
در ش�رايطي غربي ها با وعده ارتق�اي جايگاه منطقه اي 
و دادن امتياز ، تركيه را به س�وي تقابل با همس�ايگان بويژه 
س�وريه س�وق داده اند كه سياس�ت مداران برجس�ته تركيه 
ضمن هش�دار به دولت فاش كردند،  غرب تالش می كند با 

وارد كردن تركيه به جنگ، اين كشور را تجزيه كند.
در ماه ه��اي اخي��ر تركي��ه ب��ه رغم آنك��ه سياس��ت تنش با 
همس��ايگان صفر را اجرا مي كرد سياس��ت رويك��رد به غرب را در 

پي��ش گرفت كه نتيجه آن مش��اركت در طرح هاي غرب در منطقه 
بوده كه بخش عمده اي از آن در قبال س��وريه اس��ت. اين رويكرد 
در حالي صورت گرفته كه بس��ياري آنرا برگرفته از وعده هاي غرب 
ب��راي بهبود جايگاه منطقه اي تركيه دانس��ته اند. با اين وجود مردم 
و سياس��تمداران كهن��ه كار تركيه آن را فريبي براي دور س��اختن 
تركي��ه از منطق��ه و در نهاي��ت درگير س��اختن آن در جنگ براي 

تجزيه اين كش��ور مي دانند.

محمد صفري
يادداشت سردبير

صفحه 2

گام هايي براي تجزيه تركيه؟ يادداشت سردبير
همين صفحه
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4آغاز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه )پاریس(

گام هايي براي تجزيه تركيه؟
توجه به سياس��ت هاي اعمالي آمريكا و همپيمان��ان آن در جهان، اين نتيجه را به 
دس��ت مي دهد كه، واشنگتن و لندن در پي ايجاد كشورهايي كوچک، ضعيف و وابسته 

در جهان هستند.
اين سياس��ت هنگامي به منصه ظهور رس��يد كه اتحاد جماهير شوروي سابق، فرو 
پاش��يد و جمهور ي هاي اين كش��ور پهناور هر يک كش��ور كوچک و مس��تقلي شدند. 
پيش از آن نيز تجزيه و تش��كيل كش��ورهاي كوچكي مانند برخي از كشورهاي حاشيه 
خليج فارس، جدايي پاكس��تان از هندوس��تان، جدايي بحرين از اي��ران و … در جامعه 

بين المللي اتفاق افتاده است.
هدف اصلي از اجراي چنين سياستي، ابتدا تشكيل يک كشور كوچک چه از لحاظ 

جمعيتي و چه از لحاظ جغرافيايي است.
وجود چنين كش��ورهايي در دنيا سلطه پذيري آنها را ساده تر مي كند. وابستگي آنها 
را به كش��ورهاي قدرتمند افزايش مي دهد و به همين واسطه توان تاثيرگذاري بيشتري 
را به كش��ور س��لطه گر مي دهد. تعداد آراء بيشتر به نفع كش��ورهاي سلطه گر در مجامع 

بين المللي از مزيت هاي ديگر سياست تجزيه در سطح جهان است.
تجزيه س��ودان تازه ترين دس��تاورد اين سياس��ت در آفريقاس��ت. پيش از آن نيز، 
جمهوري هاي بالكان و بلوک ش��رق در اروپا به قطعه هاي كوچكي تبديل شدند كه هر 
كدام از اس��تان هاي يوگسالوي سابق با تبديل شدن به كش��ورهاي نقطه اي در نقشه 
اكنون نامي از آنها در جهان سياست برده نمي شود. مي توان به راحتي با مقايسه دوران 
يوگسالوي سابق و وضعيت فعلي اين كشور تجزيه شده به اين نتيجه رسيد. نتيجه اي 
كه همچنان كش��ورهاي س��لطه طلبي مانند آمريكا و انگليس در پي آن هستند و شايد 
حتي نتوان براي آن پاياني راتصور كرد. دخالت آمريكا و ناتو در انقالب مردمي ليبي را 

