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احتمال ابطال صیانِت غیرقانونی
۱۶۰  نماینده خواستار بازگشت طرح صیانت به 

صحن مجلس شدند
شــرق: روند غیرقانونــی تصویب کلیــات طرح  �

صیانت در کمیسیون مشــترک با اعتراض نمایندگان 
مجلس رو به رو شده و ۱۶۰ نماینده مجلس با امضای 

نامه ای بازگشت طرح به صحن را خواستار شده اند.
بعد از تصویب عجله ای کلیات طرح در کمیسیون 
مشــترک، موجی از انتقادها بــه نادیده گرفتن قوانین 
به ویژه قانــون اساســی و نقض حقوق شــهروندی 
توســط اقلیتی تندرو در مجلس کشور را فراگرفت و 
حتی معاونت قوانین مجلس هم روند تصویب طرح 
صیانت را خــالف مقررات تشــخیص داد که امکان 
بارگذاری در سامانه قوانین مجلس را نخواهد داشت.
نامه ای که نشان از عدم تأیید مصوبه روز سه شنبه 
کمیســیون دارد و کوچی عضو کمیســیون مشــترک 
طــرح صیانت گفته معاونــت قوانیــن در نامه ای از 
رعایت نشدن آیین نامه داخلی در فرایند بررسی طرح 
صیانت خبر داده و تأکید کرده آنچه در جلســه امروز 
کمیسیون مشــترک رأی گیری شده متفاوت از طرحی 
اســت که از صحن علنی مجلس به این کمیســیون 
ارجاع داده شــده و اساســا نباید مبنای رســیدگی و 

رأی  گیری در کمیسیون قرار می گرفت.
در این رابطه ســیدنظام الدین موسوی، سخنگوی 
هیئت  رئیســه مجلس گفته اســت: معاونت قوانین 
مجلــس این طرح هــا را با قانون تطبیــق می دهد و 
به روند تصویب کلیات طرح در کمیســیون مشــترک 
ایراداتی گرفته است که نهایتا باید هیئت رئیسه راجع 
به گزارش معاونت قوانین تصمیم گیری کند. منتظریم 
هیئت رئیسه تشکیل و گزارش معاونت قوانین بررسی 
و در نهایــت نظر اعالم شــود. او افزوده: کمیســیون 
مشــترک کارش را انجام و نظرش را اعالم کرده، ولی 
معاونــت قوانین در این زمینه مســئول اســت ولی 
هیئت رئیســه نظر نهایی را در این رابطه اعالم خواهد 
کرد. هنوز نمی توانیم بگوییم نظر رئیس کمیســیون 
مشترک دراین باره درست است یا نظر معاونت قوانین.
در این بین جالل رشیدی کوچکی، نماینده مخالف 
طــرح صیانت کــه در تالش بــرای بازگرداندن طرح 
به صحن اســت، در توییتی نوشــته است: «متأسفانه 
صفحه اینستاگرام بنده به شدت در حال ریپورت شدن 
اســت! قصد داشــتم در الیو اقدامات انجام گرفته در 
راستای برطرف شــدن دغدغه مردم را مطرح کنم که 
به دلیل ریپورت شــدید قابلیت الیو از دسترس خارج 

شده است!».
او کــه کمتر از ســه دقیقه فرصت یافتــه بود در 
مخالفــت با طــرح صیانت در کمیســیون مشــترک 
صحبت کند، به جنجال ســازی هم متهم شده است. 
ویس کرمی، دبیر کمیســیون مشــترک طرح صیانت 
و از موافقان سرســخت طرح گفته اســت: در جلسه 
تصویب کلیات، از ۲۰ نفر عضو کمیســیون مشــترک، 
۱۹ نفر رأی موافق دادنــد و یک نفر ممتنع بود، آقای 
رشیدی هم که جنجال رسانه ای ایجاد کرده اند، اصال 

عضو کمیسیون نیستند.
بــا توجه به ایــن حقیقت که اعضای کمیســیون 
مشــترک بارها صراحتا یا تلویحا از اجراکردن تصمیم 
خــود آن گونه که می خواهند ســخن گفته بودند، اما 
آنها فقط اقلیتی پرسروصدا هستند و اکثریت مجلس 
نمی خواهد به مردم پشت کند و خالف قانون اساسی، 

مصالح عمومی و منافع ملی قانون گذاری کند.
بســیاری از نمایندگان مجلس از روز گذشــته به 
دنبال روند معیوب تصویب کلیات طرح صیانت بودند 
و البته مورد حمله تندروهای داخل و خارج مجلس 
هــم قرار گرفته اند و حتی صحــن علنی دیروز در پی 
صحبت موافقان و مخالفان طرح ملتهب هم شــد، 
اما در نهایت فضای مجلس به ســمت خروج طرح 
از کمیســیون مشــترک «که اکثریت آن فقط به دنبال 
به کرسی نشــاندن نظر خود هســتند»، متمایل شده و 
احتمال بازگشــت طرح به صحن زیاد است. البته اگر 
هیئت رئیســه مجلس با اکثریت نمایندگان همراهی 
کند. با گســترش موج انتقادها به عملکرد کمیسیون 
مشترک، افکار عمومی کلیت مجلس را مقصر چنین 
رفتارهــای فراقانونی ای می دانند که ســبب تضعیف 
موقعیت مجلس در بین مردم شــده است. در همین 
ارتباط مهرداد گودرزوندچگینی، نماینده مردم رودبار 
در مجلس، گفته اســت: بررســی طرح صیانت طبق 
اصل ۸۵ قانون اساســی یکی از مشــکالتی بوده که 
موجب شــده بر اثر آن توهین های زیادی به مجلس 
صورت بگیرد. از هیئت رئیســه درخواســت دارم این 
طرح در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد 

