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مخالفت ارتش ونزوئال با کودتا ،آمریکا و اروپا را به سمت حمایت بینالمللی
از رئیسجمهور خودخوانده برد ،آمریکا در کاراکاس بهدنبال چیست؟

پروژه دولت موازی
امیر تفرشی ،کارشناس مسائل آمریکای التین در گفتوگو با «فرهیختگان» :نهادهای اطالعاتی آمریکا
به دنبال ایجاد اختالف و به رسمیت شناساندن گوایدو هستند

فرهیختگان شاید تمام ونزوئال نه ،ولی تمام کاراکاس پایتخت

بـا لباسهـای قرمـز در خیابـان بولیـوار در مرکزشـهر اجتمـاع

در یـک سـوی شـهر ،نیـکالس مـادورو ،رئیسجمهـور قانونـی

در ایـن زمینـه بـا امیـر تفرشـی ،کارشـناس مسـائل آمریـکای

ایـن کشـور درگیـر یـک دوقطبـی نسـبتا شـدید شـده باشـد.

طرفدارانـش را بـه خیابـان میکشـاند تـا قـدرت خـود را بـه
مخالفـان نشـان دهـد و در سـوی دیگـر شـهر ،خـوان گوایـدو،

رئیسجمهـور خودخوانـده و رئیـس مجلـس ونزوئلا فراخـوان

بـرای طرفدارانـش میزنـد تـا بـا نمایـش «مـا بیشـماریم» ارتش
را بـه سـمت خـود جـذب کنـد .آمریـکا کمتـر از نیـم سـاعت،

رئیسجمهـور خودخوانـده را بـه رسـمیت شـناخت و اروپـا هـم
اولتیماتومـی هشـت روزه بـه مـادورو داد و او را تهدیـد کـرد کـه
اگـر راضـی بـه برگـزاری انتخابـات ریاسـتجمهوری نشـود،

خـوان گوایـدو را بهعنـوان رئیسجمهـور بـه رسـمیت خواهـد
شـناخت .اگـر چـه سـالهای دور آمریـکا بـا تکیـه بـر قـدرت

هژمـون خـود ،تـوان سـرنگونی حکومتهـای آمریـکای التیـن
را بـا کودتـا یـا تهاجـم نظامـی داشـت ،امـا افول نسـبی قدرت،

واشـنگتن را بر آن داشـته تا از شـیوههای دیگر برای سـرنگونی
حکومـت مـادورو اسـتفاده کنـد .آمریکا و اروپا تلاش میکنند
بـا «پـروژه دولـت مـوازی» مـادورو را از قـدرت کنـار بگذارند .این

همـان اقدامـی اسـت کـه آنـان در لیبـی یعنـی کشـوری کـه
منابـع نفتـی ارزشـمندی دارد ،پیـاده کردند و به واسـطه دولت

مـوازی در کنـار دولـت قانونـی ،آنـان نفت را بـه یکدهم قیمت

جهانـی آن میخرنـد .عالوهبـر ایـن سـرمایه ملـت لیبـی هم در

کشـورهای غربـی بلوکـه شـده اسـت؛ مشـابه همیـن اقدامـی
کـه در ونزوئلا شـده و دولـت آمریـکا امـوال ایـن کشـور را بلوکه
کرده اسـت .اگر هم آمریکا و اروپا نتوانند در اجرای این نقشـه

موفـق شـوند و ونزوئلا را تبدیـل بـه لیبی دوم کننـد ،حداقل از
آن سـوریهای دیگر خواهند سـاخت و اقدام به تجهیز مخالفان

دولـت میکننـد تـا اگـر روزی دولـت مـادورو پیـروز ایـن نبـرد

شـود ،عملا چیـزی از زیرسـاختهای حیاتـی در ایـن کشـور
باقـی نمانـد .فعلا اصلیتریـن امیـد آمریـکا و اروپـا نقـش بـر
آب شـده و ارتـش جـز یـک فرمانـدهاش ،حاضـر بـه حمایـت از
رئیسجمهـور خودخوانـده نشـده اسـت.

کردنـد و بـه رقـص و پایکوبـی پرداختند.