هم مي توان در همين راستا تجزيه و تحليل كرد.
با توجه به سرنگوني قذافي و سقوط ديكتاتوري چند ده ساله در اين كشور، شاهد 
اختالف��ات قومي در اين كش��ور آفريقايي يک ميليون و هش��تصد هزار كيلومتر مربعي 
هستيم. اين كشور با جمعيت حدود 7 ميليون نفر، در مسير تجزيه گام برمي دارد. تصور 
ليبي چند قطعه ش��ده اين باور را مي رساند كه، از اين كشور در معادالت جهاني چيزي 

باقي نخواهد ماند.
تحوالت و خيزش هاي اس��المي در خاورميانه و شمال آفريقا، اين ايده را در ذهن 
س��ردمداران آمريكا و انگليس بيش��تر تقويت ك��رد تا در اين زمين��ه گام هاي بلندتر و 

محكمتري بردارند.
اگر ادعا كنيم كه از هم اكنون اقليم كردستان عراق از جمله قطعه هايي است كه از 
خاک عراق جدا شده پر بيراه نگفته ايم. اكنون اين خطه گرچه به ظاهر به عنوان يكي 

از استان هاي جمهوري عراق محسوب مي شود، اما در واقع مستقل است.
درگيري هاي س��وريه نيز درهمين راستا اجرا مي ش��ود. گسترش اين درگيري ها و 
جنگ هاي قوميتي و طايفه اي كه البته در كش��ورهاي مس��لمان وعربي منطقه بس��يار 
اس��ت، در س��وريه نيز باعث خواهد ش��د، تجزيه ديگري در منطقه به وجود آيد. و بايد 

سوال كرد كوچكتر شدن اين كشور به سود كيست؟
از يک سو همانگونه كه گفته شد آمريكا سود مي برد و از سوي ديگر كشور جعلي 
اسرائيل كه داعيه نيل تا فرات را در سر مي پروراند، از خطر كشورهاي قدرتمندي مانند 

سوريه، مصر، ليبي و … در امان خواهد بود.
ه��ر چند تركيه اكنون نقش س��رباز آمريكايي را در منطقه ب��ازي مي كند، اما اين 

كشور از توطئه تجزيه در امان نيست.
دولتمردان تركيه بايد هوش��يار باش��ند كه با پياده كردن سياس��ت هاي آمريكا در 

منطقه به تجزيه كشورشان سرعت مي بخشند.
قطعا آمريكا و رژيم صهيونيس��تي يک كش��ور بزرگ و با جمعيت زياد كه قدرتمند 

نيز باشد، در منطقه را نمي توانند تحمل كنند.
همه اين اقدامات براي تقويت رژيم صهيونيستي در منطقه صورت مي گيرد.

در اين ميان نقش مردم تركيه براي مقابله با اين توطئه آمريكا بسيار حائز اهميت 
است. انسجام و وحدت مردم اين كشور پادزهر تجزيه تركيه خواهد بود و براي حصول 
اين هدف همراه س��اختن مس��ئولين اين كشور با خود اس��ت. مقامات تركيه، كه شايد 
س��وداي امپراتوري عثماني را در سرمي پرورانند، مراقب باشند كه از آنچه كه بودند و از 

آنچه كه اكنون هستند كوچكتر نشوند.

پشت پرده تقالي آمريكا براي وارد ساختن آنكارا به جنگ منطقه اي آشكار شد 

 دور خيز غرب 
براي تجزيه تركيه 

دوست عزيز و گرامي
جناب آقاي عبدالسعيد محمد شفيعي

چهلمين روز درگذش��ت پدر گراميتان را تسليت 
گفته، براي آن مرحوم مغفرت و براي جنابعالي طول 

عمر آرزو داريم.

