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 * ٢٠٢٢بر و اکت١٣راشا تودی، : برگرفته از
  » مھر١٠«سايت : برگردان

  ٢٠٢٢ اکتوبر ١٩
  

 ناجتماعی در سراسر جھا گرسنگی و ناآرامی  
 هبينی پوتين در سخنرانی خود در آستان پيش

 
 پوتين، ۀبه گفت.  استتغيير جھانی در حال ۀرئيس دولت روسيه خاطرنشان کرد که سياست و اقتصاد جھانی در صحن

 آسيا موتور رشد ۀکشورھای منطق. کند  میءدر آن ايفا چندقطبی در حال ظھور است که آسيا نقش بسيار مھمی جھان 

ھای مختلف  ھا در زمينه  آسيا و در گسترش و تعميق ھمکاریۀ منطقۀروسيه فعاالنه در توسع. اقتصاد جھانی ھستند

  .اقتصادی مشارکت دارد

*****  

او .  قزاقستان سخنرانی کردۀ در کنفرانس ھمکاری و اقدامات اعتمادساز در آستانجمھور روسيه والديمير پوتين رئيس

 در بازار جھانی، ئیيمياک و کودھای ئیھای انرژی، مواد خام، مواد غذا در اين سخنرانی با توجه به نوسان قيمت

 .بينی کرد  اجتماعی در سراسر جھان را پيش گرسنگی و ناآرامی

. روز پنجشنبه در آستانه پايتخت قزاقستان برگزار شد (CICA) اقدامات اعتمادساز در آسياششمين کنفرانس ھمکاری و 

جمھور قزاقستان، رياست اين اجالس را بر  به گزارش خبرگزاری روسی اينترفکس، قاسم جومارت توکايف، رئيس

يجان، عراق، ايران،  کشور ديگر شامل آذربا١٠عالوه بر قزاقستان، سران  CICA در اجالس. عھده خواھد داشت

جمھور از ويتنام و  معاونان رئيس. کستان حضور دارنديقطر، قرقيزستان، فلسطين، روسيه، تاجيکستان، ترکيه و ازب

رود در مجموع  انتظار می. کند عنوان ناظر در اين اجالس شرکت می بالروس به. چين نيز در اين اجالس حاضرند

 .قرار است کويت به عضويت جديد اين انجمن درآيد.  باشند ھيأت در اين اجالس حضور داشته۵٠حدود 
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رئيس دولت روسيه خاطرنشان کرد . جمھور روسيه صبح پنجشنبه در اين کنفرانس سخنرانی کرد والديمير پوتين رئيس

 پوتين، جھان چندقطبی در حال ظھور است ۀبه گفت.  استتغيير جھانی در حال ۀکه سياست و اقتصاد جھانی در صحن

روسيه فعاالنه در .  آسيا موتور رشد اقتصاد جھانی ھستندۀکشورھای منطق. کند  میءدر آن ايفا  آسيا نقش بسيار مھمی که

 .ھای مختلف اقتصادی مشارکت دارد ھا در زمينه  آسيا و در گسترش و تعميق ھمکاریۀ منطقۀتوسع

، کود و مواد خام در ئیھای انرژی، مواد غذا عالوه بر اين، پوتين در مورد اثرات احتمالی افزايش نوسانات در قيمت

ويژه در فقيرترين کشورھا   و بهءھای اجتماعی بزرگ، ابتدا خطر واقعی قحطی و ناآرامی. بازار جھانی صحبت کرد

ورد انتظار در کيفيت زندگی در کشورھای صنعتی و در حال سپس پوتين در اين زمينه، در مورد وخامت م. وجود دارد

کار خواھد  ديده به  کشورھای آسيبئیدر ھمين حال، روسيه تمام تالش خود را برای تأمين مواد غذا. توسعه صحبت کرد

منيت  تأمين جھانی و اۀ موانع مصنوعی و غيرقانونی است که زنجيرۀبنابراين روسيه خواستار برداشته شدن ھم. گرفت

 .کند  را مختل میئیغذا

 خود را قادر ساخته ئیاتی در سيستم مالی جھانی است که به اصطالح ميليارد طالتغييرعالوه بر اين، روسيه خواستار 

 ۀبه گفت. پوتين پيشنھاد استفاده از ارزھای ملی را داد. » ديگران زندگی کندۀبه ھزين«است که برای چندين دھه 

 داخلی و تعميق يکپارچگی ۀ بازارھای سرمايۀ، توسعئیبه تقويت حاکميت مالی کشورھای آسياجمھور، اين امر  رئيس

 .کند ای کمک می اقتصادی منطقه

ھای افراطی، مبارزه با   گروهۀھای تروريستی، قطع بودج در مورد امنيت در آسيا، پوتين به لزوم سرکوب سازمان

وی به لزوم . پوتين به افغانستان نيز اشاره کرد. يکال اشاره کردھای راد قاچاق مواد مخدر و سرکوب تبليغات ايده

پوتين خواستار آزادسازی وجوه بلوکه .  و ناتو اشاره کردامريکا  حمايت از بھبود اقتصادی کشور پس از خروج نظامی

 . غيرقانونی افغانستان شدۀشد

* https://deutsch.rt.com/asien/١۵١۴۶٩-putin-prognostiziert-hunger-und-unruhen/  

 

 


