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پنهانکاریآمریکادرخصوصبیماریروانیبایدن
گروه بینالملل
ا گرچه بسیاری از سیاستمداران آمریکایی
ازجملهروسایجمهور این کشور ،ابتالبهمعضالتو
اختالالتروانیراصرفانوعیاتهامزنیاز سویرقبای
ی کنند،اما گزارشهایمستندی کهاز
خودقلمدادم 
سویروانپزشکان ومتخصصیناختالالتشناختی
و رفتاری در طول سالهای متعدد در ایاالتمتحده
منتشر شده است ،نشاندهنده صحت بسیاری از
این موارد است.
طیروزهایاخیرسخنانزیادیدرخصوصزوالعقلی
جوبایدن رئیسجمهور فعلی ایاالتمتحده آمریکا
شنیده میشود .کار به جایی رسیده است که برخی
منابع آمریکایی از احتمال کنار ه گیری خودخواسته
از قدرت و جایگزینی کاماال هریس معاون وی تا قبل
از سال  2024خبر میدهند .گافهای مکرر بایدن و
برخی رفتارهای وی ،به این اخبار دامن زده است.
بهعنوانمثال ،یکی از معروفترین گافهای بایدن
که با وا کنش رقیبش ترامپ نیز در انتخابات ریاست
جمهوری همراه شد ،زمانی بود که او بهاشتباه به
جای رقابت برای ریاستجمهوری از رقابت برای
سنا گفت .ترامپ با تمسخر بایدن گفته بود او حتی
ی کند.
نمیداند برای چه مقامی رقابت م 
قبال ،در کمپین انتخاباتی دموکراتها نیز بایدن
نسبت به ابتال به برخی اختالالت غیرطبیعی ازجمله
عدم تسلط الزم بر رفتارهای خود متهم شده بود .در
دسامبرسال 2019در اوهایوبایدنبهیکعضوحزب
دموکرات کهاوراباچندسؤالبیربط گیرانداختهبود
بهشدت توپید و ناسزا گفت و فریاد زد :تو یک انسان
درو غ گوی لعنتی هستی .سپس یکی از خبرنگاران،
بایدن را به دلیل جوش آوردنش سرزنش کرد و به
بایدن گفت :شما اینجا درباره نیاز به نزا کت سیاسی
سخن میگویید .بایدن در پاسخی خشمگینانه
ی گوید
گفتآیااینمؤدبانهنیست کسیرا کهدروغم 
درو غ گو بنامیم؟

این ماجرا ،در سال  1989نیز تکرار شده بود! در آن
زمان ،حمله لفظی بایدن به یک رأیدهنده در دفتر
حزب دموکرات در نیوهمشایر باعث شد که اولین
کارزار انتخاباتی وی از جریان عادی خارج شود.
وقتی «فرانک فاهی» یک آموزگار دبیرستان از بایدن
ل کرده
پرسید که در چه مرکز آموزش حقوقی تحصی 
است بایدن که آن زمان سناتور ایالت دالور بود،
مثل کوره داغ شد.
او با خشم پاسخ داد :به گمانم من دارای ضریب
هوشی باالتری نسبت به تو هستم .بایدن در مورد
سابقه علمی درخشانی صبحت کرد که خبرنگاران
ً
ً
بعدا متوجه شدند عمدتا خیالبافی بوده است.
همین مسئله سبب شد تا بایدن کارزار انتخاباتی
خودرارها کندتادر مقابلانتقاداتبیشترخبرنگاران
و افکار عمومی قرار نگیرد.
سخنان جنجالی یک روانپزشک نروژی
ماجرایمعضالترفتاریوروانشناختیبایدناززمانی
جدیتر شده است که یک روانپزشک نروژی اعالم
کردهباتحلیلرفتارو گفتارعلنیجوبایدننشانههای
بارزیازضعفهایشناختیوافولسالمتروانیدراو
یافته کهممکناستعالمتابتالیاوبهبیماریزوال
عقل باشند« .فرد هگن» روانپزشک معروف نروژی
تأ کید کرده است که در بدترین سناریو این ریسک
وجود دارد که جو بایدن به حدی دچار زوال عقل
شود که نتواند حتی جمالت را به شکلی معنادار و یا
به صورت کامل ادا کند و یا حتی نتواند فعالیتهای
مربوط به زندگی روزمره خود را انجام دهد.
هگن در مطلبی نوشت بایدن در کارزار تبلیغاتیاش
عالئمی جزئی از «فراموشی ،بدرفتاری ،سردرگمی،
ی که
گاف دادن و رفتار تهاجمی» را نشان داد درحال 
اخیرا این عالئم وی با سرعتی چشمگیر در حال
بدتر شدن هستند.هگن در این مطلبش به این
موضوع اشاره کرد که تالشهایی صورت می گیرد
تا ضعفهای بایدن را در مقابل رسانهها و انظار

