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1431- در چند نقطه از منطقه مثل ترکیه یا 
سوریه یا اخیراً در اربیل عراق مجددا زلزله هایی 
به وقوع پیوس��ته که باعث نگرانی های بیشتر 
برای مردم کل منطقه حتی کشورمان می شود. 

)12/6(
 FATF 1541- اینکه ایران در لیس��ت سیاه
بمان��د قطعا تبع��ات خوبی در آین��ده برای ما 
ندارد. بهانه هایی برای دشمنی های بیشتر هم 

می شود. )12/6(
1601- فیلمی که از لحظه سقوط هلی کوپتر 
حام��ل وزی��ر ورزش دیدیم بس��یار عجیب و 
ناراحت کنن��ده بود چرخش عجیب هلی کوپتر 
بس��یار ش��دید و غیرمعمول بود که منجر به 

چنین حادثه ای شد. )12/6(
1621- خدا رحمت کند شهرام عبدلی بازیگر 
کشورمان که اخیرا غیرمنتظره فوت کرد بسیار 
در عرصه هنر فعال بود بسیار صداپیشه و دوبلور 

خوبی هم بود. )12/6(
1632- با این ش��رایطی که تی��م ملی دارد و 
حاشیه های فراوان و ... بعید است کمتر کسی 
حاضر به قبول مس��ئولیت و سرمربی گری تیم 

ملی فوتبال بشود. )12/6(
1645-پس از چند روز هنوز چرا علت دقیق و 
س��قوط بالگرد حامل وزیر ورزش و چند تن از 

مسئوالن اعالم نشده؟ )12/6(
2015- خدا کند آدم همیشه خبرهای خوش 
بش��نود مثل خبر احیای دریاچ��ه ارومیه که 
دوباره جان تازه ای گرفت. خسته شدیم از بس 

خبرهای منفی شنیدیم! )12/6(
2017- در خبرها خواندیم ایران و کره شمالی 
همچنان در فهرست سیاه FATF باقی ماندند. 
واقعا دوست نداریم در لیست سیاه قرار بگیریم 

کاش این موضوع حل می شد. )12/6(
2021- ش��اید بتوان گفت رابطه ما با اروپا در 
بدترین شرایط خود در چند سال اخیر رسیده. 
مدتهاست خبری از رفت و آمد مقامات اروپایی 

به کشورمان یا برعکس نیست. )12/6(
2031- برای یک موضوع فرهنگی مثل حجاب 
بهترین راهکار نوع فرهنگی آن است. البته باید 
تدبیر و خالقیت هایی هم در این مورد به خرج 

داد. )12/6(
2042- درگذشت شهرام عبدلی بازیگر سینما 
و تلویزیون بسیار ناراحت کننده بود خصوصا که 
س��ر صحنه بازی در یک سریال دچار مشکل 
ش��د و روانه بیمارستان ش��د. وی از بازیگران 
بااستعداد اما بی حاش��یه و بی ادعا بود. روحش 

شاد. )12/6(
2056- آلمانی ها به بهانه های مختلف در حال 
دشمنی هس��تند دستگاه دیپلماسی ما باید با 
درایت خود سعی در رفع دشمنی ها و تنش ها 

بکند. نباید تنش ها بیشتر شود. )12/6(
2109- برخی از افراد گاهی چیزی می گویند 
که انگار فقط برای دلخوش��ی خودشان است. 
مثل برخی از مسئوالن که وعده هایی می دهند 
اما شاید خودشان دلخوش شوند وگرنه مردم به 

وعده ها دلخوش نمی شوند. )12/6(
2112- کارشناس��ان و اهل فن توضیح دهند 
اینک��ه یک اس��تاد محترم گفته اند سیس��تم 
آموزش��ی ما را غربی ها تحمی��ل کردند چقدر 

واقعیت دارد؟ )12/6(
2125- اینک��ه آق��ای رئیس��ی رئیس جمهور 
محترم بابت افتتاح پروژه احیای دریاچه ارومیه 
از دولت قبل و تالش های آن هم تش��کر کرد 

انصافا حرکت زیبا و قابل تقدیری بود. )12/6(
0956- اختیارات رئیس بانک مرکزی نسبت 
به دوره های قبل بیش��تر شده. اما با تمام اینها 

اوضاع بازار ارز هیچ خوب نیست. 
1015- اگ��ر رئیس بانک مرک��زی هم بگوید 
قیمت ه��ای ارز در ب��ازار غیرواقعی اس��ت، اما 
مهم این اس��ت ک��ه در ب��ازار آزاد دالر حدود 
55 هزارتومان معامله می شود. حاال می خواهد 

واقعی باشد یا نباشد. 
1025- چرا یک روز اعالم می کنند فروش ارز 
با کارت ملی ممنوع است چند روز بعد دوباره 
می گویند آزاد اس��ت. این شل کن سفت کن ها 

