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دريچه

در پی هشدار جدی مسکو

مهر  -شبکه العالم :مسؤول امور خاورمیانه و شمال
آفریقای سازمان دیده بان حقوق بشر اعالم کرد :متحدان
غربی بحرین ،همدس��ت رژیم حاکم در سرکوب فعاالن
سیاس��ی و حقوقی هس��تند« .نیکوالس م��ک جیهان»
مس��ؤول امور خاورمیان��ه و ش��مال آفریقا در س��ازمان
دیده بان حقوق بش��ر تأکید کرد :متح��دان بحرین فقط
برای جلب رضایت رژیم منامه و تأمین منافع خود تالش
میکنند .وی افزود :متحدان رژی��م منامه در قبال نقض
حقوق بشر در بحرین سکوت کردهاند زیرا از نظر آنها حقوق
بشر چندان ارزش��ی ندارد .وی با اشاره به وضعیت پرونده
«مریم الخواجه» دختر «عبدالهادی الخواجه» و از فعاالن
حقوق بش��ر بحرین نیز ،گفت :مریم الخواجه با مجازات
حبس روبرو شده و پدرش نیز محکوم به حبس ابد است که
باید از آنها و دیگر فعاالن حقوقی و سیاسی حمایت کرد.
زيرذره بين

افشاگری پسر قذافی از نقشه امارات
برای به قدرت رساندن «حفتر»

ایسنا  -روزنامه الشرق الجدید :پسر معمر قذافی
در نواری ویدیویی اعالم کرد که امارات پیش��تر پیشنهاد
بازگرداندن سیف االس�لام قذافی به قدرت را به وی داده
بود اما پس از آن برنامهای برای رس��اندن خلیفه حفتر به
قدرت در پیش گرفت« .ساعدی القذافی» اعالم کرد که
وی با یکی از مسؤوالن امارات و عضوی در پارلمان تماس
گرفته و از آنها خواسته تا به وی پناهندگی سیاسی بدهند
اما مسؤوالن اماراتی درخواست وی را با این بهانه که کشور
آنها مشغول اموری در تونس است ،رد کردند .پسر معمر
قذافی گفت :یکی از افس��ران لیبی با من تماس گرفته و
آمادگی خود را برای بازگرداندن خانواده قذافی به قدرت
اعالم کرد و مدعی شد که وی از حمایت انگلیس برخوردار
اس��ت .محمد بن زاید ولیعهد امارات پیشتر پیشنهادی
برای بازگرداندن سیف االسالم قذافی ،برادر وی به قدرت
داده بود اما پس از سقوط قذافی ،برنامه امارات تغییر کرده
و به سمت حمایت از خلیفه حفتر ،فرمانده سابق نیروهای
زمینی ارتش ملی لیبی که در حال حاضر رهبری عملیات
کرامت را بر عهده دارد ،پیش رفت .ساعدی قذافی تأکید
کرد :حفتر در آن زمان تمایل به تصدی پس��ت نخس��ت
وزیری ،معاون رئیس جمهور یا وزیر دفاع داشت .بر اساس
برنامه امارات قرار بود حفتر کنترل طرابلس را در دس��ت
بگیرد و پس از آن تا آمدن رئیس جمهور جدید به عنوان
حاکم نظامی انتخاب شود.
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متحدان غربی دولت بحرین
در سرکوب معترضان شریک هستند

غربیهاپیشنهادعضویتاوکراینرادرناتومسکوتگذاشتند
در حال��ی ک��ه نشس��ت
س��ازمان پیم��ان آتالنتیک
ش��مالی(ناتو) روز پنجشنبه
آغاز شد و دیروز به پایان رسید،
سران این سازمان از مسکو خواستند تا سربازان
خود را از اوکراین خارج کنن��د و در عین حال
رئیس جمهور آمریکا و همپیمانان غربی وی
متعهد شدند تا از کییف حمایت کرده و تدابیر
دفاعی خود در مقابل روس��یه را در راس��تای
بزرگترین تغییر راهب��ردی ناتو از زمان جنگ
سرد تقویت کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز ،رهبران ناتو
در نشس��ت خود در ولز تصریح کردند :ائتالف
نظامی آنها برای دف��اع از اوکراین که عضو این
سازمان نیست ،از زور استفاده نخواهد کرد اما
برای اعمال تحریمهای اقتصادی سخت تر به
منظور تغییر رفتار روسیه برنامه ریزی کردهاند.
رهبران کشورهای غربی با احتیاط زیادی
درب��اره صحبت کرملین نس��بت به آتشبس
قریبالوقوع برای پنج ماه درگیری مس��لحانه
در شرق اوکراین اظهارنظر کردند .این در حالی
است که اظهارات مسکو در مورد طرح آتشبس
در شرق اوکراین همزمان با نشست ناتو و تدارک

