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در این کشور شد .مقتدی صدر نیز که بر خالف
گذشته،هیچ فراخوانی نداده بود،حضور اعضای
فراکسیونش(۵۴نفر) در پارلمان عــراق را تا
زمان ارائه یک برنامه جامع دولتی برای اصالح
اوضــاع ،معلق کرد و از دیگر احزاب نیز خواست
چنینکنند.

تحلیل روز
دکتر ابوذرگوهری مقدم

international@khorasannews.com

استیضاحیعلیهدموکراتها!
دموکراتهادرنهایتبهرغممخاطراتبسیار،فرایند
استیضاح ترامپ را کلید زدند و عم ً
ال سر دوراهی
گرفتار شدند که آثار آن بر سیاست آمریکا و حزب
دموکراتچندانروشننیست.رونداستیضاحیکه
احتمال موفقیت آن بسیار کم است و صرف ًا باهدف
اقناع مردم آمریکا به نداشتن صالحیت و کفایت
منتقدان استیضاح،
ترامپ آغازشده است .از دید
ِ
با توجه به زمانبر بودن ،این فرایند نوعی انحراف از
مسیر اصلی برنامههای دموکراتها و ورود به عرصه
منازعات بینتیجه سیاسی محسوب می شود .این
روند احتما ًال رأی جمهوریخواهان را به حمایت از
حزب بهپای صندوق خواهد آورد و در صورت موفق
نشدن استیضاح احتما ًال ایــاالت مردد را به سمت
ترامپ سوق خواهد داد .از سوی دیگر استیضاح
باعثبسیجحامیانمالیترامپونیزسببمیشود
حمالت ترامپ به بایدن بهشدت افزایش یابد و
درنهایت شکست استیضاح باعث میشود ترامپ
ادعای پیروزی کند و در دوم احتمالی ریاست خود،
غیرقابلمهار شــود .بنابراین مخالفان استیضاح
معتقدند در سال آخر ریاست جمهوری ترامپ ،باید
قضاوترابهمردمسپردودراینروندازطریقسیاسی
مداخله نکرد .درمجموع صحنه داخلی آمریکا در
یک سال باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری
بسیارمتشنجاستوآثارایندوقطبیشدیدورقابت
سیاسیبرنتایجانتخاباتمشخصنیست.طرفها
ابزارهایقدرتمندیدراختیاردارندوسعیمیکنند
ازاینابزارهابرایجلبآرایمردماستفادهکنند.هنر
دموکراتها این است که بتوانند جامعه آمریکایی را
با خود همراه سازند و در این راه با رئیسجمهوری
مواجههستندکهکارنامهاقتصادیوعملکردمطلوبی
دارد .در این میان ایاالت مردد ،نقش حساستری
خواهند داشت و نوع بازی دموکراتها در مواجهه با
اقداماتترامپتأثیرگذارخواهدبود.سیاستداخلی
همچنان عامل اصلی بــرای تعیین رئیسجمهور
آمریکاست مگر آن که ارزیابی ترامپ آن باشد که
نیازمندکمکازسیاستخارجیاست.

نمای روز

بالونقاتل!
در نخستین ســالــگــرد قتل جــمــال خاشقچی،
روزنــام ـهنــگــار و منتقد ســعــودی ،تظاهراتی در
لندن علیه ولیعهد عربستان برگزار شد .گروهی
از تظاهرکنندگان در میدان ترافالگار در مقابل
نمایشگاهملیلندنبالونیرابهشکلوهیئتمحمد
بن سلمان ،ولیعهد عربستان باال بردند ،شعارهایی
علیهاوسردادندواوراقاتلخواندند.

