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 Reports  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

 ٢٠٢٢ جون ١۴
 

 ١١٠  –  روسيه در اوکراين"ۀعمليات ويژ"گزيده اخبار 

 ) به وقت اروپای غربی٢٤تاساعت (

  

و شود  خوانندگان محترم، اخبار و گزارش ھای جنگ ضد فاشيستی روسيه در اوکراين با سرعت تھيه و ترجمه می

  !کنيم ھا وجود داشته باشد، به اين ترتيب از خوانندگان عذرخواھی میاحتمال دارد نقص و کمبودی در ترجمۀ آن

 

 د کشور در طرف اوکراينی می جنگن٥٥داوطلبان از : کيف

اکنون در حال نبرد با نيروھای روسی در  – الماناز جمله  – کشور ٥٥بر اساس اطالعات از کيف، داوطلبان از حدود 

  .اوکراين ھستند

  .رد تعداد اظھار نظر کنيمی داريم، اما نمی توانيم در موالماند کنيم که لژيونرھای ئيما می توانيم تأ

، لژيون که به جوندر آغاز ماه .  گفتالمانسخنگوی لژيون بين المللی روز دوشنبه در پاسخ به درخواست خبرگزاری 

د کرد که در جريان ئيی را برای اولين بار تاالمانعنوان يک آژانس دولتی راه اندازی شده بود، ھمچنين مرگ يک 

  .راين در نبرد کشته شده بودعمليات ويژه روسيه در اوک
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ھا اعزام  ئیھا و کانادا یپولند و انگليسی به طور خاص و پس از آن ئیامريکاًلژيون قبال اعالم کرده بود که داوطلبان 

ھمچنين شبه نظاميان از برزيل، استراليا، کره جنوبی و کشورھای اتحاديه اروپا بالتيک، و ھمچنين از . اند شده

  .وپا، از جمله فنالند، حضور دارندکشورھای شمال ار

ايگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسيه بارھا ھشدار داده است که مسکو مزدوران را ھدف قرار خواھد داد 

  .و آنھا تحت کنوانسيون ژنو محافظت نمی شوند

 

 ددونتسک از روسيه نيروھای بيشتری می خواھ

تسک، به دليل تشديد گلوله باران دونتسک توسط نيروھای اوکراينی، به گفته دنيس پوشيلين، رئيس جمھوری خلق دون

  .جمھوری خلق دونتسک از روسيه درخواست نيروھای اضافی می کند

  .توافق شده است که ھر نيروی اضافی مورد نياز از نيروھای متحد، در درجه اول از فدراسيون روسيه، مستقر شود

  .وی در بيانيه ای رسمی گفت

در دونتسک، خشم فزاينده ای وجود دارد که پايتخت، مانند ديگر شھرھای منطقه، ھمچنان از شليک روزانه توپخانه و 

ھای خلق دونتسک و  تقريبا چھار ماه از زمانی که روسيه استقالل جمھوری. راکت نيروھای اوکراينی رنج می برد

 .گذرد خله کرد، میلوگانسک را به رسميت شناخت و در جنگ داخلی اوکراين مدا

ھمانطور که خبرنگاران در محل گزارش می دھند، از . توپخانه اوکراين در شب به گلوله باران دونتسک ادامه داد

زايشگاه بيمارستان ضربه خورد، اتاق زير شيروانی به شدت . جمله، يک بيمارستان مورد اصابت گلوله قرار گرفت

  .آسيب ديده است

 :دھد  ھايش چنين توضيح میگزارشگر درباره برداشت

ھيچ چيز و . زنان شجاع و فداکار دونتسک در پناه بيمارستان ويشنوسکی منتظر پايان گلوله باران زايشگاه خود ھستند"

 " .فقط زنان و کودکان صلح طلب ھستند. ھيچ کس در اين ساختمان نيست که ربطی به جنگ داشته باشد

