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 2022اپریل   30گزارشی از سایت"رادیو فردا"                                        شنبه        

 تهاجم روسیه به اوکراین 

 ها هستیم ناتو: آماده پشتیبانی از اوکراین برای سال 

 
 

 ر شهر ِسِورودونتسک در منطقه دونباس در شرق اوکراینسربازان اوکراینی سوار بر یک خودرو زرهی د

ترین تحوالت مربوط به جنگ اوکراین، ناتو از آمادگی خود برای »ادامه پشتیبانی    در تازه

ایاالت متحده قرار    جمهور  گوید که رئیس   ها« خبر داد و کاخ سفید نیز می  از اوکراین تا سال

اوکراین ارائه    (اردو)برای حمایت از ارتش   مریکا درخواست بودجه جدیدااست از کنگره  

 .دهد

روسیه، یک روز    جمهور  شود که والدیمیر پوتین، رئیس  این تصمیمات در حالی اعالم می 

کرد و گفت: »اگر کسی بخواهد   (اتمی)های نامتعارف  پیشتر غرب را تهدید به استفاده از سالح

عکس  ) باید بداند که واکنش  افتد دخالت کند،  از بیرون در آنچه که اکنون در اوکراین اتفاق می

 .«وقفه و سریع خواهد بود روسیه بی  (العمل

ینس   پیمان  به گزارش خبرگزاری رویترز،  دبیرکل سازمان  تالنتیک شمالی،  ا ستولتنبرگ، 

ها حمایت خود از اوکراین  گفت که ناتو آماده است تا سال   ( اپریل)شنبه هشتم اردیبهشتروز پنج 
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های دوران  یف برای تغییر سالحکی   را در جنگ علیه روسیه حفظ کند، از جمله کمک به

 .مدرن غربی (سنگین تسلیحات)های افزار و سامانه  شوروی به جنگ 

در بروکسل گفت: »ما باید برای درازمدت آماده باشیم. این    (جلسۀ)استولتنبرگ در نشستی

 .«ها ادامه داشته باشد  ها و سال احتمال وجود دارد که این جنگ ماه 

برای ارائه پشتیبانی در یک دوره زمانی    او گفت که کشورهای عضو ناتو در حال آماده شدن

های شوروی به تسلیحات    طوالنی به اوکراین و همچنین کمک به آن کشور برای گذار از سالح

 .امروزی و آموزش نیروهای اوکراینی در این زمینه هستند

شود که کرملین در روزهای اخیر هشدار داد    ستولتنبرگ پس از آن بیان میاین سخنان آقای 

افزار غربی به اوکراین، از جمله تسلیحات سنگین، »تهدیدی برای امنیت    ارسال جنگکه  

 .« ثباتی است  قاره اروپا و باعث بی

تاکنون به اوکراین ارسال کرده ناتو  های    اند، سالح   بیشتر تسلیحات سنگینی که کشورهای 

قرار  ساخت شوروی است که هنوز در فهرست موجودی کشورهای اروپای شرقی عضو ناتو  

های مدرن هویتزر    شروع به ارسال توپخانه   دارد، اما ایاالت متحده و برخی دیگر از متحدان 

 .اند به ارتش اوکراین کرده

نیز روز سه تانک   آلمان  به گلوله   شنبه از ارسال  های ضدهوایی به    های »گپارد« مجهز 

 .اوکراین خبر داد