نشان از سردرگمی در مدیریت ها دارد. 
1041- آقای قالیب��اف رئیس مجلس گفتند 
در جلسه غیرعلنی مجلس پیرامون نرخ ارز به 
جمع بندی خوبی رسیدیم. من از طریق روزنامه 
آفتاب یزد این جمع بندی را به ایش��ان تبریک 
می گویم! حتما با این جمع بندی که رس��یدند 

مشکل ارز حل می شود. 
1103- برخ��ی معتقدن��د دول��ت در  ح��وزه 
سیاست ارزی وحدت رویه و سیاست مشخصی 

ندارد! ظاهرا هم همین است. 
1450- بیش��تر اقالم و کااله��ا به قیمت دالر 
گره خورده و با این وضع گرانی دالر خدا رحم 
کند که ش��اهد چه تورم و گرانی های بیشتری 

باشیم؟ 
1502- ب��ه خاط��ر فروش گوش��ت با قیمت 
تنظیم بازاری در بازار روزهای میادین صف های 
طوالنی تشکیل می ش��ود و مردم دچار عذاب 

بیشتر می شوند این چه وضعیتی است؟ 
1512- آقای قالیباف رئیس مجلس! بس کنید 
آنقدر به ش��عور مردم توهین نکنید. شما مثال 
در جلسه غیرعلنی مجلس در مورد قیمت ارز 
به چه جمع بندی رسیدید و این جمع بندی ها 

چه فایده دارد؟ 
1521- مشخص شده که افزایش حقوق برای 
س��ال آینده 20 درصد است. اما با این افزایش 
قیمت دالر نمی دانیم با چه تورم سنگین تری 

روبرو خواهیم بود؟ 
1531- بارها در ستون پیام های مردمی آفتاب 
پی��ام دادم باز هم تکرار می کن��م با این اوضاع 
اقتصادی و ت��ورم زندگی مردم و خانواده ها در 

خطر است. کانون خانواده به خطر می افتد. 
پیامهای مردمی در صفحات 7-4-2

روی خط آفتاب 
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پیش بینی ۲۲ میلیون مسافر 
نوروزی در مازندران

استاندار مازندران با بیان اینکه امسال تقارن ماه 
مبارک رمضان و ایام عید نوروز را داریم، گفت: 
نیازمند حمایت و پشتیبانی ویژه و جدی برای 
خدمت رسانی بهتر به مردم و مسافران هستیم.

به گزارش عص��ر ایران اس��تاندار مازندران در 
جلسه قرارگاه امنیت غذایی مازندران و ارتباط 
بیماری با قرارگاه امنیت غذایی کش��ور و وزیر 
جهاد کشاورزی گفت: سال گذشته 20 میلیون 
مس��افر وارد مازندران شد و امسال پیش بینی 
می شود 10 درصد بیشتر و 22 میلیون مسافر 
وارد استان شود.س��ید محمود حسینی پور در 
جلس��ه قرارگاه امنیت غذایی افزود: با توجه به 
اینکه جمعیت قابل توجهی برای ایام نوروز به 
مازندران مس��افرت می کنند نی��از به حمایت 
ملی داریم چراکه خدمات ملی ارائه می دهیم.

استاندار مازندران با بیان اینکه امسال تقارن ماه 
مبارک رمضان و ایام عید نوروز را داریم، گفت: 
نیازمند حمایت و پشتیبانی ویژه و جدی برای 
خدمت رسانی بهتر به مردم و مسافران هستیم.

وی اظهار کرد: جهاد کشاورزی اقدامات خوبی 
برای تنظیم بازار اس��تان انجام داده اس��ت و با 
حمایت و پشتیبانی ملی قطعا خدمات بهتری 
به مردم و مس��افران نوروزی ارائه خواهیم داد.

اس��تاندار مازندران در پایان خاطرنش��ان کرد: 
مازن��دران ب��رای تولی��د و تامی��ن محصوالت 
کشاورزی و اقالم اساسی نیاز به تصمیمات ملی 
و حمایت ویژه وزارت جهاد کش��اورزی دارد تا 

امنیت غذایی کشور را تامین کند.

