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  بین الملل  

السفیر بررسی کرد
آیا وین 2 روند حل و فصل بحران سوریه 

را در مسیر درست قرار خواهد داد؟
شمارش معکوس برای برگزاری نشست »وین 2« درحالی آغاز شده است 
که انتظار می رود بحران سوریه روی روی صحیح حرکت کرده و هر یک از 
طرفهای مرتبط با آن بر سر راه حل سیاسی به توافق مشترک برسند. به نقل 
از روزنامه الس��فیر، وین در حالی هفته آینده میزبان دومین نشست مرتبط 
با حل و فصل بحران سوریه خواهد بود که انتظار می رود حل سیاسی این 
بحران به مسیر درست هدایت شود و طرف های مذاکره کننده به راه حل 

مشترکی دست یابند.
به هر حال طرف هایی که جمع شدن آنها دور یک میز تقریبا غیرممکن به نظر 
می رسید، روز شنبه 14 ماه کنونی میالدی در وین بار دیگر دور هم جمع می 
شوند تا در باره طرح و راه های سیاسی حل بحران سوریه گفت وگو و مذاکره 
کنند. تعیین این زمان نتیجه رایزنی های استفان دی میستورا نماینده ویژه 
دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه به ویژه با دمشق، مسکو، واشنگتن و برخی 
شخصیت ها از مخالفان سوری است تا پس از آن سه شنبه آینده گزارشی را 

به شورای امنیت سازمان ملل ارائه دهد.
این گزارش شامل پیشنهادها و افکاری است که به نظر می رسد با توجه به 
بیانیه 9 بندی نشس��ت »وین یک« مربوط به ترسیم نقشه راه حل سیاسی 
بحران سوریه  است. انتظارات از نشست وین 2 و گفت وگوهای دی مستورا 
در روزهای اخیر حاکی از این اس��ت که وی به میزان زیادی به روس ها امید 
بس��ته و انتظار دارد آنان گره های حساس را در مرحله آینده باز کنند به ویژه 
اینکه اکنون این برداشت وجود دارد که آمریکایی ها بیش از هر زمان دیگری 
در طول پنج سال اخیر به خطر ادامه بحران سوریه و وخامت آن پی برده اند. 
دی میستورا احساس نکرده است که طرف های اصلی منطقه ای و بین المللی 
از موضع خود در قبال بحران سوریه به طور ریشه ای عقب نشینی کرده اند و 
در نشست وین یک روشن بود که دغدغه هر یک از طرف های شرکت کننده 
این است که بر خواسته های خود تاکید داشته باشند و هر یک از آنان به شیوه 

خاص خود خواسته های خود را مطرح می کرد.

   گام اول در مسیر راه حل سیاسی بحران سوریه 
اما بیانیه 9 بندی پایانی این نشست به عنوان پیام مشترک همه طرف ها در 
حالی صادر شد که کمتر اتفاق می افتد تمام طرف ها آن را تایید کنند و به این 
ترتیب وین یک نخستین تالش جدی برای س��وق دادن بحران سوریه به 
مسیر راه حل سیاسی به شمار می آید. تاکید روسیه و سوریه بر توقف حمایت 
عربس��تان و ترکیه و قطر از تروریست ها در این میان سوری ها و روس ها از 
دی میستورا خواسته اند تا ضمن هماهنگی با آمریکا محور تالش های خود را 
بر اعمال فشار بر عربستان ، ترکیه و قطر متمرکز کند تا این طرف ها از حمایت 
های فزاینده نظامی که عامل تقویت گروه های تروریستی تکفیری داعش و 
النصره و افزایش نفوذ آنان بوده است، متوقف کنند. فهرست 36 نفری مخالفان 
سوری در وین 2 در نشست وین 2 پیش نویش فهرست جدیدی ازمخالفان 
س��وری برای حضور در میز مذاکرات با نظام س��وریه ارائه خواهد شد و این 
فهرستی است که روس ها در حاشیه نشست وین یک به طرف سعودی ارائه 
کرده و خواستار تعدیل و یا افزایش محدود آن شده اند. مهم ترین اشخاصی 
که نام آنان در این فهرست ذکر شده است عبارتند از: معاذ الخطیب، احمد الجربا، 
عارف دلیله، خالد خوجه، هادی البحره، صفوان عکاش، سمیر العیطه، میشل 
کیلو، صالح مسلم محمد، سلیم الشامی، رونا ترکمانی، رندا قسیس، محمد 
حبش، محمد طیفور، محمود مرعی، جمال سلیمان، لؤی حسین، قدری جمیل، 
ولید البنی ومنیر هامیش که به مخالف سوری معروف هیثم مناع بسیار نزدیک 
است. همچنین در این فهرست اسامی برخی بازرگانان، نمایندگان انجمن ها و 

