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 بهره بردارى از طرح تامين آب شرب
 6 روستاى بخش اسالم شهرستان تالش

به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى، 
ــاميدنى سالم و بهداشتى 6 روستاى  طرح تامين آب آش

بخش اسالم شهرستان تالش به بهره بردارى رسيد. 
ــتايى تالش در مراسم  مدير امور آب و فاضالب روس
افتتاح اين طرح گفت: همزمان با ايام فرخنده دهه فجر، به 
روستاهاى سياهچال، حاجى محله، رستم محله، طاهربيگ 

محله، غريب محله و حاج شهبازمحله آبرسانى شد.
ــور تامين پايدار و  ــعلى نظيرى افزود: به منظ عباس
مناسب آب شرب يكهزار و 200 خانوارِ اين روستاها 33 

كيلومتر لوله گذارى خطوط انتقال و توزيع اجرا شد.
وى، اعتبار هزينه شده براى اجراى اين طرح آبرسانى 
را 25 ميليارد ريال اعالم كرد. وى گفت: آبرسانى به اين 
روستاها در قالب طرح جامع آبرسانى به 1000 روستاى 

گيالن انجام شده است. 

حضور كاركنان نفت و گاز مسجدسليمان 
در يادمان شهداى شلمچه

ــره بردارى ــركت به ــى ش ــاى تيم هاى ورزش  اعض
ــليمان با حضور در منطقه عملياتى   نفت و گاز مسجدس
شلمچه نسبت به شهداى جنگ تحميلى و انقالب اسالمى 

اداى احترام كردند .
  به گزارش روابط عمومى شركت بهره بردارى نفت 
ــور ورزش و اعضاى ــليمان ، كاركنان ام  و گاز مسجدس
 تيم هاى ورزشى اين شركت در اردويى يكروزه و يكپارچه 
با اعضاى باشگاه فرهنگى ورزشى مناطق نفتخيز جنوب از 
مناطق عملياتى دفاع مقدس در آبادان و خرمشهر بازديد 
نمودند .  اين افراد در ابتدا در يادمان شهيد محمد جواد 
تندگويان وزير نفت اسبق كشورمان كه توسط نيروهاى 
بعثى اسير و سپس به شهادت رسيد حضور پيدا كرده و با 
قرائت فاتحه ياد و نام اين شهيد واال مقام و ساير شهداى 

صنعت نفت را گرامى داشتند . 

سومين جلسه هم انديشى با كارشناسان 
در مخابرات منطقه گلستان برگزار شد

غالمعلى شهمرادى مدير مخابرات منطقه گلستان با 
جضور در جمع كارشناسان با آنان ديدار وگفتگو كرد.

ــنهادات كارشناسان را  ــنايى با نظرات وپيش وى آش
ــود ارائه خدمات بهينه به  ــيار مهم جهت بهب قدمى  بس
ــت وگفت:مخابرات به عنوان مجموعه بزرگ  مردم دانس
ــاالى خدماتى كه به  ــل اهميت ب ــان به دلي خدمت رس
ــت كه در نزد  ــركت هايى اس مردم ارائه مى دهد جزو ش
ــت . مدير مخابرات منطقه  مردم داراى جايگاه بااليى اس
گلستان گفت :در مسيرى كه فرصتى به ما داده شده كه 
به مردم خوب استانمان خدمتى را ارائه دهيم خدماتى كه 
ــروزه مخابرات به مردم ارائه مى دهد يكى از ضروريات  ام
ــت  وباعث افتخار ما است كه بتوانيم به مردم   زندگى اس

محصوالتى با كيفيت ارائه دهيم.

اخبار

تمام تالشمان را برای رفع مشکالت محور 
غرب انجام خواھیم داد

ــاره به درخواست  ــهد با اش ــهردار مش ش ــكل هاى صنعتى براى رفع مشكالت مـشـهـد تش
محور غرب گفت: هر چند كه برخى مشكالت فرادستى است و 
به مديريت شهرى ارتباطى ندارد اما تمام تالشمان را براى رفع 

مشكالت صنايع محور غرب مشهد انجام خواهيم داد.
محمدرضا كالئى در نشست صميمى با كارآفرينان و مديران 
تشكل هاى اقتصادى و صنعتى كه با حضور اعضاى شوراى شهر، 
ــرمايه انسانى شهردارى مشهد  معاون برنامه ريزى و توسعه س
برگزار شد، پس از شنيدن دغدغه هاى آنها در ارتباط با مديريت 
ــهرى به ويژه محور غرب افزود: مشكالت محور غرب مشهد  ش
دچار پيچيدگى هايى است و رفع بخشى از آن فرادستى و بخشى 
نيز لجبازى افراد است اما مديريت شهرى تمام توان خود را براى 

رفع مشكالت محور غرب بكار خواهد بست.
وى اضافه كرد: اينكه گفته شود محور غرب به دليل اينكه 
شهردارى به دنبال كسب درآمد از اين منطقه بوده دچار مشكل 

شده، درست نيست و تفكر اشتباهى است.

