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رواب��ط جمه��وری آذربایجان و ارمنس��تان 
طی روزهای اخی��ر در وضعیت جنگی قرار 
گرفته اس��ت و ه��ر کدام دیگ��ری را متهم 
به تجاوز و تهدی��د منافع خویش می نماید. 
حال این س��وال مطرح اس��ت که چرا آتش 
درگیری ها دوباره میان دو کشور برافروخته 

شده است؟
مروری بر روابط دو کشور نشان می دهد که 
مانند بس��یاری از کشورهای منطقه، این دو 
کشور نیز با اختالفات مرزی مواجه هستند 
و حاکمیت بر منطقه قره باغ به محل مورد 
مناقش��ه طرفین منجر شده است. برخی بر 
این عقیده اند که عدم حل ش��دن ریشه ای 
منازعات موجب ش��ده تا کوچکترین مساله 
و اختالف نظری زمینه ساز تشدید تنشها و 
حتی رسیدن طرفین به مرحله جنگ شود، 
چنانکه بحران اخیر نی��ز برگرفته از همین 
مساله عنوان ش��ده که با اتهام زنی طرفین 
نسبت به یکدیگر به اوج رسیده است. نکته 
دیگر آنکه برخی س��ناریوی برون مرزی را 
برای این منازعات مطرح می سازند. در این 
چارچ��وب نیز دو س��ناریو مطرح می ش��ود 
نخس��ت آنکه برخی بر این تحوالت مذکور 
را ادامه تحرکات غرب برای مشغول داشتن 
روس��یه در بحران منطقه ای می دانند. پس 
از برگ��زاری انتخابات در ب��الروس، ائتالفی 
از س��وی آمری��کا و اروپ��ا برای زیر س��وال 
ب��ردن انتخابات و تکرار ریاس��ت جمهوری 
لوکاش��نکو آغ��از گردید، هر چن��د که در 
ظاهر این اقدام علیه وی بوده اما بس��یاری 
آن را تحرک��ی علی��ه روس��یه می دانند که 
تحرکات نظام��ی آمریکا و نات��و در اروپای 
ش��رقی مکمل آن می باش��د. با این اوصاف 
این مس��اله مطرح اس��ت که بحران کنونی 
می��ان ارمنس��تان و جمه��وری آذربایجان 
ادامه زنجیره مذکور علیه روسیه باشد که با 
مشغول داشتن آن در بحران های منطقه ای 
به دنب��ال پایین آوردن قدرت چانه زنی آن 
در مع��ادالت جهانی هس��تند به ویژه اینکه 
انتخابات آمریکا و معطوف شدن دولتمردان 
این کش��ور به عرصه داخل��ی فرصتی برای 
سایر کش��ورها نظیر روس��یه و چین است 
ک��ه بتوانند در معادالت جهانی ایفای نقش 
داش��ته باشند. س��ناریو درگیرسازی زمانی 
قوت می گیرد که اخی��را در قبال چین نیز 
تحرکات مش��ابهی صورت گرفته و آمریکا با 
اعزام نمایندگان ب��ه تایوان ادعاهای حقوق 
بش��ری در قب��ال س��ینگ کیان��گ چین و 
تح��رکات نظامی در دری��ای چین به دنبال 
مشغول سازی پکن در چالشهای منطقه ای 
هس��تند. دوم آنکه ورود تم��ام قد ترکیه به 
این منازعات سناریوی دیگری را نیز مطرح 
می سازد و آن اینکه ائتالفی که در مدیترانه 
و دریای س��یاه با ترکیه در تنش هس��تند 
برآنند تا این کشور را در بحران های متعدد 
مشغول سازند تا از قدرت آن در این مناطق 
بکاهن��د. ترکی��ه در ماه های اخی��ر با رژیم 
صهیونیستی، فرانسه، امارات قبرس و یونان 
برای نفت وگاز مدیترانه درگیر اس��ت. این 
مس��اله مطرح اس��ت که ائتالف مسئول که 
درگیر بودن ترکیه در عراق، سوریه و لیبی 
را فرصتی برای تقس��یم قوای آن می دانند، 
برآنند تا آنکارا در مناقش��ه ارمنستان و باکو 
نیز درگیر س��ازند تا با تجزی��ه قدرتش در 
مناطق مختل��ف، آن را وادار به امتیاز دهی 

در مدیترانه نمایند.
حال این س��وال مطرح است که راهکار حل 
بح��ران ارمنس��تان و آذربایجان چیس��ت؟ 
نگاهی به منازعات دو کش��ور نشان می دهد 
که به زعم آنکه کش��ورهای بسیاری ادعای 
میانجی گری داش��ته اما در نهایت هر کدام 
براس��اس منافع خویش و ی��ا اتحادیه اروپا 
رفتار کرده اند که مانع از حل بحران ش��ده 
است؛ در این میان جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان کشوری که بر اصل روابط نزدیک 
با همسایگان تاکید دارد و خواستار ثبات و 
امنیت پایدار در منطقه است، طرح های قابل 
تاملی را برای ح��ل اختالفات باکو و ایروان 
مطرح و تالش های دیپلماتیک بسیاری نیز 