عدنان منصور ،وزیر امور خارجه سابق لبنان در گفتوگو با «رسالت» :

آمریکا وحدت میان کشورهای منطقه را برنمیتابد

وزیر امور خارجه سابق لبنان تأ کید
کرد  :واشنگتن و متحدانش هرگز
اتحاد و همدلی کشورهای منطقه را
برنمیتابند .
عدنانمنصور در گفتوگوبا«رسالت»
اظهار داشت :
«واشنگتن اساسا اتحاد استراتژیک و
حتیتاکتیکیمیانبازیگراندرمنطقه
را برنمیتابد ،مگر آنکه چنین اتحادی در راستای
اهداف و منافع آن و رژیم صهیونیستی باشد .بر
همیناساسآمریکانهایتتالشهایخودراصورت
میدهد تا به هر نحو ممکن مانع از ایجاد چنین

پیوستگی و اتحادی در منطقه غرب
آسیا شود .بحرانسازیهای دائمی
آمریکادر منطقهنیزاز همینحقیقت
نشئت میگیرد» .
عدنان منصور افزود:
« شا ید بر خی تصو ر کنند که
جابهجایی قدرت میان دموکراتها
وجمهوریخواهان،اینروندراسریع
ی کندامااینتصور خطاست.ایجادبحران
یا کندم 
در منطقهوجلوگیریاز اتحادبازیگرانمنطقهای،
یکی از راهکارهای کالن و مشترک دو حزب سنتی
آمریکا محسوب میشود» .

برخی منابع آمریکایی از احتمال کنار ه گیری خودخواسته جوبایدن از قدرت و جایگزینی کاماال هریس معاون وی تا قبل از سال 2024
خبر میدهند
ی که او در مقابل انظار
عمومی پنهان کنند .هنگام 
عمومی ظاهر میشود سخنرانیاش نهایتا  10دقیقه
بهطولمیانجامد.همچنیناوبرایایرادسخنرانی
ی کند و یا
یا از طریق هدفون دستورالعمل دریافت م 
متن سخنرانی را از روی صفحه تله پرامپتر (اتوکیو)
میخواند .همچنین هیچ کسی خارج از لیست از

قبل اعالمشده از مطبوعات نیز اجازه سؤال کردن از
او را ندارد.به گفته این روانپزشک  ،بایدن چند بار در
حینمناظرهباضعفدر تمرکز،تنزلحافظهومتوقف
شدن نا گهانی افکارش مواجه شده است.
تردیددههاژنرالآمریکاییدرخصوصسالمت
روانی بایدن

بشار اسد« ،حسین عرنوس» را
مأمور تشکیل کابینه کرد
رئیسجمهور سوریه بار دیگر طی حکمی
«حسین عرنوس» را مأمور تشکیل کابینه در
این کشور کرد.
خبرگزاری «سانا» اعالم کرد« ،بشار اسد»
رئیسجمهور سوریه بار دیگر طی حکمی به
شماره « »۲۰۶مصوب سال  ۲۰۲۱به «حسین
عرنوس» دستور داد کابینه این کشور را
تشکیل دهد.عرنوس از ژوئن سال گذشته
میالدی ( )۲۰۲۰به عنوان نخستوزیر سوریه
منصوب شده بود.
حسین عرنوس پیش از این از سال  ۲۰۱۸وزیر
آبوآبخیزداریسوریهبود.اومتولدروستای