 فراجا 

 فرمانده پلیس راهور فراجا:

کسب درآمد شهرداری ها 
نباید پیوست ترافیکی در 

ساخت وسازها را نادیده بگیرد
فرمانده پلی��س راهور فراجا گفت: پیوس��ت 
ترافیکی در ساخت وسازها باید در همه کشور 
در اولوی��ت قرار گیرد اما در س��ال های اخیر، 
ش��هرداری ها برای درآمدزایی این مسئله را 
نادیده گرفته اند.سردار سید کمال هادیانفر در 
گفتگو با ایرنا، شرایط ترافیکی شهرهای کشور 
به ویژه تهران را نامساعد توصیف کرد و افزود: 
در چند س��ال اخیر، نادیده گرفتن پیوس��ت 
ترافیکی به خصوص در حوزه ساخت وس��از به 
دلیل درآمدزایی برای شهرداری ها بیشتر شده 
است.وی این اتفاق را در تهران به دلیل حجم 
جمعی��ت و خودرو محس��وس تر عنوان کرد 
و ادام��ه داد: البت��ه در دوره جدید، نظارت ها 
بیشتر شده است اما در دوره های قبل بیشتر 
شاهد بی توجهی به پیوست ترافیکی در مجوز 
س��اخت یا تغییر کاربری بودیم.رئیس پلیس 
راه��ور فراجا تش��ریح کرد: ش��هرداری ها به 
دلیل کس��ب درآمد بیشتر حتی برای امالک 
مسکونی، مجوز تجاری صادر می کنند و این 
تغییر کاربری بدون رعایت مبلمان شهری و 
و بدون رعایت پارکینگ و محل توقفگاه چه 
برای خودروهای مالکان و چه برای مشتریان 
رس��توران ها و فروش��گاه ها و اماک��ن تجاری 
شرایط سختی ایجاد می کند.سردار هادیانفر 
تاکید کرد: این مسئله انتظار مردم را از پلیس 
افزای��ش می دهد ک��ه البته انتظ��ار مردم در 
رعایت حقوق ش��هروندی و آرامش انتظاری 
بحق اس��ت ولی از طرف دیگ��ر برای مالکان 
که در دریافت مج��وز هزینه پرداخت کردند 
نیز حق ایجاد می کند.وی با بیان اینکه مردم 
برخورد با بار ترافیکی ناشی از ساخت و سازها 
و تغییر کاربری هایی که فاقد پیوست ترافیکی 
هس��تند را انتظ��ار دارن��د، گف��ت: از طرفی 
پارکینگ های عمومی در حداقل ممکن قرار 
دارد و ظرفیت پارکینگ عمومی اکنون همان 
میزان��ی اس��ت که در قبل ب��وده و چیزی به 
آن اضافه نشده اس��ت.به گفته رئیس پلیس 
راهور فراجا، این مسئله باید در وزارت کشور 
مورد توجه قرار گیرد و سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کش��ور در این حوزه وارد میدان 
ش��وند و بر ساخت و ساز و دارا بودن پیوست 
ترافیکی نظارت بیشتری داشته باشند.سردار 
هادیانفر به مراحل دریافت مجوز س��اخت و 
ساز انتقاد کرد و گفت: برخی ساخت و سازها 
و تغییر کاربری ها در کمیسیون های مختلف 
شهرداری مانند کمیس��یون ماده 5 مبادرت 
ب��ه اخذ مج��وز می کنند و این درحالیس��ت 
که بدون مجوز ش��ورای ترافیک این مجوزها 
داده می شود.کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس 
شورای عالی شهرسازی و معماری موظف به 
بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و 
تغییرات آن است؛ چنانچه تغییرات نقشه های 
تفصیلی در اس��اس طرح های تفصیلی موثر 
باشد باید به تایید ش��ورای عالی شهرسازی 
برس��د همچنین این کمیس��یون موظف به 
بررسی هرگونه تغییر کاربری امالک واقع در 

محدوده شهری است.

عضو ح��زب کارگزاران س��ازندگی با اس��تقبال از تواف��ق ایران و 
عربستان گفت: ترجیح منافع ملی بر سایر اهداف، توجه به تقویت 
صل��ح و ثبات در منطقه و افزایش و گس��ترش روز به روز روابط با 
کش��ورهای همسایه، راهکاری اس��ت که می تواند در عمل جایگاه 
جمهوری اس��المی را در روابط بین الملل و مناسبات منطقه هرچه 
بیش��تر به نقطه مطلوب نزدیک کند. محمد عطریانفر در گفت وگو 
با ایس��نا، با اشاره به توافق ایران و عربس��تان سعودی اظهار کرد: 
آنچه دولت آقای رئیس��ی با محوریت چین برای رسیدن به توافق 
با عربس��تان س��عودی در راس��تای تنش زدایی انجام داده اقدامی 
اس��ت که در اصل، قابل احترام است؛ هرچند در مقایسه با پیشینه 
رواب��ط ما با این کش��ور می توان گفت که هن��وز نیازمند اقدامات 
بیشتری هستیم؛ به خصوص در دوره دولت سازندگی که گام های 

بسیاربلندی برای بهبود روابط با عربستان برداشتیم.
وی ب��ا یادآوری این اقدام��ات اظهار کرد: ای��ن اقدامات در دولت 
آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی متکی به ایجاد راهبردی در مواجهه 

