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آرامش به خیابان های پایتخت بازگشت ؛
 لغو مقررات منع آمد و شد 

در بغداد
عراق، پنج روز بعد از آغــاز اعتراضات خیابانی، 
شــاهد آرام تر شدن وضعیت اســت به طوری که 
نخست وزیر شنبه دســتور داد، منع آمدوشد در 

پایتخت، پایان یابد.
با آرام تر شدن خیابان ها و میادین چند شهر عراق 
که شــاهد اعتراض و تظاهرات صدها نفر از مردم و 
جوانان بود، این کشور شــاهد آرامش بیشتری در 
مقایسه با چهار روز گذشته بود. دولت عراق اعالم 
کرد که از ساعت پنج صبح شنبه، منع آمد و شد در 
پایتخت، تمام شده و وضع استان های جنوبی نیز 
به حال عادی بازگشته است. عراق از روز سه شنبه 
شاهد آغاز تظاهراتی بود که فراخوان آن از یک ماه 
پیش در شبکه های اجتماعی داده شد و خواست 
اصلی معترضان، رفع بیکاری، بهبود خدمات دولتی 
)مثل برق، آب و...( و مبارزه با فساد سیاسی است.  
پیشــتر، دولت برای کنترل وضعیت و حفظ جان 
مردم، در بغداد و مراکز استان های ذی قار )ناصریه(، 
میسان )العماره( و نجف اعالم منع تردد کرده بود. بر 
خالف استان بغداد، مرکز استان دیوانیه همچنان 

شاهد ادامه قانون منع تردد است. 
آمار جدید قربانیان

کمیسیون حقوق بشــر در پارلمان عراق روز 
شنبه اعالم کرده که در نتیجه اعتراضات چهار روز 
گذشــته، تاکنون ۷۳ نفر جان باخته و بیش از سه 
هزار نفر مجروح شده اند. بعد از آنکه شبکه تلفن و 
اینترنت در برخی شــهرها یا نقاط محدود یا قطع 
شده بود، رسانه ها از بازگشت تدریجی اینترنت به 

بغداد خبر داده اند.
درخواست کمک نخست وزیر برای 

»اصالحات«
عادل عبدالمهدی نخســت وزیر عراق که قبل 
از یکساله شدن دولتش، شــاهد تظاهراتی است 
که به مشکالت چندین ســاله اعتراض دارد، روز 
جمعه خواستار کمک احزاب سیاسی برای اجرای 
اصالحات در کشور شد. عبدالمهدی در بیانیه ای 
گفت: دولت خودش را متعهد به ارائه برنامه عملی 
و اقدام به کاهش رنج مــردم در حد توانش و بهبود 
خدمات و فراهم کردن فرصت های شغلی می داند. 
دولت از قوای مقننه و قضائیه هم می خواهد که با 

اختیارات خود، اقدام مشترک و همکاری کنند. 

 احزاب؛ واکنش دلسوزانه 
یا موج سواری سیاسی

در واکنش به درخواســت کمک نخست وزیر، 
برخی گروه های سیاسی برای کمک به دولت اعالم 
آمادگی کرده اند. ائتالف سیاسی الفتح در بیانیه ای 
ضمن دادن اختیار تام بــه دولت در ایجاد تغییر در 
کابینه و هر کار الزم برای اصالحات، ده روز به دولت 
فرصت داد تا برنامه عملی بــرای اصالحات را ارائه 
کند و این ائتالف از طریق ۴۸ کرسی و نمایندگان 
هم ســو، برای عملی کردن آن برنامه تالش کند.  
احمد الصافی امام جمعه نجــف و نماینده آیت اهلل 
سیستانی در خطبه های نماز جمعه دیروز ضمن 
حمایت از خواســته ها و مطالبات مردم، از دولت 
خواست که شیوه خود برای حل مشکالت کشور را 
تغییر و وظایفت خود را و همچنین تالش برای بهبود 

