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معامله به نرخ روز
 پرونــده ایــن شــماره ویــژه بررســی نقــش گروه هــا و احــزاب راســت و چــپ 
حول جبهه ای واحد به نام تکنوکرات ها در تعیین معادالت مدیریتی استان فارس می باشد.

قاسم مرادی عضو شواری هماهنگی 
جبهه اصالحات فارس:

احمدی نتیجه
 یک معامله بود!

مهندس شعرا دبیر جبهه پیروان
 خط امام و رهبری در فارس:

حمله به مطهری، 
عامل رفتن احمدی

صفحات 4 و 5 و 6

صفحه 3صفحه 2

همراه با یادداشت های اختصاصی 

تناقض های سیاسی، تفاهم های اقتصادی
خیری که انقالب از احزاب شیراز ندید...
تاملی بر تئوری حکومت صالحان مقبول

ملتی که حق ناتوان را از ثروتمندان، بی اضطراب 
و بهانه ای بازنستاند، رستگار نخواهد شد

انقالب باید
 به کجای خوزستان صادر شود؟!

از زرق  و برق 
»کیانپارس«
تا زباله های 
»قلعه چنعان«

آیا  مجلس  
 بر سر عزت 

هم معامله و البی
 می کند؟
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زخم های بی بهبود
برمی خواست هلهله

در میان سرد خیابان های شهر
با دست و دهانی کف آلود

خنده هایی سرمست
بوق هایی بی خبر!

صدایی آمد
و دوید

میان جرزهای خانه تب دار پدر
»مرگ بر جنگ
نفرین بر تفنگ

نس
ُ
سالم بر ا

درود بر دالر«
و زنی که آواز می داد

»راه الس وگاس از فردو می گذرد«
مردی که نفیر زد

»تاریخ به احترام دیپلمات ایستاده خواهد بود«
پدر را

طوفان آهی افتاد
آهسته آهسته

خون بغض هایش را خورد
امواج دردهایش را

از پهلویی به پهلویی برد
زیر لب با تشنج گفت:

»صدای تانک
از وین می آید«

او که روزی
به حرمت تاریخ برخاسته بود

و چو ماهی
میان کارون

مثال جایی شبیه مجنون
زیر خوشه مرگ های عمو سام

پاهایش را کاشته بود!
و حال کسی نیست جز مادر
که برخیزد به احترامش گاهی

و جابجایش کند بر تخت
با نگاهی ... آهی!

*    *    *
شب از نیمه رفته است

صدای دنس های دسته جمعی
میان رژه بنز و مازاراتی
تکبیر پورشه و بوگاتی

و باز هم
هیاهوی فریادی:

»خدا را شکر
ویالی شمال ارزان است

شاخص بورس
تا ابد میزان است«!

*    *    *
کاش می شد

فریاد زنم »ساکت«!
تن برادرم خسته است

او که باید هر صبح
روی برج عاج شما آجر بیندازد

کف جکوزی های شما را با دست
برق تفاخر بیندازد!

»ساکت«!
پدرم تّکه تّکه
مجروح است

مادرم افسرده افسرده
بی روح است!

زخم ما را
قطعنامه ها نمی بندد

درد ما را
توافق ها نمی فهمد!

سلمان کدیور »سلیم«

علی اصغر مرتضایی: اخیرا ســایت خامنه ای دات 
آی آر اقدام به انتشــار نشــریه ای با نام خط حزب 
الله منتسب به این سایت کرده است ؛ لذا پیرامون 
انتشار و توزیع این نشریه باید به نکاتی توجه شود که 
با عطف به این نکات و مالحظات موجود می توان 
قضاوت کرد که آیا این حرکت موجب تقویت تحلیل 
و اقدام از ســوی حزب الله می شود یا اینکه نتیجه 