تا شاید از این توهین ها به همکاران جلوگیری شود.
این طرح در صورت اجرا نه تنها امکان دسترسی به 
جریان آزاد اطالعات را مخدوش می کند، بلکه سبب 
ورود ضرر و زیان بســیار به کســب وکارهای مجازی 
می شــود و با امنیتی شــدن فضای اینترنت، فعالیت 
مجــازی افراد به شــدت محدود خواهد شــد. در این 
بین طبق آمار، تعداد کاربران ایرانی اینستاگرام به ۴۸ 
میلیون کاربر رسیده اســت. بررسی ها نشان می دهد 
که در ســال گذشــته بیش از یک میلیــون و ۷۰۰ هزار 
کسب وکار در اینستاگرام فعالیت داشته اند که حداقل 
۲۰۰ هزار کســب وکار بــزرگ و متوســط و ۵۰۰ هزار 
کسب وکار اســتانی و بومی را شامل می شود. هرکدام 
از ایــن صفحات، منبع درآمد ماهانــه یک یا چند نفر 
اســت. حال اولین اپلیکیشنی که قربانی اجرای طرح 
صیانت خواهد شد همین اینستاگرام است که میرزایی، 
نماینده مجلس، در توجیه تصمیم کمیسیون خواستار 
استفاده از برنامه روسی و چینی شده؛ پیشنهادی که از 
چینی شدن صیانت از اینترنت در ایران خبر و  نگرانی ها 

را افزایش داده است.