امير حسين حديدي زواره

احمدي نژاد در بندرعباس:

برخي در راه عدالت سنگ اندازي مي كنند
رئيس جمهور در سفر به استان هرمزگان طي سخناني در جمع مردم بندرعباس گفت: در مقابل 
هر قدمي كه در جهت اجراي عدالت برداش�ته مي ش�ود س�نگ اندازي مي كنند و آشكارا از اينكه حق 

مردم به خودشان داده شود، ناراحت شده و مخالفت مي كنند.
محمود احمدي نژاد مهمترين مس��ئوليت براي همگان در عرصه داخلي و بين المللي را تالش براي اس��تقرار 
عدالت عنوان كرد و افزود: دولت مصمم اس��ت براس��اس عدالت، كارها را پيش ببرد و در همه اقدامات خود عدالت 

را به عنوان پايه و بستر قرار داده است.
وي افزود: برخي اقدامات دولت مثل توزيع س��هام عدالت، هدفمند كردن يارانه ها، انجام س��فرهاي اس��تاني، 
توزيع منابع و س��رمايه گذاري ها به صورت برابر در همه مناطق كش��ور، مس��تقيمًا در جهت استقرار عدالت صورت 

گرفته است.

صفحه 15

عزم مجلسيان برای پاسخگو كردن رئيس جمهوري
دو فوري�ت طرح اصالح روند آيي�ن نامه داخلی مجلس برای 
برگزاری جلسات سوال از رئيس جمهوري روز گذشته به تصويب 

اكثريت نمايندگان مجلس هشتم رسيد.
عل��ی مطهری يك��ی از طراح��ان اين طرح ب��ود، كه با اش��اره به 
نتاي��ج حاصل از جلس��ه س��وال از رئيس جمهور، بر ل��زوم رای گيری در 

مورد پاس��خهای وی اص��رار كرد و گفت: در اين طرح زمينه اس��تيضاح 
رئيس جمه��ور پس از 6 بار پاس��خ غير قانع كننده وی فراهم ش��ده البته 

منوط به امضای دوباره طراحان.

صفحه 2

توقف صادرات نفت ايران به اسپانيا
ش�بكه العالم از قطع صادرات نفت ايران به اسپانيا خبر داد. به گزارش پايگاه 
اطالع رس��انی ش��بكه العالم، ايران صادرات نفت به اس��پانيا را قطع كرده و اكنون در حال 

بررسی قطع صادرات نفت به ايتاليا و آلمان است.
وزير نفت روز گذشته با اشاره به اينكه تحريم های اروپا عليه نفت ايران سالهای زيادی است 
كه اجرا می شود خاطرنشان كرد: اما خوشبختانه اين تحريم ها بر صنعت نفت ايران كمترين اثر را 

داشته و نتوانسته جلوی پيشرفت و اقتدار صنعت نفت را بگيرد.
وزير نفت با اشاره به عدم فروش نفت به چند كشور اروپايی گفت: هم اكنون نفت ايران 

به كشور يونان نيز صادر نمی شود.

در چند استان مرزی و مركزی صورت گرفت
 ضربه سنگين وزارت اطالعات 

به شبكه تروريستی رژيم صهيونيستي
وزارت اطالعات طی اطالعيه ای از بازدداشت اعضای شبكه  بزرگ تروريستی 
رژيم صهيونيس�تی و كشف ستاد منطقه ای صهيونيس�ت ها در يكی از كشورهای 

منطقه و عوامل فعال در آن ستاد خبر داد.
وزارت اطالعات جمهوری اس��المی ايران در اين اطالعيه  تاكيد كرد: به اس��تحضار ملت 
شريف ايران می رساند، با  الطاف الهی و توجهات حضرت بقيه اهلل االعظم )عج( و با جانفشانی 
و پيگيری های ش��بانه روزی س��ربازان گمنام امام زمان عج، يكی از شبكه های بزرگ ترور و 
خرابكاری رژيم اشغالگر قدس و تعدادی از هسته های حفاظت شده عملياتی آنها شناسايی شده 