ھا منتقل شدند، ھمانطور که در  زنان باردار به موقع به پناھگاه. اتی نداشتخوشبختانه اين حادثه ھيچ مصدوم و تلف

  .شود، با اين شرايط ھنوز حالشان خوب است ديده می RT گزارش گزارشگر

 .در ھمين حال، تعداد قربانيان ديگر حمالت روز دوشنبه در دونتسک به شش نفر از جمله يک کودک افزايش يافت

  

 .ه تجھيزات نظامی غربی را در اوداچنويه در جمھوری خلق دونتسک منھدم کردارتش روسي: وزارت دفاع

 ھای دقيق دوربرد برای نابود کردن انبار بزرگی از سالح ھا و تجھيزات نظامی غربی، از راکتنيروھای روسيه از 

 خلق دونتسک استفاده ، در نزديکی ايستگاه راه آھن اوداچنويه در جمھوریئیپاجمله از اياالت متحده و کشورھای ارو

اين را ژنرال ايگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسيه روز دوشنبه در يک نشست خبری اعالم . کرده اند

  .اين تجھيزات برای ملی گرايان اوکراينی در نظر گرفته شده بود. کرد

يکی فيودوروفکا در جمھوری عالوه بر اين، کوناشنکوف از انھدام يک پناھگاه موقت برای مزدوران خارجی در نزد

 در نواحی پروگرس در مناطق خارکف و ولچياروفکا جمھوری راکت پرتاب کننده دستگاهخلق لوگانسک و ھمچنين دو 

 .خلق دونتسک خبر داد

  

 .بلگراد با مسکو مخالفت نخواھد کرد: وزارت خارجه صربستان
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اندر شالنبرگ وزير امور خارجه اتريش به نيکوال سالکوويچ وزير امور خارجه صربستان در جريان سفر الکس

وزير امور . صربستان گفت که بلگراد رسما ھيچ اقدامی عليه مسکو که از صربستان حمايت می کند، انجام نخواھد داد

 :ھا عليه روسيه پاسخ داد خارجه کشورمان در نشست خبری مشترک به پرسش خبرنگاران اتريشی درباره تحريم

 بحران اوکراين موضع روشنی اتخاذ کرده و اقدامات روسيه عليه اوکراين را محکوم کرده صربستان از روز اول"

الملل، يعنی احترام به تماميت ارضی و  اين کشور اعالم کرده است که قاطعانه به اصل اساسی حقوق و روابط بين. است

 ".حاکميت ھمه کشورھای عضو سازمان ملل متحد، پايبند است

ھای  ھا دارای ريشه که صرب "جنگ بين برادران"ی مسلحانه بين کيف و مسکو به عنوان سالکوويچ از درگير

مشترک، فرھنگ مشترک و معنويت مشترک ھستند ابراز تاسف کرد و گفت که ھر قربانی در نتيجه درگيری يک 

 :با اين حال وی تاکيد کرد. تراژدی است

تماميت ارضی آن احترام می گذارد و در سيستم سازمان ملل از اما نبايد انتظار داشت که صربستان عليه کسی که به "

 " .آن در برابر حمالت به تماميت ارضی و حاکميت دفاع می کند، اقدام کند

اين برنامه عالوه بر ديدار با وزير امور خارجه . الکساندر شالنبرگ روز دوشنبه برای يک ديدار کاری وارد بلگراد شد

 . کردصحبت، نخست وزير و الکساندر ووچيچ، رئيس جمھور نيز سالکوويچ، با آنا برنابيچ

  

 "تحقير نکردن روسيه"انتقاد ھيالری کلينتون از امانوئل ماکرون به دليل درخواست 

، از مواضع امانوئل مکرون، رئيس جمھور امريکاروزنامه لوپوينت می نويسد، ھيالری کلينتون، وزير خارجه سابق 

