
    دوشنبه
   7 اردیبهشت 1394

 شماره  3341

16

  بین الملل  

اوکراین

انقالب ۲۰۱۴ اوکراین مجموعه حوادثی بود که در سال ۲۰۱۴ با تظاهرات در 
کیف پایتخت اوکراین اتفاق افتاد که در ادامه واقعه  میدان اروپا و تظاهرات ضد 
دولتی صورت گرفت. در پایان آن پس از آنکه ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور 
با امضای توافق نامه ای با مخالفان با انتخابات زودهنگام موافقت کرد، با نقض 
توافقنامه از س��وی معترضان وی با رای مجلس از سمت ریاست جمهوری 
عزل شد و چند روز بعد دولت جدید به ریاست آرسنی یاتسنیوک بر سر کار آمد. 
اوکراین منافع بسیاری برای شرق و غرب دارد، از همین رو موضع گیری ها در 
برابر حوادث اکراین متفاوت است. برخی کشورها از جمله کشورهای غربی 
این حادثه را انقالب می نامند، ولی بس��یاری از کشورها آن را کودتا می دانند 
و معتقدند برکناری رئیس جمهور خالف قانون اساس��ی بوده است. پیش از 
برکناری یانکویچ، نیکالی آزاروف نخست وزیر قانونی وقت اوکراین نیز برکنار 

کردن رییس جمهور را خالف قانون اساسی خوانده بود.
در پی انقالب ۲۰۱۴ اوکراین و برکناری دولت و تشکیل دولت جدید، نیروهای 
روسی اول به طور غیر رسمی وارد شبه جزیره جنوبی و خودمختار کریمه شدند 
و بعد از دریافت مجوز دخالت نظامی والدیمیر پوتین از مجلس روسیه، به طور 
رسمی نیروهای خود را به دلیل حفظ امنیت شهروندان روسی، به طور گسترده 
وارد خاک کریمه کرد و ساختمان های دولتی و فرودگاه ها و پایگاه های نظامی 
را اشغال کردند. قبل از آن مردم کریمه در همه پرسی ای خواستار پیوستن این 

منطقه به روسیه شده بودند. 

مصر 

انقالب مردمی مصر در سال ۲۰۱۱ با سرنوشت شومی همراه بود. نیروهای 
ارتش در سال ۲۰۱3 با دس��تگیری رییس جمهوری که با رای مردم بر سر 
کار آمده بود، او و بس��یاری از رهبران اخوان المسلمین را راهی زندان کردند 
و دست به تشکیل دولت جدید زدند. بسیاری از کشورها از این کار به عنوان 
کودت��ای نظامی یاد کردند و امریکا نیز در وهل��ه اول اعالم کرد که با دولت 
جدید همکاری نخواهد کرد. اما بعد از مدتی با همکاری دولت جدید با دولت 
عربستان و همچنین رژیم صهیونیستی، آمریکا به یکی از متحدین مصر در 
منطقه تبدیل شد و سرنوش��ت انقالبیون به حکم های اعدام و حبس های 

طوالنی مدت ختم شد. 

یمن

با انقالب مردمی یمن به رهبری انصاراهلل فرصت برای مردم این کشور برای 
بیرون راندن علی عبداهلل صالح دیکتاتور این کشور از صحنه قدرت فراهم 
شد. با این حال دولت جدید نتوانست خواسته انقالبیون را برآورده سازد و بعد 
از کش و قوس های فراوان و اعتراضات مردمی گوناگون در نهایت عبد ربه 
منصور هادی استعفای خود را اعالم و به عربستان رفت. بعد از آن با پشتیبانی 
شدید عربستان و دیگر کشورهای عرب منطقه، او اعالم کرد که استعفای 
خود را پس می گیرد و برای مقابله با انقالبیون، حتی پایتخت این کشور را هم 
تغییر داده و اعالم کرد دولت جدید خود را به جای صنعا در عدن برقرار می کند. 
این کار در نهایت با مخالفت نیروهای مردمی مواجه شد و عربستان با ائتالفی 
که از میان کشورهای عرب منطقه تشکیل داد، در جنگ ۲7 روزه هوایی علیه 
این کشور، مناطق مختلفی از این کشور را هدف قرار داد. این جنگ بعد از ۲7 
روز، بدون اینکه نتیجه خاصی برای عربستان به همراه داشته باشد، با مقاومت 
نیروهای مردمی به آتش بس و توافق برای آغاز مذاکرات در خصوص تشکیل 

دولت جدید همراه شد. 