عکس خواهد داد.
اینکه نه تنها خط حزب اله بلکه ســیر کلی حرکت 
هــای اجتماعی در کشــور باید از ســوی رهبری 
مشخص شود برکسی پوشیده نیست و اتفاقًا همین 
مهم لزوم رعایت امانت در نقل و رســیدن صحبت 
های مقام معظم رهبری به جامعه را دوچندان می 
کند. از طرفی صحبت ها، تحلیل ها و مواضع ایشان 
در مورد وقایع کشــور که بارها و بارها بنا به فرموده 
خودشان در جلسات خصوصی و عمومی تفاوتی با 
هم نمی کند همواره با تفسیرهای مختلف از سوی 
اشــخاص و گروه های گوناگون و حتی اطرافیان و 
منصوبین ایشان همراه بوده که گه گاهی نه تنها با 
کالم و منظور ایشان همخوانی نداشته بلکه در جهت 
عکس یا متناقض با بیانات ایشــان بوده اســت که 
نمونه اخیر آن را بعد از صدور بیانیه لوزان و تبریک 
و تمجیدهای منصوبین رهبری و ائمه جمعه شاهد 
بودیم که رهبری صراحتًا فرمودند این تبریک ها بی 

معناست.
 یا اینکه در پاسخ به سوال یک دانشجو در دیدارهای 
دانشجویی و مشخصا در دیدار دانشجویی رمضان 
امسال فرمودند :» نکته ی دیگر گفتند که کسانی 
به عنوان نماینده ی رهبــری از زبان رهبری حرف 
میزنند. خب، من خودم هنوز که الحّمدلله زبانم از 
کار نیفتاده؛ حرف خود من که مقّدم به حرف آنها 
است. آنچه من میگویم، حرف من آن است؛ کسانی 
هم که حرف میزنند -نمایندگان رهبری و منصوبین 
رهبری و مانند اینها که تعــداد زیادی اند- از قول 

رهبری نمیگویند؛ این را تّوجه داشته باشید ... شما 
حرف من را از خود من بشنوید...«

اما متاســفانه در دفعات مختلف شاهد آن بوده ایم 
که عده ای با همین عناوین و به علت انتسابشان به 
نهادهای امین نظام اسالمی خط حزب اله را از مسیر 
اصلی خود که همان محکمــات و اصول  انقالب و 
صحبت های امام و رهبری منحرف کرده اند و حتی 
در سال ۸۸ برخی از همین اشخاص حاضر به موضع 

گیری صریح در مقابله با فتنه نشدند.
حال با توجه به انتشــار این نشــریه و توزیع آن در 
نمازجمعه و محل های  تجمع حزب اله و انتساب 
این نشریه به سایت مرکز نشــر آثار آیت اله خامنه 
ای که صحبت هایشــان برای بسیاری از گروه ها و 
مشخصا جریان حزب اله حجت هست بیم آن می 
رود که این تفسیرهای شخصی از سخنان رهبری که 
احتمال اشتباه و فاصله از منویات ایشان در آن است، 
جای سخنان صریح و شفاف معظم له را بگیرد.؛ به 

خصوص اینکه بارها نیز شاهد بودیم بخش هایی از 
صحبت های ایشان در دیدارهای عمومی نیز کامل 
به دست مخاطبین نرسیده است که نمونه اخیر آن 
حذف بخش هایی از صحبت های ایشان در خصوص 
برنامه ششم توسعه در دیدار با دانشجویان بود که 
بلکل در متن ،صوت و فیلم منتشــره از سوی این 

پایگاه اینترنتی حذف شده بود.
حال با همه این مالحظات باید قضاوت کرد که اگر 
دست اندرکاران این نشــریه، تحلیل ها و صحبت 
هایشان از اتفاقات کشــور را با نام خود و در جراید 
مختلف کشور منتشــر کنند بهتر است یا اینکه با 
عنوان خط حزب اله و وابسته به پایگاه اینترنتی مرکز 

نشر آثار آیت اله خامنه ای؟
به عنوان مثال؛  در بخش »سخن هفته« از شماره 

دوم این نشریه)خط حزب اله(  می خوانیم:
دیدار کارگزاران نظام: این دیدار در هنگامه مذاکرات 
برگزار شــد. رهبر انقالب پس از بیان نکاتی دربــاره 

