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*سرکیس نعوم
نهادهای قانونی و اداری و قضائی و تا اندازه 
ارتش،  استثنای  به  لبنان،  کشورِ  امنیتِی  بسیاری، 
از هم پاشیده است، و حتی در حال حاضر هم 
در یک کمای شدید به سر می برد. ارتش هنوز 
استوار باقی مانده، که دلیل آن به به خاطر امتناع 
طایفه ها و مذاهب آن از فروپاشی است که من 
نامم، آن هم  لبنان می  آنها را مردم های حقیقی 
دلیل  به  اند  کرده  حفظ  را  خود  استقامت  اگر 
و  اند  گذرانده  سر  از  که  است  سختی  وضعیت 
طبیعی است که نگذارند وحدتشان از بین برود.

تماس  با  امسال  ساله،  یک  ای  وقفه  از  پس 
نعوم، روزنامه نگار مشهور  با سرکیس  هایی که 
او  یادداشت های  توانستیم  لبنانی داشتیم مجددا 
را دریافت کنیم. به دلیل پاندمی کرونا، وی سال 
گذشته به ایاالت متحده سفر نکرد و برای همین 
را  امریکا  از  دیدار  در  هایش  یادداشت  سلسله 
نیز منتشر نکرد. او گفت بعد از بیست سال سفر 
در  ای  وقفه  بار  نخستین  برای  امریکا  به  مداوم 
وی  بود.  کرونا  مسببش  که  شد  ایجاد  سفر  این 
گفت  داد  سردبیر  به  گذشته  سال  که  پیامی  در 
پا گیر بود که حتی  که کرونا به قدری دست و 
نداشت  وجود  نیز  ایالتی  بین  سفرهای  امکان 
برای همین هیچ کدام از برنامه هایش برای این 
سفر  اساس  از  همین  برای  و  نیافت  تحقق  سفر 
کرونا،  کردن  فروکش  با  امسال  اما  کرد.  لغو  را 
مقامات  با  توانست  و  متحده رفت  ایاالت  به  او 
و  قبل  کند.  وگو  گفت  امریکایی  فعلی  و  سابق 

توافقی  با  و  بودیم  تماس  در  او  با  سفر  از  بعد 
که با هم داشتیم سلسله یادداشت های مربوط به 
ایاالت متحده اش را در اختیار ما قرار داد. قتی 
مقام مسئول مهم سابق در یک از وزارتخانه های 
و  اسرائیل  موضوع  در  سالها  که  امریکا  کلیدی 
فلسطین کار کرد و از ابتدا تا آخر )تا شکست( 
از  و  بود  اسرائیل  و  اعراب  پرونده  موضوع  در 
و  شد  می  محسوب  رسمی  نه  و  عملی  عناصر 
پژوهشی  مهم  بسیار  مراکز  از  یکی  به  هم  اخیرا 
می  فعالیت  آنجا  در  و  شد  منتقل  امریکایی 
گفتم:  پرسید،  لبنان  اوضاع  درباره  من  از  کند، 
اندازه  تا  و  قضائی  و  اداری  و  قانونی  »نهادهای 
ارتش،  استثنای  به  لبنان،  کشورِ  امنیتِی  بسیاری، 
از هم پاشیده است، و حتی در حال حاضر هم 
در یک کمای شدید به سر می برد. ارتش هنوز 
استوار باقی مانده، که دلیل آن به به خاطر امتناع 
طایفه ها و مذاهب آن از فروپاشی است که من 
نامم، آن هم  لبنان می  آنها را مردم های حقیقی 
دلیل  به  اند  کرده  حفظ  را  خود  استقامت  اگر 
و  اند  گذرانده  سر  از  که  است  سختی  وضعیت 
طبیعی است که نگذارند وحدتشان از بین برود. 
تعصب  لحاظ  به  ارتش  های  نظامی  های"  "ژن 
طایفه ای و مذهبی و عشایری و قبیله ای و غیره 