خدمات به مردم را به دور از پارتی بازی انجام بدهد.
محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق نیز با اعالم 
حمایت از معترضان، اعــالم کرد که صبر عراقی ها 
تمام شده و خواســتار انقالب واقعی برای مبارزه با 
فساد شــد. او در عین حال خواستار مسالمت آمیز 
ماندن اعتراض ها شــد و گفت، امــوال عمومی و 
خصوصی باید حفظ شــود. نوری المالکی رئیس 
ائتالف دولة القانون نیز خواستار مسئولیت پذیری 
نمایندگان پارلمان شد و از آنان خواست صبح شنبه 
در جلسه ای این موضوع را بررسی کنند و نمایندگان 
با غیبت خود، سبب تعطیل شدن پارلمان نشوند. 
او از نمایندگان خواســت با بررسی مشکل، برای 
رسیدن به راهکاری جهت پاسخگویی به خواسته 
مردم تالش کنند. اما مقتدی الصدر رهبر جریان 
الصدر و حیدر العبادی نخست وزیر پیشین، خواستار 
تعلیق حضور نمایندگان وابسته به خود در پارلمان و 
همچنین برگزاری انتخابات زودهنگام شدند. الصدر 
از نمایندگان عضو فراکسیون سائرون )وابسته به 
همین جریان( خواست که فعالیتشان در پارلمان 
را تعلیق کنند تا برنامه دولت به گونه ای که عراقی ها 
را متقاعد کند، تهیه و ارائه شــود. صباح الساعدی 
رئیس فراکسیون نیز به این خواســته پاسخ داد و 
گفت که در جلسه صبح روز شنبه در پارلمان حاضر 

نخواهند شد. 

جهاننما
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سیدمحمد میرزامحمدزاده

ابرار احمد گنــای، با تصمیم دولت 
هند برای لغو وضعیت ویژه در کشمیر به 
بازداشت درآمد. او چندین هزار کیلومتر 
از خانه خود دور و به شهر بریلی در ایالت 

اوتارپرادش هند فرستاده شد.
گنای هفته گذشــته بعد از دو ماه 
بازداشت تحت یک قانون بحث برانگیز 
که امنیت عمومی یــا PSA خوانده 
می شــود، آزاد شــد؛ این قانون اجازه 
می دهد هر فردی بدون برگزاری دادگاه 

تا حداکثر دو سال در بازداشت بماند.
خبرگزاری الجزیــره در این رابطه 
نوشت: یک دادرس در محله آنانتناگ 
جنوبی کشــمیر که تحت اختیار هند 
اســت گفت که اتهام گنــای رهبری 
تحرکات اوباش خشــن و  ســر دادن 

شعارهایی علیه کشور بوده است.
رئیس پلیس این محله در پرونده ای 
که زمینه ای برای دســتگیری گنای 
شد نوشت که او به لحاظ ذهنی زمینه 

جدایی طلبی داشته اســت.بر اساس 
حکم بازداشــت و پرونده ای که پلیس 
برای گنای ترتیب داده، ســن او 22 و 
مدت بازداشت 2 سال عنوان شده است.

اگرچه دادگاه طی دو ماه بازداشت 
او را لغو کرد؛ دلیل لغو بازداشت اثبات 
این موضوع از سوی خانواده گنای بود 
که او به ســن قانونی نرسیده و تنها 16 

سال دارد.
مدارک تحصیلی گنای که به دادگاه 
ارائه شــده و خبرنگار الجزیره نیز آن ها 
را مشاهده کرده، نشــان می دهد که او 

مارس 200۳ به دنیا آمده است.
خانواده وی در متن دادخواهی خود 
نوشتند: از آن جایی که بازداشتی یک 
نوجوان است و به سن قانونی نرسیده، 
بر اساس مفاد خود قانون امنیت عمومی 
نمی تواند بر اساس این قانون بازداشت 

شود.
انتقال نوجوانان بازداشتی به 

زندان های دور افتاده هند
منظور احمــد گنای، پــدر ابرار به 
خبرگزاری الجزیره گفــت: او در یک 
سلول بسیار تنگ و کوچک نگه داری 

می شده و هفت کیلوگرم از وزن خود را 
از دست داده است. او بسیار وحشت زده 
و ناامید است. تمام تنش درد می کند و 
جای زخم روی پشتش مشهود است. 
شرایط نگهداری او بسیار بد بوده است، 
آنچنان که حتی می ترسد آن را توصیف 