اروپا به منظور اعمال تحریمهای جدید مطرح
شدند .آندرس فوگ راسموسن دبیرکل ناتو به
دنبال نشس��ت  25تن از رهبران غربی با پترو
پوروشنکو رئیس جمهور اوکراین اظهارداشت:
پیش��تر چنین بیانیههایی از جانب روسیه به
منظور پوششی در راستای تداوم از بین بردن
ترکیب و آداب و رس��وم قومیت��ی در اوکراین
استفاده شدهاند.
دبیرکل نات��و در ادامه گف��ت :ناتو تصمیم
گرفته است تا نیروی واکنش سریع را تشکیل

مشارکت میلیونی معترضان یمنی
در نماز جمعه

میلیونها نفر از قشرهای مختلف مردم یمن از
جمله طرفداران جنبش انصارا ...در نماز جمعه
دیروز ش��رکت و بر ادامه اعتراضه��ا تا تحقق
خواسته هایشان تأکید کردند .به گزارش مهر
به نقل از المنار ،میلیونها نفر از ش��هروندان یمن دیروز در نماز
جمعه در صنعاء پایتخت این کشور شرکت کردند .این مشارکت
به دعوت جنبش انصارا ...صورت گرفت و پس از اقامه نماز جمعه
تظاهرات گسترده ای برپا ش��د.عبدالملک الحوثی رهبر گروه
حوثی ها از طرفداران خود خواسته بود در خیابان فرودگاه در
صنعاء تجمع کنند و در همین مکان اقامه نماز کنند .حوثی ها
خواهانتغییردولتوچشمپوشیدولتازتصمیمخودمبنیبر
لغو یارانه سوخت هستند .حوثی ها معتقدند دولت کنونی یمن
فاسد و فاقد مشروعیت است .در حالی که گروه حوثیها اعالم
کردند که به تظاهرات خود علیه دولت همچنان ادامه میدهند،
منابع آگاه در یمن از کشته ش��دن چند تن از حوثیها و افراد
مسلح قبایل در شمال این کشور خبر دادند.

داده و به صورت دایم در شرق اروپا حضور داشته
باشد و هیچ کشوری حق ندارد گسترش پیمان
ناتو را وتو کند .آنگال مرکل صدر اعظم آلمان نیز
اظهارداشت :غرب آماده است تا برای پشتیبانی
از این تقاضاها تحریمهای بیشتری اعمال کند
اما در این حال آماده مذاکره با مسکو درباره راه
حل سیاسی است.
پوروش��نکو نیز به خبرن��گاران گفت :روز
جمعه(دی��روز) در صورت��ی ک��ه توافقنامه بر
س��ر طرح صلح برای پایان دادن به جنگ در

اعتراضهای کارگران آمریکایی
در  ۱۵۰شهر این کشور

هزاران کارگرو فعال در رستورانهای فستفودی
آمریکا در  ۱۵۰شهر این کشور ،برای افزایش
حقوق خود تحصن و اعتراض کردند و پلیس
بیش از  500نفر را بازداش��ت کرد .به گزارش
فارس ،رستورانها و فروشگاههای «فس��ت فود» در  150شهر
آمریکا،روزپنجشنبهصحنهاعتراضوتظاهراتکارگرانیبودکه
خواستار افزایش حقوق و دستمزدهای خود بودند .خبرگزاری
رویترز افزود :خانم «جوین موری» یکی از نمایندگان مجلس
آمریکا در این اعتراضها حضور داشت و حدود 400معترض روز
پنجشنبهتالشکردندکهباتحصندرمیدان«تایمزاسکوئر»در
«منهتن» در قلب نیویورک ،این مسیر شلوغ را در ساعات اولیه
صبح مسدود کنند .بنابراین گزارش ،معترضان خواستار افزایش
حقوق خود به 15دالر در ساعت هستند.
فعاالن و شاهدان عینی گفتند که بیش از 500نفر در نیویورک،
لس آنجلس ،شیکاگو ،دیترویت ،لیتل راک ،ارکنسو ،کانزاس
سیتی ،هیوستون و ناشویل بازداشت شدند.