تجمع های سوری مخالف ُکردی و مسیحی هم قرار دارد.

   گام دوم بعد از نشست وین 2
با در نظر داشتن اینکه گام دوم بعداز نشست وین 2، نشستن نمایندگان دولت 
سوریه و مخالفان دور یک میز است، باید یادآور شد کسانی که اخیرا از مسکو 
دیدن کردند در آنجا موضوعاتی را با این مضمون از مسکو شنیدند مبنی بر 
اینکه که افزایش نفوذ در سوریه »قدرت ما برای ملزم کردن نظام حاکم سوریه 
به راه حل سیاسی  و اتخاذ گام های سیاسی ملموس و ریشه ای را افزایش می 
دهد«. در این میان بنابر اعالم منابع متعدد، در قاموس دیپلماتیک روسیه هیچ 
رویکردی در خصوص تعیین سقف از پیش تعیین شده برای گزینه »مرحله 
انتقالی« که دشمنان نظام سوریه آن را مطرح می کنند، وجود ندارد و مسکو به 

هیچ وجه از بشار اسد دست برنخواهد داشت. 

   پاسخ روسیه به درخواست برکناری اسد
روس ها در پاسخ به کسانی که کناره گیری بشار اسد را به عنوان یک شرط 
مطرح کرده اند اعالم کرد: ش��ما به دنبال هرج و مرج هستید نه حل بحران 
سوریه، این تنها ملت سوریه است که باید در باره سرنوشت خود و رهبرانش 
و نیز  آینده کشورش تصمیم بگیرد. به هر حال این معادله به تنها اصطالحی 
تبدیل خواهد شد که مسکو در تمام صحنه های کشمکش با باقی طرفهای 
جهانی مرتبط با سوریه از آن استفاده می کند .در این میان دی میستورا متقاعد 
شده است که پرداختن به جزییات حل سیاسی بحران سوریه سخت و پیچیده 
خواهد بود و هر بندی از پیشنهادها به مذاکراتی طوالنی و خسته کننده نیاز 
دارد، اما مهم این است که روند حل بحران در مسیر قابل دسترسی قرار بگیرد. 
در این شرایط  انتظار می رود گام های عملی که طرف های درگیر و تاثیرگذار 

منطقه ای و جهانی باید اتخاذ کنند، مشخص شود.

   سفرملک سلمان به مسکو پس از نشست وین 2
بع��داز وی��ن 2 روس ها ت��ا پی��ش از پایان م��اه نوامب��ر کنون��ی میزبان 
سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی در مسکو خواهند بود و در این خصوص 
تاکیداتی در یافت کرده اند مبنی بر اینکه این سفر با وجود تمام کارشکنی ها 
انجام خواهد شد. لبنان چطور؟ در بحبوحه این تحوالت شاهدیم که حل بحران 
های متعدد لبنان به تاخیر افتاده است تا جایی که پیش از آنکه وضعیت منطقه 
در سال 2016 روی ریل صحیح قرار بگیرد، روند حل و فصل بحران این کشور 
کلید زده نخواهد شد. این وضعیت به این معنی است که لبنان به این زودی ها 
رییس جمهوری نخواهد داشت و چنانچه وضع به همین روال پیش برود، این 
کشور در بهار سال 2017 با چالش حل کامل بحران ها از جمله انتخاب رییس 

جمهوری، دولت و مجلس نمایندگان روبه رو خواهد بود.