عراق 

در سال ۲۰۰3 و بعد از حمله آمریکا به افغانستان به بهانه حوادث ۱۱ سپتامبر، 
عراق هدف بعدی آمریکا در جنگ در خاورمیانه انتخاب ش��د. آن هم  با این 
بهانه که صدام به دنبال دستیابی به سالح هسته ای و سالح های شیمیایی 
پیشرفته است. این ادعا در پایان این جنگ ۱۰ ساله، کاماًل ساختگی اعالم 
شد و این جنگ در نهایت به قدرت گرفتن افراطیون در این کشور ختم شد. 
با وجود اینکه مردم عراق دموکراس��ی را تجربه کرده و دولتی جدید را برای 
اداره امور خود برگزیدند، داعش با تسلط بر بخش هایی از عراق، اعالم کرد که 
می خواهد دولت خالفت اسالمی تشکیل دهد. مبارزه گروه های مردمی علیه 
تروریست های داعش تاکنون به کشته ها و زخمی های زیادی همراه بود. با 
این حال نیروهای ائتالف به رهبری آمریکا تاکنون نتوانسته اند دستاورد مهمی 

در مبارزه با تروریسم در عراق داشته باشند.

نما

 تاریخچه رفتار دوگانه آمریکا در قبال مسایل منطقه

دموقراضه آمریکایی
س�ال های زیادی اس�ت که تحلیلگران منطقه ای و بین المللی از برخوردهای 
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دوگانه آمریکا با مسایل مختلف جهانی خبر می دهند.
این برخوردها را می توان در  رفتارهای دولت این کش�ور با دیگر کشورهای 
دنیا و همچنین اصرار دولت های آمریکایی در تمام دوران های گذش�ته برای 
صادرات دموکراس�ی غربی به دیگر کش�ورها جستجو کرد. ش�عار حمایت از دموکراسی و صلح همیشه جزو شعارهایی 
بوده که حتی مردم آمریکا نیز به آن باور زیادی ندارند. شکل گیری تشکل ها و همچنین جنبش های اعتراضی در درون 
آمریکا که از چند س�ال گذش�ته تا کنون ش�دت و عمق بیش�تری یافته، به خوبی این مس�ئله را نش�ان می دهد. ش�کل 
گی�ری جنبش تس�خیر وال اس�تریت برای مبارزه ب�ا تبعیض طبقات�ی و همچنین جنبش های جدید سیاه پوس�تان علیه 
تبعیض نژادی نش�ان می دهد رویای آمریکایی س�ال های زیادی است که از بین رفته و از آن تنها برخوردهای دوگانه با 

مسایل جهانی باقی مانده است. 
در تمام دنیا می توان ردپا و تأثیر این سیاس�ت های دوگانه آمریکایی را مش�اهده کرد اما در منطقه خاورمیانه با ش�دت 

بیشتری این مسئله در جریان است.
 سیاست خارجی ایاالت متحده را معجونی از سیاست های یک بام و دو هوا و افراط و تفریط تشکیل داده که باعث از 

بین رفتن تمام حرکت های مردمی و انقالبی و دموکراسی خواهانه در منطقه می شود. 
آمریکا از یک سو خواهان گسترش دموکراسی است و از سوی دیگر برای پیشبرد اهداف و منافع خود در منطقه دست 
به هر اقدامی می زند تا مانع از شکل گیری دموکراسی و قدرت گرفتن مردم شود. نمونه های آن را می توان در اوکراین، 
عراق، افغانستان، مصر، لیبی و یمن مشاهده کرد. در این گزارش به نمونه ای از این رفتارهای دوگانه اشاره شده است:

