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ترکیه و یونان؛ تهدیدها و واکنش ها
در هفته های اخیر، روابط ترکیه و یونان شــاهد دور جدیدی از تنش ها بوده و رهبران 
هر دو کشور از ادبیات جنگ طلبانه ای استفاده کرده اند. اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، 
بارها از یونان انتقاد کرد و حتی احتمال یک حمله شــبانه به یونان را منتفی ندانست و 
از رهبران این کشــور خواســت از تاریخ درس بگیرند. وزیر دفاع ترکیه حتی با سوارشدن 
بــر یک فروند جنگنده اف-۱۶ و پرواز بر فراز دریــای اژه، تالش کرد قدرت نیروی هوایی 
ترکیه را به یونان یادآوری کند. این اقدام وزیر دفاع ترکیه واکنشی به فعالیت سامانه های 
پدافند هوایی اس-۳۰۰ یونان علیه پرواز جنگنده های این کشــور در آســمان دریای اژه 
ارزیابی می شــود. در پاســخ به این تهدیدات، «نیکوس دندیاس»، وزیر خارجه یونان نیز 
با ارســال نامه هایی به «ینس اســتولتنبرگ» دبیرکل ناتو، «جوزپ بورل» رئیس سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا و «آنتونیو گوترش» دبیرکل ســازمان ملل، ضمن درخواست کمک 
از آنان، بیشترین بهره برداری را از تهدیدات مقامات ترکیه برای مخدوش کردن چهره این 
کشور انجام داد. پیش بینی می شود در سفر نخست وزیر و وزیر خارجه یونان به نیویورک 
برای شرکت در اجالس مجمع عمومی سازمان ملل، طرف یونانی در دیدارهای دوجانبه 

با همتایان خود، قطعا دیدگاه ها و نگرانی های این کشــور درباره تحوالت شرق مدیترانه 
را بــا رهبران خارجی در میان خواهد گذاشــت و تحریکات ترکیــه را به عنوان اقدامات 
بی ثبات کننــده در منطقــه مطرح خواهد کرد. البتــه وزیر خارجه یونــان در جدیدترین 
موضع گیری خود از وضعیتی که روابط دوجانبه یونان و ترکیه در آن قرار گرفته اســت، 
ابراز نگرانی کرده و مدعی شد ترکیه هرگز تاکنون مسئله حاکمیت یونان بر جزایر را مطرح 
نکرده بود. واکنش وســیع بین المللی در مقابل گزینه های ترکیه یک تحول مثبت است. 
با وجود فرصت های نامحــدودی که به ترکیه دادیم، رفتار دولت آنکارا، روابط دوجانبه 
را به دام انداخته اســت. اوکتای، معاون رئیس جمهوری ترکیه، در واکنش به اظهارات 
میچوتاکیس در پاریس اظهار کرد: «می بینیم که میچوتاکیس می گوید «شب نیایید، روز 
بیایید»، اما نمی داند وقتی ترکیه واکنش قاطعانه خود را در اژه نشان داد، روز یونان تبدیل 
به شب خواهد شد. یونان روزانه در تالش نقض حریم هوایی و آبی میهن ما ست و جزایر 
غیر نظامی را نظامی کرده است. به یونان که بی پروا عمل می کند، می گوییم حواستان را 
جمع کنید و ازمیر را فراموش نکنید. رئیس جمهور ترکیه به طور قاطعانه هشــدار داد از 