   لبنان مستعد تبدیل شدن به صحنه کشمکش 
سیاسی و امنیتی در سطح منطقه

خطری که لبنان با آن روبه رو اس��ت، فقط اقتصادی نیست بلکه خطرهای 
امنیتی را نیز پیش رو دارد و در این میان اگر سعودی ها وایرانی ها در صدد سرد 
کردن آتشی که در منطقه به ویژه سوریه و یمن زبانه می کشد ، برآیند  به این 
ترتیب لبنان بسیار مستعد تبدیل شدن به موضوع کشمکش های سیاسی و 
امنیتی در سطح منطقه ای خواهد بود تا جایی که این وضعیت ایجاب می کند 
که سیاستمداران لبنانی  به دنبال راهی برای حفظ  و در امان نگاه داشتن اوضاع 

سیاسی، امنیتی، مالی و اقتصادی کشور خود باشند.
در همین ارتباط به گفته یک مس��ئول بلندپایه لبنانی چه بس��ا  بازکردن 
درهای مجلس نمایندگان و فعال کردن مجدد دولت نخس��تین گام ها 

در این زمینه باشد.

کیوسک

نقشه شکست خورده آمریکا در سوریه

2 میلیون دالر برای آموزش هر یک نفر معارض 

سفیر الجزایر در تهران:

اتحادیه عرب باید اصالح شود

 ت�ا هنگامی ک�ه پنتاگون عطای ط�رح آموزش معارضان س�وری را به لقایش 
منصور براتی
 گروه بین الملل 

بخش�ید و ناامیدان�ه نقش�ه ای ب�رای س�وق دادن آنان ب�ه مبارزه ب�ا داعش 
در پیش گرف�ت، 384 میلی�ون دالر هزین�ه کرده ب�ود، یعنی ب�رای آموزش هر 
معارض و جنگجو2 میلیون دالر؛ اما مصاحبه ها و نیزارقامی که از میزان هزینه 

ها توس�ط یو اس ای تودی جمع آوری ش�ده نش�ان می دهد این طرح پر هزینه نتایجی ناامید کننده ای به همراه 
آورده اس�ت. در واقع پنتاگون در س�ال 2015، با هزینه ای بالغ بر 500 میلیون دالر از یک س�و کوش�ید 3 هزار 
معارض سوری تربیت کند و نیروی جدیدی را در این کشور سامان دهد و از سوی دیگر 5 هزار نفر را برای مقابله 

با داعش گسیل دارد.

برنامه پنتاگون پ��س از هزینه کردن 384 میلی��ون دالر به حالت 
تعلیق درآمد. از 180 س��وری که در این دوره آموزش��ی ش��رکت 
کردند، تنها 145 نفر واجد شرایط شرکت در مبارزات میدانی شدند 
و از آن تع��داد نیز هم اکنون تنها 95 نفر در س��وریه حضور دارد. از 
س��وی دیگر 2اردوگاه از 4 اردوگاهی که توسط پنتاگون برای این 
امر در خاورمیانه س��امان دهی شده بود، هیچ گاه مورد استفاده قرار 
نگرفته است. این ارقام در بیان مقامات پنتاگون اما صورت متفاوتی 
دارد. وزارت دفاع صرف 2 میلی��ون دالر برای هر آموزش هر یک 
نفر معارض را رد می کند و معتقد اس��ت هزینه نهایی برای آموزش 
هر یک نفر بس��یار کمتر از 30 هزار دالر بوده و بخش اعظم منابع 
مالی به تهیه تسلیحات، تجهیزات و مهماتی اختصاص داده شده، 
که هنوز در انبارهای نیروهای متحد آمریکا قرار دارد. الیسا اسمیت، 
یکی از س��خنگویان نیروی دریایی نی��ز در ایمیلی اضافه می کند: 
»برخی از معارضین آموزش دیده را در حمالت هوایی علیه داعش و 
برخی را برای رساندن مهمات به نیروهایی که با این گروه تروریستی 
می جنگند به کار گرفته ایم«. اسمیت همچنین در تالشی مذبوحانه 
برای تطهیر کارنامه پنتاگون در سوریه می گوید: »سرمایه گذاری 
ما در برنامه آموزش و تجهیز گروه های معارض سوری را نباید تنها 