تفاوتی با "ژن های" مدنی ها ندارد.
می رسد  نظر  به  این کشور  که  است   صحیح 
جمهور  رئیس  چراکه  است،  فعال  و  یکپارچه 
همه  و  نمایندگان  مجلس  و  وزیران  شورای  و 
نهادهای الزم امنیتی و مدنی را دارد، اما جوهره 

به  که  پاشیده  هم  از  استخوان  مغز  تا  عمال  اش 
دلیل فسادی  به  دالیلی که گفتم است، همچنین 
است که بر اکثریت نهادهای سیاسی کشور حاکم 

است.«
یا  ای  منطقه  خارجی  کشور  »هر  گفتم:  بعد 
جهانی هم برای خودش در داخل کشور پیروی 
پاره  چند  کشور  وحدت  شده  سبب  که  دارد 
متعدد  مذاهب  و  طوایف  که  و سبب شده  شود 
آنها  و  باشند  تکیه کرده  به خارج  کشور همیشه 
هم طبیعتا به دنبال منافع خود در لبنان و منطقه 

هستند نه منافع لبنانی ها.« 
سپس گفتم: »خالصه بگویم که لبنان 1943 از 
سال 1963 بعد از آن که به جایی برای حضور 
نیروهای مسلح فلسطینی تبدیل شد رو به سقوط 
رفت، مساله ای که مسیحی ها را نگران کرد و 
همچنان هم نگران هستند. آنها در آن موقع موفق 
شدند مسلمانان را راضی کنند که با آنها همکاری 
اتفاقی که سبب شد مسلمانان هم  باشند،  داشته 
و  شدند  خواستار  را  مسیحیان  مشترک  حقوق 

گفتند که آنها نیز در کشور اکثریت هستند. 
داد  تن  طائف  توافق  به  لبنان   1989 سال  در 
عربستان  حمایت  با  لبنان  پارلمان  نمایندگان  که 
سعودی و همراهی امریکا و تا اندازه ای فرانسه 
کشور  سه  این  حمایت  فقط  اما  رسیدند.  آن  به 
ها  لبنانی  به  اسد  حافظ  های  کمک  اگر  نبود، 
نبود این توافق حاصل نمی شد، او شرط کرد در 
قانونا  و  را روحا  توافق  این  صورتی مشروعیت 
و عمال به رسمیت می شناسد که دستگاه امنیتی 
دمشق بر آن مسلط شود، از عنجر در البقاع هم 

بر آن نظارت داشت.«
در آخر گفتم: »در سال 2005 فروپاشی کشور 
بعد از ترور یکی از مهمترین چهره های لبنانی، 
مجموعه  دو  سمت  به  کشور  حریری،  رفیق 
مسیحی – مسلمان و سنی – درزی پیش رفت. 
بعد از آن و بعد از ورود جمهوری اسالمی ایران 
به خط درگیری ها و موفقیت حزب اهلل در لبنان 
و همچنین موفقیتش در آزادسازی لبنان از اشغال 
اسرائیلی ها در سال 2000 به روشنی یک شکاف 
سنی – شیعی در کشور به وجود آمد که تا اآلن 
هم ادامه دارد و به دو طیف جریان 14 مارس و 
8 مارس رسیده است.«  طرف امریکایی من فقط 
نظر  این که  بدون  داد  به حرف هایم گوش می 
دهد با وجود این که می دانستیم اکثر این حرف 

را خیلی خوب می داند.

لبنان از هم پاشیده است
یکشنبه 15 آبان 1401      شماره  6405      سال  بیست و پنجم

بایدن:
 نگران نباشید، ایران 
را آزاد خواهیم کرد!