روزنه

رد پای گاز در بحران اوکراین
ایــن خط لوله هــم از بســتر دریــای بالتیک 
می گذرد و احتیاج به اجازه هیچ کشوری ندارد. با 
افتتاح خط لوله نورد استریم۲ دیگر روسیه نیازی 
به اوکراین و خط لوله ای که گاز روسیه را از طریق 
خاک اوکراین به آلمان و اروپا می رســاند، ندارد و 
چه بســا روسیه رغبتی به تمدید آن نداشته یا اگر 
موافقت با تمدید کند، هزینه انتقال گاز را که فعال 
ســاالنه دو میلیارد دالر به اوکراین نفع می رساند، 
بــه دلخواه خود تعییــن و اوکراین از درآمد ثابت 
ترانزیت گاز روســیه محروم خواهد شــد. روسیه 
بزرگ تریــن تأمین کننده گاز اتحادیه اروپاســت و 
بیــش از ۴۰ درصد گاز مورد نیــاز اتحادیه اروپا را 
تأمین می کنــد و با توجه به ذخیــره باالی گازی 
که روســیه دارد و مسیر بســتر دریا را هم فراهم 
آورده است، می تواند دیگر کشورهای گازخیز دنیا 
را از بــازار اروپا دور کند. کاری کــه تاکنون انجام 
داده اســت. یکــی از خطوط بحث انگیــز انتقال 
نفت بــه اروپا خط لوله باکــو- تفلیس-جیحان 
اســت به طول هــزارو ۷۶۸ کیلومتر که از میدان 
نفتی آذری-چیراگ-گوانشلی در دریای مازندران 
شــروع و تا مدیترانه ادامه دارد که روزانه حدود 
یک میلیون بشــکه نفت انتقال می دهد؛ مسیری 
که قادر اســت در شــرایط بحرانی بستر مناسبی 
برای انتقال گاز باشد. ترکیه درصدد است موازی 
با این خط لوله، خط لوله انتقال گاز طبیعی قفقاز 
را به گرجســتان، ترکیه و اروپا برســاند. این خط 
لوله در ســال ۲۰۲۰ حدود ۲۳ درصد از تقاضای 
گاز ترکیه یعنــی ۷٫۵ میلیارد مترمکعب گاز و نیز 
۸۷ درصد از نیاز گازی گرجستان به گاز طبیعی را 
برطرف کرد. قرار است دو خط لوله دیگر از همین 
مســیر احداث شود که ســاالنه حدود ۱۰ میلیارد 
متــر مکعب گاز طبیعــی را از این کریدور به اروپا 
برســاند. نگاهی به حوادث منطقه و جنگ هایی 
که در مناطقی از گرجستان و جمهوری آذربایجان 
و ارمنســتان به وقوع می پیوندد، رد پای گاز را در 
حوادث آن می توان جســت وجو کرد که شــرایط 
منطقه را برای سرمایه گذاری ناامن جلوه  می دهد. 
برای نمونه، در درگیری بین ارمنستان و جمهوری 
آذربایجان شــهر توز به عنوان مرکز این منطقه که 
توســط توپخانه ارمنســتان بمباران شد، تنها ۱۵ 
کیلومتر از ایــن کرویدور فاصله دارد و احداث آن 
به حالت تعلیق درآمد. همین موقعیت در ســال 
۲۰۰۸ هم در گرجســتان اتفاق افتــاد، زمانی که 
جدایی خواهان گرجی با حمایت روسیه با دولت 
مرکــزی گرجســتان در نبرد بودنــد، احداث خط 
لولــه گاز را به حالت تعلیق درآورد. ســخن آخر 
اینکه روســیه با حمایت از جدایی خواهان گرجی 
و اوکراینی اجازه نخواهد داد خط لوله ای موازی 
با نورد استریم ۱ و ۲ احداث شود و جایگاه محکم 
روســیه در تأمین گاز اروپا را متزلزل کند. هر چند 
اســرائیل و ترکیــه و آمریــکا به طور جــد دنبال 
احــداث این خطوط باشــند، اتحادیه اروپا عموما 
و آلمــان خصوصا دنبــال انرژی با ثبات روســیه 
هســتند که هم اکنون ۴۰ درصد از نیاز اتحادیه را 
تأمین می کند و پوتین درصدد اســت تا بقیه بازار 
پرمصرف اروپا را از آن خود کند. حال می رســیم 
به دیگر تولید کننــدگان گاز طبیعی- اولی آمریکا، 
آمریکا با اینکــه هزاران کیلومتــر از اروپا فاصله 
دارد، هم اکنــون تأمین کننــده ۴۵ درصــد از گاز 
طبیعی اروپا اســت؛ گازی که بــا تانکرهای بزرگ 
به مقصد اروپا حمل می شــود، دوم کشــور ایران 
و قطر هســتند که می تواننــد در موازنه تأمین گاز 
اروپا نقش اصلــی را بازی کنند. حضور امیر قطر 
در آمریکا و روســیه و چراغ سبز این امیرنشین که 
در صورت نیاز تانکرهای حمل گاز از قطر به اروپا 
خواهند رسید، هماهنگی بین ایران و قطر در این 
توافق شــرایط ایران و قطر را در معادالت انرژی 
جهانی در بخش گاز ویژه و استثنائی کرده است. 
اگر ایران بعد از برجام به ثبات اقتصادی برســد و 
همراهی با قطر را در دستور کار قرار دهد، شیر گاز 
حوزه عظیم پارس جنوبی - مشــترک بین ایران و 
قطر- می تواند همه معادالت گازی را بر هم بزند، 
راه زمینی احداث خط لولــه گاز از پارس جنوبی 
-حوزه مشــترک ایران و قطر- به روسیه و اتصال 
آن به خطوط لوله روســیه بــه اروپا و نیز حرکت 
تانکرهای غول پیکر حمل گاز ایران و قطر به اروپا 
چشم انداز نوینی از سرمایه گذاری در حوزه انرژی 
پــاک گازی را به دنبال خواهد داشــت و ایران که 
دومین ذخایــر گازی را در جهــان دارد، می تواند 
جایــگاه اصلی خود را در معــادالت جهانی پیدا 
کند. جغرافیای ایران در طول تاریخ استثنائی بوده 
و هســت. زمانی پل پیروزی بــود، زمانی به عنوان 
اولین کشــور منطقه با کشف نفت وارد معادالت 
سیاســی جهان شــد و امروزه گاز این انرژی پاک 
قرن ۲۱ اســت که دوباره جایگاه ایران را در تأمین 
انرژی به جهانیان نشــان می دهد. باید منتظر ماند 
تا برجام به سرانجام برسد و ایران و قطر دو قطب 
مهم گازی جهان به همراه روســیه بازار پرمصرف 
گاز در اروپا و کشــورهای شرق آسیا و چین و هند 
را در انحصار خــود بگیرند. همه حوادث اروپا که 
روسیه در آن نقش و دســتی دارد، برمی گردد به 
جایــگاه گاز در تأمین انرژی اروپــا، از درگیری های 
گرجستان تا جنگ ارمنستان و جمهوری آذربایجان 
و حــوادث اوکراین، نفت در قــرن ۲۰ تعیین کننده 
سیاســت جهان بود و گاز در قرن ۲۱ همان نقش 
و جایــگاه را دارد و ایران دوباره جایگاه خود را در 
تأمین انرژی جهانی به دست خواهد آورد. اگر... .
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پیــش از ورود به مبحث اصلی، به دالیل متنــوع، از جمله ابتال به 
وضعیت استقرار خاص تاریخی خود، مجبوریم به چند نکته حاشیه ای 
که ســوگمندانه جای متن نشسته است و نامشــتریانی از نوع مقلدان 
فرهنگ سایر دارند، ورود کنیم و آن اینکه، برداشتی در سطحی بزرگ و 
گستره ای وسیع وجود دارد که: اصوال تاریخ چه فایده ای دارد و خواندن 
آن جز تفاخر یا احســاس حقارت، چه بهــره ای می تواند برای امروز ما 
داشته باشــد!؟ اینها نمی دانند و به صراحت بیشتر بگویم، نمی فهمند 
که تاریخ یعنی حرکت انسان در زمان و تا به مسیر این حرکت و چرایی 
انتخاب این مســیر، همچنین ماهیت آن پــی نبریم، نمی توانیم خود را 
بشناسیم و به تبع سیطره این جهالت، نمی توانیم واقعیت های روبه رو 
و ماهیت آنها را درک کنیم، تا بتوانیم با شــناخت مشکل، تولید مسئله 
کرده و به حل آن بکوشــیم. به سخنی دیگر انســان داخل تاریخ زاده 
می شــود و موقعی می تواند گامی به نسبت درســت بردارد که دارای 