  .تقاد کرده و با مذاکره با مسکو مخالفت کرده استفرانسه در قبال روسيه ان

 :رھبر فرانسه پيش از اين در اظھار نظری درباره تماس با والديمير پوتين گفت

 ".ھا متوقف شود، بتوانيم از ديپلماسی برای خروج از آن استفاده کنيم روسيه نبايد تحقير شود تا روزی که خصومت"

. ويند نيازی به تحقير نيست، صادقانه به نظر من اين مرحله را پشت سر گذاشته اندوقتی می گ": کلينتون در پاسخ گفت

  ".پوتين مدت ھاست که خط قرمز را زير پا گذاشته است

 

  دوام ساکنان منطقه زاپوروژيه به بانک ھای اوکراين لغو خواھد ش

ند که بدھی ھای ھمه ساکنان اين منطقه به پس از اقدام منطقه خرسون، مقامات استان زاپوروژيه ھم اکنون اعالم کرده ا

والديمير روگوف، عضو شورای اصلی اداره نظامی و مدنی منطقه ای به . بانک ھای اوکراين را لغو خواھند کرد

  :ريانووستی گفت

نيد که ک ھا را پرداخت کنند، وقتی فکر می ھا سود اخاذی وام ھيچ منطقی برای مردم وجود ندارد که بانک": وی ادامه داد

چرا آنھا بايد ھزينه قتل خود را بپردازند؟تمام بدھی ھای . شود اين ھمه پول برای کشتن ھمان غيرنظاميان مصرف می

  ".اعتباری بانک ھای اوکراين به صفر می رسد

او ھمچنين .  مارس، مردم محلی بدھی آب و برق خود را الزم نيست بپردازند١روگوف افزود، عالوه بر اين، از 

ينان داد که مقامات مردم را با مشکل سپرده ھای مسدود شده در بانک ھای پس انداز اوکراين به حال خود رھا اطم

وی ھمچنين از ساکنان خواست تا از سپرده ھای خود از بانکھای اوکراين برداشت کرده و آن را با . نخواھند کرد

  .ارزھای ديگر مبادله کنند
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  دستگی اوکراين متھم کروزير دفاع اوکراين اروپا را به خ

اين بار، الکسی . کيف اتھامات جديدی را عليه غرب به دليل عدم حمايت در جنگ اوکراين مطرح کرده است

او . رزنيکوف، وزير دفاع، اروپا را به خاطر مشکالت مربوط به تامين تسليحات و خستگی از درگيری سرزنش کرد

  :در مصاحبه با روزنامه اکونوميست گفت

  ".شود اما خسته است و با آن کنار آمده است افتد، يا متوجه می داند چه اتفاقی می پا يا به طور کامل نمیارو"

وزير . برای زندگی راحت است "موانع آزاردھنده" و فرانسه اوکراين يک المانرزنيکوف اظھار داشت که برای 

را به زبان  "چند سخن بسيار تند"يس، می تواند  با ھمکارانش از برلين و پارصحبتھمچنين اعتراف کرد که پس از 

  .بياورد

 

  تارتش اوکراين در سورودونتسک محاصره شده اس: شبه نظاميان خلق جمھوری خلق دونتسک

ادوارد باسورين، معاون رئيس اداره شبه نظاميان خلق جمھوری خلق دونتسک، به شرکت کنندگان در يک تور 

ًه سازماندھی شده بود، گفت که نيروھای امنيتی اوکراين عمال در مطبوعاتی که توسط وزارت دفاع روسي

به گفته وی، ديروز شبه نظاميان اوکراينی آخرين پلی را که سورودونتسک را به . سورودونتسک محاصره شده اند

  :باسورين در ادامه بيان کرد. ليسيچانسک متصل می کرد منفجر کردند و اکنون نمی توانند شھر را ترک کنند

يا از ھمرزمان خود : آنھا دو انتخاب دارند. واحدھای نظامی اوکراين که در آنجا ھستند برای ھميشه در آنجا ماندند"