شهردار مشهد در پاسخ به درخواست كارآفرينان و صنعتگران 
براى استفاده از فضاهاى تبليغاتى اظهار كرد: استفاده كارآفرينان 
ــهرى نيازمند كارى ــاى تبليغاتى باز ش ــران از فضاه  و صنعتگ

ــت كه اين موضوع به بررسى   چند وجهى با تركيبى از هنر اس
بيشتر نياز دارد. كالئى به ايجاد كارخانه نوآورى در ميدان كوكاى 
مشهد اشاره و ادامه داد: ايجاد مركز و كارخانه نوآورى در ميدان 
كوكا اتفاق مهمى است كه مى شود براى استفاده بهينه از آن با 

مشاركت كارآفرينان برنامه ريزى كرد.
ــخ به انتقادات در خصوص توسعه  ــهردار مشهد در پاس ش
فضاهاى سبز با وجود كمبود منابع آبى گفت: بايد به اين نكته 
ــود كه اقليم مشهد تغيير كرده و خشك و رطوبت آن  توجه ش
كم شده است لذا نياز است كه براى افزايش رطوبت هوا و كاهش 
ــبز توسعه پيدا كند اما براى رفع دغدغه ها در  آلودگى فضاى س
تامين آب فضاهاى سبز به سمت استفاده از آب هاى خاكسترى 
و تصفيه پساب رفته ايم و شبكه جداسازى آب شرب از آب خام و 

دو تصفيه خانه در اين راستا در حال اجرا است.
وى درخصوص نامگذارى ميادينى در شهر به نام صنعتگران 
و صنايع اظهار كرد: براى تجليل از صنعتگران و كارآفرينان تصاوير 
تعدادى از پيشكسوتان اين حوزه در شهر اكران شد و قرار است 

ميدانى نيز به نام ميدان زعفران نامگذارى شود.

 حدود ۵ میلیون تن محصوالت کشاورزی
 و دامی در استان گلستان تولید می شود

ــاورزى استان  رئيس سازمان جهاد كش ــتان گفت: مجموع توليدات حوزه گـلسـتـان گلس
ــيالت، دامى و بهره بردارى از  كشاورزى شامل زراعى،باغى، ش
جنگل و مرتع در زمان انقالب يك ميليون و 500 هزار تن بوده 
ــون و 983 هزار تن ــه 4ميلي ــال 96 ب ــه اين توليدات تا س  ك

 رسيده است.
ــالب در زمينه  ــت: در زمان انق ــار مهاجر اظهار داش مخت
ــاورزى به صورت 100 درصد وابسته كشورهاى  نهاده هاى كش
ــد از بذر محصوالت  ــا اكنون بيش از 85 درص ــر بوديم ام ديگ
ــط استان توليد مى شود. رئيس سازمان جهاد  كشاورزى توس
كشاورزى استان گلستان اظهار كرد: بيش از 85 درصد از بذور 
محصوالت كشاورزى و در استان گلستان توليد مى شود ضمن 
اينكه در بعضى ارقام مانند گندم، جو و توليد بذر به 100 درصد 
رسيده است. وى افزود: 38 درصد اشتغال استان گلستان در حوزه 
كشاورزى است و پيش بينى مى شود 60 درصد جمعيت استان 
ــاورزى مانند منابع طبيعى،دامپرورى،كشاورزى  در حوزه كش

ــازمان جهاد كشاورزى استان  و غيره فعاليت دارند.  رئيس س
ــغل  ــتانى در 2 ش ــرد: 30 هزار خانوار گلس ــتان بيان ك گلس
ــت. 79  ــاورزى اس فعاليت دارند كه يكى از اين فعاليت ها كش
ــه از اين تعداد  ــرورى فعاليت دارند ك ــتانى در دامپ هزار گلس
ــد و مابقى آنها هم در  ــغل دامپرورى دارن 50 هزار نفر تنها ش
شغل دامپرورى و هم كشاورزى فعاليت دارند. وى ادامه داد: در 
اوايل تعداد كل كشاورزان در استان 65 هزار خانوار بود كه اين 
تعداد در سال 96 به 214 هزار خانوار افزايش يافته است كه به 
سبب گسترش نسل،  تفكيك اراضى و هم مهاجرت كشاورزان 
استان هاى ديگر به استان گلستان است.  مهاجر گفت: در سال 
ــتان داراى 5 هزار هكتار اراضى باغى بود كه  ــتان گلس 57 اس
بيشتر توليدات باغى سيب و آلو بود كه اين اراضى به 33 هزار 
هكتار افزايش يافته كه اين ميزان جدا از 12 هزار هكتار اراضى 

