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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

  

 يونگه ولت
 ر يورگ کرونوئ:يسندهنو

  نسترن نصرتی: فرستنده
  ٢٠٢٢ جون ١٧

 !ندارد انسیچصلح ھيچ 
جناح «تا به دندان مسلح کردن ارتش اوکراين، دعوت از نيروھای بيشتر به : گرم کردن خود برای نشست ناتو

 اروپا، و دعوت از زلنسکی» شرقی

 
 دو روزه با جالسا ، عصر چھارشنبه برای يکونج سران ناتو در مادريد در پايان جالساوزرای دفاع ناتو در تدارک 

ھای آتی اتحاد  گيری نظامی بيشتر پيمان عليه روسيه و برنامه  بر جنگ اوکراين، شکلذاکراتم. کديگر ديدار کردندي

  .فراآتالنتيک، به ويژه با در نظر گرفتن جنگ قدرت غرب عليه چين، متمرکز خواھد بود

. ای جنگ فعلی عليه روسيه بود موضوع در مورد تسليح مجدد کوتاه مدت نيروھای مسلح اوکراين برءاز ھمان ابتدا

 ۀپيش از اين در مقر ناتو در بروکسل، يک انجمن سست و نامعين متشکل از چند کشور با ھست» گروه تماس اوکراين«

ريل در رامشتاين، تحويل تسليحات به اوکراين را ھماھنگ می کند، پا ٢۶ خود در جالسااصلی ناتو، که از اولين 

 ھويتزر از جمله موارد ديگری از سالح ھای سنگين درخواست کرده ١٠٠ تانک و ۵٠٠ ًکيف قبال. مالقات کرده بود

  .بود

 يا بوندسوھر نصف اين تعداد تانک جنگی که اوکراين درخواست کرده را در اختيار دارد در المانارتش : برای مقايسه

» ٢٠٠٠پانزرھاوبيتزن  «١٢٠ود  حدالمانمی باشد و طبق اطالعات رسمی » ٢لئوپارد « تانک ۀ سازندالمانکه  حالی

  .در اختيار دارد

مين تسليحات در کوتاه مدت أ چھارشنبه اعالم کرد، عالوه بر تستولتنبرگ، دبيرکل سازمان ناتو روزھمانطور که ينس 

 .برای اوکراين، وزرای ناتو ھمچنين می خواھند با حمايت بلندمدت تسليحاتی نيز از کيف نيز حمايت کنند
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از تجھيزات دوران شوروی به تجھيزات «تولتنبرگ، ھدف از اين کار تبديل تسليحات نيروھای مسلح اوکراين س ۀبه گفت

 .آغاز شود» با ناتو] اوکراين[بھبود قابليت ھمکاری آنھا «است و زمان آن رسيده که » مدرن ناتو

 يافتن راه حل صلح آميز برای پايان  مالحظات برایۀبنابراين استدالل ھا ائتالف نظامی آتالنتيک شمالی يا ناتو ھم

  .درگيری و يا بی طرفی اوکراين را رد کرده است

 شام ھمتايان خود در پيمان ناتو شرکت ۀبر ھمين اساس ھم الکسی رسنيکوف، وزير دفاع اوکراين در مراسم افتتاحي

  .کرد

 مادريد ھم دعوت به عمل جالسای جمھور اوکراين برا ری است که، ناتو از ولوديمير زلنسکی، رئيسالزم به يادآو

  .آورده است

» ژيکيستراتمفھوم «محورھای مذاکرات بروکسل اين پنجشنبه، گسترش مواضع ناتو در شرق و جنوب شرق اروپا و 

 سياه را دو حيرۀبناتو در حال حاضر تعداد گروه ھای جنگی خود از کشورھای بالتيک تا . جديد پيمان نظامی است

 ھزار سرباز تحت فرماندھی مستقيم ناتو در منطقه حضور ۴٠ت گروه رسانده است و با بيش از برابر کرده و به ھش