نظامی سازی جزایر دست بردارید؛ چرا که ممکن است ناگهان شبی بیاییم. به این معنا که 
اگر کار الزم را انجام ندهند، ما کار الزم را انجام خواهیم داد». کورتولموس، معاون حزب 
عدالت و توسعه ترکیه نیز از تالش قدرت های بزرگ برای محاصره ترکیه از طریق یونان 
سخن گفت و هشدار داد «ترکیه شوخی نمی کند، بلوف هم نمی زند. کشوری هستیم که 
از حقوق خود دفاع می کنیم. به یونان خویشتن داری، عقالنیت و متانت توصیه می کنیم. 
یونان نباید وارد بازی قدرت های بزرگ بشــود. دو کشــور اختالفاتــی دارند که می توانند 
خودشــان تک تک آنها را روی میز گذاشته و اراده کنند تا آنها حل وفصل شوند. از یونان 
می خواهیــم فریب قدرت های خارجی را نخورده و بداند که آنها ناگهان به یونان عالقه 
پیدا نکرده اند بلکه می خواهند ترکیه را ســرگرم کنند. ما احمق نیســتیم که درک نکنیم 
راه اندازی این همه پایگاه نظامی در جزایر و آلکساندروپلیس چه اهدافی را دنبال می کند. 
احمد داوود اوغلو، رهبر «حزب آینده»، نخســت وزیر (۲۰۱۴-۲۰۱۶) و وزیر خارجه پیشین 
ترکیه (۲۰۱۴-۲۰۱۹) به انتقاد از رئیس جمهور ترکیه و سخنان وی علیه یونان پرداخت. 
به اعتقاد او در  حالی که اردوغان اظهاراتی را مانند یک شب ناگهان می آییم، بیان می کند، 

اما با دســتیابی یونان به جنگنده های «اف- ۳۵» تغییر موازنه به نفع این کشــور است. 
اردوغان با این لفاظی ها ســعی می کند مردم را برای انتخابات تحت تأثیر قرار دهد، اما 
ترکیه درحال از دســت دادن موقعیت های مهم اســت. توازن هوایی بین ترکیه و یونان 
به طور جدی به هم خورده اســت. یونان جنگنــده اف- ۳۵ دریافت می کند و در مدت 
کوتاهــی نیروهای خود را با این جنگنده تقویت می کند اما دســتان ترکیه خالی اســت. 
جنگنده های اف- ۳۵ یونان می توانند از آتن بلند شــوند، بــه هر نقطه از ترکیه بیایند و 
برگردند و ما متوجه نخواهیم شــد. بدون شک در میان کشــورهای حوزه بالکان، یونان 
جایگاه مهمی در سیاست خارجی ترکیه دارد. دو کشور دارای اختالفات دیرینه تاریخی، 
سیاسی، اقتصادی و نظامی به ویژه در زمینه «وجود اقلیت های قومی و نژادی»، «آب های 
ســرزمینی در دریای اژه»، «حق حاکمیت بر قالت قاره و بهره برداری از منابع کف دریا و 
زیــر کف دریا»، «حاکمیت هوایی در دریای اژه»، «جزایر دریای اژه و نظامی کردن آنها» و 
درنهایت «اشــغال قبرس شمالی توســط نظامیان ترکیه» بوده و برای حل اختالف های 

خود راه دشواری را پیش روی خود دارند.
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گذرگاه زنگه زور و جنگ اراده ها

وزن کشــی های نامتعارف میان جمهوری باکو و ارمنستان در 
منطقه  زنگه زور اکنون بیش از هر زمان دیگر، به رویارویی دیگری 
انجامیده است. رویارویی روندها و اراده ها. آنچه در این میان برای 
ایــران اهمیت دارد، آن اســت که روندها را مدیریــت کند و اراده 
ملی و شایسته و بایســته از خود برای رویارویی با پیامدهای آن را 
به روشنی و در کمال توانایی و قاطعانه به نمایش بگذارد. گو اینکه 

نشانه های چندانی از چنین رویکردی در تهران دیده نمی شود.
از آغــاز جنــگ قراباغ در بخش هــای جنوبی قفقــاز در چند 
دهه گذشــته، روندها و اراده هــا هرگز تا این انــدازه در برابر هم 
نایســتاده بوده اند. دلیل آن نیز روشن است. روندها به شکل گیری 
رخدادهایی انجامیده  اســت کــه قدرت ها را وامــی دارد تا از این 
گذرگاه بگذرند. در منطقه ای که یک ســر آن آران و شروان است و 
سر دیگرش نخجوان. جایی تنگ و باریک در برخوردگاه جهان های 

واقعی و خیالی. از جهان مســتقر 
تــا جهان های  ایرانی  و موجــود 
شــاعرانه تورانــی و اســالوی و 
فرنگی. و هرکــدام از آن  جهان ها 
به این منطقه درآمده اند، البته به 