برگسبزوسند كمپانیسواریپژو206مدل82بهشمارهپالك212ط-64ایران
 16و شماره موتور  3756285و شاسی  0082636849مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.
اصل سند كمپانی و شناسنامه مالكیت یك دستگاه پژو سواری  405به شماره
شاسی  81303407و شماره موتور  22528016992و شماره انتظامی 484ط89
ایران  22مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصل سند كمپانی و شناسنامه مالكیت یك دستگاه پژو سواری  405به شماره
شاسی  14245252و شماره موتور  12484124309و شماره انتظامی 987س18
ایران  22مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز تا كسی پژو روآ مدل  1389به شماره انتظامی 339-59ت 15و شماره
موتور  11689001258و شماره شاسی  NAAB31AA7AH100255به مالكیت
سبزه علی مصدق مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصل سند كمپانی و اصل شناسنامه مالكیت (برگ سبز) سواری سیستم سایپا
تیپ131SEمدل1395بهرنگسفید–روغنیبهشمارهموتور M13/5784045
و به شماره شاسی  NAS411100G3581292و به شماره پالك انتظامی ایران
936 -24د 47و به نام مالك غالم آقا زلقی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
سند مالكیت (برگ سبز) خودرو پژو  SLX 405رنگ سفید روغنی مدل 1399
به شماره انتظامی ایران 262 -67ل 35شماره خودرو  139B0179173شماره
شاسی  NAAM31FE3LK611756به مالكیت ابوتراب كیانی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
به اطالع می رساند برگ كمپانی و برگ سبز و بیمه نامه پژو  207به نام خاطره
حسینی شماره پالك 352 -89د 41شماره شاسی NAAR03FEXLJ141077
به شماره موتور  178B0036998مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز سواری سیستم پیكان تیپ  1600iمدل  1383به رنگ سفید روغنی
به شماره موتور  11284018392به شماره شاسی  10016034به شماره انتظامی
774ص 61ایران  VIN:IRFC101VA016034 -25مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط است.
اینجانب خاطره كونانی فر زند عیدی به شماره شناسنامه  9363و به
شماره ملی  4199834737و به تاریخ تولد  1367/2/14شناسنامه صادره
از شهرستان كوهدشت مالك خودرو سواری پژوپارس مدل  1385به رنگ
نقره ای آبی – متالیك و به شماره شهربانی 821س -95ایران  41و به شماره
موتور  12484185080و به شماره شاسی  19331169به علت فقدان اسناد
فروش (اصل سند كمپانی) تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذكور را نموده
است لذا چنانچه هر كس ادعایی در مورد خودروی مذكور دارد ظرف ده
روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شركت ایران خودرو واقع در پیكانشهر
ساختمان سمند مراجعه نماید .بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ كمپانی (سند) سواری پژو پارس مدل  1391به شماره پالك 641ص 49ایران
 23به رنگ سفید دارای شماره شاسی شماره  NAAN21CA3CK148788و
شماره موتور  124K0015314مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل برگ سبز (شناسنامه) خودرو سواری پراید  131به شماره پالك 817م82
ایران  24رنگ سفید روغنی مدل  1397به شماره موتور  M13/6142940و
شماره شاسی  NAS41110053455132مفقود گردیده است و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو وانت نیسان مدل  69به شماره پالك 351 -82ص 72و شماره
شاسی  057471و شماره موتور  189556به نام مختار تقی زاده مفقود و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز ترا كتور فرگوسن  475مدل  93رنگ قرمز ش ش ایران 946 -68ك 11ش
م  6371Bش شاسی  10387مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
برگ سبز پراید  131مدل  97رنگ سفید ش ش ایران 352 – 84ط 25ش م
13/6071525ش شاسی  3427554مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
می باشد.
برگ سبز كامیون كشنده  FAWفائو مدل  1394به شماره انتظامی
162ع68ایران  83به شماره شاسی  N5T6CA418EDT01446و شماره
موتور  CA6DM242E352521671به نام مسلم احمدزاده مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