اعتماد به مذاکــــره کنندگان، بــه خطوط قرمز 
اشــاره کردند. دیدار کارگزاران در حین مذاکــرات 
بود و بیان این خــط قرمزها در چند سطح کارکرد 
داشــــت: این خطوط در عین حال که باید حافظ 
دســتاوردها و منافع ملی و حد و اندازه خرجکردن 
از داراییهای کشــور به حساب میآمد، ابزاری هم در 
جهت قوت دست تیم مذاکرهکننده هنگام مذاکره 
با مستکبر بود. به عبارت دیگر خطوط قرمز، هدف 
مذاکره نبود، بلکه بسته به نوع آن، »ابزار« رسیدن 
به هدف بود و یا »سپر« حفظ منافع ملی. به همین 
دلیل این خطوط مانند »مین« عمل نمیکنند که با 
یک اتفاق و جابجایی بشود به قضاوت مطلق رسید. 
از سوی دیگر چه بسا ممکن است حتی با حفظ همه 
آن خطوط هم دستیابی به هدفی که برای مذاکره 

معین شده صورت نگیرد.
اما این ســخنان عجیب و غریب و برداشــت های 
سیاســت زده از ســخنان رهبری را تنها می شود با 
سخنان خود رهبری پاســخ گفت. رهبر انقالب در 
سخنان خود پس از اعالم توافق لوزان صراحتًا گفتند:

اگر بنا باشد که اینها مالک عمل قرار بگیرد، آنچه آنها 
نوشتند )فکت شیت امریکایی لوزان(، قطعًا مالک 
عمل نخواهد بود. آنها البّته درباره ی ما هم این حرف 
را میزنند. آنها گفتند که ممکن است بعد از آنکه این 
مذاکرات انجام گرفت، رهبری برای آبروداری یک 
اظهار مخالفتی بکند؛ کافــر همه را به کیش خود 
پندارد. ما حرفمان با مردم بر مبنای اعتماد متقابل 
است؛ مردم به این حقیر ضعیف اعتماد کردند، بنده 

هم به تک تک این مّلت اعتماد دارم.
این قضاوت مشــخص می کند که چاپ این نشریه 
با این ســبک، نشانه و انتســاب، بیشتر به تعیین 
خط حزب اله توســط رهبر انقالب کمک می کند 
یا اینکه خطر سانسور یا حتی تحریف نظرات ایشان 
و در نتیجه انحراف خط حزب اله را بیشــتر تقویت 

می نماید؟!

... دنیــای آبــاِد دور از عدالــت و دور از معنویــت بــه درد نمیخورد. گیرم که رشــدمان – به تعبیر غلط که گفته میشــود نرخ رشــد – آمد باال و فرض 
بفرمایید درآمد سرانه مان دو برابر و سه برابر شد؛ اما عدالت در جامعه نبود؛ یعنی عمده این درآمد به یک بخش محدودی رسید و بخش عظیمی 
از مردم، محروم و گرســنه ماندند. این، کاری نیســت که ما باید انجام دهیم؛ این، آن تکلیفی نیســت که ما برعهده داریم. تکلیف ما این اســت که 
عدالت را در جامعه مستقر کنیم و این هم جز با مبارزه علیه فساد و افزون طلبی انسانهای مفتخوار و سوءاستفاده کن امکان پذیر نیست. بخشی از 

کار عدالت این جا تنظیم میشود.  رهبر معظم انقالب اسالمی- 1382/6/5

تحریف خط حزب اله با »خط حزب اله«!