▪اعتراضهاخودجوشاست؟

کدامدستهایپنهانمطالباتمعیشتیعراقیهارابهآشوب
تبدیلمیکند؟

پشتپردهناآرامیهادرعراق

کامیار-عراق در آستانه اربعین حسینی سال
 ۱۴۴۱روزهای متفاوتی با سالهای گذشته را
پشتسرمیگذارد؛اعتراضوتظاهراتیکهظاهرا
رهبر ندارد ،ظاهرا مردمی است ،ظاهرا مستقل
است اما در ابعاد مختلف ،سؤالبرانگیز است.
این تظاهرات و اعتراض خیابانی ،از روز سهشنبه
نُهممهر(اولاکتبر)آغازشدودیروزجمعهچهارم
اکتبر،چهارمینروزمتوالیاعتراضهاییبودکه
البتهروبهکاهشاست.استانهایبغداد،نجف،
کربال ،ذیقار (ناصریه) ،میسان (عماره) ،بابل
ِ
(ح ّله) و بصره تاکنون شاهد تظاهرات و اعتراض
بود ه اند و اخباری نیز از اعتراض در «کوت» مرکز
استانواسطمنتشرشدهاست.مناطقیکهشاهد
اعتراض است ،جز بغداد ،به مناطق شیعهنشین
معروفاست.هرچندشایعاتیدرخصوصانتقال
برخی افراد از غرب عراق به برخی از این استانها
برای حضور در تظاهرات منتشر شده اما به نظر
میرسد مناطق اهل سنت تا االن شاهد چنین
اعتراضهایی نبوده است.اعتراض هایی که
تاکنون19کشته وبیش از600زخمی داشته
است .از گزارشهای متعدد رسانههای عراقی و

همچنین شعارهایی که معترضان در تظاهرات
سر میدهند ،روشن است که خواسته اصلی آنان
رفع مشکالت اقتصادی و در وهله دوم ،مبارزه
با فساد سیاسی است .رفع بیکاری از مهمترین
خواستههای جوانان و پس از آن تأکید بر بهبود
خدمات دولتی که شامل آب و برق و دیگر امور
خدماتیدولتمیشود،ازعللاعتراضهاست.اما
اینکهبرخیالبهالیاینشعارهاعلیهایرانشعار
بدهند نشاندهنده پشتپرده و ماهیت حامیان
این وضعیت است،با این حال منابع امنیتی عراق
میگویندبهرغمبرگزاریتظاهراتمسالمتآمیز
برای چهارمین روز متوالی ،اوضــاع امنیتی در
شهرهای عــراق تحت کنترل آنهاست و جای
هیچ نگرانی نیست.همزمان،شبکه المیادین به
نقل از استاندار نجف از بازداشت گروهی در این
استانخبردادکهقصدداشتندآیتا...سیستانی
مرجعیت دینی در عراق را ترور کنند.المیادین به
جزئیاتبیشتریاشارهنکرد.دراینمیان«،احمد
الصافی»نمایندهآیتا...سیستانیدرخطبههای
نمازجمعهشهرکربال،بادعوتازمسئوالنعراقی
برای مبارزه با فساد ،خواستار اصالحات واقعی

فراخبر

هرچندبرخیدرعراقتالشمیکننداعتراضات
رابدونرهبرسیاسینشاندهندوبگویندمستقل
و کامال مردمی است ،اما با وجود برخی نشانهها،
قطعا خودجوش نیست به چند دلیل -۱:اوضاع
نابهسامانمعیشتیواقتصادیکهعلتاعتراضها
معرفی شــده ،پدیده نوظهور و جدیدی نیست
که سبب انفجار خشم مردم شود -۲.افشاگری
رهبر جنبش مقاومت عصائب اهل الحق بیش از
یک ماه پیش؛ چهارم شهریور ماه ( 26اوت) قیس
الخزعلی در دیــداری رسانهای گفت که برخی
جریانهای داخلی سیاسی عراق با قدرتهای
خارجی در حال تدارک تظاهراتهایی هستند
چونازسیاستخارجیعراقناراضیاند.مشکل
در «معامله قرن» است .مطلوب شان این است
که این دولت را مطیع خود کنند ...بنابراین در
عراق ما دوباره شاهد تظاهرات خواهیم بود .این
تظاهراتها هم قرار است ماه دهم (اکتبر) شروع
شود.اگردوستداشتید،اینحرفمراثبتکنید.
این حرف من تحلیل نیست ،اطالعاتی است که
دارم .این کار را هم از شبکههای اجتماعی شروع
می کنند تا آن را خواسته افکار عمومی وانمود
کنند اما در حقیقت رهبر آن طرفهای خارجی
هستند .اکنون اگر به تاریخ شروع تظاهراتها
نگاه کنیم میبینیم که آغاز آن از سهشنبه اول
ماه دهم (اکتبر) است؛ همان که الخزعلی گفته
اســت -۳.دعــوت برای تظاهرات و اعتراض ،از
یک ماه پیش در شبکههای اجتماعی در فضای
مجازی آغاز شده و عموم کسانی که دعوتهای
تند و تحریکآمیز داشته انــد ،به نوعی بعثی یا
مرتبط با حزب بعث بودهاند .با آغاز تظاهراتها،
رغد صدام ،دختر دیکتاتور معدوم بعثی عراق،
در توئیتی از این اعتراضها حمایت کرد و آنان
را «نسل قادسیه» خواند و نوشت« :کل عراق با