انگیزه ای و تمنایی.
کــه  پرکشمکشــی  روزگار  در 
اروپا و آمریکا با ابرروســیه بر سر 
مســئله  اوکرایــن و جابه جایــی 
انرژی و از آن میان خرید گاز درگیر 
شده اســت، وجود انرژی ارزان در 

دریای کاسپین کم  نعمتی نیست؛ اما این شاید بتواند فقط بخشی 
از اهمیــت زنگه زور برای غرب در جابه جایی گاز ارزان قیمت را به 
نمایــش بگذارد. زنگه زور در عین حال تنها جایی اســت که جهان 
غرب به یک اندازه با جهان های اسالوی و ایرانی درگیری کاربردی 
می یابــد. در اینجا دو پیمان ناهمگــن و رودررو به صورت افقی و 
عمودی به هم می رســند. یکی پیمان از پیش اعالم شده  اروپایی، 
آمریکایی که از باختر به ســوی خاور در حال گســترش است و آن 
دیگری پیمان اعالم نشده  روسی-ایرانی که به  شکل یک ضربه گیر 
گذرا از شــمال به جنوب در برابر هرگونه پیشــروی  دسته جمعی 
ایســتاده اســت. اگر ناتو نتواند از گذرگاه زنگه زور راهی به  سوی 
خاوران و آســیای میانه و آن گاه چین و ماچین بیابد، سپر عمودی 
میان ایران و روســیه همچنان آنها را پشــت دروازه های آسیا نگه 
خواهد داشــت. به این شکل غرب ناگزیر اســت در این رویارویی 
سرنوشت ساز به ســوی جمهوری باکو و از آن باالتر به سوی برادر 
بزرگ تر او ترکیه بغلتد و ارمنســتان را فدا کنــد. با این حال این کار 

چندان هــم خالی از مالحظه هــای راهبردی و دورنگر نیســت. 
چگونــه می توان در این روند به ترکیــه و رؤیاپردازی های او برای 
ســاختن یک دیوار تورانی در هارتلند جهان هم روزگار از بالخاش 
در چیــن تا بالکان در اروپا اعتماد کــرد؟ از این رو اراده برای گذار از 

زنگه زور در اردوگاه غرب بسیار شکننده است.
روســیه، بازیگر بــزرگ منطقه که چندی اســت درگیر جنگی 
گریزناپذیر در اوکراین شده اســت، در این روند، موضعی پدافندی 
دارد. به مخاطره افتــادن گــذرگاه بی گمــان بــرای او پیامدهــای 
ناخوشــایندی خواهد داشت. ازدســت رفتن ارتباط با ایران، از کف 
رفتن انحصار فروش گاز به اروپا، محاصره شدن در میان دیوارهای 
جهان شاعرانه اما اسالو ستیز تورانی تنها بخش هایی از این پیامدها 
می تواند باشد. روس ها به گونه ای طبیعی اراده الزم برای رویارویی 
با این روند را دارند؛ اما آنها نیز دچار تنگناهای راهبردی شــده اند. 
خارج نزدیک آنها در دشت های خاوری جهان روسی یعنی درست 
جایی که جنگ با اوکراین در آنجا روان اســت، به  دلیل فشارهای 
روزافزون غرب، از اهمیت آنی برخوردار شده است و این می تواند 
هر لحظه شــرایط تازه ای را بر آنها وارد و اراده آنها برای رویارویی 