«التح»ازتوابعمنطقه«معرةالنعمان»دراستان
ادلب(شمالغرب)استوازاینرواولینفردی
است کهازایناستانبهمسندنخستوزیری
زند.عرنوس  ۶۷ساله در سال ۱۹۷۸
تکیه می
ِ
از دانشگاه حلب در رشته مهندسی شهری
فار غالتحصیلشدوپستهایزیادیدردوره
«حافظاسد»وپسرشبشاراسدبرعهدهداشت
واز هماندهههشتادقرنبیستمدر مناصب
باالیحکومتیحضور یافت.اولینپستوی
مدیریت شرکت راههای استان ادلب از سال
 ۱۹۸۳تا  ۱۹۹۲بود و سپس به مدت پنج سال
رئیس اتحادیه مهندسان ادلب بود.

چندی پیش روزنامه انگلیسی «دیلی میل» گزارش
کرد ،گروهیمتشکلاز۱۲۰افسرنظامیبازنشستهآمریکا
با ارسال نامهای به بایدن ،ضمن ابراز تردید درباره
سالمت روان وی نوشتند که انتخاب وی به عنوان
رئیسجمهور آمریکا مشروع نبوده است.
این ژنرالها و دریاداران سابق آمریکایی با ابراز تردید

دربارهتواناییذهنیبایدنتصریح کردند«:وضعیت
ذهنیوجسمیرئیسجمهورقابلچشمپوشینیست.
وی باید بتواند به سرعت هرروز و شب تصمیمات
امنیت ملی دقیقی که شامل تهدیدات در هرکجایی
میشود ،اتخاذ کند».
هیالری کلینتون،نامزدحزبدموکراتدر انتخابات
ریاست جمهوری سال  2016و سناتور سابق ایالت
نیویورک ،یکی دیگر از کسانی است که بحث سالمت
روانیویبهصورتجدیدرآوردگاهانتخاباتیمطرح
شد و کما کان نیز از سوی برخی محافل سیاسی در
آمریکا مطرح است! ترامپ نیز در جریان رقابتهای
انتخابات ریاست جمهوری سال  2016از غش کردن
کلینتوندرآستانهیکیازبرنامههایانتخاباتی،بارهااز
سخنرانیهایکوتاهکلینتون،عدمشادابی،خمیازههای
ممتدوسرفههایتیکواربهعنواننشانههایبیماری
و عدم سالمت او یاد کرده بود.
به نظر میرسد ابتالی روسای جمهور آمریکا به
معضالت روانی ،محدود به سالها و دهههای اخیر
نیست! نتیج ه یک مطالعه که در سال  ۲۰۰۶انجام
شد نشان داد که  ۴۹درصد از همه رؤسای جمهور
آمریکادربرهههاییاززندگیخودازبیماریروانیرنج
ی گری
بردهاند .از این میان  ۲۷درصد در زمان تصد 
نقشریاستجمهوریوزمانی کهدر کاخسفیدبودند
بهبیماریهایروانیمبتالشدهاند.در اینخصوص
گزارشمرکزپزشکیدانشگاهدوکدر کارولینایشمالی
نشان میدهد که  25درصد روسای جمهور آمریکا
ازجمله وودرو ویلسون و جیمز مدیسون معیارهای
تشخیصی افسردگی را داشتند .آنها همچنین به
این نتیجه رسیدند که تدی روزولت و جان آدامز از
اختالل دوقطبی رنج میبردند و توماس جفرسون
و یولیسس گرانت با اضطراب اجتماعی دست و
ی کردند.حتی معضالت روانی ،در رفتار
پنجه نرم م 
افرادیمانندنیکسونرئیسجمهور جنجالیآمریکا
نیز نمود داشت.