گردهمایی  یک  در  آمریکا  رئیس جمهوری 
مواضعی  طی  کالیفرنیا،  ایالت  در  انتخاباتی 
که  گفت  ایران،  وضعیت  درباره  مداخله جویانه 

این کشور را آزاد می کنیم!
یک  در  آمریکا  رئیس جمهوری  بایدن،  جو 
طی  کالیفرنیا،  ایالت  در  انتخاباتی  گردهمایی 
ایران،  وضعیت  درباره  مداخله جویانه  مواضعی 

گفت که این کشور را آزاد می کنیم!
تجمع  یک  در  که  وی  رویترز،  از  گزارش  به 
انتخاباتی برای »مایک لوئین« نامزد دموکرات در 
امور  در  دخالت  با  می کرد،  صحبت  سن دیه گو 
داخلی ایران گفت: »نگران نباشید، ایران را آزاد 
خواهیم کرد. آن ها به زودی خود را آزاد خواهند 

کرد«.
در  بایدن  مداخله جویانه  و  بی اساس  ادعا های 
حالی مطرح می شود که سیاست ها و تحریم های 
به ویژه در حوزه دارو و  ایران  این کشور علیه 
درمان، جان شمار زیادی از شهروندان ایران را 

به مخاطره انداخته است.
»شهباز شریف« 

پشت پرده ترور نافرجام 
عمران  خان بود

حزب تحریک انصاف پاکستان یک روز پس از 
سوءقصد به جان نخست وزیر پیشین این کشور، 
در بیاینه ای از عوامل پشت پرده این ترور پرده 

برداشت.
انصاف  تحریک  رویترز، حزب  از  گزارش  به 
نخست  عمران خان،  را  آن  رهبری  که  پاکستان 
نام سه  از  وزیر پیشین این کشور برعهده دارد، 
به  پاکستان  کنونی  وزیر  نخست  جمله  از  نفر 
عمران  نافرجام  ترور  پرده  پشت  عناصر  عنوان 

خان خبر داد.
که  پاکستان«  انصاف  »تحریک  حزب  دبیرکل 
سه  دارد،  برعهده  خان  عمران  را  آن  رهبری 
وزیر  نخست  شریف،  شهباز  جمله  از  مظنون 
فیصل  ژنرال  و  کشور  وزیر  ثنااهلل،  رانا  فعلی، 
به  را  پاکستان  نظامی  ارشد  فرمانده  یک  نصیر 
دست داشتن در ترور نافرجام عمران خان متهم 
کرده است.عمران خان نیز در نخستین نطق خود 
پس از سوءقصد به جان وی گفت: چهار گلوله 
خوردم. اطالعاتی دارم که چهار نفر نقشه ترورم 

را کشیده بودند.
سوءقصد  مورد  پاکستان  پیشین  وزیر  نخست 
از  نافرجام،  ترور  این  نتیجه  در  و  گرفت  قرار 
اینجا  را  سوءقصد  فیلم  شد.  مجروح  پا  ناحیه 

ببینید.
شبکه تلویزیونی اِسکای نیوز از کشته شدن یک 
نفر در جریان سوءقصد به جان عمران خان خبر 
داد و بی بی سی نیز مدعی شد که در این حادثه 9 

نفر از جمله عمران خان زخمی شده اند.
خان،  عمران  نافرجام  ترور  از  پس  روز  یک 
»فواد چودری« وزیر اطالعات سابق پاکستان در 
توییتر اعالم کرد که امروز پس از نماز جمعه یک 

تجمع اعتراضی سراسری برگزار می شود.
جمهوری چک سفارت 

خود در افغانستان را
 تعطیل می کند

دولت جمهوری چک، اعالم کرد تصمیم دارد 
سفارت خود در افغانستان را به صورت دایمی 

ببندد.
می گوید  چک  خارجه  وزیر  لیپوفسکی«  »یان 
که سفارت این کشور در کابل از اول ماه ژانویه 

)دی ماه( سال 2023 بسته خواهد شد.
پیشرفت  عدم  دلیل  به  سفارت  که  افزود  وی 

امنیتی در افغانستان بسته می شود.
به گفته وی، خدمات کنسولی جمهوری چک 
این  سفارت  توسط  افغانستان  شهروندان  برای 

