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کارخانه آزمایش کــه روزگاری تامین کننده محصوالت 
لوازم خانگی مردم بود به انبار نگهداری مواد فروشــگا ه های 
شهرستان مرودشت و کارخانه های اطراف تبدیل شده است.

به گزارش ایلنا، هنوز هــم در خانه اغلب خانواده های ایرانی 
حداقــل یک محصــول از کارخانه آزمایش وجــود دارد، اما  
این برند پس از ۶ دهه برای همیشــــه به تاریخ پیوســت و 
با اخراج تمــــامی کارگرانش،عمال به ســوله  و محلی برای 
نگهداری اموال دیگران تبدیل شد ه است.چندی پیش علیرضا 
پاک فطرت نماینده شیراز و زرقــان در باره آخرین وضعیت 
کارخانه آزمایش گفت: در حال حاضر در حوزه انتخابی بنده، 
کارخانه آزمایش که عمری را به تولید یخچال ســپری کرد، 
امروز تعطیل و به آغل گوســــفندان مبدل شــده است. اما 
این خبر توسط رشــیدی نماینده مردم مرودشــت، پاسارگاد 
و ارســنجان رد شــد. این نماینده می گوید: صحبــت های 
یکی از نماینده های شــیراز در رابطه با تبدیل کارخانه آزمایش 
مرودشــــت بــه طویله، واقعیت نــدارد و صاحبان کارخانه 
و مدیران مجموعه در ســــال های گذشته بیشتر سوله های 
آزمایش را به انبار داری و دپو کردن بعضی از اقالم اجاره داده 
اند.جــالل رشــــیدی کوچــی در گفــت و گــو بــا ایلنا 
با بیان اینکــه متاســفانه مجموعه آزمایش در ســال های 
گذشــته ماهیتــش را از دســت داده اســت، ادامه می دهد: 
در جهت چرایی و ارزیابی وضع فعلــی مجموعــه آزمایش 
بــه اتفاق دیگــر نمایندگان موضــوع تحقیــق و تفحــص 
را دســتور کار قــــرار داده ایــم.عضو مجمــع نمایندگان 
اســتان فارس می افزایــد: اگرچــه مجموعــه آزمایــش 

بعــد از واگذاری به بخــــش خصوصی باید بیشــتر رونق 
مــــی گرفت اما متاســفانه این اتفــــاق رخ نداد و روز به 
روز به ســــمت تعطیلی رفت، به طوری که بیشتر کارگران 
این مجموعه نتوانستند به حق و حقوقشان دست پیدا کنند.
نماینده مردم مرودشــــت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس 
بیان می کند: در گذشــــته روزانه حدود دو الی ســه هزار 
نفر در کارخانه آزمایش فعالیت می کردند و جمعیتی بالغ بر 
5 هزار نفر در شهرســتان مرودشــت ارتــزاق می شــدند، 
بنابرایــن تعطیلی ایــن مجموعه خسارت های زیادی را به 
تمام بخش ها وارد کرد. رشــیدی با اشــاره به اینکه موضوع 
کارخانه آزمایش یک موضوع ملی اســت، می افزاید: در حال 
حاضر چرایی و ارزیابــی تعطیلــی مجموعه به کمیســیون 
اقتصادی ارجاع داده شــده اســت که همواره امیدواریم این 
تحقیــق و تفحص به صحن ارجاع و بــا آرای نمایندگان در 
دســتور کار قــــرار گیرد تا در ادامه بتوانیم اتفاقات کامل 
از نحوه واگذاری آزمایش و تعطیلی آن را به صورت شــفاف 
به مردم اعالم کنیم.نماینده مردم مرودشــــت، پاســارگاد 
و ارســــنجان در مجلس با اشاره به اینکه بخش خصوصی 
در موضــوع واگذاری به فکر رونــق کارخانه ها نبودند ادامه 
می دهــد: نباید فراموش کــه بخش خصوصی و افرادی که 
اقدام به دریافت مجموعه ها و کارخانه های اســتان از طریق 

اصل 44 قانون اساســــی کردند بیشتر بــــه دنبال ارزش 
افزوده زمین و فــروش اقالم و وســــایل کارخانه ها بودند.

نماینده مردم مرودشــت، پاســارگاد و ارسنجان در مجلس 
با اشــــاره به اینکه افــــرادی که باعث نابودی کارخانــه 
آزمایــش شــــدند بایــد پاســخگوی عملکرد نامناســب 
خود باشــند، خاطر نشــان مــی کند: طبق اطالعاتی که به 
دســت بنده رسیده، مسئوالن کارخانه یک ژنراتور تولید برق 
12 ســــیلندر کــه توانایی تامین برق یک شــهر 50 هزار 
نفــــری را دارد را با قیمتی بالغ بر کیلویی 3 هــزار تومان 
معادل آهن قراضه به فروش رسانده اند. فرمانــــدار ویــــژه 
شهرســــتان مرودشــت بــــا بیان اینکه قطعــا نماینده 
شــیراز خودش باید پاســــخگوی صحبتــش مبنی بــر 
طویله شــــدن کارخانــه آزمایش باشــد، می گوید: حدود 
20 ســال اســت که کارخانه آزمایــش به دلیل نداشــتن 
هیچ تولیــدی از بین رفته اســت.رهــام پیکــری در گفت 
و گــو با ایلنا با اشــاره به اینکــه در حال حاضر مجموعــه 
آزمایش در شهرســتان مرودشت کامل نابود شده است، می 
افزاید: متاســفانه مالکان کارخانه در ســال های گذشته تمام 
امــوال این مجموعه حتی ســــیم های داخل پریز را هم به 
فروش رســانده اند. او با بیان اینکه در شرایط فعلی کارخانه 
آزمایش به یک خرابه تبدیل شــده است، می افزایــد: مالکان 

