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 Reports گزارشھا

  حميد محوی: برگردان از
   ٢٠١۵ مارچ ٣٠

  :شرودر 
   غرب خارج شد- بايد از دھليز پيچ در پيچ مجازات ھای مسکو

   

  
 ©RIA Novosti. Vladimir Rodionov  

لمان وقتی دربارۀ پيوستن اوکراين به المان فدرال گرھارد شرودر، اروپائی ھا و به ويژه ابه گفتۀ صدر اعظم پيشين  

  .ت کنند، مرتکب اشتباه بزرگی شدندگوھايشان را شروع کردند، بی آن که روسيه را دعو و اروپا گفت
   

لمان گرھارد شرودر در مصاحبه با مجلۀ اشپيگل گفت که بايد از دھليز پيچ در پيچ اروز شنبه، صدر اعظم پيشين 
  :شرودر تأکيد کرد که . مجازات ھای متقابل در چشم انداز اوکراين خارج شد

. دھليز پيچ در پيچ تھديدات، مجازات ھا و خشونت انجاميداشتباھاتی که ھمه طی اين منازعه مرتکب شدند به منطق «
نشان می دھد که تمام کشورھا بی ھيچ ) برای صلح در اوکراين (٢- توافقات مينسک. اکنون، بايد از اين دھليز خارج شد

  »ابھامی خواھان حفظ تماميت ارضی اوکراين ھستند
اشتباه بزرگی شدند مرتکب لمان ااروپائی ھا و به ويژه دولت «: لمان فدرال ھمچنين اضافه کرد که اصدر اعظم پيشين 

گوھای مرتبط به  و  اجازه دادند گفتJosé Manuel Barroso که به رئيس کميسيون اروپا خوزه مانوئل باروسو 
اوکراين از ديدگاه فرھنگی کشور يکپارچه زيرا ھمه می دانستند که . پيوستن اوکراين را در غيبت روسيه به پيش ببرد

  .ای نيست
 و عضو UE لمان، می بايستی از پيش در مورد سرنوشت اوکراين به عنوان عضو اتحاديۀ اروپا ابه گفتۀ مرد سياسی 

  .گو می کردند و  گفتUEEAاتحاديۀ اقتصادی اوراسيا 
، اتحاديۀ اروپا ٢٠١٤ جوالیدر پايان ماه . ائی شدمناسبات بين روسيه و غرب به دليل وضعيت اوکراين دچار سير قھقر

و اياالت متحده مجازات ھائی را برای برخی افراد و برخی شرکت ھای روسی که بخش ھای اقتصادی تمام روسيه را 
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روسيه نيز واکنش نشان داد و روی واردات محصوالت غذائی از کشورھائی که در . در بر می گرفت برقرار کردند
  .ارویاياالت متحده، اتحاديۀ اروپا، کانادا، استراليا و ن: رکت داشتند ممنوعيت اعالم کرد مجازات ھا ش

   
  :لينک متن اصلی 

http://fr.sputniknews.com/international/20150328/1015379332.html#ixzz3VhgVxir2  
   

  

 

 