کند. او شب ها کنار مادرش می خوابد.
به گفته پدر ابــرار در تمــام 2 ماه 
بازداشــت، او یک لباس بر تن داشته 
اســت و به خانواده اش فرصت مالقات 
برای رســاندن لباس نیز نداده اند . پدر 
ابرار گفت که این نوجوان همواره گریه 
می کرده و نخوابیده و به گفته خودش 
منتظر مرگ بوده اســت. بازداشــت 
نوجوانان زیر 1۸ ســال بخش دیگری 
از سرکوب های ادامه دار هند در بخش 
عمده مسلمان نشین کشمیر است؛ پیش 
از این در خالل این سرکوب ها رهبران 
جدایی طلب و حتی سیاســت مداران 
طرفدار هند از جمله سروزیر سابق هند 

نیز بازداشت شده بودند.
تعداد نامعلومی بازداشــتی شامل 
نوجوانان، به زندان های ایالتی هند در 
نقاط دور فرســتاده شــده و از مالقات 

با خانواده های خود کــه حتی قادر به 
پرداخت هزینه های مداوم رفت و آمد 

نیستند، منع شده اند.
بر اســاس گزارش شــبکه خبری 
NDTV، از چهاردهــم مرداد، زمانی 
که دولت هند ماده ۳۷0 قانون اساسی 
که معیار اســتقالل برای تنها منطقه 
مسلمان نشین هند بود را لغو کرد، 1۴۴ 

نوجوان بازداشت شده اند. 
حدوداً 2 ماه از زمانی که هند این 
منطقه را محاصــره کرده و ارتباطات 
تلفن و اینترنت آن را به عنوان بخشی 
از برنامه سرکوبش قطع کرده است، 

می گذرد. برخی خطوط تلفن مجدداً 
وصل شــده اند اما همچنــان هفت 
میلیون کشــمیری هیچ  ارتباطی با 

جهان بیرون ندارند.
 عادی شدن موضوع
 بازداشت نوجوانان 

ماه گذشته دادگاه عالی هند به کمیته 
عدالت برای نوجوانان دادگاه عالی منطقه 
جامو و کشمیر دستور داد که اتهامات 
بازداشــت نوجوانان را مورد بررســی 
قرار دهد. به گفته منتقدان بازداشــت 
نوجوانان به موضوعی عادی بدل شده 
و عمدتاً دولت کشمیر از آن مطلع است.

اواسط یکی از شب های ماه شهریور، 
محمد 16 ساله با صدای ضربه و لگد به 
در و پنجره خانه اش در سرینگر از خواب 
پرید؛ وقتی افراد خانواده پرده ها را کنار 
زدند، نیروهای مسلح پلیس را دیدند که 

خانه را محاصره کرده اند.
بانو، مادربزرگ محمد، گفت: آن ها 
گفتند که می خواهند نــوه ام را ببرند. 
خیلی ترسناک بود، انگار برای دستگیری 
یک شبه نظامی آمده بودند و وقتی این 
دانش آموز کالس دهم را می بردند او را 

وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار دادند.
محمد در ســلولی به همراه 15 نفر 
دیگــر بوده اند که برخی هم ســن او و 
برخی بزرگ تر یا کوچک تر بودند. یک 
دستشویی داخل همین اتاق برای همه 
تعبیه شده بود و به گفته محمد وقتی غذا 
برای آن ها آورده می شد، بوی فاضالب 

مانع غذا خوردنشان می شد.
محمد گفت که در طــول 15 روز 
بازداشــت همواره از ســوی نیروهای 
امنیتــی تهدیــد می شــد و  ضمن 
سوءاســتفاده از آن ها گفته می شد که 
اگر مقاومت کننــد طبق قانون امنیت 
عمومی بــه بیرون از کشــمیر تبعید 
می شــوند. به گفته خانــواده  محمد و 
بر اســاس مدارک تحصیلی وی که به 
الجزیره ارسال شده، او متولد سال 200۴ 

بوده و تنها 15 سال دارد.
عمر پسر 15 ســاله  دیگری که 11 
روز در بازداشت بوده می گوید: هر وقت 
صدای دری می شــنوم می ترسم که 

برای بردنم آمده باشــند. حتی صدای 
پارس سگ در شــب قلب من را به لرزه 

در می آورد.
قانون بی قانونی

در بســیاری از مــوارد، دولــت 
مشخصات افراد بازداشت شده زیر سن 
قانونی را باالی 1۸ سال ثبت می کند و تا 
خانواده افراد این موضوع را در دادگاه به 
اثبات برسانند، حداقل چند هفته سپری 

شده است. 
در منطقه شــمالی برامال، خانواده 
جاوید احمد خان دادخواستی را علیه 
بازداشت وی تحت قانون امنیت عمومی 
ارائه کردند؛ قانونی که از ســوی گروه 
حقوق بشــر ســازمان عفو بین الملل 