کارخانه آزمایش انبارهای این مجموعه را به فروشگاه های افق 
کورش و ... اجاره داده اند.پیکــــری با بیــان اینکه در حال 
حاضــر مجموعه آزمایــش در اختیــار هیئت مدیره ایــن 
مجموعه قرار دارد، مــی گوید: طبق گفته مالکان کارخانه، در 
ســال گذشــته تمام حقوق کارمندان و پرسنل این مجموعه 
تســویه شــده اســــت.فرماندار مرودشت ادامه می دهد: 
کارخانه آزمایش پس از فوت مرحوم آزمایش، به ســــازمان 
بیمه بازنشســــتگان واگذار شــد و در ادامه ایــن مجموعه 
به گروه پیام فروخته و در نهایــت در حال حاضر در اختیار 
چند نفر به عنوان بخش خصوصی قرار دارد.پیکری در ادامه 
با اشــــاره به اینکه چندین بار تالش ما جهت ورود سرمایه 
گذار به این مجموعه بی نتیجه ماند، می گوید: متاســــفانه 
مســئوالن این کارخانه اجازه ورود سرمایه گذار را ندادند.او 
بــا اشــاره به اینکــه در حال حاضــر مالکان کارخانه یکی 
از ســــوله های ۶ هکتــاری آزمایش را به شــرکت بستنی 
میهن اجاره داده اند می افزاید: مالکان آزمایش تعدادی دیگر 
از ســــوله های مجموعه آزمایش هم به انبار مرکزی جنوب 
کشــــور فروشگاه افق کورش اجــاره داده اند، بطــوری که 
تعدادی از این ســــوله ها هم در اجاره تولید کننــــدگان 
کارخانه های رب گوجه منطقه است.فرماندار ویژه شهرستان 
مرودشت با اشــاره به اینکه بعید است این مجموعه مجددا 
بتواند به عرصه تولید بازگردد، ادامه می دهد: بی شــــک به 
دلیل نابود شدن تمام تاسیســــات کارخانه دیگر مجموعه 
آزمایش نمی توانــد فعالیت کند و تنها صنایع جایگزین در 

این بخش توانایی فعالیت دارند.

نابودی یک برند ۶۰ ساله در استان فارس؛

کارگرانی که به حق شان نرسیدند

گفتار نمایندگان پیشــین و کنونی مجلس ایران نشان 
می دهــد که نگرش پان عربیســم و تالش های جداخواهانه 
آنان در خوزســتان از دهه های گذشته تا کنون با روش ها و 

شیوه های گوناگون هم چنان در حال انجام است.
پس از بازداشت حبیب اسیود، سرکرده گروه تروریستی 
و تجزیه طلب حرکة النضال العربی، مجتبی ذوالنوری نماینده 
مردم قم در مجلس یازدهم در گفتگویی با خبرگزاری ملت 

پیرامون این دستگیری چنین گفت:
»معموال ســرکردگان گروهک های تروریستی در اروپا و 
آمریکا مستقر هستند و نوچه ها، عوامل و ابزاردست هایی در 
داخل دارند. االحوازیه یک گروهک پان عربیســت و تجزیه 
طلب بوده که از زمان شروع جنگ ایران و عراق فعال بودند و 
از دنباله های خلق عرب به سرپرستی شبیر خاقانی محسوب 
می شوند. در زمان جنگ تحمیلی نیز وقتی جان و بدن مردم 
خوزستان زیر تانک های نیروهای بعث عراق له می شد، این 
گروهک با قربانی کردن شتر و گاو جلوی پای بعثی ها از آنها 
اســتقبال می کردند و حکم ستون پنجم دشمن را داشتند.

اکنون نیروهای تازه نفس و جوان جایگزین افراد ســابق در 
جریانات گذشــته خلق عرب شده اند و اقدامات خرابکارانه 

انجام می دهند.«1
 این ســخنان را انیرانیان نگفته اند، ایــن یادآوری های 
تاریخی را »اپوزیســیون« بیرون از کشور نکرده است، این 
گفتار از آن رییس کمســیون امنیت ملی مجلس شــورای 
اســالمی است که بی گمان بر پایه ی ســیاهه ها و داده های 
ســنجیده بازگو شده اســت.این در حالی است که همواره 
گروهی اندک در خوزســتان با هوشــمندی بــر رفتارهای 
پان عربیستی و جداخواهانه سرپوش گذاشته، هرگونه واکاوی 
در این زمینه را با واژه هایی چون: نفرت پراکنی، تفرقه افکنی، 
توهین به مردم عرب و جاسوس انگلیس واسرائیل سرکوب 
می کنند. البته اردیبهشــت سال گذشته نیز دکتر همایون 
یوسفی نماینده اهواز در مجلس دهم همین هشدار ها را به 
گونه ای دیگر درباره پانعربیســم در نطق میان دستور خود 

داده بود:
»به همان دالیلی که دشــمنان ایران خوزســتان را در 
آغــاز جنگ به عنوان نقطه هدف انتخاب کردند، اکنون نیز 
به عنوان نقطه هدف دشــمنان اســت با این تفاوت که در 
پایان جنگ ما خوزســتان را رها کردیم اما دشمنان ایران، 
خوزســتان را رها نکردند. بنابراین نباید در خصوص مسائل 
خوزستان دچار ســاده انگاری شــویم و موضوعاتی مانند 
سیاه نمایی ســازمان یافته، وجود پول های فراوان با منشاء 
نامشــخص، ورود فراوان اسلحه های نیمه سنگین، ورود در 
عرصه های رســانه ای، فرهنگی، سیاســی و اجرایی استان، 
تاریخ ســازی و هویت سازی جهت دار که باید دستگاه های 