و گروه های از تروريست های جنايت پيشه و مزدوران همكاری كننده با آنها بازداشت شدند.
اين اطالعيه می افزايد: سلس��له عملياتی كه در چند استان مرزی و مركزی كشور انجام 
ش��ده و به بازداشت تروريس��ت های وابسته به رژيم منفور صهيونيستی منتهی شد، به دنبال 
ما ه ه��ا اقدامات اطالعاتی عملياتی پيچيده  و متهورانه  صورت گرفت كه خون پاک مصطفای 
مل��ت ايران )ش��هيد مصطفی احمدی روش��ن( انگيزه ای دو چندان ب��ه مجاهدان خاموش و 
بركتی مضاعف به اقدامات و پيگيری های آنها در مسير شناسايی شياطين و حتی كشف ستاد 

منطقه ای صهيونيست ها در يكی از كشورهای منطقه و عوامل فعال در آن ستاد انجاميد.
در ادامه اين اطالعيه آمده است: تعدادی از هسته های عملياتی بازداشت شده، در حالی كه 
آماده انجام عمليات تروريستی بودند، مورد ضربه  رعد آسای سربازان بی نام و نشان ايران و اسالم 
قرار گرفته و از ماموريت های تروريستی آنها پيشگيری به عمل آمد. از بازداشت شدگان، مقادير 
قابل توجهی بمب های سنگين آماده انفجار، انواع مسلسل و سالح های كمری و صدا خفه كن، 

تجهيزات نظامی، مخابراتی، و ديگر ابزار آالت تروريستی كشف و ضبط گرديده است.
در پايان اين اطالعيه تاكيد شده است: ضرورت رعايت مالحظات امنيتی و محدودسازی 
امكان عمليات ايذايی احتمالی از جانب دش��من صهيونيس��تی ايج��اب می كند كه اطالعات 
بيشتر پيرامون تعداد تروريست های دستگير شده، ماموريت های آنها، وسائل و ابزار مكشوفه، 
پايگاه منطقه ای شناسايی ش��ده و حاميان رژيم صهيونيستی در انجام اقدامات جنايتكارانه و 

رذيالنه تروريستی را به زمان مناسبی در آينده موكول كند.

امير اسماعيلی درجمع خبرنگاران:
هيچ هواپيمای شناسايی حق و جرأت 

عبور از آسمان ايران را ندارد
فرمانده قرارگاه پدافند خاتم االنبيا در خصوص ادعای رسانه های غربی مبنی 
بر تجاوز به آس�مان ايران اظهار داشت: هيچ هواپيمای شناسايی چه قبل و چه در 
آينده حق و جرات عبور از آسمان كشور ما را ندارد و در غير اين صورت عكس های 

سرنگون شده آن را در اختيار رسانه ها قرار می دهيم.
به گزارش مهر،امير فرزاد اس��ماعيلی فرمانده قرارگاه پدافند هوايی خاتم االنبيا در حاشيه 
سيزدهمين سالگرد شهادت امير صياد شيرازی كه در مسجد امام خمينی )ره( ستاد كل ارتش 
برگزار ش��د، در پاس��خ به س��ئوالی در خصوص ادعای برخی رس��انه های غربی مبنی بر ورود 
هواپيماهای شناس��ايی بدون سرنش��ين بر فراز آس��مان های ايران به عكس��برداری از برخی 
اماكن حساس كشور گفت: اين حرف تخصصی نيست و مهمتر از هواپيماهای بدون سرنشين 

سامانه های ماهواره ای هستند كه بهترين و قوی ترين عكس ها را می توانند بگيرند.
 وی در ادام��ه خاطر نش��ان كرد: طبيعتا هر كش��وری اطالعاتی را ك��ه بخواهد مخفی و 
محفوظ نگه دارد ثبت و ضبط می كند و اطالعاتی را كه بخواهد دش��من اس��تفاده كند تا به 
اش��تباه و خطا بيفتد را در معرض ديد قرار می دهد. فرمانده قرارگاه پدافند هوايی خاتم االنبيا 
اظهار داش��ت: هواپيماهای بدون سرنشين كه می خواستند از فضای كشور ما عبور كنند يكی 
از آنها را ديديد كه به چه سرنوشتی دچار شد و چنين مسئله ای را هرگز نه كشور ما و نه هيچ 
كش��وری ديگر اجازه نخواهد داد. وی همچنين در خصوص عكس های منتش��ر شده از سوی 
برخی رس��انه های غربی در اين خصوص گفت: مگر می توان اثبات كرد كه اين عكس ها از 