زمانی که مردم مصر با اعتراض های خود شعله های انقالب مردمی خود را روشن کردند، بسیاری از تحلیلگران 
بر این عقیده بودند، روابط خاص نیروهای ارتشی و سکوالر در مصر با رژیم صهیونیستی مانع از شکل گیری 
دموکراسی واقعی در این کشور خواهد شد. آمریکا در ابتدا نمی دانست در برابر کودتایی که باعث از بین رفتن 
دولت مردمی شده است، چه واکنشی نشان دهد اما می دانست که در نهایت منافع اصلی اش طالب چه مسائلی 
است؛ حمایت بی قید و شرط از رژیم صهیونیستی و نگه داشتن منطقه به همان صورتی که در زمان »حسنی 
مبارک« بود. به همین دلیل هم بعد از مدتی این پا و آن پا کردن، در نهایت دولت اوباما دولت کودتاگران ارتش 
را به رسمیت شناخته و در معادالت منطقه ای قدرتی به آن ها بخشید که دوباره بتوانند به کانون مهم تحوالت 

خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل شوند. 
ارزش های آمریکایی که مردم آمریکا س��ال ها در رویای حکم فرما شدن آن ها در تمام دنیا بودند، در ماجرای 
مصر به س��رعت هر چه تمام تر رنگ باخت. دیگر حمایت از دموکراسی در مصر به نفع آن ها نبود و تنها ثبات، 
آن هم با برقراری نوعی دیکتاتوری برای آمریکا و متحدان منطقه ای اش مهم بود که بتواند امنیت اسراییل را 
برای مدت های زیادی تأمین کرده و حکم به اعدام بسیاری از سران اخوان المسلمین بدهد که مطمئن شود 

این گروه دیگر در معادالت منطقه ای جایی نخواهد داشت. 

مصر؛ همکاری با کودتاگران 

آمریکا با وعده بردن دموکراس��ی و آزادی به عراق و افغانس��تان حمله کرد. با این حال همان طور که کارشناسان غربی نیز خود به این مسئله معترفند، 
مهم ترین معضل این دو کشور، از زمانی آغاز شد که آمریکا برای هدیه دادن این سیستم سیاسی، از ابزار جنگ و خشونت استفاده کرد. همان طور که 
برخی از س��ران منطقه سال ها پیش اشاره کرده بودند، آمریکا با حمله به عراق درهای جهنم را باز کرد. ایاالت متحده و متحدانش که در افغانستان به 
دنبال القاعده می گش��تند و وعده رهایی منطقه از سرطان افراط گرایان را س��ر داده بودند، در نهایت منطقه را با القاعده در افغانستان و داعش در عراق 
ترک کردند. جنگ عراق به طور رسمی در سال ۲۰۱3 با عقب نشینی نیروهای آمریکایی از این کشور پایان یافت اما سرطان داعش به سرعت به جان 
این کشور افتاد و مسئله دیگر اجتناب دولت اوباما از کمک به دولت شیعی مالکی بود. تا زمانی که نخست وزیر مورد نظر آمریکایی ها در عراق بر سر کار 
نیامده بود، دولت اوباما هر روز اعالم می کرد که به نیروی هوایی شیعیان در منطقه تبدیل نمی شود. اما بعد از مدتی با ایجاد شدن تغییرات در این کشور 
و تغییر نخس��ت وزیر، رویکرد اوباما نیز به عراق تغییر کرد و تالش کرد تا حدی به این کشور در برخورد با داعش کمک کند. اگر حمالت داعش باعث 
کش��ته شدن تعداد زیادی از مسیحیان و همچنین شهروندان غربی در کشورهای عراق و سوریه نمی شد، می توان به جرئت بیان کرد که آمریکا هیچ 
گاه کمکی برای حل این معضلی که خود برای عراق به وجود آورده بود نمی کرد. هم اکنون نیز جنگ عراق با داعش به فرصتی برای فروش بیش��تر 
سالح های آمریکایی به اعراب منطقه تبدیل شده و رسانه ها پر است از اخباری که اعالم می کنند، آمریکا به جای حمله به مواضع داعش در این کشور، 
به آن ها کمک تس��لیحاتی رسانده است. این سیاست دوگانه تنها یک منفعت برای ایاالت متحده دارد و آن جبران کسری بودجه این کشور از طریق 

فروش سالح به کشورهای منطقه است. 