ذیربط با حساسیت بیشتری به آن ها ورود کنند. «2
گفتار نمایندگان پیشــین و کنونی مجلس ایران نشان 
می دهــد که نگرش پان عربیســم و تالش های جداخواهانه 
آنان در خوزســتان از دهه های گذشته تا کنون با روش ها 
و شــیوه های گوناگــون هم چنان در حال انجام اســت.اگر 
روزگاری گروهــی بر چهره خویش چفیه بســته با نام های 
»سازمان سیاســی خلق عرب مســلمان، مجاهدین عرب 
مسلمان، جبهه رزمندگان عرب، روشنفکران انقالبی عرب  

با بمب گذاری در خرمشهر و آبادان خواهان:
»تدریس زبان عربی در مدارس، پوشــیدن لباس عربی 
در ادارات، عرب بودن روسای ادارات، تشکیل مجلس محلی 
عربی،«3 بودند؛ اگر در دهه های  ۷0 و ۸0 خورشیدی برخی 
کسان مانند یوســف عزیزی بنی طرف که اینک در اروپا و 
آمریکا خوش نشین شــده اند  با نگرش های مارکسیستی و 
همنشینی با کانون های روشنفکری به رویارویی با جمهوری 
اســالمی پرداخته آشکارا از خودمختاری یا براندازی سخن 
می گفتند، اما نســل امروزین پان عربیســم در خوزستان با 
دوری جستن از تفنگ و اندیشه های چپ گرایانه، با ریختی 

دیگر، روشی تازه و گفتمانی نوین به میدان آمده اند.
آنان که گاه خویش را »هویت طلب« می نامند با پوشیدن 
رخت اصالح طلبی و اصول گرایی خود را دین دار تر، انقالبی تر 
و والیت مدارتر از دیگران نشــان می دهند اما در نهان همان 
آرزوی »تجزیه خوزستان و در خواست های خلق عرب سال 
5۸« را دنبال می کنند.به زبانی دیگر پان عربیســم کنونی با 
پرهیز از رویارویی با جمهوری اســالمی، باورهای خود را به 
نام اسالم و انقالب آموزش داده، با سیاه نمایی و قومی کردن 
کاســتی ها و کمبودهای خوزســتان می کوشد تا الیه های 
پایینی ومیانی مردم خوب عرب خوزســتان را نســبت به 
جامعه  ایران بدبین نموده، آن ها را با آرمان خود همراه سازند.

در این میان بمب گذاری و ترور، یگانه ترین و برجسته ترین 
راهبرد برای جدایی خوزســتان نبوده، تنها دستاویزی برای 
فشار اســت تا پان عرب های کنونی در خوزستان امتیازات 
گوناگونی به بهانه  آرام کردن این استان، پیشگیری از تنش 
و جلوگیری از تندروی ها، از مدیریت کالن کشور به دست 
آورده اما در راستای جدایی خوزستان آهسته و پیوسته به 

کار گیرند.
 بازداشــت حبیب اســیود و پیــش از او دســتگیری 
تروریســت های شادگان و ماهشهر کاری سترگ و ستودنی 
است که باید به نهادهای امنیتی، اطالعاتی و نیروی انتظامی 
خوزســتان دســت مریزاد گفت اما فراموش نکنیم آن چه 
می تواند تمامیت ارضی خوزستان را دچار چالش و گرفتاری 
ســازد نه کنش تفنگ به دســت ها، که کارهای زیرپوستی 

قلم به دســتانی است که از یک سو با نگاهی ویژه به میراث 
فرهنگی با دست کاری تاریخ خوزستان پیشینه یی را به رخ 
می کشند که هیچ گاه نداشته اند و از سوی دیگر با پرداختن 
به جستارهای اجتماعی از نابرابری ای سخن می گویند که به 
هیچ روی نیست.از این رو پان عربیسم برای رسیدن به آرزوی 
دیرین خویش فرایندی بلندمدت و روشــن را در گزاره های 
زیر به کمک کانال های تلگرام، پیچ های اینستاگرام، برخی 
پایگاه های خبری، و چهره های حقیقی و حقوقی برنامه ریزی 

کرده است:
 هویت ملی

جداخواهان به درستی دریافته اند که شناسه ملی و ملت 
بودن ایرانیان مانند زبان فارســی، دین، آیین ها، جشن ها، 
استوره ها و....در درازنای تاریخ همیشه زمینه ساز همبستگی  
ملی و سدی اســتوار در برابر بیگانگان و ایران ستیزان بوده 
است. به همین دلیل، آن ها اقوام را در ایران ملت ها، گویش ها 
را زبان ها و خرده فرهنگ ها را فرهنگ ها خوانده، و بدین گونه 
ایران را کشــوری چندملیتی می نامند تا هم چون شوروی و 
یوگسالوی پیشین راه برای پاره، پاره کردن آن فراهم گردد.  
هم چنین با کاستن جایگاه بلند تاریخی و ملی زبان فارسی 
به اندازه زبان یک قوم ســاختگی به نام فارس از یک سو و 
بی ارزش نمودن جشن های ایرانی و رو در رو قرار دادن آن ها 
با اسالم از سوی دیگر در پی شکاف میان ایرانیان و سست 