در این زمینه صورت داده است.
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وزارت اطالعات اعالم کرد
شبکه سازمان یافته دالالن و سوداگران دارویی 

دستگیر شدند

ش��بکه س��ازمان یافته ای از دالالن و س��وداگران دارویی که به صورت غیرقانونی و خارج از ش��بکه 
رس��می بهداش��ت و درمان اقدام به تهیه و ف��روش داروهای درمان کرونا می نمودند، شناس��ایی و 
دستگیر شدند. با اقدامات اطالعاتی مستمر سربازان گمنام امام زمان )عج(، شبکه سازمان یافته ای 
از دالالن و س��وداگران دارویی که به صورت غیرقانونی و خارج از ش��بکه رس��می بهداشت و درمان 
اق��دام ب��ه تهیه و فروش داروه��ای مورد اس��تفاده در دوره درمان کرونا می نمودند، شناس��ایی و با 

هماهنگی مراجع قضائی دستگیر شدند.
عده ای از س��وداگران و دالالن دارویی با همدستی تعداد معدودی از پرسنل متخلف مراکز درمانی، 
داروه��ای مورد اس��تفاده در درمان کرونا را که به صورت س��همیه ای در اختی��ار مراکز درمانی قرار 
می گرفت؛ با هدف کس��ب س��ود نا مش��روع خارج و با قیمت های گزاف به خانواده های بیماران به 
فروش می رساندند. با توجه به اینکه برخی از اقالم دارویی، خارج از شبکه رسمی بهداشت و درمان 
کش��ور تهیه و توزیع شده اس��ت؛ احتمال تقلبی بودن آن باال بوده و به همین منظور تأیید سالمت 
داروها توس��ط نهادهای تخصصی ذیربط در دس��ت بررسی می باش��د. وزارت اطالعات ضمن هشدار 
به کلیه س��وداگران عرصه دارو و درمان و انتش��ار دهندگان اخبار جعلی و کذب در فضای مجازی با 
هدف تشویش اذهان عمومی، اعالم می دارد؛ با توجه به همه گیری بحران کرونا و ضرورت صیانت از 
بیماران و پرسنل خدوم حوزه بهداشت و درمان کشور، با هرگونه سودجویی و داللی در این عرصه 

به شدت برخورد خواهد کرد.  روابط عمومی وزارت اطالعات

محموله جدید بنزین ایران وارد ونزوئال شد
 ۲ نفتکش دیگر در راه هستند

رویترز اعالم کرد نفتکش فارست با پرچم ایران که در خاورمیانه بارگیری شده حدود ساعت ۸:۰۵ 
صبح به وقت محلی )۱۲:۰۵ به وقت گرینویچ( وارد آب های ونزوئال شد.

رویترز گزارش داد اطالعات ردیابی نفتکش های رفینیتیو آیکن نشان می دهد اولین نفتکش از سه 
نفتکش ایرانی حاوی سوخت به مقصد ونزوئال، وارد آب های این کشور آمریکای جنوبی شده است.  
نفتکش فارس��ت با پرچم ایران که در خاورمیانه بارگیری ش��ده حدود س��اعت ۸:۰۵ صبح به وقت 

محلی )۱۲:۰۵ به وقت گرینویچ( بدون مزاحمت وارد آب های ونزوئال شد.
دو نفتکش دیگر ایران با نامهای فاکسون و فورچون با همین مقصد از اقیانوس اطلس عبور می کنند 

و احتماالً در اوایل اکتبر به ونزوئال می رسند.
 انتظار می رود این 3 نفتکش روی هم رفته حدود ۸۲۰ هزار بشکه بنزین و سایر سوختهای موتوری 
را به ونزوئال برسانند. صف رانندگان در پمپ بنزین های ونزوئال طی هفته های اخیر به خاطر نبود 
تولید داخلی طوالنی تر شده است.  این دو کشور عضو اوپک در سال جاری میالدی روابط خود را 
با تبادل نفت خام، سوخت، غذا و تجهیزات پاالیشگاهی و سایر محصوالت صنعتی افزایش داده اند. 
انتظار می رود یک نفتکش بس��یار بزرگ ایرانی در این هفته بندر خوزه ونزوئال را ترک کرده و ۱.9 

میلیون بشکه نفت سنگین این کشور را به شرکت ملی نفت ایران برساند.  تسنیم
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سردارسالمی:

تدبیر رهبری آرزوهای دشمن را به 
هم ریخت
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آگهى اصالحیه 
مناقصه عمومی یک مرحله اي

اداره کل راه و شهرسازى استان چهارمحال و بختیارى

روز  سیاست  روزنامه  در  اول  نوبت  آگهى  چاپ  به  عنایت  با 
مورخ  یکشنبه 6 مهر ماه سال جارى، به اطالع شرکت کنندگان 
استان  و شهرسازى  راه  کل  اداره  اى  مرحله  مناقصه یک  محترم 
چهارمحال و بختیارى مى رساند  جهت شرکت در مناقصه پروژه 
رتبه جهت شرکت  تونل چرى، حداقل   راه خروجى  آخر  تونل  ى 

در مناقصه  رتبه 4 مى باشد.
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بالتکلیفی در 
ونا مبارزه با کر

وزیر بهداشت و گالیه هایی که با بی توجهی روبرو می شود


