NATO bác bỏ cáo buộc của Nga về triển khai tên lửa
Thứ tư, 15 Tháng 12 2021 07:53

Tổng thư ký NATO hôm 14/12 bác bỏ cáo buộc từ phía Nga và khẳng định tổ chức quân
sự này không có kế hoạch triển khai tên lửa tầm trung ở châu Âu.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh chính Nga mới là bên vi phạm Hiệp ước Lực
lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) trong nhiều năm qua, khi Moscow triển khai các loại tên lửa có
khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở châu Âu.

"Đề xuất từ Nga về lệnh tạm hoãn là không đáng tin cậy vì chúng tôi đã có lệnh cấm (loại vũ
khí này) nhưng chính Moscow vi phạm lệnh cấm đó", Reuters dẫn lời ông Stoltenberg.

"Vì vậy, trừ khi Nga phá hủy tất cả tên lửa SSC-8 của mình - vốn là những tên lửa vi phạm hiệp
ước INF, đề xuất của Moscow đối với thứ mà họ đang triển khai là không đáng tin cậy", ông nói
thêm.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại
cuộc họp báo sau cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng
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và ngoại giao Pháp tại Paris. Ảnh: Reuters.

Ông Stoltenberg đề cập đến hiệp ước INF năm 1987 đạt được giữa cựu lãnh đạo Liên Xô
Mikhail Gorbachev và cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan. Hiệp ước quy định các bên liên
quan không được sử dụng loại vũ khí hạt nhân tầm trung (tầm bắn 500-5.500 km) ở châu Âu.

Trước đó, cùng ngày 14/12, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Moscow sẽ
triển khai tên lửa hạt nhân tầm trung ở châu Âu nếu NATO từ chối tham gia với Nga nhằm ngăn
chặn leo thang căng thẳng.

Ông Ryabkov nói "nhiều dấu hiệu gián tiếp" cho thấy NATO đang tiến gần hơn đến việc triển
khai lại tên lửa tầm trung, bao gồm cả việc khôi phục Bộ Tư lệnh Pháo binh số 56 vào tháng 11.

Đây là đơn vị từng vận hành tên lửa tầm trung Pershing có khả năng mang đầu đạn hạt nhân
trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Theo ZingNews.
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