با عربس��تان بود که با نتیجه آن به نقش آفرین��ی دوجانبه ایران-
عربس��تان در منطقه منجر ش��ود، اما این راهبرد به ویژه در دولت 
آق��ای احمدی نژاد دچ��ار توقف ش��د و حتی در ادام��ه به برخی 
رفتارهای رادیکال همچون حمله به س��فارت عربستان هم رسید و 
البته از س��وی طرف مقابل نیز این اقدامات با پیش گرفتن سیاست 
تبلیغ علیه جمهوری اسالمی دنبال شد که یک نمونه آن تاسیس 

شبکه ایران اینترنشنال اس��ت. عضو حزب کارگزاران سازندگی با 
تاکید بر اینکه سیاس��تمداران ما در مواجهه با مس��ائل مربوط به 
سیاس��ت داخلی باید به ش��کلی رفتار کنند ک��ه روابط خارجی را 
تحت تاثیر س��وء خود قرار ندهد، اظهار کرد: سیاستمداران ما باید 
در سیاس��ت های اعمالی خود در باب مسائل کشور و در مواجهه با 
گروه های داخلی به گونه ای رفتار کنند که این سیاست ها به روابط 
خارجی لطمه ای وارد نکند. در واقع بهتر است در سیاست گذاری ها 
مس��یری طی شود که روابط ما با کش��ورهای همسایه را به تنش 

نکشاند تا نیازمند اقداماتی برای بهبود آن باشیم.
عطریانفر گفت: ترجیح منافع ملی بر سایر اهداف و توجه به تقویت 
صل��ح و ثبات در منطقه و افزایش و گس��ترش روز به روز روابط با 
کش��ورهای همسایه، راهکاری اس��ت که می تواند در عمل جایگاه 
جمهوری اس��المی را در روابط بین الملل و مناسبات منطقه هرچه 
بیشتر به نقطه مطلوب نزدیک کند. در این راه توجه به راهبردهای 

دولت سازندگی هم به ادامه این روند کمک خواهد کرد.

استقبال عطریانفر از توافق ایران با عربستان سعودی

با نهیب و تهدید محمدرضا شاه به درباریان، سیاستمداران و دبیران 
کل احزاب روزگار، چاکران و فرمانبرداران ماست های شان را کیسه 
کردند و احزاب 17 – 1۸ س��اله و پیرتر از ترس خشم پهلوِی پسر 
س��ازمان ها و ساختارهای سیاسی و اجتماعی شان را که جوانی شان 
را در آنه��ا پیر ک��رده بودند، تعطیل کردند تا مبادا غضب ش��اهانه 
دودمان ش��ان را به باد دهد. ام��ا رهبِر محبوِب در تبعیِد مردم ایران 
در سوی دیگر صحنه سیاسی با نکوهش این تصمیم، تاسیس حزب 
شاهی رستاخیز و عضویت مردم در آن را به دلیل مخالفت با اسالم و 
مصالح ملی، حرام کرد. به گزارش ایسنا، 21 اسفند چهل و هشتمین 
سالگرد صدور فرمان امام خمینی برای تحریم حزب رستاخیز توسط 

توده های مردم در سال 1353 است.
آیت اهلل س��ید روح اهلل موس��وی خمینی، این اسالم ش��ناس حکیم 
با بررس��ی دقی��ق روابط حاکم بر دربار و دولت های رژیم گذش��ته، 
تحقیق درباره حقایق فکری، فرهنگی و سیاسی پشت پرده خاندان 
سلطنت و تحلیلی عمیق از مناسبات بین المللی دربار پهلوی اخبار 
و اطالعات دریافتی از ایران را مورد توجه عمیق قرار  دادند. ایش��ان 
بعد از تحقیقی همه جانبه از ابعاد تصمیمات سیاسی محمدرضا شاه 
با صدور فتواها، اطالعیه ها و بیانیه های روشنگرانه عموم به خصوص 
اقش��ار حقوق بگیر و زحمت کش را به مخالف��ت یا مقاومت در برابر 
سیاست ها و تصمیمات ضد دینی و ضد ملی دربار و دولت های رژیم 

طاغوت دعوت می کردند.
دو روز بعد از انتش��ار خبر تاس��یس حزب رس��تاخیز ملت ایران در 
 رادیو سراسری ایران وقتی خبر این اقدام شاه توسط حجت االسالم 
سید حمید روحانی به امام رسید، بنیانگذار جمهوری اسالمی به دور 
از هر واکنش احساس��ی و تعصبی خطاب به روحانی نوشتند: »باید 
مطالب را درست دریافت کنم، بعد تصمیم بگیرم و این مانع نیست 

که شماها مطالبی تهیه کنید.«
هر چند که بررس��ی ابعاد خبر رس��یده به نجف اش��رف ۸ روز زمان 
ب��رد اما فتوایی که از س��وی ام��ام امت صادر ش��د حکایت از فهم 
دقیق موضوع و ش��رایط حاکم بر ایران عصر پهلوی و بررس��ی همه 
جانبه و بی ش��ائبه موضوع از س��وی ایشان داشت. امام در تاریخ 21 
اسفند 1353 عالوه بر صدور فتوایی سیاسی، واقعیت های فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و سیاس��ی داخلی و بین المللی آن روزگار را به 
نحوی تحلیل کردند که اکنون بعد از گذشت حدود نیم قرن از بیان 
این س��خنان به خوبی می توان پی به شخصیت عالم به زمانه بودن 
و توانایی های معرفتی ایشان در تحقیق و تحلیل شرایط سیاسی و 

اجتماعی حاکم بر روزگار پهلوِی پسر برد.