ترامپ تالش برای تغییر نتیجه
انتخابات  ۲۰۲۰را منکر شد
رئیسجمهورسابقآمریکاگفت،اسنادمنتشرشده
ازسویمجلسنمایندگاناینکشوردربارهتالش
اوبرایتغییرنتیجهانتخابات،نادرستاست.
به گزارشفارس«،دونالدترامپ»رئیسجمهور
سابق آمریکا مدارک جدید درباره تالش وی
جهت تغییر درنتیجه انتخابات  ۲۰۲۰را انکار
کرد.به نوشته پایگاه خبری «هیل» ،ترامپ
در بیانیهای ،کمیته اصالح و نظارت مجلس
نمایندگان آمریکا را بهخاطر انتشار اسنادی
درباره تالش وی برای تغییر نتیجه انتخابات
موردحملهلفظیقرارداد.در گزارشاین کمیته
آمدهاستترامپدرتماسیتلفنیبامعاونوزیر

اینجانب حمیدرضا مهدی زاده عطار مالك پژ و  206به شماره شاسی
 NAAP41FEXHJ038930و شماره انتظامی 299هـ – 41ایران  53به علت
فقدان اسناد فروش (برگ سبز) تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذكور را نموده
است لذا چنانچه هر كس ادعایی در مورد خودروی مذكور دارد ظرف  10روز به
دفتر حقوقی سازمان فروش شركت ایران خودرو واقع در تهران – كیلومتر 14
جاده قدیم كر ج ،پیكانشهر – ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی است
پس از مهلت مذكور طبق ضوابط اقدام خواهد شد.
برگ سبز و سند كمپانی موتورسیكلت هوندا  125آسمیگ مدل  90به شماره
پالك  86763ایران  612و شماره موتور  1048819و تنه  9010032مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل سند كمپانی و برگ سبز خودرو وانت سایپا  151مدل  1396به شماره موتور
 M135829911و شماره شاسی  NAS451100H4965695و شماره پالك ایران
149/82م 69به نام فاطمه امیردرونكال مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
می باشد.
برگسبزو كارتماشینوانتپیكانمدل1393بهشمارهانتظامی741-17ب32
بهشمارهموتور118P0133855وشمارهشاسیNAAA36AA2EG706163به
مالكیت بهلول ترابی گزنق مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است607.
سندمالكیتسواریتویوتا كمریبهشمارهشاسی6T1BE42K99X546042و
شمارهموتور 5387وشمارهپالك295د-67ایران82بهرنگنقرهایبهمالكیت
خانم سیده فاطمه مسعودی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند كمپانی  ،تسلسل اسناد و سند مالكیت راهور (برگ سبز) سواری پراید صبا
به شماره انتظامی 662و – 24ایران  77و شماره موتور  00296956و شماره
شاسی  S1412281761566مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سندمالكیتراهور(برگسبز)سواریهاچبكتیبا2بهشمارهانتظامی431ب-12
ایران92مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطاست.مسئولیتضمانت كشف
فساد به عهده مالك است.
شناسنامه مالكیت برگ سبز سواری پراید جی تی ایكس آی مدل  1387به
شماره انتظامی 754 -51ب 89و شماره شاسی  S1412287765817و شماره
موتور  2434125به مالكیت بهنام محمدی فرزند محمد مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.
مدركتحصیلیاینجانبمژ گانقهرمانیفیضآبادیفرزندمحمدیوسفصادرهاز
تایبادبه كدملی0740106163شامل گواهینامهپایانتحصیالتدورهمتوسطه–
گواهینامهپایاندورهپیشدانشگاهیودانشنامهتحصیلیبادرجه كارشناسی
در رشته مترجمی زبان انگلیسی از موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی
بینالودمفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشداز یابندهتقاضامیشود كه
اصلمدركرابهآدرسموسسهغیردولتیغیرانتفاعیبینالودبهنشانیشهرطرقبه
مشهدارسالنمایندویاباشمارههمراه09367023057تماس گرفتهشود.
مدركفار غالتحصیلیاینجانبزهراسرگزیفرزندابراهیمبهشمارهشناسنامه25
صادرهاز زاهداندر مقطع كارشناسیرشتهپرستاریصادرهاز واحددانشگاهی
آزاد زاهدان با شماره – مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده
تقاضا می شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان به نشانی
میدان دكتر حسابی ارسال نماید.
اصالحیه-آ گهی منتشره در روزنامه رسالت مور خ  1400/4/21سند كمپانی
و برگ سبز وانت نیسان به شماره انتظامی 363ط 13ایران  53به نام حسام
رئیسیان صحیح می باشد.
برگ سبز و سند كمپانی خودروی سواری پژو  405جی ال ایكس  8/1مدل 1390
به شماره انتظامی 936ن 65ایران  42به نام جواد خداشاهی به شماره موتور
 12489242006و شماره شاسی  NAAM01CAXBE035032مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط است.
كارتهوشمندرانندگاناینجانبشهدادیارمحمدزهیبه كدملی3719673820
و تاریخ تولد  63/10/1به شماره كارت  2715190به نام پورمحمدحسن مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند مالكیت (برگ سبز) و كارت پالك و كارت سوخت خودروی وانت پیكان
 1600OH7دوگانه سوز بنزین – گاز – رنگ سفید روغنی مدل  1386به نام
محمد سیاهانی به شماره انتظامی 837س -28ایران  95به شماره موتور
 11486034351و شماره شاسی  31633473به علت سهل انگاری مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