شماست» و «خــدا شهدای ما را رحمت کند».
 -۴طرح پیشنهادی عربستان به دولت ترامپ
برای ناآرام کردن تهران ،بغداد و بیروت؛ این طرح
که روزنامه االخبار لبنان آن را فاش کرده نشان
میدهد سه کشور ایران ،عراق و لبنان هدف این
طرحهستندکهاساسآنتحریکرسانهایافکار
عمومی برای رسیدن به تظاهرات و اعتراضهای
خیابانی و در نهایت تضعیف دولت مرکزی است.
-۵همزمانشدنتظاهراتهاباآغازحرکتمردم
برایراهپیماییاربعین،اصالاتفاقینیست.آغاز
این آشوب یک تیر و چند نشان است؛ اول آن که
راهپیمایی اربعین تحت الشعاع قرار میگیرد و از
سوی دیگر مقدمه برای ساقط شدن دولت عادل
عبدالمهدی که هنوز یک ساله هم نشده ،فراهم
میشود؛ دولــت عــادل از دو جهت بسیار تحت
فشارآمریکاقرارگرفتهاست؛اولآنکهدولتاوبر
خالفدولتسابق(حیدرالعبادی)عالوهبرنگاه
بهغرب،بهشرقهمنگاهداردوبهتازگیازسفری
رسمی از چین بازگشت که حاصل آن توافقهای
متعدد تجاری و اقتصادی بود .نکته مهم تر دیگر
این که دولت او به تازگی آشکارا اعالم کرد که
رژیم صهیونیستی عامل حمله به مواضع الحشد
الشعبی است؛ موضعی که خودبهخود به معنای
عزمبغدادبرایمقابلهبااینحمالتاست.

توئیت روز

تمساح،ماروترامپ!
دونالد ترامپ در توئیتر :رسانه ها سعی در فروش
این مطلب دارنــد که من قصد داشتم مرزهای
جنوبی را با مار و تمساح و حصار الکتریکی و
نیزههای تیز پر کنم  .ممکن است درباره امنیت
مرزی سختگیری کنم ،اما نه به این حد! رسانه
ها دیوانه شدهاند .خبرجعلکنها !

قاب بین الملل

▪دستهایپنهاندرآشوب

خبرگزاری عراقی «براثا» نیزدرباره رهبری این
تظاهراتسهدستهزیررامعرفیمیکند:نخست؛
رهبرانپیشینوجدیدحزبمنحلهبعثعراقکه
وظیفه آنان ،درگیری هنگام افزایش تنش است.
دوم؛ «الصرخیه» ،این ها ،گروهی هستند که با
عناصرحاضردرسفارتهایانگلستانوهلنددر
بغداد ارتباط دارند .وظیفه آنان ،توزیع اعالمیه و
نوشتن شعارهایی علیه مرجعیت عالی نجف به
ویژهحضرتآیتا...العظمیسیدعلیسیستانی
مرجع عالی قدر شیعیان است.سوم؛ گروهی از
سلبریتیهای عراقی که مسئولیت اظهارنظر در
شبکههای ماهوارهای و اجتماعی داخل و خارج
از عراق را بر عهده دارند که اگر اینترنت قطع شد،
ازطریقشبکههایماهوارهایبتوانندبهتبلیغات
خودادامهدهند.

پارلمانمیمونها!

تابلوی نقاشی جنجالی بنکسی درباره مجلس
عوام بریتانیا موسوم به "پارلمان میمون ها" در
یک حراج درلندن به قیمت بی سابقه  ۱۲میلیون
دالر فروخته شد.