< واکنش به یک خبر
کنگره حزب رستاخیز ملت در تاریخ 11 اسفند 1353 توسط محمدرضا 
شاه برگزار شد و با آب و تاب و تکبر فراوان تعطیلی و ادغام همه احزاب 
کشور در این حزب را موجب افتخار خود و حکومتش دانست و از آحاد 
ملت ایران خواست تا هر چه زودتر به عضویت این حزب درآیند و حتی 
تهدید کرد هر کس که نخواهد عضو حزب رستاخیز شود ویزایش را 

می دهد تا در کشوری غیر از ایران سکونت کند.
خبر سوادی شاه از رادیو و تلویزیون سراسری و در روزنامه ها پخش 
شد و مردم در جریان تصمیم جدیدش قرار گرفتند. حجت االسالم 
حمی��د روحانی ک��ه آن زمان از اعض��ای دفتر امام ب��ود در تاریخ 
13 اس��فند همان س��ال در این نامه ای به امام نوش��ت: »مصیبت 
خانمان س��وز تازه، تشکیل حزب رستاخیز و فشارهای توان فرسایی 
که به دنبال خواهد داش��ت نمی دانم که چه به روزگار ملت بی پناه 
ایران خواهد آورد. نظر به اینکه اکنون عازم نجف هستم، می خواستم 
از آن حضرت استفس��ار نمایم که اگر تصمیمی در این زمینه اتخاذ 
فرموده اند در مقام باشیم که آنچه به نظر رفقا می رسد فراهم کرده 
به حضور تقدیم داریم.«عالوه بر س��وال حجت االس��الم روحانی از 
امام جمعی از روحانیون نجف نیز بعد از اطالع از موضوع خواس��تار 
اعالم نظر امام درباره حزب رستاخیز و وظیفه مردم شدند. بنیانگذار 
جمهوری اس��المی همان جوابی را به روحانیون نجفی دادند که به 
صورت مفصل تر به حجت االسالم روحانی دادند.ایشان به روحانیون 
نجف نوش��تند: »نظر به مخالفت این حزب با اسالم و مصالح ملت 
مسلمان ایران، ش��رکت در آن بر عموم ملت حرام و کمک به ظلم 
و اس��تیصال مس��لمین و مخالفت با آن از روشن ترین موارد نهی از 
منکر است و این جانب نظر خود را درباره این حزب به طور تفصیل 

نوشته ام.«

<انتشار عمومی ماوقع
با انتشار نظر فقهی و سیاسی امام امت درباره تاسیس حزب رستاخیر 
و روش��ن شدن تکلیف عموم مردم دیندار، حجت االسالم روحانی از 

امام کس��ب تکلیف کرد تا هم نامه تفصیلی و هم جواب کوتاه امام 
امت به روحانیون نجفی به صورت جداگانه منتش��ر ش��ود تا عموم 
م��ردم در جریان آنچه بین او و امام و روحانیون نجفی با امام اتفاق 
افتاده، قرار بگیرند. امام امت به روحانی تاکید کردند: »آنچه نوشته اید 
مانع ندارد. دو - س��ه نسخه رونوشت کنید، یکی برای من بفرستید 
و ترجمه عربی نیز بش��ود و در صورت امکان اینجا – نجف - طبع 
شود لکن نشر در اینجا – نجف - نشود و اگر اینجا – نجف - امکان 

نبود باید فکری کرد.« 

<فتوای حرام
مشروح اعالمیه امام خمینی در نکوهش اقدام محمدرضا پهلوی در 
تاسیس حزب رستاخیر ایران  به شرح زیر است: »نظر به مخالفت این 
حزب با اسالم و مصالح ملت مسلمان ایران، شرکت در آن بر عموم 
ملت حرام و کمک به ظلم و اس��تیصال مسلمین است؛ و مخالفت 
با آن از روش��ن ترین موارد نهی از منکر است و چون این نغمه تازه 
که به دستور کارشناسان یغماگر برای اغفال ملت از مسائل اساسی، 
از حلقوم ش��اه برخاسته تا کشور را بیش از پیش خفقان زده کند و 
راه را برای مس��ائلی که در نظر دارند باز نمایند و قوه مقاومت را به 
کلی از ملت س��لب نموده و نفس را در س��ینه ها حبس سازند. لهذا 
الزم است - َحَسب وظیفه - تذکراتی بدهم. باشد که ملت اسالم تا 
فرصت از دست نرفته با مقاومت بیش از پیش و همه جانبه جلو این 