کشور در اسالم آباد پاکستان انجام خواهد شد.
جمهوری  افغانستان،  پیشین  دولت  سقوط  با 
کابل  در  را  خود  سفارت  موقت  طور  به  چک 
میالدی   200۷ سال  در  چک  بست.جمهوری 

سفارتش را در کابل باز کرده بود.
اسرائیل به سمت 

افراط گرایی می رود
به  واکنش  در  صهیونیستی  رژیم  جنگ  وزیر 
پیروزی  و  رژیم  این  پارلمانی  انتخابات  نتایج 
و  تفرقه  سمت  به  اسرائیل  که  گفت  رقیبش 

افراط گرایی حرکت می کند.
و  صهیونیستی  رژیم  جنگ  وزیر  گانتس،  بنی 
رقیب اصلی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسبق 
این رژیم در انتخابات کِنست )پارلمان اسرائیل( 
با اشاره به شکست خود در این انتخابات اظهار 
کرد: این اتفاق به منزله تعطیلی و برای من دشوار 
انتخابات  نتایج  گفت:  حال  این  با  است.وی 
را  آن  باید  ما  و  است  ابهام  بدون  و  چشمگیر 
بپذیریم و به آن احترام بگذاریم و باید در سایه 

یک دموکراسی رفتار کنیم.
بنیامین  ائتالف  پیروزی  به  واکنش  در  گانتس 
فکر  من  کرد:  تاکید  نیز  انتخابات  در  نتانیاهو 
می کنم که اسرائیل به سمت تفرقه و افراطگرایی 
حرکت می کند و در چنین حالتی به یک حزب 
بیان  آن  از  پس  اظهارات  است.این  نیاز  میانه رو 
شد که کمیته انتخابات رژیم صهیونیستی جمعه 
دوره  پنجمین  و  بیست  نهایی  نتایج  اعالم  با 
انتخابات کِنست پیروزی ائتالف بنیامین نتانیاهو 

را تایید کرد.

سفید  کاخ  ملی  امنیت  شورای  سخنگوی 
رئیس  بایدن،  جو  اخیر  اظهارات  به  واکنش  در 
جمهور آمریکا گفت: او یکبار دیگر همبستگی ما 
را با معترضان ایران ابراز کرد؛ یعنی همان کاری 
که از ابتدا انجام داده است. ایجاد تغییر به عهده 

مردم ایران است.
ملی  امنیت  شورای  سخنگوی  کربی،  جان   
رئیس جمهور  بایدن،  اظهارات جو  از  کاخ سفید 
آمریکا که گفته بود »ایران را آزاد خواهیم کرد« 

عقب نشینی کرد.
در  تهران  وقت  به  جمعه  بامداد  بایدن«  »جو 
لوین«  »مایک  برای  تبلیغاتی  گردهمایی  یک 
نماینده دموکرات در شهر »اوشن ساید« در ایالت 

»کالیفرنیا« به هواداران خود گفت: »نگران نباشید، 
ما ایران را آزاد خواهیم کرد. آن ها به زودی خود 

را آزاد خواهند کرد.«
یک خبرنگار در کنفرانس خبری امشب از جان 
اظهارات  این  از  بایدن  جو  منظور  پرسید  کربی 
چه بوده است. او در پاسخ گفت: »او یکبار دیگر 
همبستگی ما را با معترضان ایران ابراز کرد؛ یعنی 
ایجاد  است.  داده  انجام  ابتدا  از  که  کاری  همان 
تغییر به عهده مردم ایران است. باید به عهده مردم 

