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Os ataques de mísseis dos EUA atingiram o governo sírio, a base aérea de Shayrat, perto 

de Homs, na Síria central, onde autoridades dos EUA alegaram, sem provas, que os 

aviões militares sírios que deixaram cair as "armas químicas foram desdobradas.  

O fio do século XXI diz ... 

O presidente russo, Vladimir Putin, emitiu uma declaração nesta manhã 

condenando os ataques aéreos da noite passada da Síria contra a Síria como "um 

ato de agressão ilegal" em uma resposta acalorada à ação militar. 

Putin alertou que a jogada de joelhos por Donald Trump resultará em graves danos às 

relações bilaterais entre Washington e Moscou - uma relação que já está em mau estado. 
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Na noite passada, os Estados Unidos atiraram 59 mísseis de cruzeiro Tomahawk 

atingindo uma base aérea síria perto de Homs - que os EUA reivindicam como a base 

aérea para a qual um "ataque de armas químicas" foi lançado no início desta semana. 

 

De acordo com Putin e muitos líderes estrangeiros, as súbitas bombas de mísseis de 

Trump em uma base aérea síria violam claramente o direito internacional, mas também a 

lei dos EUA - como Trump ignorou os pedidos de aprovação do Congresso, ou pelo 

menos uma Autorização de Força Militar AMF). 

Moscou também anunciou que vai agora puxar para fora do seu acordo "Deconfliction" 

com os EUA na Síria - um programa originalmente concebido para minimizar o risco de 

incidentes em vôo entre os EUA e as aeronaves russas que operam sobre a Síria. 

"O presidente Putin considera as greves americanas contra a Síria uma agressão 

contra um governo soberano em violações das normas do direito internacional e sob 

um pretexto exagerado", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres 

nesta sexta-feira. "Este passo por Washington está causando danos significativos às 

relações russo-americanas, que já estão em um estado deplorável". 

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia também pediu uma reunião imediata do 

Conselho de Segurança das Nações Unidas depois que o presidente Vladimir Putin 

declarou a greve uma violação do direito internacional. 
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O movimento abriu Trump às acusações de violar a Constituição dos EUA e pode ser 

usado como forragem adicional por sua oposição política em casa. 

 

O presidente Trump  e o Reino Unido culparam o regime do presidente sírio Bashar al-

Assad pelo suposto "ataque químico" que atingiu a cidade de Khan Sheikhoun, na 

localidade de Idlib - um baluarte da Al Qaeda, supostamente matando pelo menos 70 

pessoas, incluindo mulheres e Crianças - de acordo com a Al Qaeda, ONG ligada 

aos Capacetes Brancos e meios de comunicação "de oposição" incorporados na região 

terrorista de Idlib. 

Os EUA estão afirmando que o  gás sarin foi usado, mas ainda não há nenhuma prova 

para sugerir que este é mesmo o caso. 

Planejamento para o ataque à Síria é dito ter começado na quarta-feira pelo Pentágono, 

eo Departamento de Defesa tinha inúmeros "off-the-shelf planos" da administração 

Obama, incluindo as mesmas greves de mísseis de cruzeiro em aeródromos sírios. 

Falando em condições de anonimato, um funcionário dos EUA disse à Reuters: "Era uma 

questão de limpar as pessoas e adaptá-las para o atual conjunto de metas e tempo". 
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