در شکل گیری روندها در گذرگاه زنگه زور را دچار شکنندگی کند.
ترکیــه و اســرائیل در جایگاه دو قدرت منطقــه ای و در قامت 
دو پشــتیبان کالن دولت باکو در 
این رویارویــی احیانا از طرف های 
غربی و روســی خــود اراده های 
به مراتب بیشــتری بــرای گذار از 
زنگه زور و اتصال نخجوان و آران 
به یکدیگر دارند. انگیزه های آنها 
متفاوت اما عینی اســت. اسرائیل 
می خواهد ایــران را از این گذر زیر 
فشــار راهبردی بگذارد و از تندی 
رویارویی  با او در پشت مرزهایش 
بکاهد و به دیگر ســخن با کمک 
به چیرگی باکو بر گذرگاه زنگه زور، بخشــی از رویارویی  را به پشت 
مرزهای ایران بیاورد؛ اما ترکیه بر آن اســت تا افزون بر این، راهی 
به  ســوی ســاخت دیواره ای تاریخی از یک جهــان خیالی تورانی 
تــا دروازه های چین بیابــد. این جهان تورانی در صورت پیوســتن 
نخجوان به آران و شروان می تواند شکل جهان روزگار ما را از بیخ 
و بن دگرگون و ترکیه را به کانون انتقال انرژی و چهارراه توســعه  
منطقه اوراسیا تبدیل کند. با این حال هر دو این قدرت ها به گونه ای 
فزاینده از واکنش ایران اندیشــناک هستند و پیامدهای آن را بسیار 
جدی می گیرند. از این رو در اراده آنها نیز شکنندگی های همسانی از 

همان دست دیده می شود.
در این میــان اراده ایران را نیز اندکی باید ترازید. به  گونه  ســنتی 
و رازآمیز، ایــران هیچ اراده ای برای رویارویی با پیامدهای ناشــی 
از دخالــت  دولت های دیگر در منطقــه قفقاز و قراباغ و همچنین 
گذرگاه زنگــه زور ندارد. با نــگاه به تجربه  جنگ اخیــر قراباغ در 
یک ســال و اندی پیش می توان حدس زد که هرچند ازدست رفتن 

گذرگاه به معنــای برآمدن گســلی بســیار دردآورد و ناگوار میان 
ایــران و اروپا خواهد بود؛ اما تهران همچنــان به رؤیاپردازی  های 
خود پایبندتر اســت تا واقعیت های ژئوپلیتیک. این در حالی است 
که موقعیت آســیب پذیر ایران در رخداد پیش رو را با هیچ کدام از 
قدرت های درگیر دیگر نمی توان سنجید. موضوع گذرگاه زنگه زور 
برای ایران یک مسئله  بســیار سرنوشت ساز و حیاتی است. تهران 
می اندیشــد که در شــرایط کنونی به یک صلح پایدار و راستین در 
منطقه  قفقاز نیاز دارد؛ اما این درخواست هنگامی به  دست خواهد 
آمد که او خود را برای یک رویارویی تمام عیار آماده کرده باشد. من 
همواره گفته ام هر صلح پایدار در قفقاز به یک شمشیر برهنه تکیه 
کرده است. گو اینکه تهران این گونه سخنان را نمی شنود. چنانچه 
در جنگ پیشین قراباغ نیز آن را نشنید. دلیل آن روشن است. انگار 
ما اراده ای برای رویارویی با تهدید ضد ملی در قفقاز نداریم. اگر در 
جنگ پیشــین چنین اراده ای به کار بسته می شد، امروز گواه چنین 
رویارویی  ای بر ســر گذرگاه زنگه زور نمی بودیم. چنانچه اگر امروز 
اراده ای بــرای جلوگیری از پیشــروی نیروهــای باکو به نمایندگی 
از ســوی ترکیه و اســرائیل در گذرگاه زنگه زور به  کار گرفته نشود، 
فردا به ناگزیر باید در شــمال غرب و درون کشــور با پان ترکیسم و 
جریان هــای جدایی خواه روبه رو شــد. در یک چشــم انداز فراخ تر 
چنانچه اگر دولتی با نام و نشان آذربایجان در باکو در هنگام خود 
از ســوی ایران به رسمیت شناخته نمی شد، هیچ کدام از روندهای 
جاری نمی توانســتند در چنین حجم و انــدازه ای و به صورت یک 
تهدید دمادم شــکل بگیرند. در این چیستان شگفت آور که تاکنون 
به  صورت یک راز ملی و ســر به مهر مانده اســت، تهران همچنان 
از نبــود اراده برای مواجهه با خطرات ناشــی از اقدامات پایدار و 
آنــی جمهوری باکو خواه در رویه  درونــی و خواه در رویه  بیرونی 
آن از جمله در قفقاز رنج می برد. شــاید خطر از دست رفتن گذرگاه 