التیـن گفتوگـو کردهایـم .او میگویـد کـه آمریـکا در ونزوئلا

بـه دنبـال روی کار آوردن یـک دولـت مـوازی اسـت .متـن ایـن
گفتوگـو را در ادامـه میخوانیـد.

در چنـد روز اخیـر هـم موافقـان دولـت قانونـی آقـای
نیـکالس مـادورو و هـم مخالفـان او بـه سـطح خیابانهـا

آمدهانـد .وزن موافقـان دولـت در ونزوئلا بیشـتر اسـت
یـا مخالفـان؟

جامعـه ونزوئلا دوقطبـی اسـت .بسـته بـه شـرایط گاهـی
اوقـات وزن موافقـان و گاهـی وزن مخالفـان بیشـتر اسـت.

در زمـان «هوگـو چـاوز» ،رئیسجمهـور سـابق ایـن کشـور هـم

همینگونـه بـود .شـرایط کنونـی ،بـا توجـه بـه ایـن سـوابق
خیلـی خـاص و ویـژه نیسـت .اگـر نگاهـی بـه انتخاباتهـای
زمـان آقـای چاوز هـم بیندازیـد میبینیـد او گاهـی انتخابات

را بـا مثلا  52درصـد در برابـر  48درصـد بـرده اسـت .حتـی

یـک موقـع در رفرانـدوم بـا اختلاف  0/5درصـد یعنـی 50/5
شـرایط اقتصـادی ،وزن طرفیـن در مواقعـی  60بـه  40نیـز

بـه وجـود نمـیآورد.

در برابـر  49/5درصـد پیـروز شـده اسـت .البتـه بـه واسـطه

بـوده اسـت .در ونزوئلا مسـائل را بایـد بـا جامعه دو شـقهاش
ببینیـم .طبقـه متوسـط بـه بـاال در ایـن کشـور ،گرایـش بـه

غـرب دارنـد و طبقـات متوسـط بـه پاییـن و طبقـه محرومـان و

تهدیـد کـرد کـه اگر انتخابـات برگـزار نکند ،گوایـدو را بهعنوان
رئیسجمهـور جدیـد بـه رسـمیت میشناسـد .رئیسجمهـور
ونزوئلا بـه جـای ایـن ،اعلام کـرد انتخابـات پارلمانـی ونزوئلا

امسـال و پیـش از موعـد برگـزار شـود .بـه گـزارش «یورونیـوز»،
انتخابـات پارلمانـی آینـده ونزوئلا بایـد در سـال  ۲۰۲۰برگـزار

شـود .واشـنگتن و خـوان گوایـدو چنـد بـار از نیروهـای نظامی
ونزوئلا خواسـتهاند تـا بـه صـف مخالفـان دولـت نیـکالس

مـادورو بپیوندنـد .در میـان نظامیـان بهجـز یـک فرمانده ارتش
تاکنـون خبـری از پیوسـتن دیگـر افـراد به صـف مخالفان اعالم

نشـده اسـت .روز شـنبه خیابانهـای پایتخت مملـو از جمعیت
هـواداران و مخالفـان رئیسجمهـور قانونـی بـود .همزمـان بـا
تجمـع مخالفـان نیکالس مـادورو ،موافقان او نیـز در کاراکاس

گـرد هـم آمدنـد .آنهـا بـه مناسـبت  ۲۰سـالگی انقلاب ونزوئال

و بعـد سـازمانهای بینالمللـی و سـپس دخالـت نیروهـای
خارجـی در کنتـرل اوضـاع پیـش میآیـد .ایـن چیـزی اسـت

کـه بـه نظر میرسـد غـرب و طرفدارانش بـه دنبال آن هسـتند

امـا تحـوالت آتـی مشـخص خواهـد کـرد کـه دقیقـا اوضـاع به

شـرایطی کـه هـر روز اتفـاق میافتنـد ،تغییـر کنـد.