شيبدار در كاشت زيتون است.
ــازمان جهاد كشاورزى استان گلستان با بيان اينكه   رئيس س
ــال عالوه بر حفظ ذخاير ژنتيك در دام سبك از  در اين 40 س
مديريت نوتركيبى در نژاد دام ها استفاده شده است،خاطرنشان 
كرد: براى افزايش راندمان عملكرد در دام سبك عالوه بر حفظ 
ــتفاده شده كه اين امر  ذخاير ژنتيكى اصالح نژاد نوتركيبى اس

سبب چند قلوزايى و افزايش وزن در دام ها شده است.

مديركل دامپزشكى استان يزد  ــاالنه بالغ بر 3500 يـــزد از صدور س
ــتان يزد به  ــوالت دامى ولبنى از اس ــن انواع محص ت

كشورهاى همجوار خبر داد. 
ــكى  ــدادزاده، مدير كل دامپزش ــر ح ــى اكب عل
استان يزد به مناسبت چهلمين سالگرد انقالب و در 
نشست خبرى با اصحاب رسانه اظهار داشت: امروزه 
ــجم، پويا و فعال با  ــكى يك تشكيالت منس دامپزش
گستردگى فعاليتها در حوزه هاى مختلف  در عرصه 
بهداشت جامعه است  كه اين شرايط در قبل از انقالب 

براى دامپزشكى فراهم نبود.
على اكبر حدادزاده گفت: قبل از انقالب به خاطر 
ــردم،  اگر يك دام را  ــنتى دام در زندگى م جايگاه س
حفظ مى كرديم در واقع اقتصاد يك خانواده را حفظ 
مى كرديم اما در شرايط امروزى بايد بهداشت جامعه 

را در خم و پيچ صنعت حفظ كنيم.
ــكى در دوحوزه حفظ  وى افزود: فعاليت دامپزش

سالمت جامعه و نقش دامپزشكى در حفظ و توسعه 
اقتصاد جامعه نقش موثرى در جامعه دارد.

حدادزاده تصريح كرد:  در زمينه حفظ بهداشت 
ــتاى كنترل بيمارى هاى  ــالمت جامعه  در راس و س
ــان و دام 1415 بيمارى در دنيا  ــترك،  بين انس مش
وجود دارد كه باعث بيمارى انسان از طريق حيوانات 
مى شود 808 بيمارى از طريق دام مى تواند به انسان 
ــود لذا سازمان بهداشت جهانى قرن 21 را  منتقل ش
ــان دانسته  ــترك دام برانس قرن غلبه بيماريهاى مش
ــت. واز انجاييكه استان يزد در چهارراه مواصالتى  اس
ــور قرار دارد و تردد انواع فرآورده هاى خام دامى  كش
صورت مى گيرد مى تواند بيماريها و مخاطرات را براى 

استان يزد بيشتر كند. حداد زاده بيماريهاى مشترك  
ــد كننده جامعه را بيمارى آنفوالنزا، تب كريمه  تهدي

كنگو، تب مالت، بيمارى سل، هارى عنوان كرد.
مدير كل دامپزشكى استان يزد اظهار داشت: در 
ــترك انسان و دام  ــال 57، 5درصد بيماريهاى مش س
ــش بودند و در سال 97با گسترش مبارزه  تحت پوش
ــان و دام اين رقم به  ــترك بين انس بيمارى هاى مش
84 درصد رسيده است. همچنين استان يزد در زمينه 
ــرايط خوبى را دارد به طورى  بيماريهاى مشترك ش
ــتانها به طور  ــه در زمينه تب مالت در بعضى از اس ك
معمول 77 نفر در 100 هزار بيمارى تب مالت دارند و 

خوشبختانه استان يزد 14 در 100 هزار است.