»قانون بی قانونی« توصیف شده است.
بر اساس مدارک تحصلی خان که باز 
هم از سوی الجزیره مشاهده شده، تاریخ 

تولد وی سال 200۳ عنوان شده است.
عمر بشیر نایکو، یک نوجوان دیگر 
از روســتای صوفیان مماندر تحت این 
قانون بازداشت شده اســت و سن او بر 

اساس مدارک 1۴ سال بیشتر نیست.
پلیــس در دادگاه ادعــای خانواده 
این فرد را رد کرد و از دادگاه خواســت 
که از وی تست پزشــکی بگیرند و سن 
دقیق وی را مشخص کنند.  با طوالنی 
شدن فرایند بروکراســی دادگاه نایکو 
همچنان در بازداشــت به سر می برد. 
با وجود تالش های بســیار خبرگزاری 
الجزیره، مقامات هند هیچ پاسخی در 

مورد بازداشت نوجوانان ارائه نکردند.

بازداشت گسترده نوجوانان توسط نظامیان هند ادامه دارد

سایه ترس و ناامیدی بر کشمیر
بازداشت نوجوانان زیر 

18 سال بخش دیگری از 
سرکوب های ادامه دار هند 

در بخش مسلمان نشین 
کشمیر است؛ پیش از این 

در خالل این سرکوب ها 
رهبران جدایی طلب و حتی 
سیاستمداران طرفدار هند 
از جمله سروزیر سابق هند 

نیز بازداشت شده بودند

در بسیاری از موارد، دولت 
مشخصات افراد بازداشت 

شده زیر سن قانونی را باالی 
18 سال ثبت می کند و تا 

خانواده افراد این موضوع را 
در دادگاه به اثبات برسانند، 

حداقل چند هفته سپری 
شده است

به دنبال ادامه خشونت ها در هنگ کنگ و به آتش کشیده شدن چند ایستگاه مترو، که فرماندار این منطقه آن را بی سابقه 
و ترسناک خوانده است، شبکه متروی این شهر از کار افتاد.

کری الم فرماندار منطقه خودمختار هنگ کنگ درباره خشونت های گسترده شب جمعه از سوی معترضان هشدار داد 
و تاکید کرد که کشورش با خشونت های غیرمنتظره مواجه است و نمی تواند بیش از این آن را تحمل کند.

وی درباره آشوب ها گفت که همه مردم از این خشونت ها ترسیده اند.
خشونت ها و اغتشاشات روز گذشته چند ساعت بعد از اعالم ممنوعیت استفاده از ماسک چهره برای پوشاندن صورت 

توسط معترضان شروع شد و بالفاصله به خشونت گرایید. 
به دنبال اعتراضات گسترده و تشنج در این شهر طی روز و شب جمعه، ناوگان متروی هنگ کنگ اعالم کرد که روز شنبه 

تعطیل است و سرویسی ارائه نخواهد داد. 
تعطیلی سیستم حمل و نقل هنگ کنگ که یکی از مراکز تجاری مهم جهان است 

ضربه جبران ناپذیری به اقتصاد این کشور خواهد زد.
شرکت متروی MTR می گوید، شبکه ریلی این شرکت که روزانه بیش از 5 میلیون 
نفر را جابجا میکند احتماال فعال در حالت تعلیق باقی خواهد ماند. این درحالیست که 

اغلب فروشگاه ها و مراکز خرید بزرگ نیز بسته است. 

انتخابات شورای ملی فدرال )پارلمان( امارات از صبح شنبه در سراسر این کشور در حالی آغاز شد که تعدادی از 
نامزدهای انتخاباتی در اعتراض به سیاست های دولت از رقابت در این انتخابات انصراف دادند.

خبرگزاری امارات)وام( با اعالم این خبر گزارش کرد که بنا به دســتور خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس امارات 50 
درصد کرسی های پارلمان به زنان اختصاص خواهد داشت.

شورای ملی فدرال امارات چهارمین قوه در این کشور است که ایفای نقش پارلمانی و ارائه مشورت به عنوان نماینده 
ملت را دارد، این شورا از چهل عضو تشکیل شده است که نیمی از اعضا را حاکمان امارات و نیم دیگر را مردم انتخاب 

می کنند و مهم ترین وظایف آن بازنگری در قوانین و ارائه توصیه به دولت فدرال است.
این انتخابات به صورت الکترونیکی و با نظارت کارکنان و ناظران دولتی برگزار می شود.