اگـر دولـت مـوازی در ونزوئلا تشـکیل شـود باالخـره این

وضعیـت و حاکمیـت دوگانـه بـرای مـدت زمـان زیـادی

هماننـد لیبی شـود کـه نفتش را غـارت میکنند و کشـور

آمریـکا و اروپـا بهطـور خـاص در ونزوئلا بـه دنبـال چـه

دارد؟

خصوصیـات فرهنگـی ،سیاسـی و اجتماعـی در ونزوئلا بـا

رفتـار ایـن قدرتهـا نشـان از آن دارد کـه بـه دنبـال برنامـهای

دولـت آمریـکا بـرای ونزوئال انجـام داده اسـت ،مداخله نظامی

در شـهرهای کوچـک خبـری از تظاهـرات مخالفـان نیسـت

ایـن گونـه تفاوتهـای مذهبـی و فرهنگـی کـه در بعضـی از

ایجـاد کننـد .آمریـکا و اروپـا واقف بـه این موضوع هسـتند که

امنیتـی و اطالعاتـی آمریـکا بـر دو محـور اسـتوار اسـت؛ یـک

دولـت اسـت .البتـه شـنبه کـه بیسـتمین سـالگرد انقلاب

پیـدا نمیشـود .مسـاله ونزوئلا مسـاله اقتصـادی اسـت.

مسـتضعفان گرایـش بـه دولـت دارنـد .ایـن قضیـه را طـی این
چنـد روز بهخصـوص بعـد از ماجـرای  23ژانویـه کـه آقـای

«خـوان گوایـدو» اعلام ریاسـتجمهوری خودخوانـده کـرد،

مشـاهده میکنیـم .در شـهرهای متروپلیتـن (شـهرهای
بـزرگ) یـا کاراکاس ،تعـداد مخالفـان دولـت بیشـتر اسـت اما

و آن چیـزی کـه بیشـتر دیـده میشـود تجمعـات موافقـان

بپیوندند .تقاضای کاخ سـفید از نیروهای نظامی در شـرایطی

در ایـن کشـور پایـان یافـت .دیـروز امانوئـل مکـرون ،مـادورو را

چقـدر احتمـال دارد بـا توجـه بـه ایـن اردوکشـیهای

داشـت .بـه دنبـال آن زمینـه دخالـت سـازمانهای منطقهای

در دسـتور کار اسـت امـا ممکـن اسـت تحـوالت بـر اسـاس

خیابانـی اوضـاع بـه سـمت جنـگ داخلـی بـرود؟ آیـا

آن شـرکت کـرده بودنـد .بـا یـک آمـار دقیـق نمیشـود گفـت

بـه نیـکالس مادورو بـرای برگـزاری انتخابات ریاسـتجمهوری

اینگونـه اقدامـات تغییـری عمـده و جـدی در شـرایط ونزوئال

خارجـی و اپوزیسـیون در ونزوئلا بـه دنبـال آن هسـتند .در

بـه رسـمیت بشناسـند و کمکـم زمینـه قـدرت دوگانـه و بـردن

چـه صورتـی خواهـد بود.

بـر همیـن اسـاس هـم روز گذشـته واشـنگتن از نیروهای ارتش

مطرح شـده که دیروز یکشـنبه ضرباالجل کشـورهای اروپایی

روانـی را بـرای این پیـاده میکنند کـه روحیه هـواداران دولت

نزاعهایـی کـه بـه وجـود میآیـد طرفیـن تلفـات خواهنـد

کشـور به سـمت هـرج و مـرج را پیـاده کننـد .ایـن برنامه فعال

بینالمللـی وابسـته بـه غرب برجسـته میشـود .ایـن عملیات

را تضعیـف کننـد .ما نبایـد در دام این عملیـات روانی بیفتیم.

بولیـواری بـود در کاراکاس موافقـان دولت و هـواداران انقالب

ونزوئلا خواسـت تـا بـه خوان گوایـدو رهبر مخالفان این کشـور

حسـاب نمیآیـد ولـی همیـن یـک نفـر توسـط رسـانههای

اختلاف و نزاعهـای خیابانی چیزهایی هسـتند کـه نیروهای

غربگرایـان تلاش میکننـد رای نماینـده دولـت مـوازی را

بولیـواری تجمعـی را برگـزار کردنـد کـه جمعیـت انبوهـی در
وزن و جمعیـت کـدام گـروه در جامعه بیشـتر اسـت .ولی یک
دوگانگـی نزدیـک بـه هـم در ونزوئلا وجـود داشـته اسـت.

