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  حميد محوی:برگردان از

  ٢٠١٤ نومبر ٢١
  

 به گزارش مسکو

 تروريست ھا از فروش نفت منابع عراق و سوريه به اتحاديۀ اروپا

  در روز درآمد دارنددالرميليون   ٣

  

© Photo: East News/Juan Carlos Cantero / Prisma 

روز چھارشنبه در نيويورک نمايندۀ دائمی صدای روسيه /  ريانوستی–مبر  نو٢٠، )سازمان ملل متحد(يويورک ن

 در روز به دالر ميليون ٣فروش نفت :  اعالم کرد Vitali Tchourkineزمان ملل متحد ويتالی چورکين روسيه در سا

 .حساب سازمان ھای تروريستی در عراق و سوريه سرازير می سازد

در آمدھای تروريست ھا موجب « : آقای چورکين در گردھمآئی شورای امنيت در سازمان ملل متحد اظھار داشت که 

 ميليون ٣از راه فروش نفت نزديک (...). فروش نفت سوريه و عراق يکی از منابع مالی مھم است .  می باشدنگرانی ما

  » در روز به حساب تروريست ھا واريز می شوددالر

) داعش(به گفتۀ آقای چورکين، جھاد طلبان از ده چاه نفت در سوريه بھره برداری می کنند و گروه دولت اسالمی 

ل خود دارد و بين و چاه نفت را تحت کنتر١٤در عراق، دولت اسالمی .  در روز توليد می کند بشکه نفت٣٠٠٠٠

  . بشکه نفت در روز توليد می کند٦٠٠٠٠ تا ٥٠٠٠٠
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راق و سوريه صورت حمالت ھوائی اياالت متحده و ھم پيمانان اين کشور که عليه سايت ھای زير بنائی نفت ع« 

 ٌ اين بمباران ھا تنھا زندگی « اين ديپلمات روسی اضافه کرد که » . ھيج تأثيری در حجم فروش نداشته استگرفته، تقريبا

  .»ساکنان منطقه را مشکل ساخته است 

له ای مطرح شده است، ولی اتحاديۀ اروپا آن را أ شورای امنيت برای حل چنين مس٢١٧٠او يادآور شد که منشور 

به گفتۀ چورکين، .  خريد نفت را از آژانس ھای غير رسمی مجاز دانسته است٢٠١٣رعايت نکرده است و از سال 

ديپلمات .  النصره ياری رسانده استةو جبھ) داعش(اتحاديۀ اروپا به شکل غير مستقيم به تقويت بنيۀ مالی دولت اسالمی 

  .»بروکسل بايد متوجه اين موضوع باشد« روسی نتيجه گرفت که 

   

  : منبع

http ://french.ruvr.ru/news/2014_11_20/Syrie-Irak-le-petrole-rapporte-3-M-USD-par-jour-

aux-terroristes-Moscou-4871/ 
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