کردن میهن دوستی آن ها هستند.
 ایران پیش از اسالم

ایالمی ها نخستین دولت شهر در ایران به شمار می آیند 
کــه بر پایــه منابع تاریخی، ســامی و آریایــی نبودند. اما 
پان عربیسم از یک دهه گذشته با دادن نشانی های نادرست 
تاریخی، دست کاری در واژه ها و عکس ها ، ساختن نماه نگ ها 
و سخنرانی، تمدن ایالم را عرب نشان می دهند. چنان که در 
رسانه های خود سکه های الیمایی را سنگ نگاره های ایالمی 
و تاج تیار بر سرشان را چفیه و عگال می نامند تا به شهروند 
عرب بگوینــد »ما« آغازگر تاریخ ایران و مالکان راســتین 
خوزستان هستیم اما تمدن مان در پی سیاست های فارس ها 

نادیده گرفته شده و رو به نابودی است.
 ایران پس از اسالم

به گواه رخدادنگاران، نخســتین دولت محلی شــیعی 
را در ایران علویان طبرســتان در ســده سوم هجری پدید 
آورده، پس از آن ها نیز فراگیرترین فرمانروایی تشیع پیش 
از روی کار آمدن صفویه به دســت آل بویه در سده چهارم 
هجری پایه گذاری گردید.این در حالی است که پانعرب ها، 
مشعشــعیان را که به رهبری محمدبن فالح در ســده نهم 
هجری از عراق به خوزســتان آمدند بنیان گذار نخســتین 
دولت شــیعه در ایران می نامند. اگرچه برخی منابع، نیز به 
راست گفتاری و راســت کرداری اندیشه و کارنامه محمد بن 
فالح خرده  بســیار گرفته اند که پرداختــن به آن ها در این 
نوشتار نمی گنجد.تا پیش از سرنگونی صدام حسین خرمشهر 
و آبادان  برجســته ترین راهبرد »استراتژی« پان عربیسم به 
شــمار می آمد. اما اینک شــوش به عنوان کهن ترین شهر 
ایران و اهواز به عنوان پایتخت اســتان و کالن شــهر کشور 
این جایگاه را پیدا کرده اند.  از این رو جداخواهان می کوشند 
تا این دو شهر را با پیشینه ســازی و دروغ پردازی و افزودن 
پسوند)ال( تک قومیتی نشان دهند .به راستی کدام تاریخ نگار 
یا ســفرنامه نویس از خیابان ساختگی شارع الشیوخ نام برده 
اســت؟ چرا در پرونده ثبتــی اداره کل میــراث فرهنگی 
خوزســتان و منابــع تاریخی نام های چون »قصرالســله و 

کاروان سرای خزعل« دیده نمی شود؟
 تاریخ معاصر ایران

پان عربیســم با بهره ابزاری از گفتمان و رویکرد انقالب 
اســالمی، خاندان پهلوی را دست اندرکار سرکوب و زدودن 
هویت عربی خوزستان  نشان می دهد. به باور آنان پهلوی ها 
با آوردن مردمان غیربومی)فارس ها( به این استان و جایگزین 
کردن نام خوزســتان به جای عربستان و شهرهای دیگری 
چون محمره، عبادان، سوسنگرد و به یکسان سازی فرهنگی 
و قومی پرداختند. درحالی که خوزستان، نامی کهن و دیرینه 
دارد که در سنگ نبشته های آپادانای شوش، تخت جمشید، 
بیستون، نقش رستم و.....  از آن یاد شده است. شهرهای پیش 

گفته نیز در هزارتوی تاریخ ایران نام های بسیار داشتند که 
اگر نگاه به گذشته باشد، همه  نام های پیشین این شهر ها در 
جایگاهی برابر هستند.یادآوری می شود که گزینش نام های 
تازه برای شــهرها نه تنها در خوزســتان که در همه کشور 
در یک فرآیند قانونی به پیشنهاد فرهنگستان زبان فارسی، 
در ســال 1314 خورشــیدی انجام گرفت، که دو سال بعد 
هیئت وزیــران نیز این نام هــا پذیرفت.هم چنین »گروهی 
اندک« با برداشتی رندانه از اصل 15 قانون اساسی خواهان 
تدریس زبان مادری در خوزســتان هســتند. زیرا به گفته 
آنان، فارسی که با زور رضا شاه پهلوی رسمی گردید، تنها، 
زبان یکی از  ملت های ایرانی اســت. اکنون باید پرسید آیا 
غزنویان،سلجوقیان، خوارزمشــاهیان ترک نژاد و مغوالن و 
تیموریان که فارســی را زبان دیوانی و رسمی خود ساخته 
و به سران کشور های دیگر با این زبان نامه نگاری می کردند 
در جرگه خاندان پهلوی بودند؟ آن هنگام که فارسی بیش 
از پانصد سال در شبه قاره هند و قلمرو عثمانی زبان رسمی 
گردید تا جایی کهسلطان سلیم و سلطان سلیمان به فارسی 

چامه سروده اند، آیا رضا شاه بر سر کار بود؟
نیرنگ و فریب کاری پانعربیســم همین بس که خود را 
ذوب در والیت فقیه نشان داده، اما به شناسه ملی ایرانیان و 
زبان فارسی سخت تاخته و فراموش کرده اند که رهبر انقالب 