از نقطه نظر مالی مورد بررسی قرار داد«.
تنه��ا در عراق، پنتاگون ت��ا کنون نزدیک به 1 میلی��ارد دالر برای 
آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی ضد داعش هزینه کرده اس��ت. 
با این وجود، دومین ش��هر بزرگ عراق پ��س از بغداد یعنی موصل 
و الرم��ادی همچنان در کنترل تروریس��ت ها باق��ی مانده. برنامه 
آم��وزش و تجهیز در س��وریه در پی موفقیت های خی��ره کننده و 
شگفت انگیز داعش در عراق و سوریه از سوی کاخ سفید و پنتاگون 
در پیش گرفته شد. پنتاگون اعالم کرد در این طرح هزاران سوری 
را برای رویارویی با تاخت و تاز داعش به روس��تاها تربیت و تجهیز 
خواهد کرد. ارقام نه گانه جمع آوری شده در خصوص طرح شکست 
خورده آموزش و تجهیز، نشان می دهد پنتاگون ده ها میلیون دالر 
را به ساخت اردوگاه هایی اختصاص داده که به ندرت مورد استفاده 
قرار گرفته اند. یکی دیگر از اقالم این هزینه ها خدمات اس��ت که 

برای آن نیز 47 میلیون دالر هزینه شده است.
در پایان ای��ن برنامه، نتیجه تنها کمتر از 200 نفر پیکارجو اس��ت. 
در سپتامبر گذش��ته یکی از همین گروه های آموزش دیده، حدود 
یک چهارم از تجهیزات آمریکایی خود را - شامل تسلیحات، مهمات 
و وس��ایل نقلیه –  به یکی دیگر از گروه ها تس��لیم کرد. در نتیجه 
ناکامی های پیاپی، پنتاگون یک ماه قبل این برنامه را کنار گذاشت 
و سعی کرد بر دیگر گروه هایی که در خاک سوریه همچنان درگیر 
نبرد با داعش هس��تند متمرکز ش��ود. به این منظور قرار است 50 
کماندوی آمریکایی ب��رای هماهنگی میان گروه های ضد داعش 

به سوریه اعزام شوند.
»اکنون برای همگان کاماًل مبرهن اس��ت که برنام��ه ابتدایی ما 
با شکس��ت مواجه ش��ده«. این را کلیرمک کس��کیل عضو کمیته 
نیروهای مس��لح کنگره می گوی��د  و اضافه می کن��د: »امیدوارم 
رهبران پنتاگون از شکس��ت درس های کافی گرفته باشند و رویه 
متفاوتی را درباره سوریه در پیش بگیرند«. از سوی دیگر جکی سپیر، 

پنتاگون را بخاطر دیر پایان دادن به این برنامه مورد انتقاد قرار داده. 
وی همچنین برآن اس��ت که صدر تا ذیل این طرح نا متناس��ب با 
شرایط میدانی سوریه بوده و منابع آمریکا را به هدر داده است. سپیر 
همچنین می گوید: »کنگره از این به بعد باید از نظامیان مس��ئول 
گزارش های دوره ای بخواهد. این وضعیت غیرقابل تحمل است«. 
در حالی که آموزش معارضان متوقف ش��ده، اما سیاس��ت پیشین 
آمریکا در خصوص تجهیز و مس��لح ساختن گروه های معارض که 
همچنان با داعش درگیرند ادامه خواهد یافت، الیسا اسمیت متعقد 
است با تداوم یافتن کمک های آمریکا گروه های ضد داعش اراضی 
خود را از داعش بازپس خواهند گرفت. از سوی دیگرجنیفر کافارال، 
تحلیل گر مسائل سوریه در موسسه مطالعات جنگ واشنگتن معتقد 
است از یک سو محدودیت های میدانی موجود در سوریه و از سوی 
دیگ��ر محدودیت هایی که برای آموزش معارضان توس��ط پایگاه 
های آمریکایی درنظر گرفته شده آنقدر زیاد است که این برنامه را 
محکوم به شکست کرده اس��ت. »از پیکارجویان خواسته می شود 
که تنها با داعش بجنگند نه با حکومت دمشق. همچنین آنها نباید 
با گ��روه های مخالف عمده ای همچون القاعده نیز رابطه داش��ته 
باشند، به این ترتیب ما خود را از همکاری و هماهنگی با بزرگترین 
گروه های مخالف اس��د محروم می کنیم. چنین اشتباهات بزرگی 
را حتی از ضعیف تری��ن گروهک ها نیز نمی توان انتظار داش��ت. 

