Putin: Rosja nie dostarcza do Syrii broni, która może być użyta w wojnie domowej
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Putin powiedział reporterom w Berlinie, że Rosja nie zaopatruje Syrii w broń, która mogłaby być
wykorzystana w wojnie domowej. Podkreślił też, że Rosja jest zaangażowana w pomoc
wysłannikowi ONZ Kofi'emu Annanowi, co przyniosło "pozytywne rezultaty".

Prezydent Władimir Putin i kanclerz Niemiec Angela Merkel zgodzili się, że najlepszym
sposobem na rozwiązanie syryjskiego kryzysu są środki polityczne, nie zaś jednostronna akcja.

Wizyty Putina w Niemczech i Francji, a wcześniej także na Białorusi, odzwierciedlają rosnące
zaniepokojenie w sprawie globalnego bezpieczeństwa, szczególnie jeśli chodzi o Syrię, gdzie
prezydent Bashar al-Assad znajduje się pod ogromną presją krajową i międzynarodową w
związu z masakrą w mieście Houla kilka dni temu.

Chociaż prezydent Bashar al-Assad obwinia "elementy terrorystyczne" za ten akt przemocy,
analitycy obawiają się, że kraj zostanie rozdarty przez wojnę domową.

Angela Merkel powiedziała, że powinno się podjąć wszelkie kroki, aby zapobiec wojnie
domowej. Podkreśliła, że preferuje rozwiązania polityczne.

Putin zgodził się z Angelą Merkel, że oznaki wojny domowej są już widoczne, a to jest
"niezwykle niebezpieczne". Prezydent Rosji podkreślił, że Moskwa nie udzieli jednostronnego
wsparcia reżimowi Assada.

Przywódczyni Niemiec powiedziała, że "Plan Annana mógłby być punktem wyjścia" przy próbie
rozwiązania konfliktu w Syrii.

Plan Annana, którego nazwa pochodzi od nazwiska byłego sekretarza generalnego ONZ i
wysłannika ONZ oraz Ligi Arabskiej w sprawie Syrii, Kofiego Annana, wzywa do
natychmiastowego zawieszenia broni przez walczące strony.
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Putin zapewnił dziennikarzy, że Rosja będzie utrzymywać regularny kontakt z rządem
syryjskim, "aby zapewnić polityczne rozwiązanie i zapobiec wojnie domowej".

Eskalacja przemocy w Syrii była jednym z tematów rozmów podczas pierwszej wizyty w
Niemczech prezydenta Putina po powrocie na stanowisko głowy państwa. Rozmawiano także o
irańskim programie nuklearnym oraz zbliżających się rozmowach P5+1 w Moskwie.

Na podstawie: rt.com
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