آیا مواضع نشریه خط حزب اله، همان مواضع رهبری است؟

طاقچه 

تلخند

 داشــتن یک زندگی ایده آل؛ مســتلزم 
آن اســت که ما یک ســری ایده آل های 
مشــخص, جامع و قابل دسترس داشته 
باشیم و بعد تالش کنیم برای حرکت سمت 

تحقق آنها. یعنی برنامه ریزی و تالش.
حاال ما گاهی بخاطر عدم اطالعات کافی 
و البته بیشتر بخاطر اجتهاد های شخصی 
نادرست تک بعدی میشویم. یعنی نسبت 
عالم ماده فیزیکــی یا همان دنیا را با عالم 
آخــرت و بقیــه مناســباتش را فراموش 

میکنیم. چون نظام فکری نداریم.
عالمه جعفری ضمــن اینکه یک روحانی 
آشنا به دین بودند, یک فیلسوف, متفکر و 
اهل علــم و عمل هم بودند. خیلی هم در 
مورد آراء متفکران غربی و شرقی مطالعه 
کرده اند. لذا با یک نگاه جامع سعی کردند 

خیلی ساده به تبیین این نظام بپردازند.
اول:زندگــی خود ایده آل اســت و ایده آل 
زندگی تنها و تنها یک چیز است: زندگی ایده 
آل »تکاپویی است آگاهانه« که شخصیت 
رهبرش, ازلیت سرچشــمه اش, بینهایت 

گذرگاهش و ابدیت کمال مطلوبش است.
دوم:عالمه در ابتــدای کتاب کمی درباره 
اجتماع و فرد صحبــت میکنند و این دو 
مقوله را نه تنها انفکاک ناپذیر میدانند, بلکه 

مالزم هم ...
سوم:بعد در چند صفحه در مورد »زندگی 
انسان« حرف میزنند. »فردیت« و »ماوراء 

فردیت«
چهارم:استاد میگویند: »تفسیر زندگی بدون 
توجه به ارتباط سه قلمرو امکان ناپذیر است«
این ســه قلمرو و ارتباطشــان را خودتان 

بخوانید !
پنجم: در صفحه 30 کتاب میخوانید:

»اکنون ما میتوانیم زندگی انسانی را آنچنان 
تفسیر کنیم که الکتریسیته را با ارتباط به 
منشاء تولید فعالیت و جلوه های مختلف و 

استهالک آن در یک کارگاه بزرگ...«
ششــم:بعد تر درباره دو قضیه در زندگی 

می خوانید:
1- جریان طبیعی زندگی: یعنی من هدف, 

دیگران و همه چیز وسیله
2- جریان آگاهانه زندگی : بدون محاسبه 
قدم به دنیا گذاشتن, نادان و ناتوان زندگی 

کردن و بدون محاسبه مردن!!
هفتم: ایده آل ها کدامند؟،  ثروت، عشق به 

زیبایی، مقام، دانش، شهرت، و ...
این فصل کتاب حرفهای جدی و زیبایی را 

خواهید خواند.
هشتم: گاهی ما می دانیم, اما در »عمل« 

َلنگ میزنیم.
عالمه سه موضوع اساسی حرکت در زندگی 

ایده آل به اینها میپردازند:
مبــداء حرکت, جهت یا ســمت حرکت و 

مقصد حرکت
نهم:قرار نیست همه کتاب را بنویسم. 

خواندن تمام این کتاب حداکثر یک ساعت 
وقت میگیرد, اما احتمااًل تا مدتها ذهنتان 
را مشــغول خواهد کرد و شاید هم منشاء 
تحول. حاال یا شــروع حرکــت ,یا اصالح 
حرکت و یا سرعت دهی به حرکت به سمت 

زندگی ایده آل ...

دریچه
زندگی ایده آل

 و ایده آل زندگی
معرفی کتاب » زندگی ایده آل 
و ایده آل زندگی« اثر عالمه 

محمد تقی جعفری از  انتشارات 
موسسه تدوین و نشر آثار عالمه 

جعفری)125 صفحه(

خشک شدن دریاچه مهار لو

ماهنامه سیاسی اجتماعی صدای مردم از کمک های مردمی 
به این نشریه به نام ماهنامه صدای مردم استقبال می کند:

6104337926885797 شماره کارت ملت
شماره حساب نزد بانک ملت: 5239091833

عزیزان می توانند نظرات خود را پیرامون کیفیت و محتوای 
صدای مردم، به شماره 30001363000590 پیامک نمایند.