ایران باشد که درباره آینده شان تصمیم بگیرند.«
خبرنگار  یک  سوال  به  پاسخ  در  همچنین  او 
»آن ها  که  بایدن  جمله  این  آیا  پرسید  که  دیگر 
به زودی خودشان را آزاد خواهند کرد« مبتنی بر 
آستانه  در  ایران  که حکومت  است  ارزیابی هایی 
چنین  از  نشانه ای  »ماهیچ  گفت:  است  سقوط 
چیزی نداریم.«سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 
بایدن واکنش  اظهارات  به  آبان  در سخنرانی 13 
نشان داد و گفت: »چند ساعت قبل مطلع شدم 
از  شاید  که  گفته  جمله ای  آمریکا  رئیس جمهور 
حواس پرتی اش بوده باشد. او گفته که ما بنا به 
آزاد کردن ایران داریم. آقای رئیس جمهور، ایران 
43 سال قبل آزاد شد و مصمم است به اسارت 
شد.  نخواهیم  شیرده  گاو  هرگز  ما  درنیاید.  شما 
ملت ایران بار ها مواضع خود را اعالم کرده است. 
نودی ها هم همین  امروز دهه هشتادی ها و دهه 

نگاه را دارند.«

ایجاد تغییر به عهده خود مردم ایران است

بیانیه گروه هفت ایران: 
نگران گسترش بی وقفه برنامه هسته ای ایران هستیم

نظامی  های  کمک  از  جدیدی  بخش  پنتاگون 
 400 تسلیحاتی  بسته  کرد.  اعالم  را  اوکراین  به 
میلیون دالری شامل تانک های دوران شوروی، 
پهپادهای  و  قدیمی  هوایی  ضد  های  موشک 

کامیکازه مینیاتوری.
سخنگوی  سینگ،  آرتی،سابرینا  از  گزارش  به 
این  گفت،  خبرنگاران  به  آمریکا  دفاع  وزارت 
بسته که از طرح 3 میلیارد دالری پنتاگون برای 
کمک به اوکراین گرفته شده است، "نشان دهنده 
آغاز یک فرآیند قراردادی برای ارائه قابلیت های 

اولویت دار اضافی به اوکراین است."
پنتاگون تسلیحات و تجهیزات را برای اوکراین 
مستقیمًا از شرکت ها و تامین کنندگان تسلیحات 
تانک   45 شامل  بسته  این  کند.  می  خریداری 
که  است  شوروی  دوران  شده  بازسازی   ۷2-T
از جمهوری چک  ایاالت متحده و هلند  توسط 
برای  همچنین  بودجه  است.  شده  خریداری 
قدیمی  هاوک  هوایی  بازسازی موشک های ضد 
ایاالت متحده برای استفاده توسط نیروهای کی 
یف، و تعمیر 250 خودروی زرهی M111۷، که 
می  استفاده   1990 دهه  از  متحده  ایاالت  توسط 

قایق  است.اوکراین همچنین 40  ارائه شده  شد، 
تندروی نظامی، 1100 پهپاد "کامیکازه" فونیکس 
برای  گوست)Phoenix Ghost ( و بودجه 
خواهد  دریافت  تجهیزات  نگهداری  و  آموزش 
رئیس  بایدن،  جو  آمدن  کار  روی  زمان  کرد.از 
متحده  ایاالت   ،2021 سال  در  آمریکا  جمهور 
به  نظامی  کمک  دالر  میلیارد   18.9 از  بیش 
بودجه  برابر  از سه  بیش  که  است  داده  اوکراین 
نظامی قبل از جنگ این کشور بوده است. بایدن 
از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه در ماه فوریه 
بیش از 65 میلیارد دالر برای کمک های اقتصادی 
و نظامی به اوکراین اختصاص داده است و انتظار 
می رود کنگره الیحه کمک بزرگ دیگری را قبل 
از شروع دوره جدید آن در ژانویه تصویب کند 

که احتماالً به 50 میلیارد دالر می رسد.
هجوم  این  که  است  داده  هشدار  روسیه 
هفتگی  تقریبًا  بسته های  در  که  غربی  تسلیحات 
عرضه می شود، درگیری در اوکراین را طوالنی تر 
می کند و شرایط نهایی را برای کی یف سخت تر 
می کند  و در عین حال ایاالت متحده و متحدان 

ناتو را شریک دوفاکتوی این جنگ می کند.