کجای دنیا این تعداد نیرو توانس��ته تغییر قابل توجهی در تحوالت 
میدانی ایجاد کند«؟

اکنون رهبران آمریکا با تغییری اساس��ی در رویکرد خود نس��بت به 
تحوالت و درگیری های نظامی در سوریه دریافته اند که گام اول برای 
خروج از بحران در این کشور پایان دادن به تروریسم است. گروه های 
تروریستی تکفیری که روزگاری به طور مستقیم و غیرمستقیم مورد 
حمایت آمریکا و نیز دیگر کشور های غربی بودند اکنون به اژدهایی 
هفت س��ر مبدل ش��ده و بیش از همه منافع و موجودیت گروه های 
م��ورد حمایت آمریکا را به مخاطره انداخت��ه اند. نظامیان آمریکایی 
که در اوایل سال 2015 تحلیل های خوشبینانه ای در خصوص نتایج 
فعالیت های گروه های معارضی که تحت آموزش آنان قرار دارند ارائه 
می کردند و سوریه را در مقطع حساس گذار از اسد می دانستند اکنون 
به خوبی واقفند بدون کمک دمشق نمی توان سر این افعی را به سنگ 
کوباندن امکان پذیر نخواهد بود. این تغییر را ابتدا در موضع گیری های 
مقامات آمریکا ش��اهد بودیم. جان کری 2 ماه پیش اعالم کرده بود 
علی رغم مخالفت اصولی آمریکا با اس��د، این کش��ور خواهان کنار 
رفتن او به عنوان گام اول نیس��ت، اما ب��رای رفتن او باید زمان بندی 

مشخصی داشته باشیم.
 از س��وی دیگر اما گذر زمان بیش از پیش موضع آمریکا را تعدیل 
کرد. امروز دیگر نه تنها از مخالفت س��فت و سخت ماه های میانی 

س��ال 2014 در محاف��ل امریکای��ی خبری نیس��ت بلک��ه دولت 
اوباما در نشس��ت وین 2 هم بر تداوم س��اختار های سیاسی سوریه 
گردن نهاده اس��ت و هم ناچار از پذیرش تعیین تکلیف نهایی برای 
حکومت فعلی از طریق توسل به آرای مردم سوریه است. سیاست 
خارجی دولت دموکرات ها در خاورمیانه هر روزی که گذشته شکست 
جدیدی را متحمل می ش��ود و امروز افکار عمومی در این کشور با 
این س��وال جدی مواجه است که رهبران پنتاگون و اعضای کابینه 
در واش��ینگتن آیا اصواًل راهبردی در خصوص تحوالت خاورمیانه 
داشته اند یا اینکه ایستاده اند تا روند حوادث تکلیف آنان را مشخص 
کند؟ س��ناتور جان مک کین، هفته گذشته در جلسه شورای روابط 
خارجی اعالم کرد: »امروز با یک��ی از ضعیف ترین و محدود ترین 
آمریکا هایی که در تاریخ کشور مان سراغ داریم مواجهیم.  نگرانی 
ما از ادامه این آش��فته بازار در سیاست کشور است، وضعیت آمریکا 
دوران ریاست جمهوری جورج بوش اگر چه خالی از انتقاد نبود، ولی 
از مقطع کنونی بسیار بهتر بود. اوباما وانمود کردن به صلح طلبی را 
بر مناف��ع ملی ما ترجیح داده و می دهد و این امر ضعف متداوم ما را 
در پی داشته است. در تاریخ آمریکا به عنوان ابر قدرت نظامی جهان 
بی سابقه بوده که ما کشوری را تهدید نظامی کنیم ولی این تهدید 