 وى افزود:استان يزد قبل ازانقالب فاقد كشتارگاه 
صنعتى بوده و در حال حاضر 18 كشتارگاه صنعتى 
ــتان وجود دارد كه تماما داراى  و نيمه صنعتى در اس
پيش سرد هستند. حدادزاده تصريح كرد: از نظر تب 
كريمه كنگو نزديك به 10 سال است كه در اين زمينه 
ــانى نداشتيم و در زمينه بيمارى هارى در  تلفات انس
ــتيم اما از اواخر سال  ــالهاى گذشته موردى نداش س
96متاسفانه 39 كانون هارى داريم كه عليرغم افزايش 
ــال جارى  كوچكترين مورد در بين  اين كانونها در س

مردم استان يزد مشاهده نشده است.
مديركل دامپزشكى استان گفت:  18 كشتارگاه 
ــتان يزد وجود دارد كه شامل 9 كشتارگاه دام  در اس

ــتارگاه بلدرچين و 5 كشتارگاه صنعتى  طيور  4 كش
ــت كه قبل از انقالب كشتارگاه صنعتى نداشتيم  اس
ــتارگاه صنعتى كشور در  و خوشبختانه بهترين كش
ــزود: در حال حاضر 33  ــتان يزد قرار دارد. وى اف اس
ــت قرمز  در  ــرغ، ماهى و گوش ــته بندى م واحد بس
استان داريم و ساالنه ظرفيت 50 هزارتن بسته بندى 
ــرآورده هاى خام دامى را در اين 33 واحد داريم كه  ف
در قبل از انقالب وجود نداشت.  حدادزاده گفت: براى 
ــال توانايى 100 هزار  ــير 25 مركز فع جمع آورى ش
ــير دارند كه در قبل از انقالب اين  تن جمع آورى ش
ــتان نبود. وى افزود:  در حال حاضر 5  شرايط در اس
كارخانه مكانيزه خوراك دام در استان وجود دارد كه 
ــاالنه دارند و همه اينها  ــغ بر 65 هزار تن توليد س بال
ــكان و مسئولين فنى هستند  تحت پوشش دامپزش
ــالم وارد و خارج اين مجموعه شود وبه  تا فرآورده س
طوركلى بعداز انقالب دامپزشكى نظارت از مزرعه تا 

سفره را تامين مى كند.

صادرات 3500تن فرآورده هاى خام دامى از استان يزد

ــتان در كارگاه  مدير آبفا اردس ــازى اردسـتــان س ــد  توانمن ــى  آموزش
آموزگاران در زمينه مديريت مصرف بهينه آب گفت: 
از آموزگاران و مربيان آموزش و پرورش مى خواهيم 
ــد آبفا در ترغيب مردم به مصرف بهينه  بازوى توانم

آب باشند. 
ــه به محدوديت  ــريعتمدار اعالم كرد:با توج ش
شديد منابع آبى در شهرستان اردستان  هنوز مصرف 
سرانه آب در  اين شهرستان بيشتر از متوسط استان 
ــرانه آب در اردستان  ــت. وى با اشاره به ميزان س اس
تصريح كرد: در حال حاضر ميزان سرانه آب خانگى 

در اردستان بيش از 180 ليتر در شبانه روزاست در 
صورتى كه مصرف سرانه آب در استان 154 ليتر در 
شبانه روز مى باشد. مدير آبفا اردستان گفت: با توجه 
به محدوديت شديد منايع آبى در اين شهرستان مى 
ــر بسيار اثر آموزگاران  طلبد با همكارى و تعامل قش
ــه ترويج  ــح آب را در جامع ــرف صحي فرهنگ مص
دهيم. شريعتمدار با بيان اينكه در سالهاى اخير آبفا 

و اداره آموزش و پرورش اردستان همكارى مطلوبى 
ــتاى ترغيب دانش آموزان به مصرف صحيح  در راس
ــالهاى اخيرآبفا با  ــته اند اظهار داشت:در س آب داش
ــرورش  اقدام به برگزارى  همكارى اداره آموزش و پ
برنامه هاى متنوع پيرامون چگونگى مصرف بهينه آب 
براى دانش آموزان نمود كه در اين ميان مى توان به 
برگزارى مسابقه نقاشى آب مساوى زندگى اشاره كرد 

ــار شكن بر روى شبكه توزيع  وى گفت: با نصب فش
ــار شبكه را از 6 اتمسفر به 3 اتمسفر كاهش  آب فش
ــتاى توزيع عادالنه آب در  ــم كه اين امر در راس دادي

دستور كار قرار گرفت  
ــتان اعالم كرد:در تابستان 23 حلقه  مدير آبفا اردس
چاه متفرقه در اردستان مورد بررسى قرار گرفت كه 
ــهردارى كه از لحاظ  در نهايت 4 حلقه چاه آب از ش

ــالمت مورد تاييد  دستگاههاى ذيصالح  كيفى و س
بود به شبكه آب متصل شد كه منجر به افزايش 55 
ليتر آب در ثانيه در شبكه توزيع شهرستان اردستان 
ــتان عالوه بر تامين آب  گرديد. وى گفت: آبفا اردس
ــرب  ــهرى آب ش ــرب جمعيت 35 هزار نفرى ش ش
ــزار نفر را نيز ــتا را با جمعيتى بالغ بر 5 ه  24 روس

 تامين مى كند.

