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 Reports  گزارشھا

 
 تيونگه ول
 ففولکر ھرمزدور: نويسنده

  یئ مير فخرا: رگردانب
 ٢٠٢٢ سپتمبر ٢٥

  

 نطرح صلح اوکراي 

 
ی التين، کيف طرح را امريکای کرد حمايت از سوی ئ رونما متحدملل از طرح صلح اوکراين در مکسيکو ۀوزير خارج

 .رد کرد

ئل لوپز اوبرادور برای ميانجيگری ، پيشنھاد رئيس جمھور آندرس مانومکسيکو ۀمارسلو ابرارد، وزير امور خارج

  .ارائه کردمتحد ملل  و مجمع عمومی متحد  ملدر شورای امنيت) به وقت محلی(صلح در اوکراين را روز پنجشنبه 

،  متحدمللبه رياست آنتونيو گوترش، دبيرکل »  و صلح در اوکراينذاکرهمکميسيون «لوپز اوبرادور خواستار تشکيل 

  .نخست وزير ھند و پاپ فرانسيس صحبت کرده بودنارندرا مودی، 

مذاکرات بين طرفين آغاز شود و در عين حال آتش بس بين المللی با ھدف توقف درگيری و «به اساس اين طرح بايد 

  .محقق شود» مداخله در کشور ديگر برای پنج سال

است که »  متحد مللنقض آشکار منشور«راين  روسيه به اوکۀ اعالم کرده بود که حملءابرارد در شورای امنيت در ابتدا

  .کند را نقض می» المللی صلح جھانی و امنيت بين«

اين ديپلمات افزود که پيشرفت جنگ با ھزينه ھای انسانی و مادی آن، منجر به افزايش مشکالت بشردوستانه و افزايش 

  ». و يک راه حل ديپلماتيک دارد بس آتشًفورا نياز به«ی شده است و ئروزافزون قيمت انرژی، سوخت و مواد غذا

 . بين المللی استۀ سياسی طرف ھای درگير و تعھد جامعۀاين امر مستلزم اراد
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جوی راه حلی ديپلماتيک برای آتش بس، بدون تبعيت از مالحظات  و  بر جستمکسيکواز زمان آغاز خصومت ھا، 

  .سياسی و مطابق با قوانين بين المللی بشردوستانه اصرار داشت

  .کنار آمدن با جنگ ھميشه يک سقوط است: ابرارد می گويد

ھمکاری با ھدف نوسازی  «خواست تا برای بازگرداندن صلح جھانی تالش کنندمتحد  ملل  کشورھای عضوۀوی از ھم

 کشورھا را در نظر می گيرد و مردم را در مرکز ھمه توجه ۀکه نيازھای ھم پس از ھمه گيری با رويکردی واحد،

 .»کارھای ما قرار می دھد

آميزتر بايد بر اساس  تر و صلح جھانی امن«ملل متحد موافق است که اه دبيرکل  با ديدگمکسيکو: ابرارد در پايان گفت

  .»ی و متعارفئ ھای ھسته المللی، ھمکاری و ھمبستگی باشد و نه بر انباشت و نوسازی مداوم زرادخانه قوانين بين

  . حمايت کنندمکسيکوی التين می خواھند از پيشنھاد امريکاچندين کشور 

پترو، رئيس جمھور کلمبيا، به عنوان يکی از اولين سران دولت و دولت در منطقه، روز چھارشنبه اعالم گوستاوو 

  .من از اروپا نيز دعوت می کنم تا در مورد صلح صحبت کنند: کرد

پترو خواستار آغاز مذاکرات در اسرع وقت شد زيرا جھان نياز به تمرکز بر مسائل ديگری به جز تسليح مجدد و جنگ 

  .دارد

  . درخواست صلح، آن را رد کرده بودندۀبا اين حال، نمايندگان اوکراين پيش از ارائ

ميخائيلو پودولياک، مشاور ولوديمير زلنسکی، رئيس جمھور اوکراين، شنبه گذشته اين پيشنھاد را در توييتر به عنوان 

توصيف کرد که از جنگ برای  »صلح طلب« را مکسيکومحکوم کرد و با تمسخر رئيس جمھور » طرح روسی«يک 

 .ی خود استفاده می کندئخودنما

محکوم کرده متحد ملل  بی اعتماد است، زيرا اگرچه اين کشور اقدامات روسيه را در شورای امنيت مکسيکوکيف به 

  .است، اما در تحريم ھای غرب عليه مسکو شرکت نمی کند و از ارسال تسليحات به اوکراين خودداری می کند

رفتار «توصيف کرده است، اما در عين حال از » غير اخالقی«س جمھور لوپز اوبرادور بارھا تھاجم روسيه را رئي

به عنوان » قدرت ھای بزرگ که خود را در برابر درگيری ھا فقط برای خدمت به منافع ھژمونيک خود قرار می دھند

  .انتقاد کرده است» حتی غيراخالقی تر«

ھای ديگر، توسط  اين جنگ، مانند بسياری از جنگ«توان از اين سوء ظن دوری کرد که  نمی: گويد لوپز اوبرادور می

ی در واشنگتن، بروکسل، برلين و کيف قابل قبول نيست و به ئچنين تحليل ھا. »شود منافع صنعت جنگ تحريک می

 .مذاق آنھا خوش نمی آيد

 

 