در  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول 
اخیر  حوادث  از  را  هسته ای  توافق  اظهارنظری 
ایران جدا توصیف کرد، اما گفت که تحول تازه ای 

در مذاکرات وین رخ نداده است.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا در اظهارنظری توافق هسته ای را از حوادث 
اخیر ایران جدا توصیف کرد، اما گفت که تحول 

تازه ای در مذاکرات وین رخ نداده است.
روز  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول 
خارجه  امور  وزرای  نشست  حاشیه  در  جمعه 
کشور های عضو گروه هفت در آلمان این مطلب 
را بیان و ادعا کرد: مذاکرات در بن بست قرار دارد 

و هیچ چیز جدیدی وجود ندارد.
از  را  خود  قوی  حمایت  باید  شد:  مدعی  وی 
تظاهرکنندگان و به ویژه زنان ]در ایران[از تالش 
برای جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک قدرت 

هسته ای متمایز کنیم.
سپس  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول 
ادامه داد: امروز وزرای امور خارجه گروه هفت 

مرکزی  آسیای  و  ایران  آفریقا،  وضعیت  درباره 
وزیر  با  من  افزود:  وی  کرد.  خواهند  گفتگو 
امیرعبداللهیان[گفتگو  ]حسین  ایران  امور خارجه 
سرکوب  دلیل  به  را  اروپا  اتحادیه  محکومیت  و 
تظاهرکنندگان در پی کشته شدن مهسا امینی اعالم 

کردم.
بورل اشاره کرد که اتحادیه اروپا در این زمینه 
و همچنین ادعای بکارگیری پهپاد های ایرانی در 
جنگ اوکراین که بار ها از سوی مقامات کشورمان 
وی  است.  کرده  وضع  را  تحریم هایی  شده،  رد 
ارسال  که  شد  مدعی  غرب  اتهامات  تداوم  در 
پهپاد های ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ 
اوکراین نقض قطعنامه سازمان ملل بشمار می رود.
ادعایی  حمایت  به  اشاره  با  اروپایی  مقام  این 
تکرار  اوکراین  ایرانی و مردم  معترضان  از  غرب 
کرد: از ایران می خواهیم که از ارائه تسلیحات به 
روسیه خودداری کند. ایران آن را رد می کند، اما 
اوکراینی ها شواهدی مبنی بر استفاده از پهپاد ارائه 

می دهند.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:

مذاکرات در بن بست است؛ هیچ چیز جدیدی وجود ندارد

وزرای امور خارجه گروه هفت روز جمعه با 
جوسازی ها  تداوم  در  مشترک  بیانیه ای  صدور 
گرفته  صورت  تعلل  که  کردند  ادعا  ایران  علیه 
از سوی تهران، مانع رسیدن به توافق نهایی وین 
آن ها  است.  شده  برجام  اجرای  سرگیری  از  و 
امنیت  شورای  قطعنامه  نقض  ادعای  همچنین 

توسط ایران و روسیه را تکرار کردند.
تارنمای  در  آن  نسخه  یک  که  بیانیه  این  در 
شده  ادعا  منتشر،  آلمان  خارجه  امور  وزارت 
ثبات  بی  های  فعالیت  ادامه  شدت  به  ما  است: 
را  آن  اطراف  و  خاورمیانه  در  ایران  کننده 
محکوم می کنیم. اینها شامل فعالیت های ایران با 
موشک های بالستیک و کروز و همچنین وسایل 
نقلیه هوایی بدون سرنشین )پهپاد(، یعنی پهپادها 
بازیگران  به  پیشرفته  تسلیحات  چنین  انتقال  و 