عراق و باز شدن درهای جهنم   

موضوع دیگری که نشان دهنده رفتارهای دوگانه آمریکا با مسایل بین المللی و منطقه ای  است، رفتاری است که مسئوالن این کشور در برابر حوادث یمن داشته اند. 
عربستان با تشکیل ائتالفی از اعراب منطقه که در واقع نمونه کپی برداری شده ضعیفی از ائتالف آمریکایی برای مبارزه با داعش بود، تالش کرد با انقالب مردم 
یمن مبارزه کرده و این کشور را همچنان در دست کسانی نگه دارد که بیشترین نزدیکی را با آل سعود دارند. در این راه آمریکا حامی و پشتیبان اصلی عربستان و 
دیگر کشورهای منطقه بود و با ارسال ناوهای جنگی خود به عدن، کمک قابل توجهی به این کشور برای برپایی جنگ ۲7 روزه در یمن کرد. جنگ یمن با وجود 
اینکه گفته می ش��ود با برقراری آتش بس به پایان رسیده، اما هنوز هم به طور کامل منجر به تعطیل شدن حمالت هوایی عربستان علیه مواضع انصاراهلل در این 
کشور نشده است و تنها کشوری که همچنان از این اقدام حمایت کرده و راه برای اعتراض بیشتر در این زمینه در شورای امنیت سازمان ملل را بسته، ایاالت متحده 
است. بسیاری از کارشناسان منطقه ای براین باورند، آمریکا در واقع همان شرایطی را به عربستان برای حمله به یمن تحمیل می کند که خود در جنگ ویتنام شاهد 
آن بوده اس��ت. این کار نیز تنها برای پیشبرد همان هدف همیش��گی و قدیمی است؛ فروش سالح بیشتر به کشورهای نفت خیزی که تمام دستاوردشان فروش 
نفت و خرید سالح های غربی برای مسلمان کشی بیشتر است! آمریکا در عرصه دیپلماتیک نیز کمک بسیار زیادی به عربستان و هم پیمانان منطقه ای اش کرد 
که بتوانند کار خود را قانونی و بدون هیچ نقصی نشان دهند. آن ها بارها برای موجه نشان دادن حمالت خود، از حمایت های مسئوالن آمریکایی و اروپایی از جنگ 
طلبی هایشان استفاده کردند. شاید این نکته جالب توجه باشد که به نظر می رسد بعد از اینکه اوباما در سال اول فعالیت خود در کاخ سفید، برنده جایزه صلح نوبل به 
دلیل یک سخنرانی شد، تصمیم گرفت در جنگی شرکت نکرده و دیگر کشورها را به عنوان نایبان خود به جنگ های منطقه ای بفرستد. به همین دلیل نقشه های 
او برای حمله به سوریه ناکام ماند و در افغانستان و عراق نیز نتوانست مدت بیشتری نیروهای نظامی آمریکایی را مستقر سازد اما هم اینک با توجه به دیپلماسی ای 

که به کار برده جنگ های نیابتی ای را رهبری و فرماندهی می کند که هر کدام هزینه های بسیار زیادی را به کل منطقه وارد می کنند. 

فشار به عربستان برای تجربه جنگ ویتنام 

اوکراین از سال ها پیش به محلی برای آزمایش های مختلف در حوزه علوم سیاسی و به خصوص نظریه 
انقالب های رنگین و مخملین تبدیل شده بود. هر گاه منافع آمریکا و متحدان اروپایی اش در مناطق 
نزدیک به روس��یه به خطر می افتاد، این اوکراین بود که باید تاوان آن را می داد و این بار نیز حمایت 
بیش از حد از کس��انی که خواستار پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپایی بودند، در نهایت اوکراین را با 
خطر تجزیه رو به رو س��اخته و منطقه کریمه را از آن جدا کرد. موضوع جالب در مسئله اوکراین، دلیل 
تعدادی از طرفداران غرب برای ساقط کردن دولت قبلی بود که در نهایت این انقالب رنگین با وجود 
تمام حمایت هایی که از غرب دریافت می کرد، نتوانس��ت به هدف اصلی خود که پیوستن به اتحادیه 
اروپایی بود، برسد. رویای پیوستن به اتحادیه اروپا برای از بین بردن مشکالت اقتصادی، رویایی بود 
که بسیار س��ریع به کابوس مردم اوکراین تبدیل شد. هنوز هم با وجود اینکه دولت طرفدار غرب در 
این کشور بر سر قدرت آمده و جنگی طوالنی را با جدایی طلبان در مناطق دونتسک و لوهانسک دارد، 
نتوانسته ش��رایط الزم برای عضویت در اتحادیه اروپا را داشته باشد و به دنبال راهی برای جلب نظر 
بیشتر اتحادیه ورشکس��ته اروپایی و حل مشکالت داخلی اش است. واژه های دموکراسی و خواسته 
مردمی در این میان نیز به کلی در تب و تاب جنگ روانی ایجاد شده بین آمریکا و متحدان اروپایی اش 