برگزارى كارگاه آموزشى توانمند سازى آموزگاران مصرف بهينه آب در اردستان 

گزاره ی ش��رطی زی��ر را در نظر  بگیرید: »اگر رژیم پهلوی، تا به درحـــاشيه
امروز بر س��ر کار بود و همان رونِد وابس��تگِی فزاینده 
ب��ه ایاالت متح��ده را - خصوصاً در ح��وزه نظامی - 
ادامه می داد، اکنون در چه وضعیتی به سر می برد؟«

در عل��م منطق، به چنی��ن گزاره هایی، اصطالحاً 
»شرطی های خالف واقع«گفته می شود. شرطی های 
خالف واقع، گزاره هایی شرطی هستند که مقّدم آن ها 
)بخش اول( کاذب اس��ت، ولی خود ش��رطی صادق 
می باش��د. مثاًل در نمونه ی ابتدای بحث، مقّدم شرط 
)اگر رژیم پهلوی، تا به امروز بر سر کار بود...( گزاره ای 
خالف واقعیت اس��ت، در حالی که در تالِی شرط، به 

دنبال گمانه هایی حقیقی و محتمل هستیم.
در ش��رطی های خالف واقع و کاربس��ت آن در 
مطالعات تاریخی، موضوع این نیس��ت که مقّدم اصاًل 
اتفاق نیفتاده، بلکه صحبت بر س��ر این است که اگر 
»فرض��اً« اتفاق می افتاد، آنگاه چه نتایجی را در تالِی 
شرط به دنبال داشت؟ تحلیل و گمانه زنی درخصوص 
این فرِض محال اس��ت که می تواند مورخ یا مخاطب 
رویداده��ای تاریخی را در تبیی��ن و تحلیِل عمیق تر 

ریشه های تاریخی یک واقعه کمک کند.
در مطالعات تاریخ��ی، از رهیافت های گوناگونی 
برای فهم بهتر روندهای تاریخی اس��تفاده می ش��ود. 
یکی از آن ه��ا، مدد گرفتن از منطق »ش��رطی های 
خالف واقع« اس��ت. ش��اید یک��ی از روش های رایج 
جه��ت عملیاتی کردن هرچه بهتِر این منطق نیز این 
باش��د که »وضعیت فرضِی امروز پهلوی، با یک نظام 
سیاس��ِی فعلی که از جنبه هایی قابل مقایسه با رژیم 
پهلوی در گذش��ته است، مدل س��ازی شود«. به نظر 
می رس��د شبیه س��ازی پهلوی دوم با کش��وری چون 

عربستان سعودی، از جهاتی، مفید باشد.
در منطق »شرطی های خالف واقع«، موضوع این 
نیست که مقّدِم ش��رط اتفاق نیفتاده؛ بلکه صحبت بر 
س��ر این است که اگر »فرضاً« اتفاق می افتاد، آنگاه چه 
نتایج��ی را در تالِی ش��رط به دنبال داش��ت؟ تحلیل و 
گمانه زنی درخصوص این فرِض محال است که می تواند 
مورخ ی��ا مخاطب رویداده��ای تاریخ��ی را در تبیین 

عمیق تر ریشه های تاریخی یک واقعه کمک کند.

چرا عربستان سعودی؟
س��ؤالی که اکنون پیش می آید این است که در 
میان نظام های سیاسِی فعلی، چرا عربستان سعودی 

گزینه بهتری جهت مقایسه است؟
پاسخ این اس��ت که عربستان سعودی، کشوری 
ا ست که علی رغم داش��تن تفاوت هایی با ایراِن زمان 
پهلوی، از جنبه هایی نیز بدان ش��بیه بوده و می تواند 
تصویری از امروِز رژی��م پهلوی را - با فرض درپیش 
گرفتن همان رونِد وابسته ی گذشته - به ذهن متبادر 

کند. برخی از مهم ترین وجوه تشابه عبارتند از:
1- عربس��تان، به همراه ایران، یکی از دو ستوِن 
دکترین نیکس��ون ش��مرده می ش��د و لذا از جهات 

نظامی، می توانست محل مقایسه باشد.

2- عربس��تان کم��اکان دارای نظ��ام سیاس��ی 
پادشاهی است و به ایراِن آن روز شباهت دارد.