وبگاه العربی الجدید نیز در این باره نوشــت که نامزدهای انتخاباتی در طول 
تبلیغات انتخاباتی از پرداختن به مسائل سیاسی و اقتصادی ممنوع بوده و تنها 
به مسائل و مشــکالت مدارس، محیط زیســت و فضانوردی و غیره پرداختند 
همچنان که انتقاد علنی از سیاست های دولت خواه در عرصه سیاسی، اجتماعی 
یا اقتصادی ممنوع است و همین موضوع کناره گیری برخی کاندیداها را در پی 

داشت.

انتخابات مجلس امارات کلید خوردخشونت های هنگ کنگ  وارد مرحله خطرناک شد

دموکرات های مجلس نماینــدگان آمریکا به منظور 
دسترسی به اسناد و گزارش های مربوط به تماس تلفنی 
دونالد ترامپ با رئیس جمهور اوکراین برای کاخ ســفید 
احضاریه فرستادند. به گزارش پایگاه خبری هیل، رئیس 
سه کمیته مجلس نمایندگان آمریکا در نامه روز جمعه 
میک مولوینی رئیس دفتر کاخ سفید را از این احضاریه 
مطلع ساختند.  دموکرات ها به دنبال به دست آوردن اسناد 
و مدارک مربوط به تالش های دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا برای تحت فشار گذاشتن دولت اوکراین در انجام 
تحقیقات از جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق آمریکا 
هستند. االیجا کامینگز، رئیس کمیته نظارت و اصالحات 
مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه در یادداشتی 
هشدار داده بود که اگر کاخ ســفید تا پایان روز یکشنبه 

همکاری نکند این احضاریه را صادر خواهد کرد.
اما کامینگز و آدام شف، رئیس کمیته اطالعات و الیوت 

انجل، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان که 
رهبری این تحقیقات اســتیضاح را برعهده دارند اعالم 
کردند تا عصر جمعه هیچ پاســخی از سوی کاخ سفید 

دریافت نکردند.
آنها در نامه ای به مولوینی نوشتند: ما عمیقا متاسفیم که 
ترامپ، ما و ملت آمریکا را در چنین شرایطی قرار داده است 
اما اقدامات او چاره  دیگری برای ما جز صدور این احضاریه 

باقی نگذاشته است.

یک دیپلمات اروپایی خاطرنشــان کرده اســت: 
محمد بن سلمان، ولیعهد ســعودی خواهان خروج از 
یمن است، از این رو ما باید راهی برای او جهت خروج 

آبرومندانه از یمن بیابیم.
خبرگــزاری رویترز بــه نقل از دو منبــع گزارش 
داده اســت، حمالت هوایی عربســتان بــه مناطق 
انصاراهلل به طور گســترده ای کاهش یافته است و این 
می تواند در زمینه دستیابی به راه حل در آینده نزدیک 
امیدوارکننده و شاخصی خوشبینانه باشد. یک مسئول 
منطقــه ای آگاه نیز گفت: ســعودی ها در حال حاضر 
پیشنهاد حوثی ها را بررسی  می کنند؛ پیشنهادی که 
دیپلمات های غربی برای متقاعد کردن ریاض جهت 
تغییــر روند مورد اســتفاده قرار داده انــد. یک منبع 
افزود، به نظر می رسد ســعودی ها با روی باز پذیرای 
این پیشنهاد هســتند. یک مقام نظامی برجسته در 

یمن نزدیک به انصاراهلل نیز گفت: سعودی ها تماسی 
را با مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن 
از طریق طرف سومی برقرار کردند اما به توافق منجر 
نشد. اما منابع رای الیوم ترجیح دادند که طرف سومی 
در ارتباط با المشــاط در میان نباشــد و فقط تماس 
مستقیمی با او برقرار شده باشد در همین حال برخی 
منابع دیگر گفتند، کانال هــای ارتباطی بین ریاض و 

انصاراهلل از طریق بیروت انجام می گیرد.

احضاریه کنگره آمریکا به کاخ سفید با موضوع اوکراینبن سلمان درجست وجوی راهی برای خروج آبرومندانه از یمن
خبرخبر