با روسیه رنگ باختند. 

آمریکا؛ کاسه داغ تر از آش در اوکراین 

خطاهای استراتژیک 
سعودی و کاخ سفید 

 اصغرزارعی،کارشناسخاورمیانه:
با توجه به نوع عملک��رد امریکا در 
حمایت از برخی دولت های منطقه 
مثل رژیم بعثی ع��راق در حمله به 
کویت و در نهایت تنها گذاشتن این 
رژیم در مقابل تحوالت بغداد، نشان 
می دهد که امریکایی ها هیچ ثباتی 

در اتخاذ سیاست های خود   ندارند.  در خصوص عربستان و یمن هم همین 
شرایط نیز حاکم است. در حقیقت، عربستان با تشویق و تحریک آمریکا به 
یم��ن حمله کرد و باعث ش��کل گیری بحرانی ش��د که پ��س از ۲7 روز 
بمباران های جنایت کارانه خسارات و تلفات باالی انسانی و از بین بردن زیر 
س��اخت های این کشور را در بر داش��ت. این در حالیست که، انزجار افکار 
عمومی و تنفر مردم منطقه در اثر این جنایات باعث شد مشروعیت رژیم 
آل س��عود، که قباًل به دلیل حمایت از گروه های تکفیری و تروریستی در 
س��وریه و عراق در معرض تهدید قرار گرفته بود، شدت پیدا کند. از سوی 
دیگر، حمله عربستان به یمن و بمباران مناطق مسکونی و مدرسه ها، این 
امر را شبیه س��ازی می کند که عربس��تان به نوعی در استراتژی جنگی از 
صهیونیست ها تبعیت داشته است. چنانچه، این رژیم، پیش از این، در نواز 

غزه و همچنین در جنگ 33 روزه با حمله به غیرنظامیان، تنفر جهانی را علیه 
خود برانگیخت.  از سوی دیگر، آمریکایی ها به خوبی براین نکته واقفند که 
رژیم آل سعود نمی تواند دوام زیادی داشته باشد و اختالفات خانوادگی میان 
شاهزاده های س��عودی به حدی جدی است که ممکن است در آینده زیر 
ساخت های حاکمیتی عربس��تان را دچار بحران کند. همچنین ناکامی و 
شکست عربستان در حمله به مناطق یمن نیز از پیش مشخص بود، چرا که 
دعوت رئیس جمهور مخل��وع و فراری یمن »عبد رب��ه منصور هادی« 
نمی توانست مشروعیتی به این تجاوز بدهد. در نتیجه، این حمله تجاوزی 
تلقی می شود که نقض آشکار حقوق کشورها بوده و برخالف اصول منشور 
س��ازمان ملل متحد به حس��اب می آید.  از این رو، عدم مشروعیت حمله 
عربس��تان به یمن و همچنین وجود جایگاه ب��االی نیروهای مردمی، به 

