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حقوق حیوانات ادامه از صفحه 4

در هر شغلی حامی حیوانات باشید(۵)
سپهر ســلیمی: در چهار یادداشــت قبلــی درباره  �

راه هــای حمایــت از حیوانات در ۱۲ شــغل شــامل: 
دانش آموز و دانشــجو، راننده، روان شــناس و مشاور، 
تولیدکننــدگان و فروشــندگان مــواد غذایــی، وکال و 
پوشــاک، سیاست مداران،  تولیدکنندگان  حقوق دانان، 
کشــاورزان، راهنمایان گردشگری، هنرمندان، معلمان 
و اســتادان، معماران و شهرســازان صحبت شد. این 
آخرین یادداشــت از این مجموعه اســت که در آن به 
بیان موارد حمایت مؤثر از حیوانات در سه شغل دیگر 
خواهم پرداخت. امیدوارم این مجموعه یادداشت ها، 
راهنمایی باشــد برای شــهروندانی که دوست دارند 
قدمــی در جهــت حمایــت و حفاظــت از حیوانات 
بردارند. برنامه نویس کامپیوتر و مدیر فناوری اطالعات: 
این دو اگرچه شغل های متفاوتی هستند اما هر دو به 
یک شــکل می توانند در زمینه حمایت از حیوانات در 
حوزه خود مؤثر باشــند. بســیاری از گروه های مردمی 
که در زمینــه حمایت از حیوانات فعالیت می کنند، در 
این دو حوزه دچار مشکل هستند. با توجه به گسترش 
بیش از پیش نقــش اینترنت در زندگــی مردم، کمک 
به راه اندازی ســایت و ایجاد برنامه هــای کاربردی در 
حوزه حمایت از حیوانات اهمیت زیادی دارد. ساخت 
بازی های آموزشــی با موضوع حمایت از حیوانات از 
دیگر مواردی اســت که جای کار بسیار دارد. اهمیت 
این مسئله وقتی بیشتر مشــخص می شود که بدانیم 
بازی های کامپیوتری زیادی با محتوای خشــونت آمیز 
وجود دارند. وجود یک وبســایت جامع برای واگذاری 
حیوانات خانگی بی سرپرست از مواردی است که جای 
خالی آن بسیار احساس می شود. این وبسایت می تواند 
نقش مؤثری در کاهش تولید، تجارت و مرگ حیوانات 

خانگی داشته باشد.
خانه دار: مهم ترین کارکــرد و نقش افراد خانه دار، 
مدیریت خانه است. هر کاالیی که برای خانه خریداری 
می شود، از مواد غذایی تا پوشاک و وسایل خانه هرکدام 
می توانند نشانی از تأثیر بر محیط زیست و حیوانات را 
در دل خود داشته باشند. صرفه جویی و استفاده بهینه 
از مواد و وســایل موجود، به حداقل رســاندن مصرف 
انرژی، توجه به بازیافت و اجتناب از اســتفاده از مواد 
و کاالهای با منشأ حیوانی می تواند از جمله مهم ترین 
اقدامات فرد خانه دار برای حمایت از محیط زیســت و 
حیوانات باشــد. ضمن اینکه افراد خانه دار می توانند 
در ارتباطات روزانه خود با اهل خانه و اجتماع اطراف 
خود در زمینه ایجاد حساســیت و آگاهی رسانی برای 

حمایت از حیوانات و محیط زیست مؤثر باشند.
تولیدکننــدگان صنعتی: این حوزه دایره وســیعی 
دارد و مشــاغل بســیاری را شامل می شــود، در اینجا 
به طور کلی منظور افرادی هســتند که به شــکلی در 
تولید نقــش دارنــد. مهم ترین اقدامی کــه این گروه 
می تواننــد بــرای حمایــت از حیوانات انجــام دهند، 
حفاظت از محیط زیســت و خودداری از آلودگی آب، 
خاک و هواســت. کسب مجوز و اســتانداردهای الزم، 
نقش مهمی در اطمینان از حداقل بودن آســیب  های 
محیط زیســتی این واحدها دارد. آلودگی محیط زیست 
مساوی اســت با آسیب به زیســتگاه و به خطر افتادن 
حیــات موجودات زنــده. بهینه کــردن فراینــد تولید 
به منظــور کاهش مصرف انــرژی، اســتفاده از منابع 
انرژی پــاک و تجدیدپذیر، توجه به مدیریت پســماند، 
استفاده از بسته بندی ســازگار با محیط  زیست و عدم 
استفاده از مواد اولیه با منشأ حیوانی از جمله مواردی 
اســت که باید مــورد توجه تولیدکنندگان قــرار گیرد. 
اجرای برنامه های محیط زیســتی در بخش مسئولیت 
اجتماعی، آموزش پرسنل در جهت حمایت و حفاظت 
از حیوانــات و کمک مالی به ســازمان های غیردولتی 
محیط زیســتی دارای مجوز از دیگر مواردی است که 