چهره روز

خبر مرتبط

آنسویپیامتلویزیونیعبدالمهدی

سعودیها؛پیشتاز ایجادناامنیدرعراق

سید رضا قزوینی غرابی-پیام تلویزیونی عادل عبدالمهدی به معترضان پیش از انتشار هم
مشخص بود که حاوی نکته قابل توجهی نیست.هدف از صدور پیام نخست وزیر مشخصا آرام
کردنمعترضانخشمگینوتفهیمایننکتهبهآنانبودکهریشهمشکالتمتراکمموجودبهدولت
یکسالهاوبازنمیگردد.اوگفت:راهحلهایجادویینداردوآرزوهاییکهطیدهههایگذشته
تاکنون محقق نشده در یک سال قابل تحقق نیست .جالب این که وی خواسته های مردم را آرزو
نامیدوبرایآنکهفقطنظامسیاسیبرآمدهاز ۲۰۰۳تاکنونرامقصرمحققنشدنآرزوهامعرفی
نکند ،از آرزوهای محقق نشده در طول دهه ها سخن گفت!او با دفاع از اقدامات امنیتی اتخاذ
شده و برخورد با معترضان گفت :اتخاذ این تصمیمات سخت بود اما چاره ای نبوده است.عالوه
بر این عبدالمهدی اعالم کرد به خانواده های با درآمد بسیار پایین حقوق ماهانه پرداخت خواهد
شد!عبدالمهدیهمچنینمدعیشددرکاخزندگینمیکندوموانعبتنیدرخیابانهایبغداد
وبرخیمناطقمنطقهسبزرابرداشتهاست!هرچندکهویدربخشیازپیامخودازرهبراناحزاب
و پارلمان خواست تا به او اجازه دهند اصالحات وزارتی را بدون دخالت و بدون اعمال سیستم
محاصصه(سهمیهبندی)انجامدهد،اما آشکاراستکهپیامتظاهراتواهدافمعترضانرادرنیافته
یادراتخاذگامهایاولیهبرایتحققآنهاناتواناست.اخراجهزارکارمندفاسدوپرداختحقوق
بهخانوادههایفقیرراهحلهاییموقتوناچیزدربرابرمطالباتمردماست.اصالحاتبنیادینیا
تغییر مسالمتآمیزساختارسیاسیعراقاستکهمانعتکراراعتراضاتخونینمشابهخواهدشد.

نتایج بــررس ـیهــای انــجــامشــده
تـــوســـط بـــرنـــامـــههـــای تحلیل
پیا مهای توئیتر نشان میدهد
 ۷۹درصد از پیامهای منتشرشده
با «#العراق_ینتفض» (آیا عراق به
پا می خیزد ؟)مربوط به کاربران
سعودی است.الگوی فعالیت این
حسا بهای کاربری به گونهای
است که شائبهها درباره احتمال
اداره آن ها توسط «روباتها» یا «ترولهای» توئیتری را تقویت میکند .پیش از این گزارشهایی
درباره توسل رژیم عربستان سعودی به «روباتها» و همچنین «ترولهای» مجازی برای انتشار
پیامهایی در حمایت از این رژیم منتشر شده بود.نیویورکتایمز در گزارشی سال گذشته از
تشکیل نهادهایی موسوم به «مزرعههای ترول» در ریاض برای ساکت کردن مخالفان آلسعود
در فضای مجازی و انتشار پیامهایی در حمایت از آن ها خبر داده بود .رسانههای بینالمللی
همچنین فاش کردهاند یکی از پروژههای «جمال خاشقچی» ،روزنامهنگار منتقد سعودی که
سال گذشته ترور شد ،مبارزه با ارتش ترولها و روباتهای رژیم سعودی بود.

مصر
فرستادهویژهسابقآمریکابهاوکراینبهعنواناولینشاهدرسواییشهادتداد

سرکوبمخالفاندولتسیسیهمچنان
ادامه دارد

پای«پنس» همبه«اوکراینگیت» بازشد

مصر؛زندانبزرگمنتقدان
برخالف ادعاهای "عبدالفتاح سیسی"  ،دولت وی
با توسل به زور ،هــزاران تن از مخالفان را دستگیر
و اعتراضات را سرکوب کــرده است.این سرکوب
ها به نحوی بــوده که سازمان عفو بین الملل در
بیانیه ای اعــام کــرد :ایــن کشور به زنــدان بزرگ
منتقدان تبدیل شــده است.استقرار ده ها هزار
نیرویامنیتیدربسیاریازمناطقمصربرایمقابله
با معترضان ،دستگیری های گسترده نویسندگان
منتقد السیسی ،اعدام مخالفان ،اعمال محدودیت
های امنیتی در بسیاری از مناطق و برخوردهای
خشونت آمیز از سیاست هایی اســت که هیئت
حاکمه مصر بــرای سرکوب اعتراض ها در پیش
گرفته و خط بطالنی بر ادعــای سیسی مبنی بر
وجود آزادی های سیاسی و اجتماعی در این کشور
کشیده است .براساس آمارهای منتشر شده ،بیش
از  15هــزار تن از معترضان به دولــت السیسی به
عناوین مختلف اتهامی در زندان هستند.به موازات
تشدید اعتراضات مردمی در مصر طی روزهــای
اخیر،سرکوبهانیزشدتیافتهاست.مصرازحدود
 15روز پیش صحنه تظاهرات گسترده و سراسری
شهروندان است .معترضان خواهان کناره گیری
ژنــرال عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر از
قدرت هستند.تظاهرات روزهای اخیر در مصر در
اعتراض به سیاست های سرکوب گرایانه نیروهای
امنیتی و دولتی و نیز به دعوت "محمد علی" بازیگر و
پیمانکارپیشینارتشاینکشورکهاکنوندراسپانیا
اقامت دارد ،آغاز شده است.محمد علی با افشای
فساد گسترده عبدالفتاح السیسی و خانواده وی،
تظاهرات مردم علیه دولت مصر را خواستار شد .در
این اعتراضات که از  20سپتامبر آغاز شده است،
هزاراننفربازداشتشدهاند.
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هنگکنگاستفادهاز«ماسکچهره»رادرتظاهراتممنوعکرد