رنگه زور بتواند بخشی از این خأل اراده را پر کند.
آنچه از این نگاه گذرا به  دســت می آید، آن اســت که هرگونه 
رویارویی بر ســر چیرگــی بر گــذرگاه زنگه زور میــان قدرت های 
منطقه ای و فرامنطقه ای از یک آیین کالن پیروی می کند. منفعت ها 
و هدف های هرکدام از این دولت ها بر سر گذرگاه زنگه زور آن چنان 
ویژه و منحصربه فرد است که امکان هرگونه توافق همه شمول را 
از هر طرف برگرفته است؛ اما شکنندگی اراده ها به  گونه ای نیست 
که هیچ کدام از طرف های درگیر در شــرایط کنونی نتوانند آغازگر 
جنگی باشــند که پیامدهای گریز از آن برای منافع ملی هرکدام از 
طرف ها ناشــناخته و جبران ناپذیر باشــد؛ چراکه سستی و کژی در 
اراده  هرکــدام از طرف های درگیر در این رخداد می تواند به معنای 
نیروبخشیدن به اراده  طرف های دیگر باشد. ازاین رو جنگ پیش رو 
بر سر مسئله  گذرگاه زنگه زور، از این پس جنگ اراده ها خواهد بود 
و احیانا از پیشامد آن نیز خواه در کوتاه مدت و میان مدت و خواه در 
درازمدت گریزی نیست. در این میان تهران باید نشان دهد که اراده  
ملی و تمام عیار و شایســته و بایســته در این رویارویی چندوجهی 
را یافته اســت. وگرنه از آن پس ناگزیر خواهد بود برای مدت های 

به  مراتب طوالنی تر با پیامدهای گسترده  آن در درون مواجه شود.

یادداشت

تکرار تهاجــم باکو با همراهــی همه جانبه ترکیــه به مرزهای 
ارمنســتان و اشــغال بخش هایــی از خاک این کشــور ادامه همان 
سناریویی است که نگارنده در قالب مقاله ای در روزهای نخست آغاز 
جنگ ۴۴ روزه قراباغ درباره آن هشدار داده ام. بادکوبه چه بخواهیم 
و چه نخواهیم به عنوان نماد ۱۷ شهر اشغال شده قفقاز، یادگار تلخ 
فتحعلی شــاه قاجار، از حافظه تاریخی ملت ایران زدودنی نیست؛ 
شــهری با عمق ریشــه فرهنگی ایرانی و شیعی و زبان تاتی فارسی 

که در رویکردی برنامه ریزی شــده در طول 
۲۰۹ ســال پس از جدایی با سیاست های 
روســیه تزاری، عثمانی و ســپس شوروی 
کمونیستی، اکنون به نماد دشمنی و رفتار 
خصمانــه نه تنها با جمهوری اســالمی، 
بلکه با هویت ایرانی  تبدیل شــده است. 
آنچه در تاریخ به عنوان ۱۷ شــهر قفقاز از 
آن یاد می شــود، شــامل ۱۴ شهر (والیت 
یــا اســتان در معنــای امروزین) اســت؛ 
از جمله باکو، گنجه، دربند، شکی، شوشی، 
گرجســتان، داغســتان و... که در قرارداد 
گلســتان در ۱۸۱۳ میــالدی از خاک ایران 
جدا شد و به اشــغال روسیه درآمد و سه 
شــهر یا والیت ایروان و نخجوان و لریک 
تالشان که در قرارداد ننگین ترکمانچای در 
۱۸۲۸ میالدی از ایران جدا شدند و تحت 

