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خیابان کارگر سر یکی از کوچه هایش سطل آشغالی وجود دارد 

که در دی ماه سال قبل زباله هاش را به آتش کشیده بودند و 

دور و برش تجمع کرده و چند نفری به ماموران سنگ پرتاب 

میکردند. اما االن نه تنها کسی به فکر آتش زدن اون نیست 

اندازد. اما برای من این سطل  بلکه حتی نگاهی هم به آن نمی

های زیادی برای گفتن دارد. وقتی از کنارش رد  آشغال حرف

رود. یاد اهداف بر  شوم اتفاقات دی ماه جلوی چشمم رژه می می

افتم که قرار بود دی ماه کار را شروع و  اندازان در آن روزها می

 در بهمن ماه ادامه داده و در اسفند کار نام را یکسره کنند.

ها منتشر شد که در آن پرچم  چند روز پیش عکسی در رسانه

سوری، روسیه و ایران در خیابان های دمشق برافراشته شده 

بود. همین عکس دوباره یاد مرا به سمت این سطل آشغال و 

همین براندازهای دی  ماه کشاند و با پوزخندی آمیخته با طعنه 

به آنها، به عکس برافراشته پرچم جمهوری اسالمی آن هم نه در 

تهران و اصفهان و شیراز بلکه در دمشق نگریستم و به ساده 

لوحی به اصطالح اپوزیسیون تغذیه شونده از چند کانال 

ای دیگر در داخل و خارج در  تلگرامی و خوشحالی واهی عده

 دلم خندیدم.

لوحی و شدت ضعف این براندازها و ضعف و  اما رنگ این ساده

انفعال بزرگ براندازان جمهوری اسالمی از آمریکا و صهیونیسم 

تا چند کشور اروپایی و ضد انقالبیون ساکن آنها و حتی 

های داخلی آنها، وقتی برایم بیش از پیش نمایان شد که  نفوذی

 به یاد تصمیم آنها در بر اندازی رژیم بشار اسد در سوریه افتادم.

یاد سالهای اول و آغازین خون و ترور و جنگ افتادم. حدود 

که به قول ما بیداری اسالمی و به قول آنها بهار عربی  98سال 

وتاب زیادی در منطقه و جهان ایجاد کرده بود و نوید ورود  تب

داد. یاد معارضان  منطقه به شرایط جدید و نظم نوینی را می

دسته مسلحین خارجی و در پی آنها  سوری و بعد دسته

کرور پول و سالح. یاد روزهای سخت دمشق و محاصره  کرور

کاخ رییس جمهور و مجاورت تکفیریون با حرم عقیله بنی 

هاشم زینب کبری )س(. یاد سردار سرافراز اسالم حاج حسین 

همدانی در آن تنگنا و محاصره. شهیدی که از شدت خشم او را 

شهید ننامیدند و با افتخار در داخل کشته شدن او را فریاد 

گران را از تبدیل کردن ایران به  زدند آخر امثال او دست فتنه می

سوریه ای دیگر کوتاه کرده بود. یاد تصمیم دنیا افتادم همان 

دنیایی که تصمیم داشت از صدام حمایت کند تا حکومت نو 

پای جمهوری اسالمی را در عرض چند روز ساقط کند. حاال این 

پروراند. مشکل  دنیا همین فکر را برای بشار اسد در سر می

شخصی در کار نبود . او حاضر نبود حتی در ازای دالرهای نفتی 

و ماندن در قدرت، از خط مقاومت کنار بکشد و مقاومت حاضر 

نبود بازوی خود را از دست بدهد. لذا حرف اول و اخر و بی برو 

 «اسد باید برود»برگردشان این جمله بود: 

واالنصاف در رسیدن به این هدفشان از هیچ کاری دریغ  الحق 

نکردند. آموزش مخالفان دولت اسد،گسیل پول و آدم و دارو و 

تر  تر و خطرناک موشک ضد زره و خمپاره و توپ. از همه مهم

هراسی. البته  کشی و اسالم فکر وهابیت و تکفیر و مسلمان

تروریستها هواپیمای جنگنده نداشتند که آن را نیز رژیم 

کرد. با گسیل شدن نیروها به سمت عراق  صهیونیستی تقبل می

و اشغال بخش عظیمی از آن دقیقا برآیند حرکت در غرب آسیا 

 به سمت اهداف آنها بود یعنی تشکیل خاورمیانه بزرگ.