تاریخ و در مســیر تاریخ و به همراه تاریخ باشــد. در غیر این صورت هر 
عملی به مثابه گشــودن تیر در تاریکی و تاراج و حراج وقت است و... . 
اما مطلب مهم دیگر که باز مجبوریم با حوصله بیشتر به آن بپردازیم، 
اینکه جهان مدیون یونان است، چون غرب خود را ادامه و فرزند یونان 
می دانــد و از قضــا ایــن یونــان را مرکز بــروز دانش و تمــدن جهان 
می شناساند و از تحقیر دیگران و تبدیل حقیقت نیز ابایی ندارد. هرچند 
روشــن اســت، آنانی که دیگران را تحقیر می کنند، خود را از ســاحت 
اخــالق انســانی و تبعیت از حقیقــت که خود، ســتون اصلی جای و 
جایگاه معلمی اســت، بی بهره می دارند، پس نمی توانند ردای شریف 
معلمی را بر شــانه حقیقت گریز خود بگذارند. و البته تاریخ شانه های 
شایســته را بادقت و بی اعتنای کسان، برمی گزیند. بر این اساس، ضمن 
اعتراف و احترام به یونانیان و توجه به سهم واقعی آنها در تولید تمدن 
بشری، از تمام دانشمندان غربی مدعی یونان مرکزی و یونان ریشه ای و 
مقلدان داخلی آنها، باید پرســیده شــود مردمی که نتوانسته اند از حد 
دولت شــهر عبور کنند و دولت خود را به عنــوان جامعه ای متمایز، بر 
جغرافیایی مشــخص، تأســیس کنند، تا با توسل به حکومتی به تجویز 
این دولت، بر آن جغرافیای مشــخص اعمال حاکمیت کنند و به عنوان 
ملت ظاهر شوند، چگونه توانســتند به عنوان پایه گذار تمدن درخشان 
بشری، این مقام را از آن خود کنند!؟   یونانی هایی که به «دری» به ضم 
اول، معروف بودند، هم زمان با اقوام یهود که به فلســطین وارد شدند، 
یعنی در حدود، ســده ۱۲۰۰-۱۱۰۰پ م، بــه جزایر بعدا یونانی تاختند و 
تمــام تمدن مســتقر در این نواحی را نابود کردند. تا حدی که تا ســده 
هشتم پ م، شهرنشینی و تا سده هفتم پ م، خط را به تأخیر انداختند 
و تازه در همین زمان تابع مصر بوده اند و هر فرعونی مجســمه طالیی 
خود را به آنجا می فرستاد و بر آنها تسلط داشت و سپس هخامنشیان 
و بعدتر رومیان؛ بنابراین، این پرسش همچنان در ذهن با قامتی استوار 
می ایســتد کــه این مردم که در ســده های هشــتم از اعــراب جاهلی 
پیشرفته تر نبوده اند، چگونه توانستند هراکلیتوس ها و ارسطوها تحویل 
دهنــد. اینکه مردمــی حتی در ســده های بعد با ادعــای خداگونگی 
اسکندر مشکلی نداشته اند، نشان دهنده این مهم می تواند باشد که در 
ســده های پیش، بیشــتر از قافله عقب بوده اند و تا زمان اســکندر هم 
نتوانســتند خود را بازیابند؛ برای نمونه بزرگ ترین شهر یونان آتن بوده 
اســت. این شــهر در زمان هخامنشــیان حدود ۶۰ هــزار نفر جمعیت 
داشــت. جمعیت متیک (مهاجران) در این شــهر حقوقی نداشــتند، 
همچنیــن زنــان نیز نه تنهــا از حقوقی برخــوردار نبوده انــد و از حق 
به اصطــالح رأی محروم بوده اند، بلکه اصوال جزء انســان محســوب 
نمی شدند. تنها کسانی که حق رأی داشتند نیز بسیار کم تعداد بوده اند. 
بردگان به عنوان اموال ســخنگو در نظر گرفته می شدند که بعدها در 
ایران بعد اسالم به عنوان «اموال ناطق» نامیده شدند. بردگان فقط در 
ازای خوراک اندک مجبور به کار ســنگین بوده اند و شــکنجه برده نیز 
امــری عادی بوده اســت. در اصل بردگان انســان های «هموســاکر» 
بوده اند. در اســپارت جزء تشــریفات تشــرف به اجتماع برای جوانان، 
غافلگیرکردن و کشــتن غافلگیرانه بردگان توسط جوانان بود! اینکه از 
دموکراســی یونانی می گویند، به گواه کتاب «داریوش دادگر» «دمو» نه 
به معنی مردم که به معنی عضو عشــیره است  و این مردمی که حتی 
به دوخت لباس نرسیده بودند و از پارچه ملحفه مانندی برای پوشش 
اســتفاده می کردنــد و در آن هــم می خوابیدنــد، آن چنان بــا هم در 
اختالفات عشیره ای بوده اند که هیچ گاه نتوانستند به حکومت واحدی 
برســند؛ بنابراین اگر سهمی برای یونان در تولید تمدن بشری باید قائل 
شــد که انصــاف نیز ایــن را می گویــد، باید ســهم ایرانیــان در زمان 
هخامنشــیان را در نظر داشــت که تأثیر فرهنگ و دانش آنان بر قبایل 
مســتقر در دولت شــهرها توانسته اســت هراکلیتوس ها و افالطون ها 
تحویل دهد و چنان که امــروز می دانیم، آوردن علوم از کنج معابد به 
درون جوامع در گستره حکومتی جهانی و با امنیت بوده است که اقوام 
زیــادی از جمله یونانیان درخشــیدند و امروز به روشــنی می دانیم که 
نجوم مانند ســایر علوم از ایران به یونان رفته اســت (هومند، نصراهللا، 
گاهشــماری ایرانی، در جواب فرانســوا دبلوا، ۱۳۸۲ص۳۶). چنان که 
می دانیم، هراکلیتوس (۴۸۰-۴۸۰ پ. م،) شــاگرد «استان» فارسی در 
شهر «افسوس» بوده است و البته هراکلیتوس یکی از شاگردان این مرد 
پارسی بوده است. اینکه «گسنوفانس» (۴۸۵ -۵۴۶) برای نخستین بار 
به جای خدایان از اسم مفرد استفاده می کند و خدا را غیر قابل توصیف 
می داند، از تأثیر فرهنگ ایرانی اســت که این فرهنگ، به دین زرتشــت 
روی خوش نشان می دهد و دین یهود را نیز با تأثیر دین زرتشتی اصالح 
می کند. تا دو دین یکتاپرست زرتشت و یهود در همین زمان فعال باشند 
(که در ادامه به آن خواهیم پرداخت). وقتی هراکلیتوس می گوید: «من 
در ژرفــای وجود خویش به جســت وجو پرداختم». ایــن خودکاری و 
ژرف نگری در تفکر اساطیری یونان کهن امری بی سابقه است.  او وقتی 
چالش و جنگ را پدر و پادشاه همه چیزها می داند، مشخص است که 
از فلسفه ایرانی مشروب شده اســت، همچنین یکی از منتقدان اصیل 
یونان، «کولوتوس لم پکاس» به درســتی می گوید: «زمانی که افالطون 
در داســتان پایانی یا نتیجه گیری جمهوریت، نام ای ر، (er) را جانشــین 
زرتشــت کرد، او را به سرقت ادبی متهم نمود  مدارک موجود از انتقال 
آموزه های زرتشت به یونان در حدود ۶۰۰ قبل از میالد حکایت دارند.... 
گفته می شــود در کتابخانه پتولمی (patolemy) دو میلیون ســطر از 
آموزه های منســوب به زرتشــت (حدود ۸۰۰ ورق نوشته لوله) وجود 
داشت. تأثیر ایرانی ها بر یونانی ها فقط به فلسفه و علوم طبیعی بسنده 
نمی شــد، بلکه مظاهر فرهنگی نیز بودنــد؛ برای مثال غذای یونانی به 
اشــکال گوناگون بیشتر ایرانی اســت تا اروپایی (یا حداقل از امپراتوری 
«شاهنشــاهی» ایران که آسیای صغیر را در بر می گرفت). سرقت ادبی 
افالطون در منابع متعددی مورد تأیید قرار گرفته اســت از جمله نگاه 
کنیــد به متفکر برجســته، صف شــکن و نــوآور، دیوید لیوینگســتون
(david livingstone) در اثــر ارزشــمندش «آن خــدای در حال مرگ: 
تاریخ مخفی تمدن غرب» که بسی پا را فراتر نهاده و مدعی شده است 