  .دارد

 –ھای رزمی گسترش خواھند يافت   در ليتوانی، به تيپالمانھای جنگی، از جمله گروه تحت رھبری  در آينده، گروه

  .افزايش سطح آمادگی نظامی در حال بحث است

 اتحاد دفاع ۀدر شرق و جنوب شرق منطق) ذخاير از قبل آماده(از ايجاد انبارھای مواد نظامی ستولتنبرگ عالوه بر اين، 

. مين نيازھای سربازانی است که از مناطق ديگر به اين مناطق تقسيم می شوند استأند، ھدف از ايجاد اين انبار ھا تک می

  .اين امر زمان رسيدن نيروھا به جبھه را کوتاه می کند

 ۀيد کرد، نه تنھا بر مبارزئأ تًستولتنبرگ اخيرا ھمانطور که ميرچا جوآنا، معاون  خود،ۀبه نوب» ژيکيراتستمفھوم «

  .قدرت عليه روسيه، بلکه بر مبارزه عليه چين نيز متمرکز است

  .  وزرای دفاع توجه ويژه ای را به خود جلب کرده استجالسا ۀترکيه، به عنوان يکی از اعضای ناتو، در آستان

ک سو ترکيه، متحد خود در پيمان ناتو يعنی يونان را که در حال حاضر خواستار غيرنظامی کرد چندين جزيره از ي

  .است، تھديد می کند

ی موافق خود برای پيوستن دو أاند و در ازای ر  به اتحاد نظامی شدهدنيھا مانع ورود فنالند و سو از سوی ديگر، ترک

  .ردھای تبعيدی چپگرا ھستندکشور فوق خواستار سرکوب شديد عليه ک

در حال  –ستکھلم می شود، که بيش از پيش در ناتو ادغام عملی شوند  اما نه مانع ھلسينکی و نه مانع ھمه اين مشکالت

 .يا مانند فنالند با شرکت مستقيم در آن «Baltops»  بالتيکحيرۀب با جھت گيری در دنيحاضر، به عنوان مثال، سو

***** 

وزرای دفاع ناتو :  وزرای دفاع کشورھای عضو در سخنانی به خبرنگاران گفت جلسۀۀ امروز در حاشيدبيرکل ناتو

 .تصميم گرفتند تا تعداد نيروھای اين سازمان در شرق اروپا را افزايش دھند

ده از  کمکی جامع برای اوکراين با ھدف حرکت اين کشور در استفاۀما يک بست: دبيرکل ناتو در اين باره ادامه داد

 ۀدر مورد استقرار گروه ھای رزمی بيشتر در جبھ. سالح ھای دوران شوروی سابق به سيستم ھای مدرن تھيه کرده ايم

 .ی کرده ايمئھاحبت صشرقی اين ائتالف نيز 

وزرای دفاع عضو ناتو تصميم گرفتند تا تعداد نيروھای اين سازمان : در اين خصوص اضافه کرد» ستولتنبرگينس «

 . اروپا را افزايش دھنددر شرق
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وی در بخش ديگری از سخنان خود خاطر نشان کرد که ولوديمير زلنسکی رئيس جمھوری اوکراين در اجالس سران 

 .ناتو در مادريد در اواخر ماه ميالدی جاری شرکت خواھد کرد

 . اين اجالس شرکت خواھند کرد آسيا و اقيانوسيه نيز برای نخستين بار درۀ، شرکای ناتو در منطق»ستولتنبرگ« ۀبه گفت

 سران اين سازمان در مورد عضويت گرجستان در اين پيمان نظامی بحث و جالسادبيرکل ناتو افزود که قرار است در 

 . شودذاکرهم

.  وزرای دفاع ناتو در بروکسل با حضور دبيرکل اين سازمان نظامی برگزار شدجالسااين در حاليست که از ديروز 

 . مذکور نيز موضوع ارسال تسليحات به اوکراين بوده استجالسايکی از محورھای 

  

 