در ستایش فرهنگ ایرانی بسیار سخن گفته است:
»اســالم با زبان عربی وارد ایران شد اما به زبان فارسی 
ترویج پیدا کرد. در طول قرن های متمادی بیشترین معارف 
و سخنان حکمت آموز به وســیله ایرانیان و فارسی زبان به 

میان ملت ها انتشار یافت.«4
»ایران، یک هویت ریشــه دار، تاریخی و قابل استقامتی 

دارد.«5
»حاال نمی گویم همه این جورند؛ از فردوســی بگیرید تا 
مولوی و سعدی و حافظ و جامی. فردوسی، »حکیم ابوالقاسم 
فردوسی« است. به یک آدم داستانسرا، اگر صرفاً داستانسرا و 
حماسه سرا باشد، حکیم نمی گویند. این »حکیم« را صاحبان 
فکر و اندیشــه در طول زمان او را حکیم نامیدند.شاهنامه 

فردوسی پر از حکمت است.«۶
»یکــی از چیزهای مهّمی که حّجــاج ایرانی باید به آن 
توّجه کنند، این است که حاجی ایرانی باید به ملّّیت ایرانی و 

هویّت ایرانی و جمهوری اسالمی ایران آبرو ببخشد.«۷
»منافع ملّی آن وقتی منافع ملّی هستند که با هویّت ملّی 
ملّت ایران، با هویّت انقالبِی ملّت ایران در تعارض نباشــند. 
آن وقتی منافع واقعاً منافع ملّی هستند که با هویّت ملّت در 

تعارض نباشند«.۸
» نگذارید زبان فارسی دچار فرسودگی و ویرانی شود«.۹

هم چنین جداخواهان در حالی انقالب اسالمی را شیشه  
عمرشــان می خوانند که آرزوی بازگشت نام های عربستان، 
محمره، خفاجیه و....را دارند اما یادشان رفته امام خمینی)ره( 
بنیانگذار همین انقالب گفتند: »خوزســتان دین خود را به 

اسالم ادا کرد.«
 نابرابری و تبعیض

روزگاری خوزســتان جایگاه نخست توســعه را داشته، 
ریخت شهرهای آن و شیوه  زندگی مردمانش زبانزد همگان 
بود. شوربختانه اینک نفس شهروندانش با هر قوم و گویشی 
از کاســتی ها و دردهای پرشمار و گوناگون به شماره افتاده 
است.بی گمان ریشه  این کمبودها را نه برپایه نابرابری قومی 
که در برنامه ریزی و نگاه نادرســت دولت هــا ، ناکارآمدی 
مدیریت  کالن استان، ناتوانی یا بی خیالی نمایندگان مجلس 
و شــورای شهر در ســه دهه گذشــته باید جستجو کرد.

هم چنین در حالی که هر ساله جشنواره جهانی تئاتر عربی 
در دشــت آزادگان، جشنواره شعر عربی )رضوی( در شوش، 
جشنواره موســیقی عربی برگزار شده و بارها آوازه خوانان و 
نوازندگان موســیقی عربی در تاالر رودکی، جشنواره فجر 
و جشــنواره موسیقی نواحی ایران هنرنمایی کرده اند، با آن 
که در چند سال گذشته یادمان های میراثی مانند مضیف، 
جشــن گرگیعان،علوانیه،  ثبت ملی شده اند و در حالی که  
شــبکه تلویزیونی آبادان، شبکه پنج استانی روزانه و شبکه 
االهواز نیز شبانه روزی و جداگانه برنامه به زبان عربی پخش 
می کنند ، اما جداخواهان با دروغ پردازی و البته زیاده خواهی 

از نادیده گرفتن هویت عربی سخن گفته، همواره در اندیشه 
قومی کردن گرفتاری ها و پــر رنگ کردن واژه » تبعیض« 

هستند.
در گفتمان پان عربیسم واژه های *ما* و *آنها* جایگاه 
کلیدی دارنــد. ما یعنی اعراب خوزســتان که با جمعیتی 
بســیار، دارندگان کهن این سرزمین هستند، اما از پیشه ها 
ومدیریت ها بهره ای نبرده، تاریخ و فرهنگ شــان به دست 
*آنها* با جمعیتی زیر پنجاه درصد که در یک سده گذشته 
به خوزســتان آمده  و فارس ها، عجم هــا و غیر بومی نامیده 

می شوند از دست رفته است. 
نمونه هایی از این گفتارها بســیار است. چنان که در یک 
پایگاه خبری، آمده است: از حدود صد و پنجاه سال پیش غیر 
عربها به دســتور رضا خانبه اینجا مهاجرت کردند و اسکان 
داده شدند تا در میان عربها که بومی هستند اختالط نژادی 
و فرهنگی ایجاد شــده و در نتیجه عرب کم کم به حاشیه 
رانده شود.« همین پایگاه خبری در نوشتاری دیگر جایگاه 
تاریخی هم میهنان مسیحی در خوزستان را هویت سازی و 