احتمـال دارد ونزوئلا تبدیـل بـه سـوریهای دیگـر شـود یا

از هـم پاشـیده شـده اسـت؟

شـرایط کشـورهایی ماننـد سـوریه و لیبـی متفـاوت اسـت.
کشـورهای غـرب آسـیا یـا شـمال آفریقـا وجـو دارد ،در ونزوئال
هیچمسـاله دیگـری وجـود نـدارد .بسـیاری از افـرادی کـه در
تظاهراتهـا میبینیـد ،مشکالتشـان اقتصـادی اسـت.

مخالفـان دولـت و نیروهای خارجی در تشـدید این مشـکالت

ایـن فشـارها از طریـق تحریمهـا بـر ایـن کشـور تحمیل شـده

اسـت .ونزوئال کشـوری است که به نفت وابسـتگی دارد وقتی

جنـگ روانـی اسـت کـه در ایـن کشـور در جریـان اسـت .مـا

را به کشـورش منتقل کند دچار مشـکل میشـود .شـرایطی را

در کاراکاس هدایـت میکننـد .اینکـه یـک نفـر را پیـدا کننـد

و او بگویـد مـن بـه مخالفـان پیوسـتم در برابـر ارتـش چنـد

صدهـزار نفـری ونزوئلا کـه صدهـا فرمانـده دارد اصلا بـه

پناهندگی سعودیها پس از قدرتگیری بنسلمان

شـکل خیلی گسـتردهتر و شـدیدترش را در ونزوئلا میبینیم.
بنابرایـن شـکاف در ونزوئلا یـک شـکاف اقتصادی اسـت .در

ونزوئلا با بحران به آن شـکلی که در سـوریه و لیبی شـاهدش

بودیـم روبـهرو نیسـتیم ولـی آشـوب ،دودسـتگی ،تشـتت،

اسـت و ایـن کشـورها سـفرا را بـه رسـمیت شـناختهاند.

خارجـی اجـازه خریـد نفـت ونزوئلا را دارند ،مشـروط بـر آنکه

دولـت آمریـکا معیـن میکنـد ،واریـز کنند تـا در اختیـار آقای

گوایـدو قـرار بگیـرد .همینطـور در سـازمانهای بینالمللـی

پکک با آمریکا و صهیونیستها
دستگیری رابط 

دیوارکشی صهیونیستها به دور خودشان

گروهک «پکک» را که مسئول برگزاری دیدارهای اعضای این گروهک با

اشــغالی بــا نــوار غــزه خبــر داد .بــه گــزارش «فلســطینالیوم» ،بنیامیــن

«آناتولی» ترکیه به نقل از دادستانی این کشور ،تیم مقابله با تروریسم تحت

امر فرماندهی ژاندارمری والیت «مرسین» واقع در جنوب ترکیه بعد از عملیات
اطالعاتی دقیق توانسته است «داود باغستانی» را به همراه سه تن دیگر ،به

 ۲۰۱۵صورت گرفت ،سالی که محمد بنسلمان ،شاهزاد ه  ۲۹ساله سعودی

 52درصد افزایش داشـته است.

بینالمللـی .مداخلـه نظامـی در تضـاد بـا راهبرد تدوین شـده

قـرار میگیرد ،یعنـی هرگونه مداخله نظامی مسـتقیم از طرف
آمریـکا یـا مداخلـه غیرمسـتقیم از طریـق یکـی از کشـورهای

منطقـه موجب میشـود هـر دو ایـن راهبردهـا آسـیب ببینند.
در صـورت بـه وجـود آمدن یـک تهدیـد و حمله نظامـی قدرت

اتحادکنندگـی و بسـیجکنندگی دولـت قانونـی ونزوئلا بـاال

خواهـد رفـت و ممکـن اسـت مـردم بـه دلیـل تهاجـم خارجـی
احساسـات ملیگرایانهشـان تقویت شـود .بنابراین راهبرد اول

کـه ایجـاد اختلاف و دوگانگـی اسـت اینجـا نقـض میشـود.

