
t oseei r ani . i r
5 جهان

حمالت پهپادی ریاض را به زانو درآورد
تماس های محرمانه عربستان با 

یمن برای توقف حمالت
مسئوالن عربستان تماس های محرمانه ای را با 
یمنی ها برای توقف حمالت موشکی و پهپادی به 

خاک خود برقرار کرده اند.
به گزارش شبکه الجزیره قطر، با افزایش حمالت 
موشکی و پهپادی یمن به تاسیســات زیربنایی و 
فرودگاه های عربستان، خبرهایی درباره امکان از 
سرگیری مذاکرات میان عربستان و یمن منتشر 

شده است.
این مذاکرات می تواند در ادامه مذاکرات ســال 
۲۰۱۶ باشد که به توافقنامه ظهران الجنوب معروف 
و منجر به توقف چند ماهه درگیری های میان دو 

طرف شد.
وزیر اطالع رسانی یمن در صفحه توییتر خود 
از تالش های بین المللی برای راضی کردن ارتش و 
کمیته های مردمی یمن به منظور توقف حمالت به 
زیرساخت های حیاتی عربستان و امارات از جمله 

فرودگاه ها خبر داد.
ضیــف اهلل الشــامی افــزود: تالش هــا 
و میانجیگری هــای بین المللــی و در راس آن از 
ســوی انگلیس برای توقف حمله بــه فرودگاه ها 
و زیرســاخت های حیاتی عربســتان و امارات در 

جریان است.
از طرف دیگر منابع آگاه به شبکه الجزیره اعالم 
کردند که مسئوالن عربســتان پس از هدف قرار 
گرفتن ایستگاه های پمپاژ نفت و فرودگاه های ابها، 
نجران و جازان، تماس هایــی را با جنبش انصاراهلل 

آغاز کردند.
این منابــع افزودنــد: عربســتان از یمنی ها 
درخواست توقف حمالت را دارد ولی این موضوع 
همچنان درحال بررسی است ولی پیشرفتی در این 

باره صورت نگرفته است.
محمد البخیتی عضو برجسته جنبش انصاراهلل 
نیز در گفت وگو با شبکه الجزیره گفت: میانجی های 
بین المللی در گفت و گو با گــروه انصاراهلل بر توقف 
حمالت موشکی و پهپادی به تاسیسات حیاتی و 
فرودگاه های عربستان و امارات تاکید می کند و این 
نشان دهنده موفقیت آمیز بودن حمالت بوده است.

ارتش و کمیته های مردمی یمن در طول یک ماه 
گذشته ۱۱ بار به تاسیسات و فرودگاه های عربستان 

حمله کرده اند.
ارتش و کمیته های مردمی یمن در آخرین حمله 
خود در پاسخ به جنایت های عربستان در این کشور، 
دوشنبه شب فرودگاه ابها را با پهپادهای انفجاری 

هدف قرار دادند.

به گزارش شبکه المسیره، سرتیپ یحیی سریع 
دوشنبه شب با اعالم این خبر افزود: در این عملیات 
پهپادهای قاصف k۲ فــرودگاه بین المللی ابها را 

هدف قرار دادند.
وی گفت: هواپیماهای بدون سرنشین یمن با 
دقت اهداف موردنظر خود را در فرودگاه ابها مورد 

هدف قرار دادند.
شبکه خبری المسیره بامداد سه شنبه خبر داد 
که ارتش یمن عملیات گسترده ای را با استفاده از 

پهپاد علیه فرودگاه ابها انجام داده است.
روز دوشنبه یحیی سریع، سخنگوی نیروهای 
مســلح یمن هشــدار داد که فرودگاه های أبها، 
جازان و نجــران به فرودگاه هــای ناامن تبدیل 
شــده اند و به خاطــر ادامه حمــالت و محاصره 
ظالمانــه علیه ملــت یمــن و اســتفاده از این 
فرودگاه ها برای حمالت نظامی، به صورت مرتب 

هدف قرار خواهند گرفت.
عربستان و امارات از ششم فروردین سال ۹۴ در 
قالب ائتالفی از چند کشور عربی و با کمک آمریکا، 
حمالت گسترده ای را علیه یمن فقیرترین کشور 
عربی آغاز کردند تا به بهانــه بازگرداندن عبدربه 
منصور هادی  رییس جمهوری مستعفی و فراری 
این کشــور به قدرت به اهداف سیاسی خود جامه 

عمل بپوشانند.
درتجــاوز نظامــی ســعودی و متحدانش به 
فقیرترین کشــور عربی تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار 
یمنی از جمله ۸۵ هزار کودک جان خود را از دست 
داده اند که بیشــتر این کودکان براثر گرسنگی و 
قحطی ناشی از این جنگ تحمیلی از سوی ائتالف 

جان باخته اند.
جنگ علیه یمن همچنین میلیون ها یمنی را با 
بحران شدید گرسنگی و قحطی روبه رو کرده است، 
به گونه ای که سازمان ملل متحد در گزارشی، قحطی 

در این کشور را بزرگ ترین فاجعه انسانی نامید.