  ".آنھا چاره ديگری ندارند. الگو بگيرند و تسليم شوند يا بميرند

 

 تخطر جنگ ھسته ای بيشتر از ھر زمان ديگری از زمان جنگ سرد اس: ستکھلمموسسه تحقيقات صلح 

، اعالم کرد که خطرات جنگ ھسته ای بيشتر از ھر زمان ستکھلمن اسميت، مدير موسسه تحقيقات صلح بين المللی د

 .ديگری از زمان جنگ سرد است

 تسليحات ھسته ای و ھم در خلع سالح کنترولاگرچه در سال گذشته دستاوردھای قابل توجھی ھم در ": اسميت گفت

ه از تسليحات ھسته ای اکنون بيشتر از ھر زمان ديگری از زمان اوج جنگ سرد ھسته ای حاصل شد، اما خطر استفاد

 ".به نظر می رسد

برای توسعه يا نوسازی زرادخانه  P5 ھمه اعضای گروه":  می گويد٢٠٢٢اين مؤسسه در کتاب ساالنه خود در سال 

استراتژی ھای نظامی خود افزايش ھسته ای خود تالش می کنند و به نظر می رسد برجستگی تسليحات ھسته ای را در 

  ".دھند

 ستکھلمموسسه تحقيقات صلح : منبع

  

 دنيروھای لوگانسک دو منطقه جديد را در قلمرو خود آزاد کردن

اوکراينی از آنھا - ھای مسلح اوکراين  مناطق فدروژنيا و مدنايا گورا را پس از شکست گروهکنترولنيروھای دونتسک 

 . منطقه روتی ادامه داردکنترولبه دست گرفتند، در حالی که نبردھا برای 

 کنترولد، گزارش داد که نيروھای جمھوری لوھانسک که به شھر باخموت حمله کردن "نووستی"خبرگزاری روسی  

 منطقه روتی ادامه کنترولدو منطقه پرجمعيت فدورينيا و مدنايا گورا را به دست گرفتند، در حالی که نبردھا برای 

 .دارد
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نيروھای جمھوری دونتسک و لوگانسک به طور ھمزمان از دو جھت پيشروی می کنند، اولی از سوتلودارسک از 

 با پشتيبانی توپخانه روسيه که با ضربات دقيق مواضع نازی ھا را دونتسک و ديگری از سمت پوپاسنايا در لوھانسک،

  .مورد خمله قرار می دھد

 ینووست: منبع

  

 دونزوئال ھمبستگی خود را با روسيه در تالش برای تضمين امنيت و حاکميت خود ابراز می کن

وستی دوجانبه با روسيه اعالم مقامات ونزوئال روز روسيه را به مسکو تبريک گفتند و تعھد خود را به ھمکاری و د

 .کردند

نيکالس مادورو، رئيس جمھوری بوليواری ونزوئال، به نمايندگی از مردم : وزارت امور خارجه ونزوئال اعالم کرد

 .ونزوئال و دولت بوليوار، روز روسيه را به مردم برادر و دولت روسيه تبريک می گويد

ه برای تضمين امنيت، حاکميت و تماميت ارضی اين کشور اعالم دولت بوليواری ھمبستگی خود را با تالش روسي

ھای دوجانبه  کند و ما بر عزم خود برای ادامه تقويت پيوندھای دوستی و برادری بين دو کشور و ارتقای ھمکاری می

 .او اضافه کرد. کنيم سودمند به باالترين سطح تاکيد می

 و قوانين ئیبرای تحکيم جھان چند قطبی و حمايت از کثرت گرا"وزارت امور خارجه تعھد خود را به اقدام مشترک 

 .د کردئيتا "بين المللی

 تاس: منبع

  

 ددومين سرباز انگليسی در اوکراين کشته ش

جردن گتلی روز شنبه به ضرب گلوله در اوکراين کشته شد، او دومين انگليسی است که در کنار نيروھای اوکراينی 

