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  صرتینسترن ن: فرستنده 
  ٢٠٢٢ جون ٠٣

 !پيروزی  جنگ، جنگ، تا

 

امپرياليستی سبزھای /  از حزب ناتوئیالمانی زبان، آنالنا بائربوک، وزير امور خارجه المانبه گزارش رسانه ھای 

 بوندستاگ گفت که غرب بايد در درازمدت از اوکراين با تسليحات المان روز چھارشنبه در مجلس نمايندگان المان

او ھمچنين تحويل تسليحات سنگين نظامی به اوکراين را .  بتواند در مقابل روسيه از نظر نظامی بايستدحمايت کند تا

که او و حزب سبزھا  کار يک يا دو روزه نمی داند و معتقد است که طول کشيدن ارسال اسلحه امری است واقعی با اين

  .عليه آن نمی توانند بکنندسف ھستند اما کاری أمتکه اين تسليحات ديرتر به دست اوکراينی ھا می رسد بسيار  از اين

ژی والديمير پوتين اين بود که اوکراين را يسترات فدرال بار ديگر مدعی شد که  المانۀآنالنا بائربوک، وزير امور خارج

 نشان او از ما که در حال حمايت از اوکراين ھستيم، استقامت بيشتری«پوتين اکنون انتظار دارد . به سرعت تسخير کند

ً اکنون بايد مدت طوالنی تری برای حمايت از اوکراين در نظر بگيرد، بائربوک، قبال در يک سخنرانی المانو » بدھد

 اروپا گفته بود که بايد به مردم اروپا توضيح داد که اين جنگ طوالنی ۀ اتحاديۀ وزرای امور خارجۀديگر در جلس

عليه روسيه تا ويرانی کامل اين نگيدن خسته شويم و بايد به اين جنگ اکنون وقت آن نيست که ما از جخواھد بود و 

  . خستگی از جنگ مبارزه کنيمۀکشور ادامه دھيم و با روحي

تسليحات و مواد : کيد کردأخير در اجرای تعھدات تحويل تسليحات را رد کرد و تأوزير امور خارجه انتقادات مبنی بر ت

 مھمتر از ھمه سربازان بايد بتوانند از آن استفاده کنند اين به اين معنی است که سربازان الزم بايد تھيه و ساخته شود و

اوکراينی بايد برای استفاده از اين تسليحات پيشرفته و پيچيده آموزش الزم را ببينند و اين خود به خود کار را طوالنی 

  .تر می کند
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ی ئھای ضد ھوااکتر المان اعالم کرد که المان، صدراعظم اظھارات او اندکی پس از آن بيان شد که اوالف شولتس

  .مدرن را به اوکراين عرضه خواھد کرد

حال توليد ه  تا بالمانی که ئ ھای ضد ھوااکتر مبنی بر تحويل مدرن ترين المانپس از ادعاھای شولتس در مجلس 

رشد اين کشور اعالم کرد که تحويل نرال ھای اج و المانکرده است به ارتش اوکراين، يکی از صاحب نظران نظامی 

 خود نيز به اين سيستم ھای المان امکان پذير نمی باشد چرا که ارتش المانی از طرف اکترسريع اين سيستم ھای مدرن 

 .لح نيستسی ماکتر

 

 اعالم کرده است که تسليحاتی که از سوی صدراعظم اين کشور به اوکراين وعده داده شده است را در المانارتش 

  .اختيار ندارد

 دارای سيستم تسليحاتی نيست که اوالف شولز صدراعظم المانگويد ارتش   میالمانبه گزارش راشاتودی، وزارت دفاع 

  .اين کشور به کی يف وعده داده است

، صدراعظم اين »زاوالف شولت«تواند جزئياتی در مورد تعھد   روز چھارشنبه اعالم کرد که نمیالمانوزارت دفاع 

 -الماننيروھای مسلح  –ده که بوندسوھر گفته ش. ی خاص به اوکراين ارائه کندئکشور برای تأمين يک سيستم دفاع ھوا

  .اين سالح را در انبار در اختيار ندارد

 ھوا به ھوای اکترتواند به صورت نام دارد و می  IRIS-T به اوکراينالمانسالح وعده داده شده از سوی صدراعظم 

  .ی کوتاه برد يا ميان برد زمينی باشدئ پدافند ھواستگاهدکوتاه برد يا 

ھا را به کی يف بفرستد، سخنگوی وزارت دفاع،  ال که برلين قصد دارد کدام يک از اين سيستمؤ اين سدر پاسخ به

ھا  خطاب شود، زيرا ما اين سيستم] دفاعی[ال بايد در نھايت به صنعت ؤاين س«، پاسخ داد که »ديويد ھلمبولد«کاپيتان 

ھای دفاع  ا روشن کند زيرا بوندسوئر چنين سيستمتواند اين موضوع ر وی افزود که نمی» .را در خدمت خود نداريم

  . خود نداردۀی را در زرادخانئھوا

تری   پيشرفتهستگاهد ز به پارلمان گفت که دولتش قصد داردتاين اظھار نظر تنھا چند ساعت پس از آن بيان شد که شول

ی آتش توپخانه و مشخص کردن ئ به شناساو رادارھای پيشرفته را به اوکراين بفرستد که قادر IRIS-T ستگاهداز جمله 

توضيح بيشتری نداد که آيا منظورش  IRIS-T  اما در موردالمانصدراعظم . ی دشمن ھستندئ ھای توپخانه ستگاهدمکان 

  .ھای زمينی ھای ھوا به ھوا بود يا سيستم اکتر

ھای ھوا به  اکترليحات فقط به شکل  خود است اما اين تسۀدر زرادخان IRIS-T ھای تسليحاتی بوندسوھر دارای سيستم

  .ھای يوروفايتر و تورنادو نصب شده، مورد استفاده است ھوا که بر روی جنگنده