ریشــه تفکر یونانی برآمده از ایران اســت  و... . امــا برگردیم به مبحث 
اصلــی که محمد بــن جریر طبری متوفی به ســال۳۱۰ هجری قمری 
زمانی که می خواهد تاریخ رســل خود را بنویسد، از آنجایی که تاریخ او 
در حد تاریخ تقویمی اســت، از بین تاریخ جهان به تاریخ ایران مراجعه 
می کنــد. به این دلیل که خود می گویــد: «صحت تاریخ را از مدت عمر 
شــاهان ایران می توان شــناخت». یعنی این گفته طبــری را این گونه 
می شود خواند که از زمان تأسیس جامعه در ایران، این کشوری دارای 
حکومت بوده اســت، زیرا در این جغرافیا ملت وجود داشته است. در 
همین مسیر «ثعالبی» بعد از طبری به وجهی روشن تر و صریح تر سخن 
می گوید که: «در میان تاریخ گذشــته پادشــاهان جهان که به آبادانی 
پرداخته اند، نگارش تاریخ پادشاهان ایران زمین، چه از نظر بیان مطالب 
و چه از نظر روشــنی شواهد، از همه آســان تر است، زیرا در میان ملل 
جهان، ملتی شــناخته نیست که چون پارســیان دارای کشوری دیرپا و 
ناگسســته باشد و پادشاهانی داشته باشد که آنان را براساس پیوستگی 
و پایندگی و نظم و انتظام گرد هم آرند.  سوای آنچه تاریخ نویسان ایرانی 
در سده های به نسبت آغازین اسالمی، درمورد تاریخ ایران گفته اند، این 
هگل، فیلسوف معروف آلمانی است که در درس گفتارهای ۱۸۲۰ خود 
به زبان فلســفی مختص به خود گفت که ایرانیان، انسان را وارد تاریخ 
کردنــد؛ یعنی به مفهوم فلســفی کلمه دولت را ایجــاد و حکومت را 
تأسیس کردند، زیرا ملت بوده اند، بگذریم که هابسبام، گاتمن و انتیال یا 
کوهامیــن نیز به وجهی دیگر ســخنان هــگل را ادامــه دادند؛ یعنی 
جامعه ای که توانســت خود را تأسیس کند به تبع آن دولت خود را نیز 
تأســیس کرد و با ایجاد حکومت، نیروی سرریزشونده به داخل و خارج 
جامعه در اثر تولید تاریخ را به تجویز دولت و به واســطه حکومت، در 
جغرافیای خود و جغرافیای سایر به کار برد که این حکومت به واسطه 
اتوریتــه مقبــول و قانع کننده، برخاســته از دل فرهنــگ ایرانی، برای 
نخســتین بار با اقبال همگانی روبه رو و باعث تشکیل حکومت جهانی 
در زمان هخامنشــیان شد که نه تنها در حدود دو سده و اندی جهان را 
به نســبت قبل و بعد از خود، تا حدود بســیار زیــاد و باالیی از جنگ و 
کشــتار، ناامنی و بدبختی دور داشــته بود تا حدی کــه نه پیش از آن 
سابقه داشته و نه بعد از آن، یعنی تا امروز نیز تکرار نشده است. جهت 
مقایســه (اگرچه بــه گفته «نیتــون» در تاریخ مانند هــر جای دیگری 
هرگونه مقایســه نکوهیده اســت . اما به نظر می رسد آدمی را چاره ای 
کامــل از قیاس نخواهد بود و شــاید مقایســه افقــی، در تاریخ ما را تا 
حدودی به مقصود رهنمون شود)، بنابراین کافی به نظر می رسد تا در 
همین مســیر رومیان را به یاد آوریم که ســده ها بعد از هخامنشــیان، 
امپراتوری روم را تشکیل دادند و غیرمنصفانه و غیرمنطقی نخواهد بود 
کــه در محدوده تمدن بشــری و با توجه به ذات تاریــخ، از این رومیان 
انتظار داشته باشیم تا از هخامنشیان جلوتر آمده باشند، در صورتی که 
به جز ایجاد راه های ارتباطی که از هخامنشــیان وام گرفته اند و آن هم 
فقط برای استفاده نظامی، نه تنها در این مورد که در سایر موارد هم به 
عقب برگشــتند و پا جای پای آشور گذاشتند و این از نظر فلسفه تاریخ 
یعنی رذیلت، زیرا رذیلت یعنی داشــتن رفتاری که رفتار شایسته ای به 
جانشــین داشته باشــد و مصداق این رذالت همین که با ایجاد مرکزی 
شــبه مقدس و بعدا مقدس (البته مورد ستایش هانا آرنت) شهر روم، 
ارتشــی از پیادگان خشن شهرهای پادگانی تمام نواحی امپراتوری خود 
را به نفع روم چپاول می کردند. امری که ایرانیان در زمان هخامنشــیان 
هرگز به اقــدام آن ورود نکرده اند. دلیل همه ایــن اختالفات، اختالف 
ماهیت در فرهنگی بود که باعث شد ایرانیان بتوانند جهان داری کنند و 
دیگران البته به هر قســمت از جهان که ســیطره یافتند، جهان خواری 
کردند و به همین علت اســت که حکومت ایرانی با امپراتوری اختالف 
ماهوی فاحش دارد. زمانی که اقوام ایرانی در اثر فشار آشور، ایلغارهای 
مکرر و کشــتار هرباره در همدان امروزی انجمــن (هنگامن) کردند و 
اولین سرکرده خود را برای دفع آشور انتخاب کردند، بنیاد شاهنشاهی 
را گذاشــتند که حســب تاریخ تا امروز به دســت آمده، اولین سلســله 
شاهنشــاهی را در محــل همین انجمن یعنــی همگمتانه (هگمتانه) 
تأســیس کردنــد و در آن زمان یعنی ســده ششــم پ. م، بزرگ ترین و 
وسیع ترین حکومت را به وجود آوردند. ایرانیان سرکرده خود را «شاه» 
نامیدند و دیااکوی قاضی را به شاهی برداشتند. این واژه شاه در اصل از 
مفهــوم «خشــتره ورییه» اســت که خشــتره وریــه نماد شــهریور از 
امشاسپندان اســت و خشتره با شهر و آبادانی ریشــه دارد. «وریه» به 
معنی انتخاب اســت که در پهلوی به معنی باور رســیده است یعنی 
می شــود گفت که شــاه کسی اســت که جهت آبادی کشــور انتخاب 
می شده است. این انتخاب توسط خاندان های مستقر در مناطق کشور، 
به طور معمول هفت خاندان، اشــراف، نظامیان و.... صورت می گرفته 
است. در بندهشن هم شهریور نقش حامی فقرا و بینوایان را دارد و.... 
به هر حال سلسله شاهنشاهی ماد توانسته بود، یعنی ایرانیان توانسته 
بودند، وظیفه مینوی امشاســپندی را بر زمین اجرا کنند. یعنی بر شانه 
امشاســپند شــهریور، ردای حقوق سیاســی بگذارند، و این خود فصل 
مهمی در تاریخ ما می باشــد... اما هخامنشــیان زمانــی که به قدرت 
رســیدند، از دولت خون آشام آشــور خبری نبود. زیرا توسط مادها، این 
دولت از بین رفته بود. کوروش بزرگ با متحدکردن ماد و پارس، باعث 
قدرت نوظهوری شــده بود که از قضا این قــدرت برخالف قدرت های 
سایر، نه تنها پرخاشــجو نبوده و بر اساس فرهنگ اصیل ایرانی، دارای 
اتوریته ای قانع ساز بوده است یعنی بر اساس اصول فرهنگ ایرانی که 
کشت و کشتار را اهریمنی می دانست، چنانکه آریاییان، در بدو ورود به 
این فالت مانند یونانیان و یهودیان دســت به کشــتار نگشودند، هرچند 
امروز اطالعاتی در دست داریم که برخالف نظر غربیان، ایرانیان مهاجر 
نبوده بلکه ســاکن ایران بوده اند. و {چنانکه در کتاب «گاهشماری های 
ایرانــی» پس از بحث به این نتیجه می رســیم کــه: «از این رو آنچه را 
برخی از خاورشناســان به نــام مهاجرت آریاییان از شــمال به جنوب 
(=رویداد هزاره دوم و اول پیش از میالد) به درون فالت ایران نســبت 
داده اند با نگرش به جابه جایی و تغییر تدریجی نوار فصول در نیمکره 
شــمالی (پیشــروی گرما از جنوب به شــمال) هیچ پیوندی با زیستگاه 
تاریخــی و تبارها و تیره های نژاد ایرانی ندارد.   بر اســاس اصول فرهنگ 
ایرانی، چه مهری، چه زرتشتی، و چه در گستره ای وسیع تر، انسان ایرانی 
در مقابل، تاریکی، پیمان شــکنی و بدعهدی مسیر می پیموده است. و بر 
اساس آیین نو زرتشــتی که در زمان هخامنشیان با آشتی آیین مهری و 
زرتشتی و اصالح و تلفیق آن، این آیین تقویت نیز شده بود، انسان ایرانی 
نه گناهکار که مأمــوری از طرف اهورامزدا برای نبرد با دروغ (شــامل 
همه کژی ها) در جهت تقویت راستی (شامل همه انتظام طبیعی امور) 
بوده است. پس جنگ، قحطی، ویرانی، قطع درختان و... همه اهریمنی 
و دروغ بوده است. و درختکاری، صلح آبادانی، ساختن شهر، حفر کانال 
و کشاورزی و... راستی بوده است. در این زمان یعنی زمان هخامنشیان، 
به موازات «اشــه» زرتشــتی، «ارته» یعنی صورت عملی اشه در ایران 
تشــویق شــد. پس ایرانیان آنچه را در مســیر نظم جهان بوده اســت 