 .ست دادعليه روسيه جان خود را از د

د کشته شدن پسرش گفت که وی در شرق شھر سيويرودونتسک ئيپدر گاتلی با تا "دين"به گزارش خبرگزاری فرانسه، 

 .کشته شد و او را يک قھرمان خواند

 .سيويرودونتسک که شھر کوچکی در لوھانسک است، در کانون پيشروی روسيه در شرق اوکراين قرار دارد

ھای شديد  گويند درگيری ھای اوکراينی می  از اين شھر تخريب شده است، با اين حال مقامئیھا ھا نبرد بخش به دنبال ھفته

  .در آن ھمچنان ادامه دارد

 

 م به ناتو نمی پيونديسويدنبدون : فنالند

را منوط به پذيرش ھمزمان کشور ھمسايه  "ناتو  "رئيس جمھور فنالند عضويت کشورش در پيمان آتالنتيک شمالی 

 .دانست سويدنخود 

 در مسير تصويب الحاق به ناتو به بن بست برسد، فنالند ھم سويدننيستو گفت، اگر ئيبه گزارش راشاتودی، سائولی ن

 . به ناتو نخواھد پيوستسويدنبدون 

وی روز يکشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ينس استولتنبرگ دبيرکل ناتو در ھلسينکی اين اظھارات را بيان 

 " .ما دست در دست ھم جلو خواھيم رفت.  مساله ماستسويدن نظر ما مساله از  اظھار کرد
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نيز، به نوبه خود، تاکيد کرد که ائتالف ناتو ھيچ ضرب االجلی برای پذيرش   دبير کل پيمان آتالنتيک شمالی

 .است "رع وقتدر اس"ن نکرده است، اما به دنبال رفع اختالفات بين آنھا و ترکيه ئي تعسويدنپيشنھادھای فنالند و 

ينس استولتنبرگ اصرار داشت که نشست آتی سران ناتو که برای اوايل تير برنامه ريزی شده است، ھرگز به عنوان 

 .آخرين مھلت برای پذيرش دو عضو احتمالی تلقی نشده است

رم ھر چه در عين حال دوست دا. نشست سران ناتو در مادريد و بيانيه ھرگز به منزله ضرب االجل نبود: وی گفت

 .زودتر اين مشکل حل شود

از ھمين رو ما با متحد خود در ناتو، ترکيه، و : استولتنبرگ با اشاره به نام رسمی جديد ترکيه به زبان انگليسی، گفت

 . که ترکيه مطرح کرده است، رسيدگی کنيمئی، سخت کار می کنيم تا به دغدغه ھاسويدنھمچنين با فنالند و 

 سويدنر آشکار موضع ناتو در خصوص چارچوب زمانی پيوستن احتمالی فنالند و ئياکی از تغاظھارات استولتنبرگ ح

 .بود

در اوايل ھفته گذشته، کاميل گراند، معاون دبيرکل اتحاديه ابراز اميدواری کرد که اختالفات بين ترکيه و دو کشور 

 .عضو احتمالی قبل از نشست سران حل شود

گرچه . ی بين روسيه و اوکراين برای پيوستن به ناتو تالش ھای خود را آغاز کرده اند در بحبوحه درگيرسويدنفنالند و 

ً چندين دھه روابط نزديک و ھمکاری داشته اند، قانونا امريکاھر دو کشور اسکانديناوی نظامی با بلوک تحت رھبری 

 .کشورھای بی طرف باقی مانده اند

با اين حال، اکنون به نظر می رسد پيوستن بالقوه دو کشور به اين بلوک به بن بست رسيده باشد؛ زيرا ترکيه، يکی از 

آنکارا اين دو کشور را متھم کرد که به عنوان . کشورھای بزرگ ناتو، قاطعانه با درخواست عضويت آنھا مخالفت کرد

ھا را  ھای کرد غيرقانونی که ترک ھا آن ی از اعضای گروهو ميزبان "ھای تروريستی ھای سازمان خانه مھمان"