وقتدادگستری گفتهبود«:فقطبگوانتخابات
مخدوشبودهوباقیرابهمنبسپار».بااینحال
ترامپدر بیانیهخودمدعیشدهاست،تالش
او برای «تغییر درنتیجه انتخابات» بهاشتباه
در این گزارش در جشده است.رئیسجمهور
سابقآمریکانوشت «:دموکراتهایبهشدت
ب گرایی که کمیتهنظارتمجلس
فاسدوحز 
نمایندگانرامیگرداننددیروزاسنادیرامنتشر
کردند که پروندههای دادگاه علیه انتخابات
مخدوش  ۲۰۲۰را شامل میشد و بهطور
غیرصادقانهای آن را تالش برای تغییر نتیجه
انتخاباتتوصیف کردهاند».

ترجمه
وتحلیل

تظاهراتبیسابقه
علیه محدودیتهای کرونایی در فرانسه
گروه بینالملل
قوانینمربوطبهمحدویتهایکرونا
فرانسویهارابهخیابانها کشاندهاست.
سههفتهاست کهاعتراضات گستردهای
در فرانسهعلیهتشدیدمقررات کرونایی
ازجمله «الزامی شدن وا کسیناسیون»
برگزار شده است.
به گزارشدویچهوله،وزارت کشورفرانسه
اعالم کرد بیش از  ۲۰۰هزار نفر روز شنبه
 ۸مرداد ( ۳۱ژوئیه) به خیابانها آمدند تا علیه وا کسیناسیون الزامی و
محدودیتهای جدید کرونایی دولت تظاهرات کنند.
بیش از  ۱۸۰تظاهرات در سراسر کشور برگزار شد .این سومین آخر هفته
متوالیاست کهتظاهراتعظیم کروناییدرسراسرفرانسهبرگزارمیشود.
درنخستینهفتهاعتراضات۱۱۰هزارنفر،دردومینهفته۱۶۰هزارنفرواین
هفته نیز  ۲۰۰هزار نفر در تظاهرات شرکت کردهاند.فرانسه در حال حاضر
ی کند .امانوئل ما کرون ،رئیسجمهور
با چهارمین موج کرونا مقابله م 
این کشور قوانین و مقررات تازهای را در اواسط ماه ژوئیه برای مقابله با
کرونا اعالم کرد.پارلمان پس از بحث و رایزنی مقررات جدید و جنجالی
را تصویب کرد.قوانینی چون موظف شدن فرانسویها به زدن وا کسن
و یا ارائه تست منفی کرونا با مخالفت منکران کرونا مواجه شده است.
در تظاهرات فرانسویها افرادی از جریانهای مختلف و طیفهای
گونا گون شرکت کردند .این ناهمگونی و همچنین وسعت اعتراضات
سراسری نگرانی درباره ایجاد یک جنبش جدید «جلیقه زردها» را نیز
بیشتر کردهاست.قانونمقرراتجدید کروناقرار استاز نهماوتبهاجرا