3- عربس��تان از حیث خرید تس��لیحات از ایاالت 
متحده، شرایطی بسیار ش��بیه به آن روزِ ایران را دارد؛ 
به نحوی که در حال حاضر، عربستان سعودی، بزرگترین 
خریدار تس��لیحاتی ای��االت متحده به ش��مار می رود، 

جایگاهی که آن روز، در اختیار رژیم پهلوی دوم بود.
توضی��ح آنکه براس��اس گزارش ُسوکمیس��یون 
)کمیته فرعی( خارجی وابس��ته ب��ه کمیته ی روابط 
خارجی س��نای آمریکا، در جوالی 1۹۷۶ )تابس��تان 
13۵۵(، ایران بزرگترین خریدار س��الح و تجهیزات 
نظام��ی ای��االت متحده آمری��کا بود. می��زان فروش 
جنگ افزار به ایران، پیوس��ته سیر صعودی داشته، به 
ط��وری که از مبلغ ۵2۴ میلیون دالر در س��ال مالی 
1۹۷2، به 3.۹1 میلیارد دالر در س��ال 1۹۷۴ یعنی 
به بیش از ۷ برابر رس��ید. به بیان دیگر، ش��اه طی ۴ 
سال )1۹۷2 تا 1۹۷۶( مبلغ 1۰.۴ میلیارد دالر و در 
ده س��ال آخر س��لطنت اش بیش از 1۷ میلیارد دالر 

جنگ افزار و تجهیزات از آمریکا خریداری کرد.
امروزه، براساس گزارش مؤسسه بین المللی تحقیقات 
صلح استکهلم در فاصله ی س��ال های 2۰13 تا 2۰1۷، 
عربس��تان با دارا بودن س��هم 1۸درصدی از کل فروش 
تس��لیحاتِی ایاالت متحده، حائز رتبه اول در دنیا است. 

این موضوع، در تصویر شماره 1 به خوبی نمایان است.
از این حیث، اوضاع تس��لیحاتی فعلِی عربستان، 
به خوبی می تواند شرایط محتمِل امروز ایران را - در 
صورت اس��تمرار حاکمیت وابس��ته ی پهلوی - برای 

مخاطب تصویر کند.
عربس��تان س��عودی، در حال حاض��ر بزرگترین 
خریدار تس��لیحاتی ایاالت متحده به ش��مار می رود؛ 

جایگاهی که آن روز، در اختیار رژیم پهلوی دوم بود.

گذری بر چند نمونه از تحقیرهای عربستان 
توسط آمریکا

اگر ام��روز، رژیم پهلوی کم��اکان در قدرت بود و 
می خواس��ت همان مسیر گذشته را ادامه دهد و ایاالت 
متحده، نقش حامِی بی بدیل او را در حوزه های نظامی 
و... بازی کند، اکنون مش��ابه همان روندی که منجر به 
»تحقیر« عربس��تان در مقابل ایاالت متحده می شود، 
برای پهلوی تکرار می ش��د. در این مجال، تنها به چند 
نمونه از این مصادیق تحقیرشوندگی اشاره خواهد شد:

1- دونال��د ترامپ، چندی پی��ش در دوم اکتبر 
2۰1۸، در جم��ع حامیانش در ش��هر س��اوتِیِون در 
ایال��ت میسیس��یپی، تأکید ک��رد: »ما از عربس��تان 
س��عودی محافظت می کنیم. شاید ش��ما بگویید که 
آن ها ثروتمندند و من عاش��ق پادش��اه، ملک سلمان 
هستم. اما گفتم: پادشاه! ما از شما حفاظت می کنیم. 
ش��ما بدون ما دو هفته هم دوام نخواهید آورد. باید 

هزینه های ارتش خودتان را بپردازید.«
این اظهاراِت توهین آمیز، ش��دت تحقیرشوندگِی 
عربستان را در قبال ایاالت متحده به تصویر می کشید؛ 
اما تأسف آورتر آنجایی بود که فردای همان روز، یعنی 
س��وم اکتبر، در خالل مصاحبه ای ک��ه پایگاه خبری 
بلومبرگ با محمدبن س��لمان، ولیعهد سعودی ترتیب 
داد، یکی از خبرنگاران با درک اهانت پذیرِی آل سعود، 
از بن س��لمان پرس��ید: »ترامپ اخیراً گفته شما بدون 
حمایت ای��االت متحده، فقط دو هفت��ه دوام خواهید 
آورد... آیا اهمیت نمی دهید که او )ترامپ( این چیزهای 
واقع��اً گس��تاخانه را درباره ی پدر ش��ما می گوید؟!« و 
ولیعهد س��عودی نیز پاس��خ داد: »ُخب، می دانید، باید 