استولتنبرگ گفت که ناتو نگرانی ھای ترکيه را می پذيرد و مذاکرات بين آنکارا . کنند دانند، فعاليت می می "تروريست"

 .و دو کشور شمال اروپا را تشويق می کند

  

 دکراين کرناتوانی در توليد، ناتو را مجبور به توقف ارسال تانک به او

 عضو ناتو به دليل ناتوانی در توليد انبوه با توقف ارسال تانک ئیگزارش ھا حاکی از آن است که کشورھای اروپا 

 .برای نيروھای مسلح اوکراين موافقت کرده اند

عنوان ، داليل توقف شامل ناتوانی کشورھای ناتو در توليد انبوه تجھيزات نظامی امريکابه گزارش نيوزمکس مستقر در 

ھا حياتی است، متوقف کرده  شده است، زيرا روسيه فروش موادی از جمله تيتانيوم را که برای توليد زره ترکيبی تانک

 .است

 به اوکراين که منجر به پولند تانک دوران شوروی از ٣٠٠ی اشپيگل يک شنبه گزارش داد که ارسال المانروزنامه 

 .ل تصميم اخير اعضای ناتو استتخليه ذخيره تانک ناتو شده، از ديگر عل

شود، اما در مورد ناوھای  ھای تھاجمی می بنا به گزارش نيوزمکس، توافقنامه اخير فعال شامل توقف ارسال تانک

ھمچنين بر اساس گزارش ھا، ارسال اسلحه . شود دفاعی و امنيتی، از جمله خودروھا و نفربرھای زرھی اعمال نمی

 .ه استھای خودکششی ھنوز محدود نشد

ی به اوکراين، اسپانيا المان A۴ در اين ميان، با درز کردن اخباری مبنی بر قصد اسپانيا برای ارسال تانک ھای لئوپارد

 .از برلين شد  مجبور به عذرخواھی
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، از سوی منابع داخلی کشورش، به شدت تحت فشار و نگران بود که المانبنا بر گزارش ھا، اوالف شولز، صدراعظم 

 . به اوکراين روسيه را در بحبوحه جنگ با اوکراين خشمگين سازدالمانا با ارسال تانک ھای ساخت اسپاني

 از کار افتاده و نياز به تعمير دارند و بر اساس توافقنامه دفاعی المانساخت  A۴ ھای لئوپارد طبق اين گزارش، تانک

 .يزات نظامی به اوکراين را ندارد اجازه فرستادن تجھالمانبين اين کشورھا، اسپانيا بدون موافقت 

  

 اين است که يک طرف چقدر حاضر است برای آن ھزينه کند و چه مقدار سؤالصلح ممکن است، اما : استولتنبرگ

 .قلمرو و حاکميتی از دست بدھد

 در مسألهدبيرکل ناتو طی سخنانی با اشاره به درگيری ھا در اوکراين گفت که ھدف اين ائتالف حفظ صلح است و اين 

 .اوکراين نيز مقدور خواھد بود

 که ئیدبيرکل ناتو اعالم کرد که صلح در اوکراين امکان پذير است، اما بھا "ينس استولتنبرگ"به گزارش اسپوتنيک، 

 .بايد برای آن پرداخت شود محل پرسش است

، تاکيد کرد که ھدف ناتو در فنالند صحبت می کرد "کولتارانتا"دبيرکل ناتو که در نشست ساالنه سياست خارجی در 

 .حفظ صلح و جلوگيری از وقع درگيری ھا است و نه دامن زدن به آن

وی افزود که اين ائتالف نظامی از اوکراين با ھدف تقويت موقعيت کی يف در مذاکرات صلح که به زودی برگزار 

 .خواھد شد، حمايت می کند

ن است که يک طرف چقدر حاضر است برای آن ھزينه کند و  ايسؤالاستولتنبرگ تاکيد کرد که صلح ممکن است، اما 