تاریخ تراشی خوانده است.
هم چنین یک ناکنشــگر میراثی در یادداشتی می کوشد 
شهر شوش را تک قومیتی نشان داده، کاخ آپادانای این شهر 
را که به دست داریوش هخامنشی در پیش از میالد ساخته 
شــده بنای محسن مشعشعی در ســده نهم می داند. یا آن 
دیگری که در همه پرسی ها تنها راه آبادی خوزستان را رای 
به نامزدهای عرب می داند، و یا آن هنگام که فاطمه عبادی  
بــا رای همه مردم ایــران چهره برتر همــاورد عصر جدید 
شناخته شد وی را در رسانه های رسمی ملکه شن ها نامیدند 
اما در کانال هایشــان با پخش موسیقی »نشیط الوطن« که 
سازنده اش در زندان بود او را قهرمان ملت عرب خواندند.به 
سخنی دیگر پانعربیسم با این واژگان سازی و وارونه کاری ها 
در پی نهادینه کردن پروســه عرب ســتیزی و گسل قومی 
اســت تا در بزنگاه هایی مشتی جوان ساده را فریب داده، از 
مرده باد و زنده باد آنان در کف خیابان ها، برای تنش آفرینی 
و رســیدن به رویاهای اهریمنی خویش ســود جســتهیا 
دســت کم با »فشــار از پایین و چانه زنی در باال« از خوان 
قدرت در خوزســتان  بهره یی ببرند.البته نگرش هم میهنان 
خوب عرب خوزســتانی با رفتار و گفتار پانعرب ها یکســره 
جداســت. آنان پایبندی خود را به این سرزمین بارها نشان 
داده، نه تنها دشــمنی با دیگر گروه های قومی این اســتان 
ندارند که در پیروزی ها و ناکامی ها در کنار یکدیگر بوده اند.

بی گمان اگر خوزســتان از گزند دشــمنان سیه دل در پناه 
مانده است ریشــه در همدلی همه  مردم خوزستان و ملت 
بودن ایرانیــان دارد که در این راه شــهروندان عرب، خود 
تاوان بســیاری از تبهکاری های پان عربیسم را داده اند.یکی 
دیگر از شگردهای نابکارانه  بخش رسانه پان عربیسم کوبیدن 
معاونین، مدیران کل های غیرقوم خود دراداره ها و سازمان ها 
اســت تا از این راه امتیازات خــود را گرفته، یا آن که زمینه 
جایگزین کردن هم قوم خود را فراهم ســازند که البته پس 
از آن دیگر خاموش شــده، پنداری، آن ســازمان گلستان 
گردیده اســت. دراین باره می توان از اداره های میراثی یکی 
از شهرهای شمال غربی خوزستان و یکی از فرمانداری ها که 
به تازگی رتبه پایینی را به دست آورده نام برد.روزگاری امام 
خمینی »ره« هشدار داد »نگذارید انقالب به دست نااهالن و 
نامحرمان بیفتد«. در همه ی سال های گذشته گمان می  رفت 
که نااهل تنها اپوزیسون بیرون از کشور و برخی ازکنشگران 
میهنی هستند. اما این روز ها در خوزستان گروهی که در هر 
رویدادی از ریزگردها گرفته تا سیالب و از گرانی و بیکاری 
گرفته تا انفجار گاز در یک کوی یا برگزاری مسابقه فوتبال 
در پی تنش های قومی هســتند را باید در جرگه نااهالن به 
شــمار آورد. آنانی که ایرانی بودن فقط لق لقه ی زبان شــان 
بوده، اندیشــه و روان شــان جای دیگری است.  چنان که 
حبیب نبگان چهره نخســت گروهــک نضال العربی که در 
دشــمنی با ایران و ایرانی از هیچ کاری کوتاهی نکرده، در 
دهه هفتاد خورشــیدی الف اصالح طلبی، والیت مداری و 
انقالبی گری می زد.از حبیب اسیود، و تفنگ به دستانی چون 
او باید ترســید اما بیشــتر باید از قلم به دستانی بیم داشت 
که در میان ما زیســته، اما از هر دشمنی، دشمن تر بوده با 
نوشتارها و گفتارهایشــان برای گروه هایی چون االحوازی ، 
تضامــن، نضال العربی و…….یارگیری کرده، همان آرمان 
و آرزوی حبیب اســیود را در سر دارند. حیبب اسیودها در 
خوزســتان کم نیستند آنها را دریابید که بی گمان فردا دیر 

است.
یاری نامه

1- خبرگزاری ملت    ۹۹/۸/11
2- خبرگزاری ملت    ۹۹/2/31

3- رضا حسینی، جنگ کوچک، مقدمه جنگ بزرگ
4- ســخنان رهبری، سال ۷۷ دومین مجمع بین المللی 

زبان فارسی ..سایت رهبری
5- سخنان رهبری ..دیدار با پژوهشگران

۷۹/3/20 ....سایت رهبری
۶- خبرگزاری تسنیم ..2۶ شهریور ۹۶

۷- سخنان رهبری ..دیدار با کارگزاران حج
۹۸/12/4- ...سایت رهبری

۸-سخنان رهبری ..دیدار با مسئوالن نظام
۹۶/3/22....سایت رهبری

۹-خبرگزاری مهر .30 اردیبهشت ۹۸

چهره جدید پان عربیسم در خوزستان

حبیب  اَُسیِود ها کم نیستند؛ آنها را دریابید
اشکان زارعی

افتخارآفرینی در گروه فوالد مبارکه
 با کسب رکوردهای پی در پی

گروه شهرســتانها: شــرکت های در گروه فوالد مبارکه در سال جهش 
تولید و به منظور تحقق این مهم، به رکوردهای درخور توجهی دست یافتند.