را بدون داشتن دلیل کافی عملی نسازیم«.
تیم واندن بروک - یو.اس.ای تودی

س�فیر الجزای�ر در تهران با اش�اره ب�ه اینکه جن�گ ها به 
جز کش�تار و تخریب زی�ر بناهای اقتصادی کش�ورها ثمر 
دیگ�ری ندارد، بر لزوم پایان دادن ب�ه جنگ در وهله اول و 
پیگیری منافع توسط طرف های مختلف از طریق گفت و گو 

تأکید کرد.

»عبدالمنع��م احری��ز«، س��فیر الجزای��ر در تهران در گف��ت وگو با 
خبرگ��زاری میزان با اعالم این مطلب افزود: »اصوال جنگ و تجاوز 
به جز کشتار مردم و نابودی زیر س��اختارهای کشورها ثمر دیگری 
ندارد و بویژه این جنگ بین دو کش��ور مس��لمان باشد«. وی افزود: 
»سازمان همکاری های اسالمی، اتحادیه عرب و کشورهای اسالمی 
باید تالش و رایزنی کنند تا جنگ در یمن از طریق مس��المت آمیز و 

گفت وگو پایان یابد«.
سفیر الجزایر در تهران در پاسخ به این سئوال که چرا اتحادیه عرب 
و کشورهای اسالمی نقش موثر و عملی برای حل بحران سوریه از 
خود نشان نمی دهند؟ گفت: »اتحادیه عرب و سازمان همکاری های 
اسالمی از زمان تاسیس خود تاکنون همواره در صدد تحکیم روابط 
و همبس��تگی و همکاری میان اعضا بوده است و همچنین مدافع و 
حامی آرمان ملت های عرب و مس��لمان و حل بحران های قومیتی 
و بین حکومتی که فضای میان کشورهای عضو را مسموم می کند، 

بوده و هست«.
وی در بخ��ش دیگری افزود: »معذلک مش��خص و واضح اس��ت 
که عملکرد این س��ازمان ها دچار خدشه شده اس��ت زیرا نتوانستند 
پاس��خ درس��ت و مطلوب در خصوص چالش های فراوان و پیچیده 
در کشورهای اس��المی و عربی ارایه کنند. نمونه بارز این چالش ها 
و نگرانی جهان اس��الم، بحران و جنگ در سوریه است که متاسفانه 
در هر دوی این نهاده��ا، بحران عملکرد اتحادیه عرب و س��ازمان 
همکاری های اسالمی با شکست رو به رو شده است«. این دیپلمات 
الجزایری ادام��ه داد: به دلیل نبود ع��زم و اراده و نیز وجود اختالف 
نظره��ا و دیدگاه ها و در عین حال نزدیکی دیدگاه های برخی اعضا، 
این ناکامی و شکس��ت وجود دارد و همین امر موجب عدم اس��تفاده 
مناس��ب از ظرفیت و توانایی نهاد های بین المللی در دستیابی به راه 
حل سیاس��ی می ش��ود که نابودی و اندوه برای ملت سوریه را به بار 

آورده است.
وی در ادامه انتقاد به عملکرد ضعی��ف اتحادیه عرب در حل بحران 
کشورهای اسالمی از جمله س��وریه گفت: »به همین دلیل الجزایر 
همواره خواس��تار اصالحات در ساختار و اساس��نامه اتحادیه عرب و 
سازمان همکاری های کشورهای اسالمی است«. عبدالمنعم احریز 
گفت: »تجربه این شکس��ت ها باید م��ورد توجه قرار گیرد تا موجب 
حل اختالف ها در اتحادیه عرب و س��ازمان همکاری های اسالمی 
و نیز اتخاذ تصمیمات درس��ت توس��ط این دو نهاد شود که این می 
تواند تاثیر گذاری بیش��تری را به همراه داشته باشد و بتواند دستکم 

چالش های جهان اس��المی و عربی را در قرن بیس��ت و یکم مرتفع 
کند. این اصالحات باید بویژه در زمینه به روز کردن ساختارها صورت 
گیرد و شفاف سازی بیشتر در روش های کار و بکارگیری منابع و نیز 