خصوص، »انصاراهلل« یمن، نشان می دهد که هیچ مسیر بازگشتی برای 
دولت فراری منصور هادی وجود ندارد. این در حالیست که، با ارائه طرح ۴ 
ماده ای ایران،  آمریکایی ها ناچار به تغییر مواضع خود در مقابل تحوالت 
امنیتی یمن شدند. در نهایت، در آخرین مواضعی که آمریکا اتخاذ کرده بود، 
بر این نکات تاکید شده است که عربستان باید از اقدامات تجاوزکارانه خود 
دست بردارد و از طرفی واشنگتن هم ضمن اعالم بی طرفی در تحوالت 
یمن، بر مشارکت تمامی گروه ها و جناح های مختلف سیاسی بر نتیجه بخش 
بودن تحوالت اصرار ورزد.  این تغییر موضع امریکا که اخیراً توسط »جان 
کری« وزیر امور خارجه آمریکا اعالم شد، نشان از یک چرخش جدی در 
سیاست خارجه آمریکا دارد که نشان می دهد مقامات واشنگتن در مقابل 

تحوالت منطقه دارای عملکردی متناقض و غیر قابل اعتماد هستند.  

یادداشت

حس��نهانیزاده،کارشناس
مس��ائلخاورمیانه:سیاست 
آمریکا در خصوص بحران یمن 
همچنان غیر ش��فاف است و 
»باراک اوباما« رئیس جمهوری 
این کشور نمی تواند از محاصره 
البی صهیونیستی برای ترسیم 
سیاس��ت های خود در برابر بحران یمن خارج شود. تناقض رفتاری 
آمریکا در خصوص حمله وحش��یانه عربستان به مردم بی دفاع یمن 
موجب شده عربستان بدون توجه به قوانین بین الملل به کشتار مردم 
یمن ادامه دهد. عربستان با وجود این که به لحاظ نظامی از ظرفیت 
باالیی برای تغییر وضعیت میدانی یمن برخوردار نیست، اما قطعاً حمله 
عربستان به این کشور با چراغ سبز آمریکا و غرب صورت گرفته است.  
عربستان س��عودی که از شکل گیری یک نظام دموکراتیک در کنار 
مرزهای خود به شدت وحشت دارد تالش می کند به بهانه مقابله با نفوذ 
جریان های ش��یعه در یمن مانع از تشکیل یک نظام مردمی در این 
کشور شود. از این رو، پس از قیام مردم یمن در سال ۲۰۱۱ عربستان 
سعودی و برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای 
مصادره انقالب مردم یمن طرح انتقال قدرت را به مردم این کش��ور 
تحمیل کردند. عربستان انتقال قدرت را در یمن به گونه ای مدیریت 
کرد که پیکره  »علی عبداهلل« صالح همچنان دست نخورده باقی بماند. 
در نتیجه،  ریاض، »عبد ربه منصور هادی« معاون س��ابق دیکتاتور 
مخلوع و رئیس جمهور مستعفی یمن را بدون مراجعه به صندوق های 
رای گیری بر ملت این کش��ور تحمیل کرد. عبد ربه منصور هادی به 
مدت ۲۰ سال معاون دیکتاتور س��ابق یمن در عرصه های سیاسی 
حضور  و در سرکوب آزادی خواهان یمن مشارکت مستقیم داشت. این 
در حالیست که »انصاراهلل«، که طیف وسیعی از مردم یمن را تشکیل 
می دهند، به دخالت عربستان در مصادره انقالب مردم یمن اعتراض 
کردند و خواستار تشکیل دولت وحدت ملی شدند. اما منصور هادی 
تحت فشار عربستان از پذیرش مطالبات مردم یمن خودداری کرد و 

این نقطه آغاز اختالف انصاراهلل و رئیس جمهور تحمیلی یمن بود.