نقشه های خطرناک را بگیرند.
قبال باید گفت شاه در این پیشنهاد غیر مشروع، به شکست فاحش 
طرح اس��تعماری - به اصطالح - »انقالب ششم بهمن« و برخوردار 
نبودن آن از پش��تیبانی ملت اعتراف نموده است. کسی که بیش از 
10 سال اس��ت فریاد می زند که ملت ایران موافق با این »انقالب« 
اس��ت و اس��م آن را »انقالب شاه و ملت« گذاشته، امروز مردم را به 
صف های مختلف تقسیم کرده و می خواهد با زور سرنیزه برای خود 
موافق درست کند. اگر این - به اصطالح - »انقالب« از شاه و ملت 

می  باشد، دیگر چه احتیاجی به حزب تحمیلی است!؟
درباره این حزب - به اصطالح »رستاخیز ملی ایران« باید گفت این 
عمل با این شکل تحمیلی مخالف قانون اساسی و موازین بین المللی 
است و در هیچ یک از کشورهای عالم نظیر ندارد. ایران تنها کشوری 
است که حزبی به امر ملوکانه تأسیس کرده و ملت مجبور است وارد 
آن ش��ود و هر کس از این امر تخلف کند سرنوش��ت او یا حبس و 
ش��کنجه و تبعید و یا از حقوق اجتماعی محروم شدن است. مردم 
محروم این کشور مجبورند موافقت خود را با نظام شاهنشاهی اعالم 
کنند. نظام پوسیده ای که از نظر اسالم مردود و محکوم به فناست. 
نظام��ی که هر روز ضربه تازه ای بر پیکر اس��الم وارد می آورد و اگر 
خدای نخواس��ته فرصت یابد اساس قرآن را برمی چیند. نظامی که 
هس��تی ملت را به باد فنا داده و تمام آزادی ها را از او س��لب کرده 
است. نظامی که طبقات جوان روشنفکر را در زندان ها و تبعیدگاه ها 
از هستی ساقط نموده و باز می خواهد با این حزب بازی اجباری، بر 
قربانی ها و زندانی های خود بیفزاید.مردم مسلمان ایران مجبورند در 
برابر شاهی سر تسلیم فرود آورند که دستش تا مرفق به خون علمای 
اسالم و مردم مس��لمان آغشته است. شاهی که می خواهد تا قطره 
آخر نفت این کشور را بفروشد و پولش را - به عناوین مختلف - به 
سرمایه داران و چپاولگران تقدیم نماید و به آن افتخار کند.استعمار 
آمری��کا از ذخایر هنگفت نفت خود اس��تفاده نمی کند و از دیگران 
می خرد که برای مصالح کش��ورش محفوظ باشد ولی شاه ایران این 
طالی س��یاه را می فروش��د و خزانه ایران و مل��ت را تهی می کند و 
درآمد آن را به جای اینکه صرف این ملت پابرهنه و گرس��نه نماید 
به اربابان اس��تعمارگرش وام می دهد و یا اسلحه های خانمان سوز و 
مخرب می خرد تا از منافع و مطامع استعمارگران در ایران و منطقه 
نگهبانی کند و به خونریزی و سرکوبی جنبش های ضد استعماری 
ادامه دهد. او تا دیروز با اخذ وام های کمرشکن از خارج، اقتصاد ایران 
را به ورشکس��تگی می کشانید و امروز با دادن وام ها و خرید اسلحه، 
ملت را به افالس کشانیده و از رشد باز می دارد. معامالت اسارت بار و 
به خصوص معامله 15 میلیارد دالری اخیر با استعمار آمریکا، ضربه 
نابودکننده دیگری است که شاه به اقتصاد ایران وارد ساخته و چوب 

حراج تازه ای است که بر ثروت و ذخایر ملت محروم ایران می زند.
ملت ایران مجبور است به کسی رأی موافق بدهد که وضع کشاورزی 
و دامپروری ایران را چنان به عقب رانده که اکنون باید گندم، برنج، 

گوشت، روغن و سایر ارزاق را با قیمت های هنگفت وارد کند.
شاه که در آغاز طرح به اصطالح انقالب سفید به دهقانان نوید می داد 
که در س��ایه اصالحات ارضی، غله مورد نیاز کشور در داخل تأمین 
می ش��ود، اکنون به جای خجلت  زدگی افتخار می کند که دو و نیم 
میلیون تن گندم و 400 هزار تن برنج در سال جاری وارد کرده است 

در صورتی که مطلعین می دانند که یک استان ایران، مثل خراسان، 
قدرت تهیه گندم برای تمام کشور را داشت و این قدرت را »انقالب 