حاکمیت روسیه قرار گرفتند.
 در طول ۲۰۹ ســال پس از جداســازی بادکوبــه از ایران، هویت 
فرهنگی این منطقه به  طور پیوســته تحت تبلیغات پان ترکیســتی 
ایرانی زدایــی و ایران ســتیزی بــوده؛ به ویژه در دو مقطع تشــکیل 
جمهوری باکو با ربودن نام آذربایجان در ۱۹۱۸ میالدی و بعد تشکیل 
اتحاد جماهیر شــوروی و نیز دوران استقالل باکو، پس از فروپاشی 
شــوروی در ۱۹۹۱ میالدی. زمانــی از افالطون پرســیدند: آیا مردم 
سخنان نادرست را باور می کنند؟ افالطون پاسخ داد: یکی، دو نسل 
زمان می َبرد؛ آن گاه چنان باور می کنند که اگر وارونش (خالفش) را 
بگویید، شــما را خواهند ُکشت! این حکایت تاریخی دقیقا وضعیت 
هویتی دولت باکو را در طول ۲۰۹ ســال پس از جدایی از ایران نشان 
می دهد. آن گونه که تحت تعلیمات کمونیستی شوروی سابق و نیز 
در دوران سی ساله استقالل باکو پس از فروپاشی شوروی، مردم آن 
منطقه آن چنان شست وشــوی مغزی داده شده اند که امروزه وقتی 
با  باکویی ها هم کالم شــویم، نه تنها تعلق تاریخی ۱۷ شــهر قفقاز و 
ازجملــه بادکوبه به ایران را منکر می شــوند؛ بلکه ایرانیان و به ویژه 

فارس زبانان را بزرگ ترین دشــمن خود تصــور می کنند!! و جالب تر 
اینکه بــا ۹ میلیــون جمعیت و ۸۶ هــزار کیلومتر مربع وســعت 
(کوچک تر از استان ســمنان) دشمنی با ایران و ایرانیان و نیز تجزیه 
تبریز از ایران را آرزو می کنند و در کتاب های رســمی درسی خود به 
کودکان آموزش می دهند! اســتالین پیشگام جعل هویت نظامی در 
شوروی بود. استالین در ســوم آوریل ۱۹۳۹ میالدی در مصاحبه ای، 
نظامی را آذربایجانی خواند و مدعی شــد که آثار او به ترکی است! 
آذربایجانی خواندن نظامی گنجوی، این ســتون بزرگ ادبیات فارسی 
و ترک  دانســتن او توطئه روس ها برای هویت زدایی کامل از هر آنچه 
رنگ ایرانی دارد، در منطقه قفقاز اســت.  پس از اعالم این مطلب از 
سوی استالین بود که علمای فرا ارس از جمله میرزا ابراهیم اف، عضو 
فرهنگســتان علوم آذربایجان و دکتر رفیعلی و... به اســتناد کشف 
اســتالین در مراسم هشتصدمین سال تولد نظامی در اتحاد جماهیر 
شــوروی، نظامــی را تــرک و آذربایجانی 
خواندند و البته هیچ یک از آنان، آن بخش 
از اشــعار ترکــی او را به کســی معرفی 
نکردنــد!  فرجام ســخن اینکــه عملکرد 
تبلیغاتی دولت پان ترکیست باکو با حمایت 
علنی ترکیــه، جنگ ۴۴ روزه ســال ۲۰۲۰ 
جمهوری باکو علیه قراباغ و تهاجم اخیر 
باکو به ارمنســتان برای اشغال سیونیک، 
نه تنهــا تهدیــد علنی و آشــکار تمامیت 
ســرزمینی ایــران و قطع ارتبــاط ایران با 
ارمنستان و اروپا است؛ بلکه تکمیل پروژه 
ایران زدایی و ایران ســتیزی باکو به شــمار 
مــی رود.  مهم تریــن نتیجه هــای ادامــه 
نرمش در برابر جریان شــوم پان ترکیســم 
و انفعــال در برابر تهدیــد منافع ایران در 
سیونیک از ســوی جمهوری باکو و ترکیه  

عبارت اند از:
۱- تکمیل نسل کشــی ارمنی ها با محصورسازی و نابودسازی کامل 

ارمنستان و ادغام ایروان در جمهوری باکو
۲- قطع کامل ارتباط ایران با ارمنستان و به طریق اولی ارتباط ایران 