 از ش��هریور ماه گذش��ته که تقابل انصاراهلل و منصور هادی ش��کل 
جدی ت��ری به خود گرفت، عربس��تان تحرکات سیاس��ی و نظامی 
خ��ود را علیه نیروه��ای مردمی آغاز کرد. عربس��تان ب��رای توجیه 
حمالت وحش��یانه خود علیه مردم یمن مدعی ش��د ک��ه انصاراهلل 
امت��داد حزب اهلل لبنان هس��تند و اگر در یمن ق��درت بگیرند امنیت 
 تردد کشتی ها را در تنگه »باب المندب« دچار مخاطره خواهند کرد. 
از طرف دیگر، تماس های مکرر عربستان با رژیم صهیونیستی، آمریکا 
و غرب و نیز کشورهای اس��المی و عربی نتوانست به شکل گیری 
یک ائتالف عربی – اس��المی علیه مردم یمن منجر شود. اما رژیم 
صهیونیستی، آمریکا و فرانسه، که منافع مشترکی در عربستان دارند، 
با نفوذ در شورای امنیت سازمان ملل، با صدور قطعنامه ای، این کشور را 
تحت بند 7 منشور سازمان ملل قرار دادند. این قطعنامه دست عربستان 
را برای کشتار مردم یمن باز گذاشت و لذا آمریکا و اسرائیل مستقیماً برای 
حمله به مردم یمن در کنار رژیم عربستان قرار گرفتند.  کشتار وحشیانه 
مردم بی دفاع یمن از سوی رژیم صهیونیستی و عربستان  نشان داد 
که جامعه جهانی و آمریکا به طور مشخص، تنها منافع خود را مد نظر 
قرار می دهند.  آمریکا، رژیم صهیونیس��تی و فرانسه در کشتار مردم 
یمن با عربستان شریک هستند اما ایالت متحده مسئولیت بیشتری 
در تشویق عربستان به کشتار مردم یمن به عهده دارد؛ لذا آمریکا رفتار 
دوگانه ای در  قبال بحران یمن از خود نشان داد و ثابت کرد که منافع خود 
را بیش از موضوعاتی مانند حقوق بشر و استقالل کشورها مورد توجه 
قرار می دهد. از این رو، به نظر می رسد مردم یمن در آینده  به دشمن 
آمریکا در منطقه تبدیل خواهند شد، زیرا قبایل یمن که در طول یک 
ماه گذشته بر اثر بمباران هواپیماهای سعودی شهدای زیادی تقدیم 
کرده اند و از آمریکا و عربستان انتقام سختی خواهند گرفت.  با توجه به 
بافت قبیله ای یمن و وجود مرز مشترک ۱۴۰۰ کیلومتری میان یمن و 
 عربستان قطعاً قبایل یمن در آینده سازوکار های مبارزاتی خود را علیه

رژیم آل سعود و منافع آمریکا تعریف خواهند کرد. این کشتار جنون آمیز، 
کین��ه قبایل زیدی یمن را به وهابی های س��عودی تش��دید کرده و 
به نظر می رس��د مرزهای مشترک عربس��تان و یمن در آینده شاهد  

درگیری های خونینی خواهد بود.

جعفرقنادباشی،کارشناس
مسایلآفریقا:وقوع انقالب 
اس��المی در جه��ان عرب و 
پیوستن مصر به این تحوالت، 
موجب شد مقامات واشنگتن 
با نگرانی دوچندان این تغییر و 
دگرگون��ی را در قاهره رصد 
کنند. به نظر می رسد ایالت متحده آمریکا، تمامی تالش خود را به کار 
بس��ته اس��ت تا در تحوالت جهان عرب، به خصوص مصر، بازنده 
معادالت سیاسی نباشد. از این رو، آمریکایی ها، با افزایش اعتراضات 
مردمی، که در نهایت منجر به برکناری »حسنی مبارک« دیکتاتور 
مخلوع مصر شد، نتوانستند به سکوت خود ادامه داده و در نهایت به 
دنبال اتخاذ راهبردی بودند که بتوانند با اتکا به آن مسیر تحوالت مصر 
را به نفع خود تغییر دهند، که در نهایت گرفتار تناقض در گفتار و عمل 
شدند. در نتیجه، در مدت ۱5 روز مقامات واشنگتن 9 مرتبه مواضع 
خود را در مقابل تحوالت مصر تغییر دادند. به معنای دیگر، زمانی که 
آمریکا با موجی از اعتراضات مردمی رو به رو ش��دند که خواس��تار 
برکناری حسنی مبارکی بوده اند، دریافتند اگر بر ماندن مبارک اصرار 
ورزند، آن گاه پایگاه خود را در میان مردم مصر از دس��ت خواهند داد. 
سپس، بعد از چندین مرتبه چرخش سیاست در مقابل تحوالت قاهره، 
از پیروزی انقالب مصر حمایت کرده و با پشتیبانی ظاهری از پیروزی 
اس��الم گرایان و قدرت گرفت »محمد مرسی«، رئیس جمهوری 
انقالبی مصر، س��عی داش��تند خود را حامی انقالب مردمی و رهبر 
انقالبیشان نشان دهند. در نتیجه، در ظاهر دست دوستی به سوی 
محمد مرس��ی دراز و از حمایت از آرمان ه��ای انقالبی مردم قاهره 
صحبت کردند. این در حالیست که در باطن امر مقامات واشنگتن به 
هیچ عنوان از پیروزی نیروهای اسالم گرا و مستقل از غرب خوشحال 
نبوده و در ادامه حمایت ها از انقالبیون تردید داش��تند. عالوه بر این 
تناقض بزرگ در رفتار آمریکایی ها، واش��نگتن در ماجرای کودتای 
نظامیان در ۱۲ تیرماه ۱39۲، علیه مردم مصر، پارادوکس دیگری در 
سیاست هایش نش��ان داد. نظامیان قاهره و مقامات واشنگتن از به 