جهاننما
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اگرچه در ســال ۲۰۱۲، محمد 
مرسی، اولین رئیس جمهور منتخب 
مردمی مصر شــد، اما یک سال بعد، 
از ســوی ارتش برکنار شد و به دلیل 
برخی اتهامات به زنــدان افتاد. روز 
دوشنبه )۲7 خرداد ماه( وی در ۶7 
سالگی، در جریان دادگاهی به اتهام 
جاسوســی برای ســازمان حماس 
فلســطین، ناگهان به زمین افتاد و 

جان خود را از دست داد.
روزنامــه گاردیــن انگلیــس در 
یــک بیوگرافــی جامع در تشــریح 
زندگی محمد مرســی نوشــت: در 
جریــان انقالب ســال ۲۰۱۱ مصر، 
حســنی مبارک، که از سال ۱۹۸۱ 
رئیس جمهور مصر بود، برکنار شــد. 
پس از آن، یک ســال بعد از به قدرت 
رســیدن حزب اخوان المســلمین، 
در ماه ژوئن )خــرداد - تیر( انتخابات 
سرتاسری برگزار شد؛ رئیس جمهور 
جدید، محمد مرسی از همین حزب 
بــود؛ او در انتخابات احمد شــفیق، 
نخست وزیر پیشــین را با اخذ ۵۱.7 
درصد آرا شکســت داد و تأکید کرد 
توافق ۱۹7۹ مصر با رژیم صهیونیستی 
را حفظ می کند. در واقع مرسی دومین 
انتخاب اخوان بود؛ انتخاب اول آن ها، 
محمد خریت الشاطر، از سوی کمیته 
انتخابات به دلیل سابقه زندان در زمان 

حسنی مبارک، رد صالحیت شد.

اشتباهات مرسی
زمانی که مرســی بر ســر قدرت 
بود، سیاســت های اســالم گرایانه 
لجوجانه وی، منجر بــه اعتراضات 
دوباره گسترده در خیابان های قاهره 
شد و درنهایت در ماه جوالی ۲۰۱3 
)تیر - مرداد ۹۲(، ارتش دولت را خلع 
کرد و مرسی و دیگر اخوان المسلمین 

همراه وی را به زندان انداخت. 
سه افســر ارشــد به دفتر مرسی 
رفتند، جایی که جلســه بحران در 
جریان بود و به او گفتند که وی دیگر 
رئیس جمهور نیست، گفته می شود 
که او خنــده ای غیرقابل کنترل کرد 
و فریاد زد: این موضــوع پذیرفتنی 
نیست. چه چیزی اتفاق افتاده است؟ 
این یک کودتا است. ســپس او را به 
ســاختمان گارد جمهوری در شرق 
قاهره انتقال دادند؛ جایی که بعد تر، 
بســیاری از طرف داران وی از سوی 

ارتش به گلوله بسته شدند.
اگرچه رئیس جمهور مرسی طرح 
شــفافی برای بهبود اقتصاد در مصر 
نداشــت، تزریق پول از ســوی قطر 
و دیگــر متحدانش حکومــت او را 
زنده نگه  داشــته بود؛ با این حال او 
نتوانســت دســتگاه امنیتی بدنام 
کشور را پاکســازی کند؛ دستگاهی 
که به شکنجه و کشــتار معترضان 

ادامه می داد. 
از طرفی او با حفظ یارانه پر هزینه 
غذا و ســوخت تالش داشــت آرای 
خود را در حوزه هــای انتخابی حفظ 
کند که این مســئله منجر به کاهش 
شدید منابع مالی شد. طرفداران وی 

به اقلیت های قبطی )مســیحی( و 
شــیعه مصر حمله کردند و با تهدید 
به تعطیلی مغازه ها در ســاعت ۱۰ 
شــب به منظور کمک به شهروندان 
برای حضور در نماز صبح، در کشوری 
که زندگی شــبانه دارد؛ لیبرال ها را 
ناراحــت کردند. مرســی همچنین 
یک نفر از اخوان مسلمین را به عنوان 
وزیر فرهنگ بر کار گماشــت. یکی 
از دســت آوردهای روابــط خارجی 
او کمــک بــه آتش بس بیــن رژیم 