سلسله مراتب مد نظر قرار گیرد«.
از س��فیر الجزایر در تهران پیرام��ون نقش الجزایر ب��ه عنوان یک 
کش��ور تاثیر گذار در معادالت سیاسی منطقه و بین المللی در مقابله 
با تروریسم پرسیده شد که وی اینگونه پاسخ داد: »الجزایر همواره با 
تروریسم مقابله کرده و این به همت دولت، مقامات و بسیج عمومی 
مردمی و در راس آنها سیاست متهورانه عبدالعزیز بوتفلیقه در اجرای 
پیمان آش��تی ملی صورت گرفته است. الجزایر امروز با عزم راسخ و 
مصمم از کش��ورهای دیگر نیز خواس��تار مقابله با تروریسم است و 
برای رس��یدن به این هدف خواس��تار همکاری بین المللی و بسیج 
منابع و امکانات الزم برای مقابله با گروه های تروریس��تی است. ما 
خواهان مقابله با جنایت علیه بشریت از همه نوع اعم از کشتار توسط 
تروریس��ت ها، قاچاق مواد مخدر و اعضای انس��ان و نیز جلوگیری 

از تامین مالی و لجس��تیکی تروریست ها هس��تیم«. وی همچنین 
تصریح کرد: »الجزایر همواره بر این نکته تاکید دارد که نباید به گروه 
های تروریس��تی که اقدام به ربایش می کنند غرامت پرداخت کرد 
و به آنان پول و یا تامین درخواستش��ان را کرد. ما در این خصوص در 
سالجاری میالدی یک کنفرانس بین المللی برگزار کردیم و از شرکت 
 کنندگان درخواس��ت کردیم که به این موضوع توجه خاص داش��ته

 باشند«.
سفیر الجزایر در تهران در این باره که با توجه به نقش کلیدی الجزایر 
در اوپ��ک و اوپک گازی قیمت نف��ت و گاز را در بازار جهانی چگونه 
پیش بینی می کنید؟ گفت: »الجزایر و ایران دو شریک و عضو فعال 
و تاثیر گذار در سازمان کشورهای صادر کننده نفت ) اوپک ( و اوپک 
گازی به حساب می آیند و هر دو کشور در باره بسیاری از مسایل در 

این دو نهاد همفکر و هم عقیده هستند. 
کاهش بهای نفت که در ژوئن سال 2014 میالدی آغاز شد موجب 
نگرانی شدید کشورهای تولید کننده از جمله ونزوئال، ایران، الجزایر 

و دیگر کشورهای عضو ش��ده است. و این کشورها تالش می کنند 
با کاهش تولید وضعیت بازار را بهبود ببخش��ند. هر چند بازگشت به 
بهای نفت در سال های قبل بسیار دشوار است همواره برنامه ریزی 
و تالش برای افزایش بهای نفت صورت می گیرد و کشورهای تولید 
کننده نیز بر اساس میزان درآمدهای نفتی خود اقتصاد کشورشان را 

برنامه ریزی می کنند«.
وی اف��زود: با کاهش به��ای نفت در بازارهای جهان��ی درآمد ارزی 
الجزای��ر به میزان 50 درص��د کاهش یافت اما با وج��ود این چالش 
دول��ت الجزایر تصمیم گرفت پرداخت یارانه و یا سوبس��ید به برخی 
کاالها از جمله ش��یر، قند و شکر ، روغن و ش��مار دیگری از اقالم را 
ادام��ه دهد و ضمن کاهش واردات به افزای��ش صادرات اقدام کرده 
است. و اما ارزیابی و پیش بینی من این است که بهای نفت و گاز در 
بازاره��ای جهانی ظرف ماه های آینده نی��ز تغییر و افزایش نخواهد 
کرد واین فرصت خوبی است تا کشورهای تولید کننده اقتصاد خود 

را بر تولیدات دیگری استوار و مبتنی کنند.

500 میلیون دالر  پنتاگون در چه زمینه هایی 
صرف شده است؟
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