سفید شاه« سلب کرد.
ش��اه بیش از 10 سال است که فریاد از پیشرفت کشور می زند، در 
حالی که اکثریت ملت را در فقر و فاقه غوطه  ور ساخته. ظاهر تهران 
را آراسته و از دسترنج ملت برای عمال خود عمارات چند طبقه بنا 
می کند ولی در دهات و قصبات - که قس��مت عمده جمعیت ایران 
را تشکیل می دهند - از مواهب اولیه زندگی خبری نیست، و اکنون 

وعده 25 ساله به مردم می دهد.
ول��ی مردم آگاه ایران توجه دارند ک��ه این وعده های او پوچ و عاری 
از حقیقت اس��ت. قدرت کش��اورزی از کشور س��لب گردیده، وضع 
کش��اورزان و کارگران روز به روز وخیم تر ش��ده و از صنعتی شدن 
مس��تقل و غیر وابسته جز اسمی نیست و نخواهد بود مگر اینکه به 

خواست خدای قادر این رژیم پوسیده تغییر کند.
با تمام شدن ذخیره نفت به دست این رژیم، آن چنان فقری به ملت 
روی می آورد که جز تن به اس��ارت دادن راهی ندارد. ملت ش��ریف 
ایران، که نه زراعت دارد و نه صنعت، باید با فقر و فالکت دس��ت به 

گریبان باشد و یا به عملگی برای سرمایه داران تن در دهد.
شاه از مشروطه و قانون اساسی دم می زند، در صورتی که خود او در 
رأس مخالفین قانون اساسی و مشروطیت، اساس مشروطه را از بین 

برده است که نمونه بارز آن مصاحبه و جنجال اخیر است.
اجبار ملت به ورود در حزب نقض قانون اساس��ی است. اجبار مردم 
ب��ه تظاه��ر در موافق��ت و پایکوبی و جنجال در ام��ری که مخالف 
خواس��ته آنهاست نقض قانون اساسی است. سلب آزادی مطبوعات 
و دستگاه های تبلیغاتی و اجبار آنها به تبلیغ بر خالف مصالح کشور 
نقض قانون اساس��ی است. تجاوز به حقوق مردم و سلب آزادی های 
فردی و اجتماعی نقض قانون اساسی است. انتخابات قالبی و تشکیل 
مجلس فرمایشی محو مشروطیت و نقض قانون اساسی است. ایجاد 
پایگاههای نظامی و مخابراتی و جاسوس��ی برای اجانب مخالفت با 
مش��روطیت است. مسلط نمودن اجانب و عمال کثیف آنها از قبیل 
اس��رائیل بر بهترین اراضی مملکت و کوتاه کردن دست ملت از آن 
نقض قانون اساسی و خیانت به کشور است. اجازه سرمایه گذاری به 
اجانب و مسلط کردن آنها بر تمام شئون مملکت و غارت ذخایر نفتی 
به اس��م »حاکمیت ملی« و کوتاه کردن دست ملت از فعالیت های 
اقتصادی خیانت به ملت و نقض قانون اساسی است. مصونیت دادن 
به اجانب و عمال آنها مخالفت با مش��روطه و قانون اساسی است و 
اصوال دخالت شاه )که به حسب نص قانون اساسی مقام غیر مسئولی 
است( در امور کشور و قوای مملکت بازگشت به دوران سیاه استبداد 
و نقض قانون اساس��ی اس��ت. این ش��خص باز از انقالب سفید دم 
می زند؛ انقالبی که موجب سیه بختی ملت شده و می باشد. انقالبی 
که جز فلج کردن قوای فعاله ملت اثری نداشت. انقالبی که پس از 
10 س��ال، خود »شاه« هم قالبی بودن آن را فاش کرد. انقالبی که 
می خواهد فرهنگ اس��تعماری را تا دورترین قرا و قصبات کشانده و 
جوانان کشور را آلوده کند. باید مخالف این - به اصطالح - »انقالب« 
به ش��کنجه گاه برود و از حقوق اجتماعی محروم شود.علمای اسالم 
و محصلین و رجال دین و طبقه دانشگاهی که با این نظام پوسیده 
و دس��تگاه ظلم و جور و با این انقالب رسوا مخالفند، یا »بی  وطن« 
هستند و باید به ش��کنجه گاه بروند و یا از حقوق اجتماعی محروم 
می باش��ند. طبقات بازرگان، زارع و کارگر که در این 10 س��ال جز 
وعده های پوچ ندیده اند و از این پس باز وعده بیشتری می شنوند و 
با این انقالب سیاه لعنتی مخالفند، به همان سرنوشت دچار خواهند 
شد.علمای اعالم و سایر طبقات بدانند که تشکیل این حزب، مقدمه 
بدبختی های بسیاری اس��ت که اثراتش به تدریج ظاهر می شود. بر 
مراجع اس��الم است که ورود در این حزب را تحریم کنند و نگذارند 
حقوق ملت مس��لمان ایران پایمال ش��ود. بر سایر طبقات خصوصا 
خطبای محترم و محصلین و طبقه جوان دانشگاهی و طبقات کارگر 
و زارع و تجار و اصناف اس��ت ک��ه با مبارزات پیگیر و همه جانبه و 
مقاومت منفی خود، اساس این حزب را ویران کنند و مطمئن باشند 
که رژیم در حال فرو ریختن است و پیروزی با آنهاست.باید ملت از 
تبلیغات پوچ دس��تگاه اغفال نشود. اینها در عین حال که مخالفت 
خود را با اس��الم و احکام آن روزافزون می کنند، برای اغفال س��اده 
 لوحان، در دستگاه تبلیغاتی مراسم خواندن دعای کمیل و سینه زنی 
و زنجیرزنی پخش می کنند، احکام قرآن کریم را نقض و خود آن را 
چاپ و منتش��ر می کنند.اینجانب در این کنج غربت از وضع اسفبار 
ملت ایران رنج می برم و چقدر خوب بود که در این شرایط حساس 
در میان آنها بودم و در این مبارزات مقدس، جهت نجات اس��الم و 
ای��ران، از نزدیک با آنان همکاری می ک��ردم. از خداوند تعالی قطع 