صهیونیستی و حماس بود.
در مــاه اوت ۲۰۱۲ )مــرداد - 
شــهریور۹۱( او حســین تنطاوی، 
رئیس ارتش را برکنار کرد. او دستور 
کار تهیه پیش نویس قانون اساســی 
جدیــد را از ارتش گرفــت و در ماه 
دســامبر همان ســال )آذر - دی( 
مجلس موسســان اســالم گرا یک 
پیش نویس قانون که نقش اســالم 
را در قانون تقویــت و آزادی بیان و 
اجماع را کمرنگ کرده بود را تصویب 
کرد. معترضان به طور ویژه از یک بند 
قانون اساسی که تصمیمات مرسی 
را فرای بازبینی قضایی قرار می داد، 
عصبانی بودند. اگرچــه او بعدتر این 
بند را لغو کرد، اما تأثیر خود را بر مردم 
گذاشــته بود. به نظر می رسید که او 
قادر به کنار آمدن با فروپاشی قانون و 
نظم نیست؛  یا حتی قادر به گوش فرا 
دادن به منتقدانی که می ترســیدند 
اخوان از ماه عسل دموکراتیک برای 
اعمال قانون اساسی اسالم گرایانه در 
فضای عمیقاً ســکوالر مصر استفاده 

کند، نبود.

بدتــر از همه، او هفــت فرماندار 
محلــی را از بین اخــوان و فرماندار 
االقصر را از گروه جماعت اســالمی 
مصــر انتخاب کرد؛ گــروه تندروی 
اســالم گرا کــه مســئول کشــتار 
توریســت ها در اســتان االقصر در 
سال ۱۹۹7 به شــمار می رفت. پس 
از قتل های بین المذهبی، تواضروس 
الثانی، پاپ قبطی ها، مرســی را به 
خلف وعده حفاظت از مســیحیان 
محکوم کــرد. تا ماه ژوئــن ۲۰۱3 
)خرداد - تیر ۹۲(، مرسی سرگردان 
بین روحانیون مسلمان و مسیحی، 
دســتگاه قضا، پلیس، سرویس های 

اطالعاتی و از همه بدتر، ارتش بود.
همزمان بــا حضــور معترضان 
در خیابان هــا و درخواســت پایان 
ریاست جمهوری مرســی، در یکم 
ماه جــوالی )۱۰ تیــر ۹۲(، ارتش 
ضرب االجل ۴۸ ســاعته تعیین کرد 
تا مرسی بحران سیاسی را حل کند. 
وقتی در سوم جوالی، مرسی موفق به 
این کار نشد، ارتش وی را برکنار کرد و 

عدلی منصور را به عنوان رئیس  موقت 
دولت تا زمــان انتصاب عبدل الفتاح 
السیسی در ســال ۲۰۱۴ منصوب و 
دستور بازداشت بسیاری از اعضای 

اخوان المسلمین را صادر کرد.
زندگی شخصی مرسی

مرســی به عنــوان بزرگ ترین 
پســر در بین پنج برادر، در روستای 
العدوه، در شــمال مصر، به دنیا آمد؛ 
پدرش کشــاورز فقیری بود. مرسی 
زمانی که بــه روی االغ به مدرســه 
می رفت را به خاطر مــی آورد. او در 
ســال ۱۹7۵ با مدرک کارشناسی 
مهندسی و در سال ۱۹7۸ با مدرک 
کارشناسی ارشد متالوژی از دانشگاه 

قاهره فارغ التحصیل شد.
همان سال او با نجال محمود، ۱7 
ساله، از دختران فامیل خود ازدواج 
کرد. نجال در مصاحبــه با یک مجله 
گفته بود که همســرش در کارهای 
خانه و پخت و پز به وی کمک می کند. 
او گفته بود: من همه چیز را در رابطه 
با شــوهرم دوســت دارم؛ دعوای ما 
هیچ وقت بیشتر از چند دقیقه تداوم 
نداشته است. مرسی نیز در مصاحبه 
با یک کانال تلویزیونی مصری گفته 
بود که ازدواج با نجــال، بزرگ ترین 

دست آورد زندگی شخصی من بود.
مرسی در ســال ۱۹7۹ به حزب 
اخوان المســلمین پیوســت. وی 
چندین ســال در آمریــکا زندگی 
کرد و مدرک دکترایی  را از دانشگاه 
نورث ریج ایالت کالیفرنیا کسب کرد، 
مرسی در آنجا بین سال های ۱۹۸۲ 
تا ۱۹۸۵ یعنی تا زمان بازگشــت به 
مصر، اســتادیار بود. او سپس رئیس 
دپارتمان مــواد دانشــگاه زقاقیق 
مصر شد و تا سال ۲۰۱۰، استاد این 