اهورایی دانســته و دنبال می کردند. برای همین است که داریوش بزرگ 
در ســخن منتره گونه یا شــعرگونه ای می گوید: «اهورامزدا، کشــور را از 
دشــمن، از خشک سالی و از دروغ بپایاد» و اینکه در نگاره های کاخ های 
هخامنشــی سربازی ایستاده با نیزه ای که ســر آن نیزه به سوی آسمان 
است یعنی سرباز آماده با نیزه ای در دست، کنار سروی ایستاده است، به 
درســتی زوج مخالف دروغ و دشمن و خشک ســالی است. یعنی سرو 
نماد سرســبزی در مقابل خشک سالی، ســرباز آماده در مقابل دشمن و 
نیــزه نماد راســتی در مقابل دروغ اســت. و باز هنگامــی که در تخت 
جمشــید شیر را سوار گاو می بینیم، شیر نماد خورشید و گاو همان زمین 
و حالت سوارشدن شیر بر گاو نماد باربرداری و بهره دهی زمین است. در 
تمام نقش و نگاره های هخامنشی نیز هیچ گونه خشونتی نمی شود دید 
و اگر هم داریوش مخالفان را دست بســته و اســیروار کرده اســت باز 
هیچ گونه شــباهتی با کتیبه هــا و نقش و نگارهای ســایر حکومتگران 
ندارد. بر این اساس ایرانیان به خاطر اقبال جهان آن روز با اندیشه هایشان 
بــرای جهانداری، بــا موانع کمتری برخورد کردند و بیشــتر اقوام بدون 
جنگ آنها را پذیرفتند. برای نمونه بعد از اینکه ماد و پارس متحد شدند 
تمــام غرب به فرماندهی کــرزوس در «تیمبرا» در مقابل کوروش صف 
کشیدند که بعد از پیروزی ایرانیان، نه شهری در آتش سوخت و نه زنان 
و مــردان به اســارت درآمدند و کرزوس هم با احتــرام کامل به عنوان 
مشــاور کوروش انتخاب شد. در بابل چنانکه می دانیم مردم، شهر را در 
اختیار ایرانیان قرار دادند. ایرانیان نه به خدایانشــان بی حرمتی کردند و 
نه شهر را به آتش کشیدند و غارت کردند بلکه بردگان را نیز آزاد کردند. 
کافی اســت به نمونه ای از توحش رومیان در سده سوم میالدی، یعنی 
۹ ســده بعد در ایران توجه کنیم. زمانی کــه ژولیانوس قصد حمله به 
ایران را داشــت به صورت شفاف اعالم کرد: «صادقانه اعتراف می کنم، 
که خواهان آنم که پارتیکوس، (ایرانگیر، گشاینده پارس) به دنبال نامم 
اضافه شود.  و وقتی حمله کرد شهرهای پیروز شاهپور، آناتا و مایوزاملکا 
را به آتش کشــید و مردان را اســیر و زنان را تقسیم کرد  البته در همین 
جنگ با شاهپور بزرگ کشته شد و رومیان مجبور شدند با تحمل غرامت 
سنگین و وضع خفت باری کشور را ترک کنند. اما زمانی که شاهپور طی 
نامه ای از امپراتور روم شــهر «دمیاط» را می خواهد بر اســاس هوس و 
دوست داشــتن چنین درخواستی ندارد. بلکه می گوید شهر از آن نیاکان 
ماست و چون امپراتور به خواسته شاهپور وقعی نمی گذارد، شاهپور با 
ارتشــی قوی شهر را تســخیر می کند و زمانی که کشــیش پیری (طبق 
نوشته آمینیاس مارسیلنوس رومی دشمن! که در صحنه حاضر بود) از 
شــاهپور می خواهد دست به کشتار نزند. که شــاهپور شمشیر را غالف 

