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 Reports  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢٢ جوالی ١٢
  

 !نبود  دليل واقعی برکناری سفير اوکراين اظھارات فاشيستی

 
  .ی اتحاديه اروپا به اوکراين را مسدود کردئ بسته کمکی نه ميليارد يوروالمان

 اروپا به اوکراين را ۀ بعدی اتحاديۀی بيش از يک ماه است که کمک ھای تصويب شدالمانبر اساس گزارش ھا، مقامات 

  .اشد که زلنسکی سفير اوکراين در برلين را برکنار کرداين بلوکه کردن ممکن است يکی از داليلی ب. مسدود کرده اند

 ۀاين را روزنام.  اروپا به اوکراين را مسدود کرده اندۀ بيش از يک ماه است که کمک ھای بعدی اتحاديالمانمقامات 

نون تنھا  تاکالمان –اين کمک ھا بالغ بر حدود نه ميليارد يورو است . گزارش داده است» کوريرا دال سرا«ی ئايتاليا

  .يد کرده استئأی اين کمک ھا را تئبخش اول يک ميليارد يورو

مين مالی کمک به أ، با پيشنھاد بروکسل مبنی بر تالمانی ئبه گزارش کوريره دال سرا، کريستين ليندنر، وزير دارا

  . کل بدھی اروپا موافق نيستۀاوکراين به ھزين

ی وجود دارد که ئو گمانه زنی ھا. ری در ماه نياز داردلا ميليارد د۵در ھمين حال، کيف گفته است که به کمک مالی 

  .ی خود را نپردازدئ ميليون يورو٩٠٠اوکراين ممکن است بدھی خارجی 

اين روزنامه مدعی شده است که اين وضعيت ممکن است يکی از داليلی بوده باشد که والديمير زلنسکی، رئيس جمھور 

  .ن آندری ملنيک، سفير اوکراين در برلين کرداوکراين را وادار به فراخواند

 ٩کراين وام  به او٢٠٢٢ اروپا تا پايان سال ۀاورسوال فون در الين، رئيس کميسيون اروپا، پيشتر گفته بود که اتحادي

  .ی خواھد دادئميليارد يورو
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رئيس . ک مالی بيشتر دادريل به رئيس دولت اوکراين قول کمپافون در الين در جريان سفر خود به کيف در اوايل 

  :کميسيون اروپا در يک کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل در پايان ماه می گفت

ھای مالی جديد تا سقف نه ميليارد يورو در  مدت ارائه شده به اوکراين را با کمک ھای کوتاه کنيم کمک ما پيشنھاد می«

  ». تکميل کنيم٢٠٢٢سال 

تاکنون .  طرح جديد مارشال برای اوکراين بحث کرده استۀً متحده قبال دربارجانت يلن، وزير خزانه داری اياالت

 .بيشتر کمک ھای مالی به اوکراين از سوی اياالت متحده بوده است

  

 