چه فاصله و سامانه ای گرفته شده ست.
اسماعيلی افزود: اين عكس ها توسط سامانه های ماهواره ای گرفته شده است و حاصل 
عمليات هواپيماهای بدون سرنش��ين بر فراز كش��ور نيس��ت. وی در ادامه خاطر نش��ان كرد: 
غربی ها نيز ناوهای پيش��رفته ای دارند كه هواپيماهای بدون سرنش��ين هواپيماهای شناسايی 
و بدون سرنش��ين ارتش و س��پاه جمهوری اسالمی ايران برفراز آنها عبور كرده عكس برداری 

كرده اند و اطالعات آنها ثبت و ضبط شده است.

عضو كميسيون اقتصادی مجلس خبر داد
 ابطال مصوبه برداشت های دولت 

از حساب بانک ها و ارجاع به دستگاه قضايی
ي�ک عضو كميس�يون اقتص�ادی مجلس گفت: در جلس�ه ديروز كميس�يون با 
مس�ئوالن بانكی و بانک مركزی مش�خص ش�د كه اقدام دولت خالف قانون بوده، 
بايد اعتبارات اخذ ش�ده به سيس�تم بانكی بازگردانده شود و هيات تطبيق مصوبه 

دولت را باطل خواهد كرد.
پيمان فروزش در گفت و گو با فارس با اش��اره به ارجاع موضوع اضافه برداش��ت دولت از 
حس��اب بانک ها توسط رئيس مجلس به هيئت تطبيق قوانين، اظهاركرد: با بررسی جوانب اين 
اقدام مش��خص ش��د كه اقدام دولت خالف قانون بوده و بايد اعتبارات اخذ شده باد به سيستم 
بانكی بازگردنده شود. وی تصريح كرد: احتماال" چهارشنبه در هيئت تطبيق قوانين اين مصوبه 
دول��ت باطل می ش��ود و اين پول به حس��اب بانک ها برمی گردد، با توج��ه به اين اقدام خالف 
قان��ون، برای پيگيری بيش��تر موضوع به قوه قضائيه ارجاع خواهد ش��د. اين عضو كميس��يون 
اقتصادی در پاس��خ به اين سوال كه آيا گزارش كميسيون اقتصادی در صحن قرائت می شود، 

گفت: اين گزارش در جلسه امروز نهايی و در صحن علنی قرائت خواهد شد.
ف��روزش درخصوص اعضای حاضر در جلس��ه و اس��تدالل آنها، بيان ك��رد: نماينده بانک 
مركزی اينگونه استدالل می كرد كه چون اين كار مصوبه هيات دولت را داشت، بانک مركزی 
موظ��ف ب��ه اجرای آن بود در صورت��ی كه نمايندگان گفتند مصوبه دولت و اقدام ش��ما هر دو 

خالف قانون بوده است و شما نبايد به اجرای اين كار تن می داديد.
وی اف��زود: نماينده بانک مركزی آق��ای حبيبی معاون حقوقی و آقای گودرزی مدير امور 
بين الملل بانک مركزی و مديران عامل تمام بانک ها در جلس��ه حاضر بودند و همه آنها معتقد 
بودند كه اين اقدام خالف قانون بوده و منابع بايد به سيستم بانكی برگردد. اين نماينده مجلس 
در مورد منابع دريافتی از سيستم بانكی توسط بانک مركزی گفت: ابتدا بيش از 8 هزار ميليارد 

تومان اخذ شده و پس از آن حدود 50 تا 60 درصد از اين منابع برگردانده شده است.