کاسهصبرپکنلبریز شد

کاسه صبر دولــت پکن از ناآرامی های سه
ماهه در منطقه ویژه هنگ کنگ لبریز شده
است؛اعالمنارضایتیکهمیشددرخشونت
پلیس علیه معترضان و استفاده از گلوله
جنگی به جای گلوله پالستیکی و گاز اشک
آور برای متفرق کردن آن ها ،مشاهده کرد.
خشونتی که در هفتادمین سالگرد تاسیس
حکومت کمونیستی چین یک کشته به جا
گــذاشــت .حــاال «کــری لــم» ،رئیس اجرایی
هنگ کنگ در تالش برای مقابله با افزایش
مــوج اعتراضات ضد دولتی با استفاده از
قانون شرایط اضطراری که در زمان استعمار
بریتانیا بر هنگکنگ اجرا میشد ،استفاده
از «ماسک» را در این اعتراضات ممنوع کرده
است .معترضان عموما به دو دلیل از انواع
ماسک استفاده می کردند .عده ای از ماسک
هایمجهزفیلترداربههمراهعینکشنابرای
«پوشاندن چهره» و «محافظت» در برابر گاز
فلفلوگازاشکآورشلیکشدهتوسطپلیس
استفاده می کردند و عده ای دیگر با استفاده
ازماسکهایطبیمعمولییاماسکچهره،
صرفاچهرهشانرامیپوشاندند.ایناقدامات

در حالی است که دولت چین از مجهزترین
ابزاروامکاناتعکسبرداریوتشخیصچهره
(دوربین های متعدد و به کارگیری سیستم
هوش مصنوعی) در سراسر این کشور برای
کنترل بر شهروندانش استفاده می کند.
ممنوعیت جدید شامل پوشاندن صورت به
هرشکلیحتیبانقاشیکردنمیشود.تنها
افرادیکهبهدالیلبهداشتیماسکمیزنند
یا شغل آنها ،این کار را ایجاب میکند ،از
این قانون مستثنا خواهند بــود .قــرار است
این ممنوعیت از امــروز (شنبه) اجــرا شود.
خانم کری لم گفته که این خشونتها «باعث
نابودی شهر شــده» و مقامات «نمیتوانند
اجازه دهند که وضعیت بدتر و بدتر شود ».بر
اساسقانونمنعپوششصورت،متخلفانبه
پرداختجریمهایتا ۲۵هزاردالرهنگکنگ
(حدود  ۲هزار و  ۹۰۰یورو) یا حبس تا یک
سال محکوم خواهند شد .به نوشته روزنامه
اورینتال دیلی در این قانون همچنین امکان
تمدید بازداشت موقت افراد نیز مطرح شده
است.مدتقانونیبازداشتموقتهماکنون
درهنگکنگ۲۴ساعتاست.