راهبـرد دوم کـه مسـاله بـه رسـمیت شناسـاندن آقـای گوایـدو

در صحنـه بینالمللی اسـت در صورت مداخلـه نظامی آمریکا

درآمدهـای حاصـل از آن را بـه یـک حسـاب مشـخصی کـه

و «آدانا» فعالیت میکرد .دادستانی ترکیه میگوید عضو بازداشتشده

سـالهای  ۲۰۱۵تا  ۲۰۱۶تعداد مهاجران و پناهجویان عربسـتان سـعودی

رسـمیت بشناسـند .خـوان گوایـدو رئیسجمهـور خودخوانده

آقـای گوایـدو از طریـق کشـورهای متحـد غرب و سـازمانهای

بـه عقیـده بنده دخالت نظامـی یا تهدیدهـای اینچنینی صرفا

اسـترالیا ( ،)۱۹۱انگلیس ( )۱۸۴و آلمان( )۱۴۷حضور یافتهاند .بر اسـاس

در صحنه سیاسـی پادشـاهی (عربسـتان سعودی) سر برآورد .همچنین بین

امکانـات ،درآمدهـا و جایگاه و آرای بینالمللـی آن دولت را به

و دوم ایجـاد سـازوکارهای الزم بـرای بـه رسـمیت شناسـاندن

کـه مـا در ایـران بـه نوعی بـا آن دسـت و پنجه نـرم میکنیم به

دام بیندازد .به گفته دادستانی کل ترکیه ،باغستانی با نام مستعار «جان

ایـن گـزارش بیشـترین میـزان افزایـش تعـداد مهاجـرت و پناهندگی در سـال

و بعـد از طریـق سـازوکارهای بینالمللـی که در اختیـار دارند

ایجـاد تشـتت ،اختلاف و تفرقـه و دوگانگـی در داخـل ونزوئال

دولـت آمریـکا اعلام کـرده اسـت دولتهـا و شـرکتهای

شـبکه «سـیانان» در یک گزارش با اسـتناد به آمارهای نهادهای بینالمللی

اقـدام کردهانـد و بیشـتر آنهـا در پنج کشـور آمریـکا ( ،)۱۱۴۳کانـادا (،)۴۵۳

دولـت مـوازی با دولـت قانونـی در داخـل ونزوئال ایجـاد کنند

منطقـی نیسـت .برنامههـای تدوینشـده توسـط نهادهـای

بـه کـرات مخالفتشـان را بـا دخالت نظامـی در ونزوئلا اعالم

صهیونیستها و آمریکاییها بود ،بازداشت کردهاند .به گزارش خبرگزاری

 ۲۰۱۷در مجموع  ۲۳۹۲نفر از عربستان سعودی برای مهاجرت و پناهندگی

کنونـی و مسـتقر ونزوئلا هسـتند ولـی ایـن کار سـاده و یـک

برداشـت شـخصی بنـده ایـن اسـت کـه در برنامهریـزیای کـه

وقتـی کـه نفتش را میفروشـد و شـما اجـازه نمیدهید پولش

مواضع «محمدبن سـلمان» و سـرکوبگریهای او سـبب افزایش شدید میزان

از قبیل کمیسـاریای عالی سـازمان ملل برای پناهندگان ،اعالم کرد در سـال

اعلام کـرده اسـت .آمریکا ،اروپـا و برخی کشـورهای غربگرای

رفـت؟ احتمـال دخالـت مسـتقیم نظامـی آمریـکا وجـود

طـی چنـد روز گذشـته در هشـت کشـور سـفیر معرفـی کـرده

دادستانی کل ترکیه اعالم کرد که نیروهای امنیتی این کشور یکی از اعضای

مهاجرت و پناهندگی اتباع عربستان سعودی شده است .به گزارش «فارس»،

یـک ارتـش ملـی اسـت کـه بدنـه اصلـی آن حافـظ قانـون

وجـود دارد امـا اینها بخشـی از مشـکالت اسـت .بخـش دیگر

مسـاله ونزوئلا جـدا شـدن یـک نفـر یـا دو نفـر از ارتـش یـا

را رسـانههای بینالمللـی وابسـته بـه غـرب و سـفارت آمریـکا

خیابانهـا میآینـد ،بهراحتـی ممکـن نیسـت .ارتـش ونزوئلا

شـب و یـک هفتهای نیسـت .بـرای همیـن در تدارک هسـتند

شـما بـه ایـن کشـور اجـازه نمیدهیـد نفتـش را بفروشـد یـا

بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه داشـته باشـیم .ایـن عملیـات روانی