گذاشته شود.ژرار دارمانین ،وزیر کشور فرانسه در دفاع از مقررات جدید
کرونا استدالل کرد که تظاهرکنندگان در مقایسه با چهارمیلیوننفری
که تنها در سه هفته گذشته وا کسینه شده بودند ا کثریت نبودند.در
حال حاضر حدود  ۶۲درصد از مردم فرانسه حداقل یکبار برای مقابله
با کرونا وا کسن تزریق کردهاند .بیش از نیمی از مردم این کشور نیز بهطور
کامل وا کسینه شدهاند.
آنچه رسانههای غربی نمیگویند
ا گرچه شبکهها و رسانههای اروپایی از اعتراضات گسترده شهروندان
فرانسوی علیه سیاستهای محدودکننده دولت این کشور در مواجهه
با کرونا خبر میدهند ،اما بخش مهمی از ماجرای اعتراضات عمومی در
ی کنند.واقعیتامرایناست کهتظاهراتاخیردر
این کشور راسانسور م 
فرانسه که در ابتدا در مخالفت با گواهینامه بهداشتی و وا کسیناسیون
اجباری برای برخی مشاغل آغاز شد بهسرعت به خواستههای سیاسی
و ضد دولت این کشور تبدیل شد و نیروهای امنیتی برای پرا کنده
کردن معترضان از ماشین آبپاش استفاده کردند.در پاریس ،پایتخت
فرانسهنیزدرگیریمیاننیروهایامنیتیومعترضان گزارششدهاست.
معترضان در شهر نانت واقع در غرب فرانسه شعار «آزادی ،آزادی» سر
دادند.همچنین تظاهرکنندگان در پال کاردهایی که در دست داشتند،
به دیکتاتوری ما کرون حمله کردند ۳۰۰۰.نیروی امنیتی و مأمور پلیس
طی روزهای اخیر برای مهار اعتراضها به خیابانها آمده بودند  .در
پاریس تنش میان نیروهای امنیتی و معترضان شدیدتر از دیگر مناطق
این کشور بود.در هر حال ،سؤال اصلی اینجاست که چرا رسانهها و
سیاستمدارانغربی کههموارهمدعیحمایتاز حقوقبشرودموکراسی
هستند ،اعتراض گسترده تظاهرکنندگان و سرکوب آنها توسط پلیس
ی کنند؟! البته برای رسانههایی که در غرب حقایقی مانند
را سانسور م 
حمالت مکرر گروههای نژادپرست و افراطی به پناهجویان و مسلمانان
ی کنند،اساساپوششحقایقمربوطبهآنچهدر کشورهایی
راسانسور م 
ی گذرد کمترین اهمیتی ندارد!
مانند فرانسه ،آلمان و انگلیس م 
دویچه وله