غالمـــرضا سلیمی، مدیر ناحیــــة فوالدسازی و ریخته گری مداوم، با اعالم 
این خبر گفت: غیورمردان ناحیة فوالدســازی و ریخته گری مداوم در آبان ماه 
بــا تولید بیش از ۶25 هزار تن تختــال و کمترین میزان ضایعات، برگ زرین 
دیگری بر افتخارات شرکت فوالد مبارکه افزودند.تولیـــــد تختـــال در این 
ناحیـــه در مهرماه نیز از ۶1۷ هزار تن فراتر رفته بود و به این ترتیب رکورد 
تولید در ماه های سی روزه در دو ماه متوالی جابه جا گردید. این در حالی است 
که بیشترین میزان تولید در ماه های سی روزه نیمة دوم سال مربوط به آذرماه 
سال ۹۶ و به میزان 5۸1 هزار تن بوده است که ۷.۶ درصد رشد داشته است. 
این موفقیت در ادامة موفقیت ماه های قبل و ثبت رکورد ۶3۹ هزار تن تختال 
در شــهریورماه )طی 31 روز( حاصل شده است. همچنین سید اصغر مدنی، 
معاون بهره برداری شــرکت فوالد هرمزگان در گفت وگو با روابط عمومی این 
شرکت گفت: دست یابی فوالدمردان فوالد هرمزگان به رکورد تولید آن هم به 
فاصلة کمتر از دو ماه از رکورد قبلی، نشان از عزم راسخ آنان در ثبت موفقیتی 

دیگر در این شرکت هم زمان با سال جهش تولید است.
وی در ادامه گفت: شرکت فوالد هرمزگان توانست در آبان ماه با تولید 13۸ 
هزار  و 22۶ تن تختال، پس از گذشــت تنهــا دو ماه از ثبت رکورد قبلی به 
میــزان 13۷ هزار  و  3۹1 تن در شــهریورماه ۹۹، رکورد جدیدی ثبت کند. 
مدنی با اشــاره به اینکه رکورد تولید ماهانة تختــال فوالد هرمزگان در آبان 
مــاه تنها رکورد این شــرکت نبود گفت: در آبان ماه ۸ رکورد جدید شــامل 
رکوردهای تولید ماهانه و روزانة تولید تختال، تعداد ذوب تخلیه شــده، تعداد 
ذوب ریخته گری شــده و دو رکورد تعداد ذوب تخلیه شده در کوره های شماره 
1 و 2 در فوالد هرمزگان به ثبت رســید که ثبت هم زمان این رکوردها برای 

فوالد هرمزگان غرورآفرین است.
معاون بهره برداری شــرکت فوالد هرمزگان خاطرنشان کرد: رکورد تولید 
روزانــه تختال به میزان ۶هــزار  و  311 تن در تاریخ ۹۹/0۸/2۷ در حالی به 
دســت آمد که رکورد قبلی به میزان ۶هزار  و 24 تن در تاریخ ۹۸/0۶/31 به 
دســت آمده بود. همچنین رکورد روزانة تعداد ذوب ریخته گری شده به میزان 
51 ذوب در تاریخ ۹۹/0۸/2۸ به دســت آمد و رکورد قبلی به تعداد 50 ذوب 
در تاریخ ۹۸/0۶/31 را پشــت سر گذاشت.مدنی در ادامه گفت: رکورد تعداد 
ذوب ریخته گری شــده ماهانه نیز به میزان یک هزار و 1۷0 ذوب حاصل شده 
اســت که رکورد قبلی آن به تعداد یک هزار  و  15۸ ذوب در فروردین ماه ۹۷ 
به دست آمده بود. علی امرایی همچنین ضمن تبریک فرارسیدن هفتة بسیج 
گفت: با همت و تالش وافر کارکنان جبهة اقتصادی و حمایت های کلیة ارکان 
شرکت فوالد ســنگان در سال جهش تولید، 400 هزار  و ۶۸۷ تن گندله در 
آبان ماه سال جاری تولید و رکورد تولید ماهانة گندله در این شرکت شکسته 
شــد.وی گفت : تولید گندلة این شرکت در هشت ماهة اول سال 2 میلیون و 
52 هزار  و 2۶۶ تن بوده که در مقابل یک میلیون و ۶50 هزار تن برنامه، رشد 

124درصدی داشته است. 
شــایان ذکر است با احتساب تولید هشت ماهة سال جاری نسبت به مدت 
مشــابه سال قبل، شاهد رشــد 143 درصدی تولید گندله هستیم.به گزارش 
روابط عمومی فوالد ســنگان ، تولید این شــرکت از ابتدای راه اندازی تاکنون 
حدود ۸ میلیون و 500 هزار تن گندله بوده است. موفقیت های پی درپی تولید 
و کسب رکوردها، به دنبال تأکیدات مدیرعامل و ایجاد انگیزه در بین کارکنان 
با جاری سازی مشوق ها و همت سخت کوشان این شرکت در تمامی بخش های 
بهره برداری ، بازرگانی،مالی، منابع انســانی و ... بوده و تأثیرپذیری این واحد 
عظیــم تولیدکنندۀ مواد اولیة صنعت فوالد ایــران را از حیث محدودیت های 
کرونا بســیار کاهش داده است.همچنین در هشتمین ماه از سال جهش تولید 
و در آســتانة ششمین سالگرد تأسیس شرکت فوالد سفیددشت، با تولید ۷5 
هزار  و 1۷3 تن آهن اســفنجی، رکورد جدیدی در تولید ماهانة این محصول 
در واحد احیا مســتقیم این شرکت به ثبت رسید.مدیر عملیات شرکت فوالد 
سفیددشــت ضمن ابراز خرسندی از دست یابی به این موفقیت افزود: با تولید 
این میزان محصول در آبان ماه، عالوه بر ثبت رکورد تولید ماهانه، هدف گذاری 
تولید هشــت ماهه نیز به طور کامل محقق شد.ســلیمانی در پایان با اشاره به 
تولید 545 هزار  و 2۷3 تن محصول تا پایان آبان ماه از رشــد 12.2 درصدی 
تولید نســبت به مدت مشابه ســال قبل خبر داد و ابراز امیدواری کرد که تا 

پایان سال تولید ۸00 هزار تن تحقق یابد.