انتخابـات سـرکار آمـده اسـت و هنـوز مـردم و هوادارانـش بـه

دچـار ضعف اسـت .آنهـا برنامه منظـم اقتصادی ندارنـد .افراد

مخالفـان پیوسـته اسـت .آیـا این احتمـال وجـود دارد که

یـک افسـر یـا مقـام باالتـر یـا پایینتـر نیسـت؛ بحـث اصلـی

برخـوردار اسـت و از صحنـه خـارج کـردن دولتی کـه از طریق

آمریـکای التیـن بـه دنبـال از صحنـه خـارج کـردن دولـت

ونزوئلا را بایـد پـای مدیریـت دولتی در این کشـور نوشـت که

فشـارهای بیرونی اسـت کـه به اقتصـاد ونزوئال وارد میشـود.

یـک کار محـدود بوده اسـت؟

دولـت ونزوئلا از حمایـت حداقـل نیمـی از مـردم ایـن کشـور

اقتصـادی مقصـر بودهانـد .بخشـی از ایـن نابسـامانی در

بـه تازگـی یکـی از نظامیـان ونزوئالیـی که گفته میشـود

بخـش بزرگـی از ارتـش بـه مخالفـان بپیوندد یا ایـن اقدام

هسـتند تـا در ونزوئلا یـک دولـت مـوازی و یک قـدرت دوگانه

اساسـی اسـت و تـا بـه حـال پایبنـدی خـودش را بـه قانـون

دارای صالحیـت بـه کار گرفتـه نمیشـوند .ایـن معضلات

از فرماندهـان ارشـد نیـروی هوایـی ایـن کشـور اسـت بـه

هسـتند ؟

امـکان ادامـه نـدارد .ایـن قضیـه بـه کـدام سـمت خواهـد

پکک در والیت مرسین
بولوت تورغای» با شورای موسوم به شورای اجرایی 

کارت خـودرو کامیـون جـاروب ایسـوزو مـدل  90بـه رنـگ
سـفید بـه شـماره موتـور  871814و بـه شـماره بدنـه
 NAG 090 NPRF 27798و به شماره پالک 261 – 14
ع  84بـه نـام شـرکت راهیـان توسـعه بلوط بلنـد مفقود و از
درجه اعتبار سـاقط میباشـد.

در ایـن بـاره همخوانـی ندارد.

ورود پاپ به امارات

نتانیاهــو ،نخسـتوزیر رژیــم صهیونیســتی در جلســه کابینــه گفــت« :مــا

ســاخت دیــواری بــرای ممانعــت از نفــوذ ســاکنان غــز ه را آغــاز کردهایــم.
اگــر آرامــش در مــرز غــزه حفــظ نشــود مــا در انجــام عملیــات نظامــی

تردیــد نخواهیــم کــرد ،حتــی اگــر طــی کمپیــن انتخاباتــی احزاب باشــد».

پیـشرو از عربســتان دیــدار خواهــد کــرد .دیدار او از ابوظبــی با هدف «ترویج
ایــن دو متحــد عربــی روبـهرو اســت .بــه گــزارش «ایســنا» ،محمــد بــن زائــد
آل نهیــان ولیعهــد ابوظبــی از پــاپ فرانســیس رهبــر کاتولیکهــای جهــان

دعــوت کــرده کــه از امــارات دیــدار کنــد و در نشســت بینالمللــی ادیــان کــه

رژیــم صهیونیســتی در آخریــن جنــگ خــود علیــه غــزه تنهــا بعــد از 48

بهعنــوان بخشــی از برنامــه امــارات بـرای ســال «تحمــل» (انعطافپذیــری)

درخواســت آتشبــس داد .بــه غیــر از درگیریهــای نظامــی و امنیتــی

جنــگ یمــن بهعنــوان بخشــی از ائتــاف عربســتان علیــه حوثیهــا ،بـرای

ســاعت بــه علــت حمــات کوبنــده نیروهــای مقاومــت در ایــن باریکــه

متحده آمریکا بوده است.

کارت خـودرو کامیـون – جدولشـوی ایسـوزو مـدل  90به
رنگ سفید – روغنی به شماره موتور  838856و به شماره
شاسـی  NAG 089 NPRF 25288و بـه شـماره پلاک
 932 – 14ع  81به نام شـرکت راهیان توسـعه بلوط بلند
مفقود و از درجه اعتبار سـاقط میباشـد.