كارتدانشجوییاینجانبشقایقدرگیخمكیبهشمارهدانشجویی961171012
رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشكی ایرانشهر مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
كارت پالك و جفت پالك خودرو وانت دوكابین تویوتا  2000به رنگ سفید روغنی
مدل  1988به نام حسین محمدی كهنوئی به شماره انتظامی 142س 57ایران
95بهشمارهموتور 3Y0714088وشمارهشاسیYN860000961بهعلتسهل
انگاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصل سند مالكیت  ،اصل برگ سبز خودروی پژو  405مدل  1391به رنگ نقره
ای – متالیك به شماره شاسی  NAAM01CA5DH397626به شماره موتور
 124K0100484به شماره انتظامی955ل – 68ایران 95به نام ماه الدین گوارانی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
كارتسوخت–كارتخودروی كامیون كشنده گازكشالبرز مدل1392بهشماره
انتظامی 246ع 72ایران  22به شماره موتور  DCI42030A1019845و شماره
شاسی  NADG4DY35CH606144به نام شركت ایران پرسی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط است.
سندمالكیت (برگ سبز) و كارت پالك خودروی سواری سایپا 131SEرنگ سفید
مدل  1399به نام رقیه سپاهی به شماره انتظامی 561ن 25ایران  95به شماره
موتور  6466510/M13و شماره شاسی  NAS411100L1191328به علت سهل
انگاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
كارتسبزخودروسواریراناتیپTU5مدل1394رنگسفیدروغنیشمارهپالك77
ایران481ب82شمارهموتور163B0131873شمارهشاسیNAAU01FE1FT100845
به نام امید فریادرس مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سندوبرگسبزخودروموتورسیكلتآپاچیتیپ CC180مدل 1393رنگسفید
شماره پالك  323 -18533شماره موتور  0E6AE2257131شماره شاسی
 180P9314532***N2Gبه نام محمدرضا صفرخانی مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقطمیباشد.
سند كمپانی موتورسیكلت آپاچی تیپ  RTR180مدل  1390شماره موتور
 046LB2116889شماره شاسی  N48***180B9024335شماره پالك ایران
324-32712بامالكیتحسینعلیزادهبا كدملی4890317120مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز سواری پژو پارس مدل  1389رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی
627س -29ایران  43و شماره موتور  12489100599و شماره شاسی 785337
به نام حسین دادایی یزدلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصلشناسنامهمالكیت(برگسبز)متعلقبهخودروسواریپرایدجیالایكس
آیمدل1390بهرنگنوكمدادیمتالیكبهشمارهشهربانی(پالك)277س-55
ایران41وبهشمارهموتور3916086وبهشمارهشاسیS1412289846887بهنام
آقایسجادولیپور فرزندمراددارایشمارهشناسنامه419367958شناسنامه
صادره از شهرستان كوهدشت مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز سواری كوئیك مدل  1400رنگ سفید شماره پالك ایران 966 -40ص27
شماره موتور  M15/9165588شماره شاسی  NAS841100M1100457به نام
مجید پشنك پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
شناسنامهمالكیت–سندقطعی–برگهفروش كارخانهوعوارضسالیانهخودروی
پراید مدل  94به شماره پالك 741ص 82ایران  87و به شماره موتور  5320652و
به شماره شاسی  NAS411100F3404703متعلق به خانم رقیه داودی مفقود و
از درجه اعتبار ساقط است.
برگسبزوسندقطعیوبرگفروش كارخانهبرلیانسمدل97پالك481ص73ایران
 87شماره موتور  BM15LXH037437و شاسی NAPH220AAJ10007237
متعلق به سمیه نظری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
برگسبزوسند كمپانینیسانمدل1387پالك498ع28ایران87موتور464115
و شاسی  IRNC87905KN175155متعلق به محمدرضا اسماعیلی مفقود و از
درجه اعتبار ساقط است.
برگسبزنیسانمدل87پالك498ع 28ایران87موتور  464115وشمارهشاسی
 IRNC87905KN175155متعلق به محمدرضا اسماعیلی مفقود و از درجه
اعتبار ساقطاست.
اصلبرگسبزخودرووانتنسیانمدل ۱۳۸۴بهشمارهموتور ۲۷۷۳۱۸وشماره
شاسیD72639وشمارهپال کایران۴۲۸/۸۲ص۲۲بنامامیدمختارزادهمفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