دانشگاه بود.
مرسی از ســال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ 
عضو مجلس مصر شــد و بــه دلیل 
آنکه کاندیداتوری تحت لوای اخوان 
ممنوع بــود، به صورت مســتقل به 
مجلس رفت. جناح سیاسی اخوان، 
حــزب آزادی و عدالــت، در جریان 
انقالب بیداری سال ۲۰۱۱، تأسیس 
شد و مرسی اولین رئیس این حزب 

شد.
در نوامبر سال ۲۰۱3 )آبان - آذر 
۹۲(، مرســی به اتهام انگیزه قتل به 
دادگاه رفت و در جلســه دادرســی 
اعتبار دادگاه را بــا گفتن این جمله 
که اتفاق حاضر یک کودتا است، زیر 
ســوال برد. او ادامه داد: می خواهم 
بدانم کــه آیا قــوه قضاییــه مصر 
صالحیت قضاوت این جرم کودتای 

نظامی را دارد یا نه؟
در ماه آوریل سال ۲۰۱۵ مرسی 

به دلیل مرگ و میرها در جریان زد و 
خورد بین مخالفانش و حامیان اخوان 
بیرون کاخ ریاست جمهوری در قاهره 
مربوط به دسامبر۲۰۱۲ )آذر - دی 
۹۱(، به ۲۰ سال حبس محکوم شد. 
او از اتهام دســتور به قتــل دو تن از 
معترضان و یک خبرنگار به اخوان که 
می توانست مجازات مرگ را به همراه 

داشته باشد، تبرئه شد.
یک ماه بعد او به جرم جاسوســی 
برای شبه نظامیان حماس و حزب اهلل 
بــرای برنامه ریزی فرار گســترده 
زندانیان در جریــان خیزش ها علیه 
مبارک، محکوم به مرگ شد و در ماه 
ژوئن پس از مشــورت با مفتی اعظم 
مصر، حکم وی تأیید شد. در نوامبر 
سال ۲۰۱۶ )آبان - آذر ۹۵( دادگاه 
دادرســی حکم به برگزاری دوباره 
دادگاه ایــن اتهام و دیگــر اتهامات 
مرتبط بــا ســازمان های خارجی را 

صادر کرد.
مرســی همچنین با اتهامات به 
خطر انداختن امنیت ملی به واسطه 
درز اطالعــات ملــی بــرای قطر، 
کالهبرداری و اهانت به قوه  قضاییه 
مواجه بــود. پس از متهم شــدن به 
اختــالل در دادگاه اولــش به دلیل 
فریاد بر سر مخالفان، مرسی مجبور 
به نشســتن در یک قفس شیشه ای 
عایق صــدا در دادگاه شــد. گزارش 
شــده که وی قبل از افتادن به زمین 
در دادگاه آخر خــود، به قاضی گفته 
است که او رازهای بسیاری می داند 
که اگر آشکار شود، منجر به آزادیش 
می شــود؛ اما او قصد افشای آن ها را 
ندارد، چراکه بــه امنیت مصر لطمه 
می زند. او اصرار داشت که همچنان 

رئیس جمهور برحق کشور است.
مرسی و همســرش چهار پسر با 
نام های احمد، عمر، اسامه و عبداهلل و 

دختری با نام شیما داشتند.
محمد مرســی عیســی العیاط، 
سیاســت مدار مصــری، در تاریخ 
بیستم اوت ۱۹۵۱ )۲۸ مرداد ۱33۰( 
چشم به جهان گشــون و ۲7 خرداد 

۱3۹۸، دار فانی را وداع گفت.

محمد مرسی در جریان دادگاهی به اتهام جاسوسی برای ساف در گذشت

رهایی از قفس

خبر

خدیجه عالمه زاده

سرپرســت وزارت  دفاع آمریــکا از اعزام 
نزدیک به هزار سرباز به خاورمیانه خبر داد.