احتمال ورود آب به منازل در مناطق 
فوق بحرانی اهواز

عضو شورای شهر اهواز با اشاره به آبگرفتگی در برخی مناطق شهر پس از 
آغاز بارندگی جمعه شــب گذشته گفت: در مناطق فوق بحرانی احتمال ورود 
آب به منازل وجود دارد و ماندگاری آب در معابر نیز بیشتر است.حجت االسالم 
جاســم موسی پور در گفت وگو با ایسنا، با اشــاره به آغاز بارندگی در اهواز از 
جمعه شب گذشــته، اظهار کرد: در پی اخطاریه هواشناسی، مدیریت شهری 

در حالت آماده باش قرار گرفته است.
به گزارش ایســنا، وی با اشــاره به ادامه اجرای طرح ضربتی دفع آب های 
ســطحی، افزود: همچنان تعدادی از پروژه های این طرح تکمیل نشــده است 
و در حال حاضر پروژه های میدان انقالب و خیابان فروردین منطقه گلســتان 

نیمه کاره هستند.
عضو شــورای شــهر اهواز بیان کرد: عمده مشــکالتی که اکنون گزارش 
شــده مربوط به منطقه ۶ شهرداری اســت که در این منطقه، پروژه های آبفا 
و شهرداری نیمه تمام هســتند و به تعهدات خود به ویژه در کمپلوی جنوبی 
و خشــایار عمل نکرده اند و بنابراین اکنون شــاهد آبگرفتگی در این مناطق 

هستیم.
وی با اشــاره به پیش بینی افزایش حجم بارندگی ، تصریح کرد: در مناطق 
فوق بحرانی احتمــال ورود آب به منازل وجود دارد و ماندگاری آب در معابر 
نیز بیشــتر است که البته مشکل عمده در نقاط فوق بحرانی به جز در منطقه 
۶ شهرداری حل شده است. در حال حاضر شاهد شش آبگرفتگی کاسه ای در 
سطح شهر هستیم.موسی پور گفت: مشکل اصلی فاضالب اهواز پس از اجرای 
کامل طرح اصالح شبکه فاضالب حل می شود که اجرای آن حداقل سه سال 

طول می کشد.

احیای 12 هزار واحد تولیدی به همت بنیاد برکت
مدیرعامل بنیاد برکت ســتاد اجرایی فرمــان امام از احیای 12 هزار واحد 
تولیدی در کشور خبر داد.امیرحسین مدنی که در مراسم آغاز فعالیت مجدد 
یک کارخانه چاپ، برش و بسته بندی کاغذ حرارتی به عنوان یکی از واحدهای 
صنعتی احیا شــده در استان سمنان سخن می گفت، با بیان این مطلب افزود: 
احیای 12 هزار واحد تولیدی در کشــور را تا پایان ســال ۹۹ در دستور کار 
داریم که تا به امروز ۶0 درصد از آن محقق شــده است. همچنین بازگرداندن 
۸0 بنگاه متوســط صنعتی بــه چرخه تولید هم در حال انجام اســت.وی از 
تخصیص 1۶ هزار میلیارد ریال اعتبار برای احیای واحدهای صنعتی در کشور 
خبر داد و گفت با احیای این تعداد واحد تولیدی خرد و متوسط، فرصت های 

کسب و کار برای 41 هزار متقاضی فراهم می شود.
مدیرعامل بنیاد برکت تصریح کرد: تا به امروز با اختصاص 12 هزار میلیارد 
ریال، 2۶ هزار شــغل در بخش احیای واحدهای خرد و متوسط صنعتی ایجاد 
شــده اســت و با اختصاص 4 هزار میلیارد اعتبار باقی مانده، 41 هزار شــغل 
پیش بینی شده تا پایان ســال محقق خواهد شد.مدنی افزود: بنیاد برکت در 
سال جاری سرمایه گذاری و مشارکت اقتصادی با 130 بنگاه صنعتی متوسط 
را در دســتور کار خود دارد که ۸0 واحــد از این تعداد قباًل تعطیل بوده اند و 

پس از احیا به چرخه تولید بازمی گردند.
وی با اشــاره به از سرگیری فعالیت کارخانه چاپ، برش و بسته بندی کاغذ 
حرارتی اظهار داشت: با مشــارکت بنیاد برکت فعالیت کارخانه نوین پیوست 
پاســارگاد در شهرک صنعتی یاتری شهرســتان آرادان پس از مدتی تعطیلی 

از سر گرفته شد. 
به گفته مدیرعامل بنیاد برکت، احیا و فعالیت مجدد این کارخانه، اشتغال 
مســتقیم و غیرمســتقیم را برای 250 نفر ایجاد کرده است.مدنی ادامه داد: 
فعالیت این کارخانه فعال در زمینه چاپ، برش و بســته بندی انواع کاغذهای 
حرارتی از ابتدای امســال به دلیل نوســانات نرخ ارز، رکود ناشــی از کرونا و 

افزایش قیمت مواد اولیه تعطیل شده بود.
مدنــی تاکید کرد: ایــن واحد صنعتی ظرفیت عرضه ســاالنه 40 میلیون 
رول کاغــذ حرارتی را دارد و میزان ســرمایه گذاری کل در آن 250 میلیارد 

ریال است.

اخبار کوتاه


