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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

 
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠٢٢ اکتوبر ٠٧

 .است  اوپک پالس با روسيه ھمدست: امريکا 

 
  .زند و بايد مجازات شود عربستان نارو می

  .کشورھای توليدکننده نفت با روسيه متحد شده اند: هاياالت متحد

. شدت کاھش دھديم گرفته است توليد نفت خود را بائتالف نفتی اوپک پالس به رھبری عربستان سعودی و روسيه تصم

  .در پاسخ، کاخ سفيد اين تصميم اخير را اشتباه خواند

جيک . خوانده است» اشتباه«و » کوته نگرانه«د نفت را  تصميم ائتالف نفتی اوپک پالس برای کاھش توليامريکادولت 

  ناامريکا و برايان ديز، مدير شورای اقتصاد ملی در کاخ سفيد، جو بايدن، رئيس جمھور ساليوان، مشاور امنيت ملی

به ويژه ی برخوردار است، اين تصميم اخير تأثير منفی ئدر زمانی که حفظ ذخاير جھانی انرژی از اھميت باال. اميد شد

  .بر کشورھای با درآمد کم و متوسط خواھد داشت

.  گروه اوپک پالس در وين که الکساندر نواک معاون نخست وزير روسيه نيز در آن حضور داشتجالسادر جديدترين 

در ابتدای . مبر کاھش دھددر روز برای ماه نو)  ليتر بشکه١۵٩(تصميم گرفته شد توليد نفت را دو ميليون بشکه 

 ھزار بشکه در روز ١٠٠بر ومبر، کشورھای نفتی پيش از اين تصميم گرفته بودند توليد نفت خود را در ماه اکتسپت

  .کاھش دھند

ائتالف نفتی تصميمی گرفت که فقط در . خواند» اشتباه«کارين ژان پير، سخنگوی کاخ سفيد کاھش توليد نفت را يک 

  .باشد خدمت منافع خودش می

  . که با تصميم امروز، اوپک پالس با روسيه متحد شده استواضح است: ژان پير گفت
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ارزيابی مجدد گسترده ای از اتحاد « اوپک پالس بايد به ۀی کريس مورفی گفت تصميم روز چھارشنبئامريکاسناتور 

  .منجر شود»  با عربستان سعودیامريکا

مطبوعاتی در مقر اوپک در وين در عودی در يک کنفرانس شاھزاده عبدالعزيز بن سلمان، وزير انرژی عربستان س

يد که کجای اين تصميم ئبه من بگو«: ال که آيا اين کاھش روابط با اياالت متحده را تيره می کند، گفتؤپاسخ به اين س

 .»فنی است، نه سياسی« عربی گفت که کاھش توليد ۀکنش جنگی است؟ سھيل المزروعی، وزير انرژی امارات متحد

ين، به نظر می رسد اوپک و متحدانش به رھبری روسيه در کنار ھم ايستاده اند تا از کاھش با وجود جنگ در اوکرا

  .قيمت نفت جلوگيری کنند

، توليدکنندگان ديگری مانند روسيه )اوپک( نفت ۀاوپک پالس عالوه بر کشورھای عضو سازمان کشورھای صادرکنند

 .شود را نيز شامل می

 

 