 .چه مقدار قلمرو و حاکميتی از دست بدھد

روسيه بارھا اعالم کرده است که اين طرف اوکراينی است که مذاکرات صلح را ترک کرده و فاقد اراده کافی برای 

 .رسيدن به توافق صلح است

رئيس جمھور فنالند، وارد اين کشور  "سائولی نينيستو"رانتا به ميزبانی ھای کولتاصحبتدبير کل ناتو روز يکشنبه برای 

 .وضعيت اوکراين و عضويت فنالند در ناتو مورد بحث قرار گرفت. شد

درخواست فنالند برای پيوستن به ناتو گامی تاريخی است و عضويت آن در اين ائتالف امنيت مشترک ما را : وی گفت

 .تقويت خواھد کرد

 و فنالند به ناتو از جمله آنکارا را برطرف دنسويبايد نگرانی ھای ھمه طرف ھا در مورد پيوستن : گ افزوداستولتنبر

 . و فنالند برای رسيدگی به مسائل مطرح شده از سوی آنکارا ھمکاری خواھيم کردسويدنما با متحدانمان ترکيه، . کنيم

. کند  و فنالند به اين ائتالف نظامی مخالفت میسويدنيوستن  سال است به عضويت ناتو درآمده، با پ٧٠ترکيه که بيش از 

ھای مشخصی را در جھت رفع  کند که اين دو کشور گام گويد تنھا در صورتی در تصميم خود تجديد نظر می آنکارا می

 .ھای تروريستی بردارند ھای ترکيه در خصوص گروه نگرانی

 .، به اين کشور سفر می کندسويدندبيرکل ناتو امروز دوشنبه برای ديدار با مقامات 

  

 .کشورھای عربی تحت فشار غرب برای رد موضع روسيه يا محاصره روسيه ھستند: ابوالغيط

احمد ابوالغيط، دبيرکل اتحاديه کشورھای عربی اعالم کرد که کشورھای عربی تحت فشار کشورھای غربی برای 

 .از تحريم ھا و محاصره روسيه ھستندمخالفت با عمليات نظامی ويژه روسيه در اوکراين و حمايت 
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ھا پناھنده، نسبت به اشتباھات اقدامات خود در  غرب پس از عبور ميليون": گفت "اکوی کشور"ای به  ابوالغيط در بيانيه

 ."ای اکنون بسيار حساس است المللی و منطقه منطقه ھشدار داده است و وضعيت بين

ب برای رد موضع روسيه يا محاصره روسيه ھستند و دولت ھای کشورھای عربی تحت فشار جھان غر: وی افزود

 .غربی در منطقه منافعی دارند

ھند و ھمچنين برزيل، مکزيک و آفريقا سياست ھای مستقلی دارند و برخی کشورھا با توجه به : وی خاطرنشان کرد

 .منافع خود در منطقه از رای دادن به موضع روسيه در قبال اوکراين خودداری کردند

 که در معرض آنھا قرار گرفته اند ضعيف نخواھند شد و وزرای ئیکشورھای عربی با فشارھا: وی خاطرنشان کرد

خارجه مصر، عراق، الجزاير، امارات، عربستان سعودی و سودان برای رسيدگی به شرايطی که خواست و اراده 

 ".کشورھای عربی را منعکس می کند، ديدار خواھند کرد

 در سطح جھانی دو برابر شود، جنگ بايد متوقف شود و موضع يکپارچه ئینی که قيمت مواد غذازما: وی افزود

 .اعراب و اقدام جمعی در مورد بحران روسيه و اوکراين وجود دارد

اميدوارم دولت ھای عربی در حفظ و حفظ امنيت ملی خود موفق باشند و نبايد اجازه داد که درگيری ھای : وی افزود

 .مسلحانه بر ثبات منطقه تاثيرات منفی بگذارد

 "المصری اليوم": منبع

 

  