ایادی اجانب و عمال آنان را خواهانم.«

 چرا عضویت در حزب شاهی رستاخیز حرام شد؟

یک کارشناس مسائل بین الملل با بیان این که سفر لوکاشنکو شروع 
مجددی برای گسترش روابط ایران و بالروس است، گفت: ارتباطات 
ایران و بالروس در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراس��یا قابل بررسی 
و تامل است. حسن بهشتی پور در گفت وگو با ایسنا در تحلیل خود 
از س��فر الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بالروس به تهران گفت: 
بالروس یا همان روس��یه س��فید نیز از جمله کش��ورهایی است که 
خود در تحریم قرار دارد البته تحریم ها به گستردگی روسیه نیست، 
امکانات محدودی دارد اما از نظر جغرافیایی و ژئوپلیتیک در موقعیت 
مهمی قرار گرفته اس��ت.وی تصریح کرد: ب��الروس، متحد نزدیک 
روسیه اس��ت و طی دو سال اخیر که شاهد گسترش روابط ایران و 
روس��یه بودیم، بالروس هم از توسعه روابط دو کشور استقبال کرده 
است. البته ارتباطات ایران و بالروس در چارچوب اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا در کنار روسیه، قزاقستان و چند کشور آسیای مرکزی قابل 

بررس��ی است.این کارشناس مس��ائل بین الملل یادآور شد: اتحادیه 
اوراسیا مرکز خوبی است در جهت گسترش صادرات و تامین نیازها، 
اما ایران در س��طح معافیت های گمرکی با اتحادیه اوراسیا همکاری 

می کند که هنوز به عضویت کامل آن هم در نیامده است.

بهش��تی پور ادامه داد: در س��ال های قبل صحبت از همکاری مدل 
ش��مال- جنوب بس��یار مطرح بود اما اجرایی نمی شد بعد از این که 
روسیه با تحریم ها رو به رو شده به این نوع همکاری ها توجه ویژه ای 
داش��ته اس��ت تا بتواند از طریق بنادر ایران، مرز آذربایجان و دریای 
خزر نیازهای روس��یه و همچنین روسیه س��فید تامین شود. وی با 
بیان این که س��فر لوکاش��نکو به تهران ش��روع مجددی برای ادامه 
همکاری ها و گسترش روابط است، گفت: بالروس اقتصاد محدودی 
دارد. آنچه مهم است جایگاه این کشور از نظر ژئوپلیتیکی و نزدیکی 
مناسبات با روسیه و اتحادیه اوراسیاست که از این منظر همکاری های 
دو جانبه توجیه پذیر اس��ت.اگر بالروس خیلی بتواند در همکاری ها 
تاثیرگذار باش��د در چارچ��وب اتحادیه اوراسیاست.بهش��تی پور در 
ارتباط با سیاس��ت های دولت برای گسترش همکاری ها با کشورها 
خاطرنشان کرد: کلیت این مسئله تالش درستی است که ایران انجام 
می دهد و مناسباتش را با کشورهای همسایه تقویت می کند، باید در 
عرصه بین الملل بازیگر فعالی باشیم و با همه کشورها روابط نزدیک 
 برقرار کنیم و سیاس��ت تعامل براس��اس منطق قدرت و نه ضعف را 

دنبال کنیم.

بهشتی پور مطرح کرد 

سفر لوکاشنکو به تهران؛ شروعی مجدد برای گسترش روابط دو کشور  