در این میان کشورهای منطقه از شیوخ نفتی تا ترکیه نیز دریغ 

نکردند و برای ساقط شدن اسد نه فقط اجازه نقل و انتقال 

دادند بلکه حاضر  بودند نفتی  تروریستها را از کشور خودشان می

که داعش از سوریه غارت کرده بود را بخرند تا زودتر به آرزوی 

 خود برای نماز خواندن در مسجد اموی برسند.

گذرد. آنچه در این هفت سال  اکنون هفت سال از این ماجرا می

در طرف دیگر ماجرا یعنی مقاومت، گذشت را کاری ندارم اما دو 

ی سرنوشت  جمله ذهنم را بد جور مشغول کرده است. دو جمله

ساز که اکنون غیر از من و ما حتی مخالفان اسد نیز ناگزیر به 

اند و خواه و ناخواه بدان اعتراف دارند. دو  باور کردنش شده

ای که کابوس شبانه روسای جمهور آمریکا از اوباما تا  جمله

ترامپ شد و خواب از چشمان سران صهیونیست و مخالفان 

 منطقه ای محور مقاومت ربود.

 کوتاه و خیلی  قاطع:  

 «اسد می ماند، یعنی باید بماند»

 اینجا دمشق، ساعاتی پس از حمله هوایی غرب

 ۸۱۰۲دمشق 



سالی  01شرکت هپکوی اراک حدود 

است که به مشکل خورده یا بهتر 

بگوییم مشکل را به خوردش داده اند! 

آن هم به بهانه خصوصی سازی که قرار 

بوده و هست که راه گشای وضعیت 

صنعت و تولید و اشتغال باشد. 

مسئولین امر اما با واگذاری غیر اصولی 

و نابجای سهام این شرکت ملی، بجای 

بهبود شرایط، وضعیت تولید این 

 اند. شرکت را به حالت تعلیق درآورده

ماجرا از این قرار است که ده سال پیش 

در راستای خصوصی سازی، سهام این 

آالت صنعتی و  شرکت دولتی که تولید کننده انواع ماشین

معدنی بود به قیمت بسیار کمتر از ارزش واقعی واگذار شد و 

 متاسفانه همان مبلغ اندک نیز به طور کامل وصول نشد.

از آن زمان تا کنون نه تنها وضعیت تولید و توسعه این شرکت 

بهبود نیافته بلکه تولید محصوالت با تعلیق مواجه شده، بسیاری 

از اموال شرکت به فروش، یا بهتر بگوییم به تاراج، رفته و 

کارگر یا بیکار شده اند یا در بالتکلیفی به سر می برند و 0111

اند. بارها به ستوه آمده اند و  دچار مشکالت معیشتی شده

اعتراض کرده اند اما متاسفانه کارگران هپکوی اراک و سایر 

صنایع تعطیل و تعلیق شده کشور؛ نه دختران خیابان انقالب 

اند که تالش بی رنگ شان در بوق و کرنا شود و نه نشانی از ژن 

برتر دارند که مسئولین به حال شان دل بسوزانند، هرچند که 

سال ها بوده باشد که چرخ صنعت کشور چه در جنگ و چه 

 بعد از آن، با زور بازوی آن ها به چرخش درآمده باشد.

چیز به اندازه  در میان این همه سکوت روی هم اما، شاید هیچ

تفاوتی فضای نخبگانی و دانشگاهی دردآور نباشد،  سکوت و بی

چند درصد از قشری که قرار بود 

موذن جامعه باشد و برای اصالح 

جامعه فریاد بزند از درد خاک 

خوردن یکی از بزرگترین صنایع 

کشور آن هم در سال حمایت از 

 تولید ملی خبر دارد؟

اصال این ها بماند، مگر وظیفه ی 

دانشگاه تربیت نیروی کار نیست؟ آیا 

دانشگاه و مسئولین نباید در قبال 

تعطیلی صنایع احساس دغدغه و 

تکلیف کنند؟ جز این است که اگر 

دانشجو و استاد دانشگاه این درد را 

 فریاد نزنند باید نشست به تماشای ورشکستگی اقتصاد؟!

و آنگاه که اقتصاد زمین خورد مگر جز این است که کارگر و 

 مهندس و دانشجو همه و همه را با هم می بلعد؟

ای کاش عیار و ارزش اساتید دانشگاه و مراتب علمی دانشجوها 

ی  و کنفرانسی و چه و چه رابطه  ISIبه جای تعداد مقاالت 

مستقیمی می داشت با میزان تپیدن وجودشان برای حل 

مشکالت واقعی کشور که هر روز بیش از پیش به ناحق گرد 

 ناامیدی و یأس را به جامعه می پاشد.