دولتی و غیردولتی است.
ایران  اقدامات  که  است  شده  ادعا  ادامه  در 
تنش  و  است  کننده  ثبات  بی  منطقه  »برای 
از  ما  بنابراین  کند.  می  تشدید  را  باال  های 
بازیگران  از  خود  حمایت  که  می خواهیم  ایران 

گروه های  و  غیردولتی  و  دولتی  خشونت آمیز 
تمام  به  کامل  طور  به  و  کند  متوقف  را  نیابتی 
امنیت سازمان ملل  قطعنامه های مربوطه شورای 
امنیت  شورای   2231 قطعنامه  جمله  )از  متحد 

سازمان ملل متحد( پایبند باشد.
دیپلمات های ارشد گروه هفت با تکرار ادعای 
جنگ  در  ایرانی  پهپادهای  بکارگیری  بی اساس 
اوکراین که بارها از سوی مقامات کشورمان رد 
شده است ادعا کردند: ما همچنین از تالش های 
ایران  و  روسیه  پاسخگویی  برای  ملل  سازمان 
حمایت   2231 قطعنامه  آشکار  نقض  دلیل  به 
ادعای  بارها  ایران  اسالمی  جمهوری  می کنیم. 
را  روسیه  به  پهپاد  ارسال  درباره  شده  مطرح 
برای  و  رد  اوکراین  جنگ  در  به کارگیری  برای 
برگزاری  طریق  از  موضوع  این  شفاف سازی 
کرده  آمادگی  اعالم  اوکراین  با  مشترک  جلسه 
است. وزیر امور خارجه کشورمان در این رابطه 
تصریح کرده است: ما هیچ سالح و پهپادی برای 
به کارگیری در جنگ با اوکراین به روسیه نداده 

و نخواهیم داد.

باز شدن پرونده ای علیه حاکم دوبی در دادگاه آلمان
دوست  و  مربی  شکایت  از  خبری  منابع 
از  دوبی  حاکم  راشد  بن  محمد  دختر  فنالندی 

وی به اتهام شکنجه در امارات خبر دادند.
فنالندی  دوست  و  مربی  یاوهیانن"،  "تینا   
به  که  راشد  بن  محمد  دختر  لطیفه،  شاهدخت 
فرار ناموفق او از امارات در سال 2018 کمک 
حاکم  علیه  آلمان  در  دادگاهی  در  بود،  کرده 

دوبی شکایت کرد.
امارات  در  که  گفت  باره  این  در  یاوهیانن 

ربوده و شکنجه شده است.
دستگاه های  که  کرد  تصریح  باره  این  در  وی 
یک  برای  وکیلش  حضور  بدون  امارات  امنیتی 
را  او  و  کرده   بازجویی  او  از  طوالنی  مدت 

مجبور به امضای برگه اعترافات کرده اند.
بوده  لطیفه  رزمی  هنرهای  مربی  که  یاوهیانن 
را  او  امارات  مقامات  که  گفت  همچنین  است 

متهم به ربودن دختر حاکم دوبی کرده اند.
را  خود  مبارزه  امروز  نوشت:  توییتی  در  وی 
برای تحقق عدالت آغاز می کنم، چراکه به دلیل 

لطیفه متحمل شکنجه شدم. به دوستم  کمک 
آلمان شکایتی  تیم حقوقی من در  افزود:  وی 
را تنظیم کرد و از دادستان کل )فدرال( خواسته 
حاکم  جمله  از  مسئول  افراد  درباره  تا  است 
پلیس  رئیس  الریسی"،  ناصر  "احمد  و  دوبی 

کند. تحقیق  اینترپل، 
الیزابت بائر، وکیل یاوهیانن در این باره گفت 
اساس اصل صالحیت  بر  آلمان  که شکایت در 
کشور  یک  به  که  است  شده  ارائه  جهانی 
خارجی اجازه می دهد تا جنایات علیه بشریت، 
نظر  در  بدون  را  کشی  نسل  و  جنگی  جنایات 
گرفتن کشوری که جنایت در آن صورت گرفته 