اوایـــل مــاه ژوئـــن «والدیــمــیــر زلنسکی» تــازه
رئیسجمهور اوکراین شده و بهدنبال کسب
حمایت واشنگتن بود .اماد ر آن زمان ،ترامپ به
معاونش مایک پنس اجازه نداد در مراسم آغاز
دولتاوشرکتکند.ایندرحالیبودکهمقامات
کاخ سفید در تالش بودند شرکت در این مراسم
را در برنامه معاون ترامپ بگنجانند .ماهها بعد،
ترامپ از پنس استفاده کرد تا به زلنسکی بگوید
تا زمانی که اقدامات شدیدتری در مبارزه با فساد
صورتندهد،کمکهایآمریکابهاوکراینمعلق
خواهد ماند .این اقدام که پس از تماس تلفنی
 25جــوالی ترامپ با زلنسکی رخ داد ،باعث
شد مقامات اوکراین متوجه شوند که اقدام علیه
فساد قــرار است تحقیق دربــاره معاون پیشین
رئیسجمهور« ،جــو بــایــدن» و پسرش «هانتر
بایدن» را نیز دربرگیرد .حاال پای مایک پنس هم
پس از ترامپ ،جولیانی و پمپئو به رسوایی اخیر
واشنگتن در قالب پرونده «اوکراین گیت» باز
شده است .عالوه بر این بر اساس اسناد منتشر
شده از سوی سه کمیته کنگره آمریکا که فرایند
تحقیقات برای استیضاح دونالد ترامپ ،رئیس
جمهوراینکشوررابهپیشمیبرند،سهدیپلمات
آمریکایی شامل «گـــوردون ساندلند» ،سفیر
آمریکا در اتحادیه اروپا« ،کورت وولکر» ،فرستاده
ویژه سابق آمریکا به اوکراین و «بیل تیلور» ،سفیر
موقت آمریکا در کییف در جریان مکاتبات از ماه
ژوئیه تا اوایل سپتامبر به دولت اوکراین بوده اند.
این اقدام نشان میدهد که دیپلماتهای ارشد
آمریکا چگونه وادار شده بودند در هفتههای
اخیر سیاست خارجی آمریکا را در راستای برنامه
سیاسی ترامپ به اجرا درآورند .کورت وولکر،

فرستاده ویژه سابق آمریکا به اوکراین به عنوان
اولین شاهد رسوایی «اوکراین گیت» روز پنج
شنبه به کنگره رفت و شهادت داد .عالوه بر این
فاش شده که ترامپ  ۲۰می ( ۲۰۱۹مصادف
با  ۲۳اردیبهشتماه) «ماری یووانویچ» ،سفیر
سابق آمریکا در اوکراین رابه دلیل این که برای
مجاب کردن اوکراین به پیشبرد تحقیقات فساد
از جو بایدن ،کم کاری کرده ،از این سمت برکنار
کرد .حاال به نظر می رسد فشارهای واشنگتن به
کییفجوابدادهاست.زیرادیروزدادستانکل
اوکراین اعالم کرد :هانتر بایدن و شرکت گازی
موسوم به «بوریسما» که وی عضو هیئت مدیره آن
بوده ،با حدود  15پرونده کیفری در این کشور
مرتبطهستند.

سرقتخاکسترگاندی
یک روز پس از جشن صد و پنجاهمین سالگرد تولد
مهاتماگاندی،رهبراستقاللطلبهند(درروزدوم
اکتبر) ،پلیس هند از سرقت کــوزهای که بخشی از
خاکستر پیکر وی در آن نگهداری میشد ،خبر داده
است.سارقان پوستری از گاندی پخش کردند که
بر آن عبارت «ضد ملت» دیده میشد .این پوسترها
در ایالت «مدیا پرادش» در هند مرکزی پخش شد.
بیشتر هندیها گاندی را پدر ملت میدانند اما
برخیهندوهایتندرواورامتهممیکنندکهبهخاطر
مسلمانان ،به هندوها خیانت کــرده اســت .شیوه
گاندیدرسیاست،بهپرهیزازخشونتمعروفشد.
اوباهمینشیوهچنددههبااستعماربریتانیامبارزهو
درسال ۱۹۴۷بریتانیا،استقاللهندرااعالمکرد.
گاندی همچنین در پی آن بود که بین مسلمانان
و هندوها آشتی برقرار کند و این موضوع ،خشم
هندوهای افراطی را برانگیخت .سرانجام در ۳۰
ژانویه« ۱۹۴۸ناتورامگودسه»یکهندویافراطیبا
شلیکچندگلولهبهزندگیاوخاتمهداد.پسازمرگ
گاندی،خاکستراودربخشهاییازهندپخششد.

فرانسه

بــه مــنــظــور هــشــدار دربـــــاره مـــوج روزافـــــزون
خودکشیها و در اعتراض به کمبود امکانات،
شرایط بازنشستگی و شرایط بد کار ،بیش از ۲۷
هزار نیروی پلیس فرانسه در "راهپیمایی خشم"
در پاریس شرکت کردند .از ابتدای سال ،۲۰۱۹
 ۵۲پلیس در فرانسه به زندگی خود پایان دادند.