شرق اوکراین در مذاکرات در جریان در کشور
بالروس امضا شود ،دس��تور آتش بس خواهد
داد .در همین حال کاخ سفید اعالم کرد ،اوباما
و رهبران آلمان ،فرانس��ه ،انگلیس و ایتالیا در
حاشیه نشس��ت ناتو توافق کردند تا روسیه به
سبب امکاناتش با افزایش هزینهها روبرو شود.
فرانس��وا اوالند رئیس جمهوری فرانس��ه نیز
عنوان کرد :تحریمهای سخت تر اتحادیه اروپا
علیه روسیه که قرار است از دیروز تصویب شود،
وابسته به تحوالت ساعات آینده هستند.
همچنین ناتو اعالم کرد ،اوکراین قرار است به
منظور انجام اصالحات نظامی و دریافت کمک
از این ائتالف  15میلیون یورو دریافت کند .یک
منبع خبری دیپلماتیک نیز اظهارداشت :ناتو و
اوکراین چهار صندوق اعتباری به منظور تأمین
مالی اصالحات و مدرنیزه س��ازی در نیروهای
مسلح اوکراین ایجاد کردهاند.
پوروش��نکو گفت که چند کشور ناتو قبول
کردند تا تجهیزات نظامی مرگبار و غیرمرگبار را
تأمین کنند اما جزئیات بیشتری مطرح نکردند.
با این حال پوروش��نکو از صحبت علنی درباره
احیای تقاضای اوکراین به منظور پیوستن به
ناتو خودداری کرد.

تظاهرات «برائت از پادشاه»
در بحرین

مردم بحری��ن دیروز با برگ��زاری تظاهراتی با
شعار «برائت از حمد» با اعتراض به سیاستهای
ددمنشانه رژیم منامه ،با «عبدالهادی الخواجه»
از فعاالن حقوق بشر دربند نظام «آل خلیفه »
اعالم همبستگی کردند .به گزارش فارس ،پایگاه خبری «صوت
المنامه» در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی «توئیتر»
اعالم کرد :شماری از مردم بحرین با لبیک گفتن دعوت ائتالف
 14فوریه برای برگ��زاری تظاهرات «برائت از حمد (پادش��اه
بحرین)»،بهخیابانهایمنطقه«الدیه»آمدهوبادردستداشتن
تصویر «عبدالهادی الخواجه» از فعاالن حقوق بشری دربند رژیم
«منامه» با وی اعالم همبستگی کردند.
فعالیتهایکمپین«برائتازحمد»ازچندروزگذشتهدربحرین
آغاز شده و قرار است تا مدتی بعد ادامه پیدا کند .روز پنجشنبه
نیز دهها نفر از شهروندان بحرینی در تظاهرات و راهپیماییهای
خود آزادی زندانیان سیاسی زن و مرد در زندانهای این کشور را
خواستار شده ،و بر تحقق خواستههای مردمی تأکید کردند.

اخبار کوتاه

ائتالف جهانی

رویترز :آمریکا اعالم کرد که برای مبارزه
با ش��بهنظامیان داعش در ع��راق یک ائتالف
جهانی تشکیل میدهد.

درگیری «ماریوپول»

شبکه خبری سیانان :با نزدیک شدن به
ساعات اعالم آتشبس احتمالی ،منابع خبری
از درگیری ش��دید ارتش اوکرای��ن و نیروهای
شبه نظامی استقاللطلب برای تسلط بر بندر
استراتژیک «ماریوپول» خبر دادند.

«حتیته الجرش» و «زبدین»

فارس :نیروهای ارتش سوریه موفق شدند
که در عملیاتی غافلگیرکنن��ده و همزمان با
تس��لط بر منطقه «حتیته الجرش» به سمت
ش��هرک«زبدین» در غوطه ش��رقی دمشق
پیشروی کنند.

بازداشت 2عاملجنایتاسپایکر

المیادی�ن :منابع امنیتی ع��راق دیروز از
بازداش��ت دو عامل جنایت پایگاه اسپایکر در
عراق خبر دادند.

 331واحد مسکونی جدید

خبرگزاری سما :مسؤوالن صهیونیستی
از موافقت خود با احداث  331واحد مسکونی
جدید در ش��مال کرانه باختری اشغالی خبر
دادند.

هزینه ساخت نوارغزه

روس�یاالیوم :تش��کیالت خودگ��ردان
فلس��طین اعالم کرد که عملیات بازس��ازی
نوارغزه حدود  7میلیارد و  800میلیون دالر
هزینه در بر خواهد داشت.

 10عضو صهیونیست داعش

آسوشیتدپرس :دس��تگاه امنیت داخلی
رژیم صهیونیستی اعالم کرد که 10اسراییلی به
عضویت گروه تروریستی داعش درآمده اند.

شرط اوالند برای روسیه

خبرگزاری نووس�تی :رئیس جمهوری
فرانسه شروط خود برای ارسال ناو میسترال
به روسیه را اعالم کرد که شامل برقراری آتش
بس و یک سازش سیاسی در اوکراین است.