می کند! و...
ایرانیان بعد از تســخیر آناتولــی و میان رودان یهودیــان آواره را به 
همراه غنایم ایلغارشــده از اورشــلیم، به دســتور کوروش به اورشلیم 
گســیل می کنند. در اینجاســت که دین یهود را تحت تأثیر دین مزدایی 
ایرانی و به عنوان دین یکتاپرســت، و زیر نظر دربار و دانشمندان ایرانی، 
بار دیگر بازنویسی می کنند. به همه معابد و ادیان احترام می گذارند، جز 
معابد «بعل» که نخستین فرزند را در آنجا قربانی می کردند. و به همین 
دلیل دستور دادند این معابد برچیده شود. برای همین است، که نویسنده 
کتــاب داریوش دادگر اعتقاد دارد: «در واقع اگــر از روایت های تاریخی 
مربــوط به رهبران و نبی های  یهودی و اســاطیر آفرینش بگذریم، بدنه 
الهیات یهودی، ارکان دســتگاه اخالقی، فرشته شناسی و آخرت شناسی 
این دیــن، کامال بر مبنای دین زرتشــتی تدوین شــده اند. .... همچنین بر 
مبنای ایــن مرجع (کتاب دینی یهودیان) مهم ترین شــخصیت تدوینگر 
دین یهود، مردی به نام «عزرا» بوده که از یاران و مبلغان کوروش بزرگ 
محســوب می شده و به امر او برای تأسیس معبد اورشلیم، به این شهر 
فرستاده شده اســت. یهودیان عزرا را موسای دوم و احیاکننده شریعت 
یهود می دانند. کتاب عزرا با این آیه ها آغاز می شــود. ۱-در سال نخست 
(پادشاهی) کوروش پادشاه پارس، برای آنکه کالم خداوند بر زبان ارمیا 
کامل گردد، خداوند روح کوروش پادشاه پارس را برانگیخت تا در تمامی 
سرزمین های خود فرمانی را نافذ کند و آن را بنوشت و گفت که یهودیان 
چنان کنند و چنین کنند و معبد بسازند و... در قرآن عزرا به صورت عزیز 
آمده اســت... با عزرا اسرائیل به هویت مشــخص می رسد. تنها بعد از 
بازگشت به اورشــلیم بود که ابراهیم به عنوان پیامبری مهم و برگزیده 
مطرح شد و به ویژه نماد یکتاپرستی دانسته شد... تدوین شریعت یهود 
دستاورد عزرا دانسته شد و او نیز به روشنی خود را مأمور و کارگزار دربار 
هخامنشــی می داند. عزرا گذشــته از آنکه کتاب تورات مدون و «کتاب 
مقدس» را برای یهودیان آورد، نخســتین کسی دانسته شده که شورای 
ریش سپیدان و دانشمندان و بنیان یهود را تشکیل داد. عزرا به روشنی 
تأکید کرد که پشتوانه قانونی عزرا برای انجام این کارها، فرمان اردشیر 
هخامنشی بوده اســت. کوروش در هنگام مرگ، از کمبوجیه خواسته 
بود که مصر را بگشــاید. به این دلیل که مصر همچنان در حکومتی به 
شدت استبدادی و برده داری در معابد و بازارها قرار داشت و از طرفی 
فرعون مصر، به محض فراغت به ســرزمین های فلســطین و ســوریه 

