akcióról.
Donald Trump beszéde után nyilatkozott Rex Tillerson külügyminiszter és Herbert McMaster
nemzetbiztonsági f?tanácsadó is.
Tillerson, aki szintén Floridában tartózkodik és részt vesz a Hszi Csin-ping kínai elnökkel
folytatandó tárgyalásokon, közölte: az Egyesült Államok csaknem teljes bizonyossággal tudja,
hogy az idlíbi vegyifegyver-támadáskor szaringázt vetettek be.
A megtorló légicsapásokat a miniszter „arányosaknak” min?sítette. Majd ismét felvetette
Oroszország felel?sségét, azt állítva, hogy Moszkva nem ellen?rizte a 2013-ban Szíriával a
vegyifegyver-készletének megsemmisítésér?l kötött megállapodás végrehajtását. Tillerson
szerint Moszkva „vagy cinkos, vagy alkalmatlan egy egyezmény végrehajtására”. Hozzátette:
Moszkvát ugyan el?zetesen tájékoztatták a mostani légicsapásokról, de nem kérték a
beleegyezését.
Az amerikai diplomácia irányítója hangsúlyozta: a légicsapások elrendelése is bizonyítja, hogy
Trump elnök felkészült a dönt? cselekvésre, ha választ kell adni gy?löletes akciókra.
Talal Barrazi, Homsz tartomány kormányzója a szíriai állami televíziónak telefonon nyilatkozva
elmondta: a legtöbb csapás a közép-szíriai tartományt érte. Szerinte az amerikai támadás a
„fegyveres terrorista csoportok” és az Iszlám Állam nev? terrorista szervezet céljait támogatja.
Hozzáf?zte: „a szíriai vezetés és politika nem fog ett?l megváltozni, nem ez volt az els? csapás,
és úgy vélem nem is ez lesz az utolsó”.
A szíriai ellenzék üdvözölte és rendkívül fontos válaszlépésnek nevezte az amerikai katonai
akciót. Ez lehet a kezdete annak, hogy tudassák a damaszkuszi rezsimmel: nem úszhatja meg
büntetlenül – üzente az Isztambulban m?köd? Szíriai Nemzeti Koalíció nev? erny?szervezet
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szóviv?je.
Az al-Madzsadin libanoni televízió közölte, a szíriai hadsereg még a homszi légi támaszpont
elleni amerikai rakétatámadás el?tt biztonságba helyezte az ott állomásozó harci gépeinek
többségét.
(MNO.hu nyomán)
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