است، مورد بررسی قرار دهد.
کرد  سعی   2018 سال  در  لطیفه  شاهزاده 
سواحل  نزدیکی  در  ولی  بگریزد  دوبی  از 
کشورش  به  و  دستگیر  کماندوها  توسط  هند 

بازگردانده شد.
لطیفه  ورزش  مربی  و  دوست  یاوهیانن،  تینا 

در طرح نقشه فرار به او کمک کرده بود.

)توجه :متقاضیان با توجه به شرایط سامانه ستاد میبایست تا مورخه 1401/08/21 اقدام به دریافت اسناد مزایده از سامانه مذکور نمایند(
شهرداري سراب در نظر دارد به استناد بند چهارم مصوبه شماره 99 مورخه 1401/05/18  شوراي محترم اسالمي شهر سراب سرقفلی  تعداد 
سه باب واحد تجاری واقع در خیابان شهید عطاء جنب پارک خاتم االنبیاءرا بصورت 50%نقدی و50%اقساط یکساله از طریق مزایده کتبی با 

شرایط ذیل واگذار نماید%
1-مغازه شماره  1 واقع در خیابان شهید عطاجنب پارک خاتم االنبیاء به مساحت 65/85متر مربع در وضعیت موجود   به مبلغ۷/500/000/000 ریال
2-مغازه شماره  2 واقع در خیابان شهید عطاجنب پارک خاتم االنبیاء به مساحت 49/05 متر مربع در وضعیت موجود   به مبلغ 5/500/000/000 ریال
3-مغازه شماره  3 واقع در خیابان شهید عطاجنب پارک خاتم االنبیاء به مساحت 26/3۷ متر مربع در وضعیت موجود به مبلغ 3/500/000/000 ریال

ب : شرایط مزایده:
1-متقاضیان بایستي 5 درصد قیمت پایه مغازه های تجاری را به عنوان سپرده به حساب 201111236۷8183 شهرداري نزد بانک قرض الحسنه 
مهر ایران شعبه سراب واریز و فیش مربوطه را بعد از ثبت در سامانه ستاد  به همراه درخواست کتبي و مبلغ پیشنهادي و رسید ثبت سامانه ستاد 
در پاکت سربسته)سپرده واریزی پاکت الف ، تائیدیه ثبت در سامانه ستاد در پاکت ب ، قیمت پیشنهادی خود را مطابق برگ پیشنهاد قیمت در 
)پاکت ج( و  مجموع را در پاکتی مناسب سربسته و مهر شده تحویل نمایند از تاریخ نشر آخرین آگهي حداکثر تا ده روز تا آخر وقت اداری 

1401/09/01  به دبیرخانه شهرداري تحویل و رسید دریافت دارند0 
2-  شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است0

3-  به تقاضاهاي مخدوش ، مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد0
4-  هزینه هاي متعلقه ) نشر آگهي ، دارائي و دفترخانه و ... ( به عهده برنده مزایده خواهد بود0

5- سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد با برنده مزایده مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هر یک از برندگان سپرده آن به نفع شهرداری 
ضبط خواهد شد . 

6-متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به دایره درآمد مراجعه و یا با شماره تلفن های 68 – 4322816۷ تماس حاصل نمایند0  
۷- واحدهای تجاری فاقد پارکینگ میباشند %  

8- متقاضیان جهت ارائه قیمت به سامانه ستاد مراجعه فرمایند%              
9- شماره مزایده ثبت شده در سامانه ستاد     2001005813000015         

»آگهـي مزایده«
فروش سه باب سرقفلی شماره 1و2و3 واقع در خیابان شهید عطاجنب پارک خاتم االنبیاء 

مرحله دوم نوبت اول

محمدرضا علیپورآزاد- شهردار سراب