با اروپا و وابسته کردن ایران به ترکیه
۳- تکمیل محاصره ایران و دســت باال داشــتن ترک ها در هرگونه 
مناســبات سیاســی و تجاری و اقتصــادی در قفقاز، با بــرگ برنده 

تک مسیر ارتباطی  بودن برای اتصال ایران به اروپا
۴- ایجــاد زمینــه برای اخــاذی ترکیــه از خرید و انتقــال گاز ایران

به اروپا
 بنابراین برای خنثی ســازی خطر تهدید آشکار تمامیت سرزمینی 
ایران در آذربایجــان، واکنش قاطع و عملی ایران، ضرورتی اســت 
اجتناب ناپذیــر و تاریخی و  حضور ایران در فــرا ارس و ایجاد منطقه 
حائل ۳۰ کیلومتری در عمق خاک سیونیک و نخجوان، حداقل انجام 

وظیفه ای است که ملت ایران و نسل های آینده تاریخ توقع دارند.
* استادیار دانشگاه و پژوهشگر فرهنگی و ژئوپلیتیک

دیپلمات پیشین و تحلیلگر بین الملل
محمود فاضلی

میرمهرداد میرسنجری*ناصر همرنگ

یکه تازی باکو

مدرک موقت فارغ التحصیلی  
فرزند علی جان به شماره شناسنامه ۱۰۸ در مقطع کارشناسی 

ارشد رشته حسابداری صادره از واحد دانشگاهی آزاد یزد مفقود 
گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا میشود 

مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد ارسال نمایید.

  XU7  برگ سبز ( شناسنامه مالکیت) خودرو  پژو  پارس 
 رنگ مشکی متالیک مدل ۱۴۰۱ به شماره پالک ایران

 ۴۰ _ ۸۶۵ ی ۱۶  و شماره موتور 125K0011424 و شماره شاسی 
NAANA15E5NK463141 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز و کارت خودرو سایپا کوئیک رنگ سفید مشکی
 مدل ۱۴۰۱ به شماره پالک ایران ۴۰ -  ۳۶۶ ط ۱۵ و شماره 

 موتور M159179956 و شماره شاسی
 NAPX212AAM1040128 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو  کیا  اپتیما  رنگ مشکی متالیک
  مدل ۲۰۱۵ به شماره پالک ایران ۲۲ - ۳۶۶ ه ۸۱ 

 و شماره موتور ۱۷۳۶۱۸ و شماره شاسی ۵۶۰۹۵۶۹ 
به نام  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز و سند کمپانی خودرو تویوتا یاریس رنگ سفید 

روغنی مدل ۲۰۱۱ به شماره پالک ایران ۸۸ - ۷۱۴ د ۹۸ و 
 شماره موتور 2NZ5823644 و شماره شاسی

 JTDBW9236B4050318 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کارت  خودرو  چانگان  رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۶ 
به شماره پالک ایران ۳۸ _ ۱۴۹ ج ۳۸ شماره موتور 

JL478QEEHC9AN077640 و شماره شاسی 
NAS921200H5704012 به نام مجتبی کریمی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی مدرک تحصیلی
گواهی مدرک موقت کارشناسی  فرزند علیرضا 
به شماره شناسنامه ۱۳ صادره از قائم شهر در مقطع کارشناسی صادره از 

واحد دانشگاهی تهران جنوب مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 
جنوب به نشانی تهران - خیابان کریم خان زند - خیابان ایرانشهر شمالی - 

نبش آذرشهر پالک ۲۰۹ و یا کدپستی ۱۵۸۴۷۱۵۴۱۴ ارسال نماید.

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند جواد 
به شماره شناسنامه ۴۵۲ و کد ملی ۴۱۳۲۳۹۰۵۲۷ صادره از بروجرد 

در مقطع کارشناسی پیوسته رشته مهندسی برق مخابرات صادره از 
دانشگاه آزاد بروجرد با شماره ۱۰۶۳۹۰۱مفقود گردیده و فاقد اعتبار 
قانونی است. از یابنده  تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد بروجرد به نشانی بروجرد - میدان نواب - کیلومتر ۳ 
جاده یادگار امام - مجتمع دانشگاهی امام خمینی ارسال نماید.