پاتریک شاناهان، در بیانیه ای گفت: من 
مجوز ارسال هزار نیروی جدید برای اهداف 
دفاعی به منظور مقابله با تهدیدات هوایی و 
زمینی و دریایی ایران در خاورمیانه را صادر 

کردم.
شــاناهان در ادامــه بیانیه خــود افزود: 
حمالت اخیر ایران اطالعات قابل اطمینان 
و معتبر ما را تایید کــرد؛ اطالعاتی که ما در 
مورد رفتارهای خصمانــه نیروهای ایرانی 
و گروهایی که بــه نیابت از آن هــا فعالیت 
می کنند، دریافــت کرده بودیــم؛ در واقع 
فعالیت هایی که نیروها و منافع ایاالت متحده 

را در کل منطقه به خطر می اندازد.
در این بیانیه تاًکید شــده است که هدف 
آمریکا درگیری با ایران نیســت و اعزام این 

نیروها بــا هدف تضمین امنیت و ســالمت 
نیروهــای نظامیانــی کــه در منطقه برای 
حفظ منافع ملــی فعالیت می کنند، صورت 

می گیرد.
این بیانیه پس از آن صادر شد که آمریکا 
با انتشــار تصاویر جدیدی دوباره ادعا کرد، 
نیروهای ســپاه قدس ســپاه پاســداران 
انقالب اســالمی پشــت حمالت به یکی از 
نفت کش هــای مورد حملــه در تنگه هرمز 

بوده اند.
پنتاگــون در بیانیه ای در تشــریح این 
عکس ها گفت بر اســاس شــواهد تصویری 
ایران مســئول حمالت صــورت گرفته به 

نفتکش هاست.
آمریکا هفته گذشته ویدئوی بی کیفیت 
و سیاه و ســفیدی را منتشــر کرد که نشان 
می داد ایرانیان در حال خــارج کردن مین 
هســتند و هیچ توضیحی در مــورد این که 
چرا آن ها در حال چنیــن اقدامی در حضور 

 نیروهای آمریکایی در منطقــه بودند؛ ارائه 
نکرده است.

سودای آمریکا؛ تغییر رژیم ایران 
ترس از تقابل ایران و آمریکا پس از آن که 
دو نفتکش مورد حمله قــرار گرفتند و این 
حمله از سوی آمریکا و متحدانش عربستان 
سعودی و امارات متحده عربی محکوم شد؛ 
باال گرفته است. از سوی دیگر تهران هرگونه 
اتهامات بی اســاس را در این زمینه رد کرده 

است.
مکس بلومنتال ســردبیر ســایت گری 
زون پراجکت گفته کــه آمریکا قصد دارد به 

تنش های این بحران دامن بزند.
وی بــه خبرگــزاری الجزیــره گفتــه 
اســت که آمریکا با این اقدامــات قصد دارد 
اســتراتژی فشــار حداکثری را بــر ایران 
اعمال کنــد و قــدرت جنگ نانوشــته ای 
 را که دو ســال علیه ایــران اعمــال کرده 

را افزایش دهد. 

چیزی که محمدجواد ظریف به درستی 
آن را تروریسم اقتصادی نامید.

وی در ادامــه افزود: در ایــن نقطه ایران 
اندکی احســاس نگرانی می کند و گام های 
درخور در همین راســتا برمی دارد و من فکر 
می کنم که ما در موقعیت بســیار خطرناکی 
هســتیم و منازعه هر لحظه می تواند شروع 
شــود. چیزی که در واقع برخــی از اعضای 

تندرو دولت ترامپ به دنبال آن هستند.

وی در ادامه گفــت به هیچ وجه نمی توان 
این حقیقت را مخفی کرد که ترامپ به دنبال 
تغییر رژیم در ایران اســت و ایران هرگز این 
موضوع را نمی پذیرد. ایران روز دوشنبه اعالم 
کرد که به زودی از محدودیت های غنی سازی 
اورانیوم فراتر می رود و میزان ذخایر خود را 
افزایش می دهد چیزی که سخنگوی شورای 
امنیت ملی کاخ سفید بیشــتر آن را تهدید 

هسته ای خوانده است.

به بهانه تهدیدات منطقه ای

آمریکا 1000 سرباز به خاورمیانه می فرستد

مرسی قبل از افتادن به 
زمین در دادگاه آخر خود، 
به قاضی گفته است که او 
رازهای بسیاری می داند 

که اگر آشکار شود، منجر 
به آزادیش می شود؛ اما او 

قصد افشای آن ها را ندارد، 
چراکه به امنیت مصر لطمه 

می زند

مرسی نتوانست دستگاه 
امنیتی بدنام کشور را 

پاکسازی کند؛ از طرفی او با 
حفظ یارانه پرهزینه غذا و 
سوخت تالش داشت آرای 

خود را در حوزه های انتخابی 
حفظ کند که این مسئله 

منجر به کاهش شدید منابع 
مالی شد
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