قبول کرد که دوس��تان چیزهای خ��وب و بد درباره ی 
ما می گویند. شما نمی توانید دوستانی داشته باشید که 
1۰۰ درصد چیزهای خوبی درباره ی ش��ما می گویند. 
ای��ن ماجرا حت��ی درون خانواده ها هم صادق اس��ت. 
همیشه س��وءتفاهم هایی وجود دارد و ما این ]سخنان 

ترامپ[ را هم در همین دسته طبقه بندی می کنیم.«
جالب است که وی، چنین سخناِن توهین آمیزی 
را در چارچ��وب اختالف��ات درون خانوادگی تفس��یر 
ک��رده، خاندان خ��ود را ب��ا س��ردمداران آمریکایی، 
همچ��ون اعضای ی��ک خانواده می دان��د و اینچنین، 
هویت به ظاهر اس��المِی خود را با آمریکای جنایتکار 
یکپارچه می کن��د؛ امری که با نّص صریح آیات قرآن 
ََّما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوٌه« )حجرات/ 1۰(  کریم )همچون: »إِن
َِّذیَن آَمُنوا اَل تَتَِّخُذوا الَْکافِِریَن أَْولَِیاَء ِمن  َُّها ال و یا »یَا أَی

ُدوِن الُْمْؤِمِنیَن« )نساء/ 1۴۴(( در تضاد است!
2- در اظهارنظ��ری دیگر و در خ��الل تبلیغات 
انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا در س��ال 2۰1۶، 
ترامپ خطاب به عربس��تان س��عودی اظهار داشت: 
»آل س��عود برای ما همچون گاوی ش��یرده است که 
هروقت دیگر نتوانیم آن را بدوشیم، آنگاه دستور ذبح 

آن را صادر می کنیم...«
چن��دی بعد، این اظه��ارات توهین آمیِز ترامپ و 
البت��ه انفعال جدِی آل س��عود در پاس��خ دهی به آن، 
بهانه ای ش��د تا مق��ام معظم رهبری، خفِت س��ران 

س��عودی در مقابل آمریکا را به آنان گوش��زد کرده، 
زش��تی و بدنامِی آن را به آل س��عود تذکر دهد: »... 
ش��ما نگاه کنید ببینی��د در دنیای اس��الم چه خبر 
اس��ت. در دنیای اسالم یک عّده انسان های بی ارزش 
و ناالیق و پس��ت، سرنوشت برخی از جوامع اسالمی 

را در دس��ت گرفته ان��د؛ مثل همی��ن دولت هایی که 
مشاهده می کنید؛ س��عودی و امثال این ها…. قرآن 
می گوید »اَِش��ّدآُء َعلَ��ی الُکّفاِر ُرَحم��آُء بَیَنُهم « )»...

ب��ر کافران، س��ختگیر ]و[ با همدیگ��ر مهربانند...«؛ 
فت��ح/ 2۹( این ه��ا »اش��ّداء علی المؤمنی��ن، رحماء 
مع الکّف��ار« هس��تند! ش��ما مالحظه کنی��د ببینید 
وضع این ها چه جوری اس��ت؛ با کّفار مأنوس��ند، ]به 
آن ها[ عالقه مندن��د، برای آن ها از اموال ملّت ش��ان 
]خرج می کنند[؛ چون خودش��ان ک��ه مالی ندارند؛ 
ای��ن پول های��ی که این ه��ا دارند و در حس��اب های 
بانکی شان متراکم ش��ده و این ثروت های افسانه ای، 
این ها مال کیس��ت، این ها از کج��ا آمده؟ این ها ارث 
پدری که نیس��ت؛ این ها پول نفت است، پول معادن 
زیرزمینی اس��ت، پول ثروت های ملّی است؛ به جای 
اینکه ص��رف بهبود زندگی مردم بش��ود، می رود در 
حس��اب های این ها متراکم می شود، از آن استفاده ی 
ش��خصی و خصوصی می کنند؛ این پول های مردم را 
تقدیم می کنند به کّفار، به دشمنان مردم. »َو اتََّخذوا 
کُفروَن  ا * َکاّل َس��یَ ِمن دوِن اهللِ ءالَِهًه لَِیکونوا لَُهم ِعًزّ
ا؛ )مریم/ ۸1 و ۸2(  بِِعباَدتِِه��م َو یَکونوَن َعلَیِهم ِض��دًّ
احمق ها خیال می کنند ک��ه با دادن پول و با کمک 
کردن و با این چیزها می توانند صمیمّیت دش��منان 
اس��الم را جلب کنند، ]درحالی که[ صمیمّیتی وجود 
ندارد؛ همان طور که خودش��ان هم گفتند، مثل گاو 

