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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

   اينا سمبدنر:سندهينو
  ی سيما صابر:رگردانب

 ٢٠٢٢ اکتوبر ١٠
  

 ددا شدارو عواقب اظھارات زلنسکی ھۀمسکو دربار 
  .شد» حمله پيشگيرانه«زلنسکی خواستار : اوکراين

 
سرگئی الوروف روز جمعه در مسکو به تالش ھای کی يف برای کم اھميت جلوه دادن اظھارات زلنسکی خنديد، به 

 پيشگيرانه عليه ۀحمل«جمھور اوکراين مبنی بر   روسيه، اظھارات ولوديمير زلنسکی، رئيسۀج وزير امور خارۀگفت

  .در اوکراين اشاره دارد» عمليات نظامی ويژه«به لزوم انجام » روسيه

. ی صحبت می کردئ در مورد تالش اوکراين برای دستيابی به سالح ھسته نوریج ما به ياد داريم که او در ۀھم

  .يد کرد که اين ايده محکم در ذھن او جا خوش کرده استکأالوروف ت

 روسيه از ۀاستفاد« لوی استراليا از ناتو خواست ۀسسؤی در مقابل مئزلنسکی روز پنجشنبه طی يک حضور ويدئو

  »ی را غير ممکن کندئسالح ھای ھسته 

 .»ده از آنھا چه اتفاقی خواھد افتاداينھا حمالت پيشگيرانه باشند، تا بدانند در صورت استفا«اما مھم اين است که 

 جھانی را مورد خطاب خود قرار می دھد، پس از اين ۀجامع» روریب ف٢۴مانند «که او  اظھارات وی مبنی بر اين

اظھارات در جمعه شب گذشته به گونه ای تفسير شد که گويا خواسته ھای زلنسکی به اين معنا بود که قبل از تھاجم 

شود، برای شعله ور کردن جنگ از سالح ھای ن داده اجازه   شود تا به روسيهءای اجرا پيشگيرانهاقداماتی «روسيه بايد 

  ».ی استفاده کندئھسته 

شدار داد که اظھارات زلنسکی چيزی بيش از وسخنگوی دفتر رياست جمھوری روسيه، ديميتری پسکوف، سپس ھ

  . بينی نيستفراخوان برای شروع جنگ جھانی سوم با پيامدھای وحشتناک غيرقابل پيش
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 روابط خارجی دومای روسيه، رئيس جمھور اوکراين را متھم کرد که کشورھای غربی ۀلئونيد اسلوتسکی، رئيس کميت

  . آخرالزمان سوق داده استۀی کشانده و کل جھان را به آستانئرا به لفاظی ھای ھسته 

مريکا روز پنجشنبه گفت که ا جمھور جوزف بايدن، رئيس. با اين حال، واشنگتن خطر را ناشی از روسيه می داند

  .مواجه است» آرماگدون«جھان با چشم انداز 

در » یئ تھديد مستقيم استفاده از تسليحات ھسته«ی کوبا اکتراو در نيويورک گفت که برای اولين بار از زمان بحران 

  . وضعيت موجود وجود خواھد داشتۀصورت ادام

» یئشاخ و شانه کشيدن با چاشنی ھسته «رغم  ھا اعالم کرده بود که علیمريکا پيش از اين بارادفتر رئيس جمھور 

 .ی وجود نداردئھيچ نشانه ای مبنی بر آماده شدن روسيه برای استفاده از سالح ھسته 

 

 