 ا. ایزدپناه ها گزیده نان

 سلبریتی یهودی متین پهلوان

یک بنیاد صهیونیستی است که “ ژنسیس”بنیاد 

به عبارتی جازه نوبل جامعه یهودیت است. از 

، هر سال به یک شخصیت برتر 0102سال 

یهودی این جایزه همراه با هدیه نقدی یک 

 0102میلیون دالر داده می شود. اواخر سال 

میالدی، ناتالی پورتمن، بازیگر یهودی هالیوود، 

به خاطر فعالیت هایش در حوزه برابری زنان، 

حقوق و فعالیت های سیاسی آنها، به عنوان 

یهودی برتر سال معرفی شد. قرار بود در تیر ماه 

امسال جایزه به او اهدا شود اما جمعه گذشته اعالم شد که او از 

 گرفتن این جایزه خودداری کرده است.

پورتمن در سرزمین فلسطین اشغالی به دنیا آمده و یهودی 

است. در بسیاری از فیلم های مطرح از جمله: دزدان دریایی 

کارائیب، لئون حرفه ای، ثور و ... هنرنمایی کرده است. او برای 

بازی در فیلم قوی سیاه برنده جایزه نوبل شده است. به گفته 

اسرائیل ”خود او، وی بسیار به ارزش های یهودیت پایبند است و 

با این توصیفات اقدام “. بهشت بازماندگان هولوکاست است

مذکور کمی دور از ذهن به نظر می آید. گفتنی است که یک 

بنیاد یهودی دیگر، یک میلیون دالر دیکر به جایزه او اضافه کرده 

 بود.

پورتمن کال از حضور در هر برنامه عمومی در ”ابتدا عنوان شد 

اما چند روز بعد او در یک پست “ کند. اسرائیل خودداری می

اینستاگرام  دلیل عدم حضور خود را، برنامه سخنرانی نتانیاهو، 

نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی، اعالم کرد. وی در این پست 

اعالم کرد که اقدامات و رفتار رژیم صهیونیستی بر خالف ارزش 

های یهودی اوست و او باید در برابر خشونت و سوء استفاده از 

قدرت بایستد. وی افزود که این اقدام او را مشتاق به همکاری با 

 چند خیریه کرده است که به زودی با آنها دیدار میکند.

 چند نکته درباره این اتفاق قابل بررسی و توجه است:

اول اینکه برد رسانه ای این خبر آنچنان که به نظر می آمد در 

داخل کشور زیاد نبود. شاید این خبر ال به الی دو میلون شغل 

در فضای مجازی و خبر کودتا در  عربستان گم شد. یا شاید هم 

کمی بایکوت شد ولی به هر حال این خبر پتانسیل بیشتری 

 داشت.

دوم اینکه این اتفاق نشان دهنده افشا شدن بیشتر تفاوت ظاهر 

و باطن دولت ها و ارزش های آنهاست. در 

ظاهر همه مشتاق صلح و آرامش بیشترند 

و در سازمان ملل برای حقوق مردم از هم 

سبقت میگرند ولی در باطن، اولین چیزی 

که فدای سیاسی بازی ها میشود زندگی و 

آسایش مردم است. این اتفاق و اقدام این 

بازیگر نشان میدهد که اهداکنندگان این 

جایزه توقع نیامدن از او را نداشتند. این 

مراسم احتماال برای جلوگیری از آبروریزی 

 فعال لغو شده است.

سوم، که ارزش بررسی بیشتر هم دارد، توجه به نقش این 

سلبریتی و مقایسه آن با اتفاقات داخل کشورمان است. با 

وضعیت جامعه جهانی امروز و سلطه رسانه ای، میتوان نگاه این 

بازیگر را عمیق خواند و تحسین کرد که به خاطر شهرت و پول 

بیشتر، چشمش را روی همه چیز نبست و سکوت نکرد. شهرت و 

محبوبیت این بازیگر در کنار اقدام هنجار شکنانه او میتواند باعث 

به وجود آمدن جریان های بسیار مثبت در جامعه جهانی شود 

 ) صرف نظر از اسالمی بودن یا نبودن جریان ها(. 

این نقش هم اکنون با تفاوت هایی در ایران و در برخی اقشار 

سلبریتی ها، وجود دارد که نیازی به گفتن نیست و کم و بیش 

شنیده ایم. از جهت گیری های سیاسی سطحی گرفته تا حاشیه 

های آسیب زا و تاثیرات آنها بر جوانان و بعضا ناهنجاری های 

فرهنگی. نکته ذکر شده نیازمند آگاهی عمومی و مطالبه توسط 

 جریان های فکری است.