ش��یرده ]هستند[؛ شیرش��ان را می دوشند، وقتی که 
دیگر ش��یر نداش��تند، ذبحش��ان می کنند. این وضع 

امروز دنیای اسالم است...«
3- یک��ی دیگر از مصادیق وابس��تگی و حقارت 
عربس��تان در مقابل ایاالت متح��ده )از حیث نظامی 

و تسلیحاتی( این است که وقتی جنگنده های هوایی 
اف-1۵ س��عودی ب��رای بمب��اران یمن به پ��رواز در 
می آیند، حتی تکنسین های آن نیز آمریکایی هستند 
و هیچ نظامِی س��عودی، حق دس��ت زدن به آن ها را 
ندارد! درس��ت مشابه وضعیِت نظامی ایران در دوران 
پهلوی که هیچ مهندس ایرانی حق نداش��ت قطعاِت 
مربوط به جنگنده های آمریکایی را - که توسط ارتش 
ایران خریداری ش��ده بود - باز کرده و تعمیر نماید؛ 
نکته ای ک��ه مقام معظم رهبری نی��ز خود به عنوان 
ی��ک ناظر آگاه ب��ه رونده��ای آن دوره، بر آن صحه 
می گذارند: »رؤسای رژیم طاغوتی پهلوی، ثروت های 
این ملت... را صرف خرید هواپیمای جنگی از آمریکا 
می کردن��د. وقتی هم قطعه ای از قطعات یک هواپیما 
عی��ب و ایرادی پیدا می کرد، مهندس یا مکانیس��ین 
ایران��ی حق نداش��ت آن قطعه را باز کن��د و در رفع 
عیب و ایرادش بکوشد... . چرا مهندسین ایرانی حق 
نداشتند به قطعه معیوب هواپیما دست بزنند؟ برای 
این که به آن ها می گفتند: »شما را چه به این کارها؟! 
این مسائل مربوط به متخصصین خارجی است. اصاًل 
ش��ما دخالت نکنید و به چنی��ن مواردی نزدیک هم 

نشوید!« تحقیر یک ملت همین است دیگر!«
این س��ه مورد و نمونه هایی از این دست، از یک 
طرف، خوِی استکباری دولت ایاالت متحده را نشان 
می دهد و از طرف دیگر، نشانگر آن است که کشوری 
با دارا بودن عنوان مجلِل خادمی حرمین شریفین، تا 
چه حد باید سیادت و والیت طاغوت را قبول نماید!

وقتی جنگنده های اف-1۵ س��عودی برای بمباران 
یمن به پ��رواز در می آیند، حتی تکنس��ین های آن نیز 
آمریکایی هستند و هیچ نظامِی سعودی، حق دست زدن 
به آن ها را ندارد! درست مشابه وضعیِت نظامی ایران در 
دوران پهلوی که هیچ مهندس ایرانی حق نداشت قطعاِت 
مربوط به جنگنده های آمریکایی را - که توس��ط ارتش 

ایران خریداری شده بود - باز کرده و تعمیر نماید.

نتیجه
مبتن��ی بر منط��ق ش��رطی های خ��الف واقع، 
می توان رونِد وابس��تگی و حقارت رژیم پهلوی را به 
فرض بقایش تا به امروز، با کشوری همچون عربستان 

سعودی، شبیه سازی نمود.
تالش نوش��تار حاض��ر، واکاوی برخ��ی مصادیق 
این مدل س��ازی بود تا از این رهگذر، روش��ن شود که 
ش��رایط امروز عربس��تان، فارغ از تفاوت های موجود، 
تابلویی س��ت که در مقابل چش��مان ناظران داخلی و 
خارج��ی قرار گرفته تا این ناظران، با نگاه به این تابلو، 
نظاره گر روندهای تحقیرآمیز یک نظام سیاسِی مرتجع 
در مقابل غرب باش��ند؛ حتی اگر این نظام سیاس��ی، 
استمرار پهلوِی گذش��ته باشد. به واقع، رژیمی که در 
سال های گذش��ته، حقارتی چون »کاپیتوالسیون« را 
ذیل پذیرِش سیادت غرب به جان می خرید، محتمل 
بود که در این روزگار نیز خفتی مش��ابه آنچه بزرگان 
آل سعود تجربه می کنند را تجربه کند و شاهد چنین 

تحقیرهایی برای ملّت و کشورش باشد!  برهان

تحقيرشوندگی؛ سرنوشت محتوِم پذیرش سيادت غرب

تشابه برخی تحقیرهای عربستان در مقابل آمریکا با رژیم پهلوی
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