کاربردن عبارت کودتا خودداری کرده و برکناری مرس��ی و قدرت 
گرفتن »عبدالفتاح السیسی« را یک روند عادی تلقی کردند. از این رو، 
خودداری از به کنار بردن عبارت کودتا در خصوص رفتار نظامیان در 
برکناری اسالم گرایان، نشان می دهد که آمریکایی ها از روی کارآمدن 
السیسی خشنود هس��تند و قدرت وی را مشروع می دانند. اگرچه در 
ظاهر از حمایت مستقیم از السیسی خودداری می کنند. به معنای دیگر، 
تعریف درست سیاست آمریکا در مقابل تحوالت مصر به این شرح 
اس��ت ک��ه در زم��ان انق��الب اس��المی مص��ر و روی کارآمدن 
اخوان المسلمین مصری، آمریکایی ها در ظاهر از دوستی با نیروهای 
انقالبی و منتخب مردم صحبت می کردند، اگرچه در باطن و حقیقت 
امر به آن ها ضربه زدند. این در حالیست که در جریان کودتای نظامیان 
مصری و قبضه قدرت توسط السیسی، مقامات واشنگتن در ظاهر 
مخالفت و از برقراری دوس��تی با کودتاچیان خودداری کردند، اما در 
باطن امر، از وی حمایت می کنند تا جایی که، از به کاربردن لفظ  کودتا  
پرهیز می کنند.   از سوی دیگر، این سیاست به این دلیل صورت گرفته 
است که ایالت متحده هیچ تمایلی ندارد در معادالت سیاسی مصر 
بازنده شده و با افزایش مخالفت های مردمی پایگاه خود را در قاهره از 
دست بدهد. دموکرات های آمریکایی به خوبی بر این نکته واقفند که 
در حال حاضر با پیچیده ش��دن تحوالت منطقه و خطر گس��ترش 
تروریس��م در کشورهای منطقه، به خصوص مصر، ممکن است به 
عنوان حامیان تکفیری ها به شمار آیند و مردم بیشتری را با خود دشمن 
کند. در مجموع، آمریکایی ها خواستار آن هستند که در مصر، اواًل، 
گروه های اسالمی و اخوان المسلمین سرکوب شوند،دوما سکوالرها 
به رهبری نظامیان طرفدار غرب به قدرت برس��ند، س��وما از قدرت 
گرفتن نظامی اس��المی و مستقل از غرب حمایت کنند و در نهایت 
حکومتی در مصر به قدرت برسد که وابسته به غرب بوده و همسو با 
منافع آمریکا و اسرائیل عمل می کند. از این رو، به نظر می رسد در آینده 
مقامات واشنگتن تغییری در سیاست های دوگانه خود ایجاد نکرده و 
همین پارادوکس را ادامه خواهند داد. مقامات آمریکایی در تالشند 
ضمن از دست ندادن پایگاه های مردمی در مصر، از روی کارآمدن و 

قدرت گرفتن نظام اسالمی مستقل از غرب نیز جلوگیری کنند. 

آمریکا و البی صهیونیستی  در بحران یمن   سیاست دوگانه آمریکا  در مصر