دستبرد می زد یا آتن و جزایر یونانی را تحریک می کرد. 
در فتــح مصر هم چنانکه می دانیم جنگ ســختی در نگرفت. زیرا 
یهودیان و کسان دیگری که در نزدیکی مصر بودند مبلغان تأثیرگذاری 
بــه نفع روش جهان داری پارســیان بودند. و از آنجایــی که ایرانیان با 
اقوام مغلوب مانند اقوام شکست خورده برخورد نمی کردند و نه مانند 
آشــور و بعدها رومیان آنان را از هر حیث از هستی ساقط نمی کردند 
و نه مانند ناپلئون سده ۱۹ بعد میالد، قرارداد صلح کمرشکن تحمیل 
نمی کردنــد، بلکه آنها را تحــت حکومت جهانی خــود و با قانون و 
فرهنگ داخلی خودشــان به رسمیت می شــناختند و حتی تنظیمات 
اجتماعی آنــان را نه تنها منکوب که تقویت می کردند و در سرتاســر 
این حکومت جهانی همه در مقابل قانون یکســان شمرده می شدند، 
و چنانکه در نگاره های تخت جمشــید مشــخص اســت همه اقوام 
محترم انــد، تا حدی که شــاید بشــود گفت که تخت جمشــید محل 
گردهمایی نمایندگان ملل از «نوبه» در آفریقا تا هند در آسیا بوده است، 
بر این اساس چنانکه سپاهیان ماد در داخل ایران به کوروش پیوستند. 
در جنگ با مصر نیز چنین اتفاقی افتاد. «در بهار سال ۵۲۵ پ م، ارتش 
ایران در فلسطین با اســتقبال مردم محلی و یهودیانی روبه رو شد که 
از ۱۵ سال پیش با سیاســت مهربانانه کوروش از تبعید بابلیان رهیده 
و به این منطقه کوچیده بودند. دریاســاالر مصری «اوجاهور ســنه» با 
تمام ناوگان مصری به ســپاه ایران پیوســت. (۲۵ ســال بعد از اینکه 
ایران دارای ناوگان دریایی شــد، یعنی در سال ۵۰۰ق. م. آتن دارای ناو 
شــد) مزدور یونانی که رهبری ســپاهی پیاده را برعهده داشت، به نام 
«فاینس هالیکارتوس» به سپاه ایران پیوست. «پسامتیک» فرعون مصر 
در شــهر ممفیس اسیر شد. «پسامتیک به شوش تبعید شد و همچون 
مقامی ارجمند مورد پذیرایی واقع شد این وجاهور سنه عالوه بر اینکه 

سرداری مقتدر بود، پزشکی بزرگ هم بود. 
ادامه در صفحه ۹
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