بـرای ترسـاندن دولت ونزوئال اسـت و در عمل بـا راهبرد آمریکا

صلــح» در حالــی صــورت میگیــرد کــه یمــن بــا جنگــی خونیــن از ســوی

یهــودی ســاکن در فلســطین اشــغالی دیــوار بکشــد.

کارت خودرو کامیون – کمپرسـی ایسـوزو مدل  90به رنگ
سـفید – روغنـی بـه شـماره موتـور  869599و بـه شـماره
شاسـی  NAG 089 NPRF 27354و بـه شـماره پلاک
 178 – 14ع  83به نام شـرکت راهیان توسـعه بلوط بلند
مفقـود و از درجـه اعتبار سـاقط میباشـد.

کردهانـد .چنیـن شـرایطی در راسـتای راهبـرد دوم نیسـت لذا

نخس ـتوزیر رژیــم صهیونیســتی از آغــاز ســاخت دیــوار در مــرز اراضــی

پکک ،رئیس «مرکز صهیونیستی-کردی» بوده و طی چند سال گذشته

کارت خـودرو کامیـون – زبالهکش ایسـوز مدل  90به رنگ
سـفید – روغنـی بـه شـماره موتـور  836329و بـه شـماره
شاسـی  NAG 089 NPRF 25280و بـه شـماره پلاک
 933 – 14ع  81به نام شـرکت راهیان توسـعه بلوط بلند
مفقـود و از درجـه اعتبار سـاقط میباشـد.

حتـی نهادهای منطقـهای در آمریکای التین در دوره گذشـته

پــاپ فرانســیس وارد امــارات شــد .وی نخســتین پاپی اســت که طــی روزهای

ایــن رژیــم از چندیــن مــاه پیــش تاکنــون بــا پدیــده «راهپیمایی بازگشــت»

بهعنوان رابط و میانجیگر گروهک پکک با رژیم صهیونیستی و ایاالت

مـورد خدشـه قـرار میگیـرد چراکـه سـازمانهای بینالمللی و

نیــز مواجــه اســت و بــه همیــن دلیــل قصــد دارد بــه دور خــود و مهاجــران

آگهی مزایده

دانشگاه آزاد اســـامی واحد بندرگز در نظر دارد زمین ساحلی 23

هکتاری خود را از طریق مزایده به فروش برساند .لذا کلیه متقاضیان

میتوانند پس از درج و انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به
دبیرخانه دانشـــگاه به آدرس :بندرگز ،کیلومتر یک جاده بندرگز –

برگــزار میشــود ،شــرکت کنــد .فرانســیس امــا بــه دلیــل نقــش امــارات در
ایــن دیــدار دو روزه بــا انتقاداتــی روبـهرو اســت .پــاپ کــه دیــروز یکشــنبه وارد
ابوظبــی شــد ،بــا ولیعهــد ایــن کشــور گفتوگــو میکنــد و در نشســت ادیــان

ســخنرانی خواهــد کرد.

سازمان آگهیهای روزنامه
Advertisement`s Organization
تلفن)021( 66348046-66348018 :
فکس)021( 66348017 :
@agahifdn
ایمیلa66348018@gmail.com :

ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی بندرگز مراجعه یا جهت کسب اطالعات

بیشـــتر با شـــمارههای  34360560- 01734369558تماس
حاصل نمایند .الزم به ذکر اســـت مهلت تحویل مدارک به دبیرخانه

از تاریخ درج آگهی به مدت  10روز میباشد.

 -دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

 -هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده میباشد.

روابطعمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرگز

آگهی مزایده
دانشـــگاه آزاد اســـامی واحد بینالملل ماکو در نظر دارد محل بوفه و پارکینگ واحد خود را بهطور
جداگانه از طریق مزایده به افراد حقیقی یا حقوقی واجد شـــرایط بهصورت اجاره واگذار نماید .لذا
متقاضیان میتوانند جهت دریافت و عودت اســـناد مزایده به مدت  ۱۰روز کاری از تاریخ انتشـــار
آگهی به امور اداری دانشگاه مراجعه نمایند هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده میباشد.

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین الملل ماکو