واحدهای تولیدی می توانند انجام دهند.

برادرکشی دیرین در منطقه 
روی اتاقــی هــم در وزارت کشــور نوشــتند 
اســتاندار اســتان چهاردهــم و او هــم در آنجا 
نشســت و کاری هم نداشت؛ اما هدف او، رهبری 
موج ناسیونالیســتی و پوپولیستی بود اما اثری که 
می خواســت عملی نشد و برعکسش اتفاق افتاد، 
هنگامی که خواســت با واقعیت روبه رو شود. در 
هند اعالم کــرد اعمال زور نخواهیــم کرد و بعد 
هــم به نظرخواهی «پله بیســیت» تن داد. برخی 
در ایــران ناآگاهانه از آن به عنــوان رفراندوم نام 
می برنــد. درحالی که فقط به معنی نظرســنجی 
بــود و دریافت نظر افکار عمومــی. قبال از نتیجه 
آن آگاه بودنــد. این فقط ظاهری بــود که بتوانند 
محترمانه از ادعایی که این قدر رویش تبلیغ شــده 
بود خارج شــوند. به این ترتیب بود که نتیجه آن 
نظریابی با دخالت ســازمان ملــل متحد، همانی 
که از قبل دانســته بود، اعالم شــد و دولت ایران 
خودش اولین کشوری بود که بحرین را به رسمیت 
شــناخت و ناگهان روابط صمیمانه ای برقرار شد. 
این مسئله کلید آینده ای بود که ایران نه به عنوان 
یک کشور مهاجم و توســعه طلب بلکه به عنوان 
یک کشــور عدالت خواه بتواند در منطقه صاحب 
نفوذ شــود و اعتمــاد غرب را بــه خودش جلب 
کند. انگلیســی ها هم بدانند که با خارج شدن آنها 
اگر ایران بخواهد به عنــوان ژاندارم خلیج فارس 
جایگزینشــان شــود، ژاندارم خطرناکی نیست که 
کشورهای منطقه از او بهراسند. وقتی بحرینی که 
درباره اش ادعا بود آن چنان با آرامش حل وفصل 
شــد، برای کشــورهای دیگر و جدید مثل امارات 
و قطــر و دیگران نیز مســئله ای نبــود. اتفاقا آن 
سیاست کار کرد. روابط صمیمانه ای با همه اینها 
برقرار شــد. ایران در آن زمان بیــن اینها از نوعی 
اعتبــار و حیثیت بســیار برخوردار شــد، خصوصا 
در مســقط عمان که یک نهضت برانگیخته شــده 
از خارج بود و با کمک ایران توانســت جوانانی را 
که با افکار کمونیســتی جنگ می کردند، سرکوب 
کند و این مهارت ســلطان ســابق عمــان بود که 
یوسف بن علوی، یکی از ســرکردگان آن شورشیان 
را وزیــر خارجه خــودش کرد و چند نفــر دیگر را 
هم به کارهایی گمارد و ناگهان عرصه را متفاوت 
کرد و یــک حکومت طوالنی همراه با توســعه و 
رفاه و آســایش را در کشــور خودش درست کرد. 
می خواســتم بگویم که بدون آن مســئله و بدون 
آن کلید، ایران نمی توانســت بــه چنین ارتباطاتی 
برســد. وقتی  که در سال های بعد قرار بر استرداد 
جزایر اشغال شده ما توسط انگلیس به ایران شد،  
البته بعضی از این کشــورهای عربی که داشــتند 
بــه وجود می آمدند، معتــرض بودند و ادعاهایی 
داشــتند، ولی اصال به عنوان کشور وجود نداشتند 
که بخواهند مدعی سابقه تملک باشند. انگلیس 
آمده بــود ســرزمین هایی را از ایران، کشــورهای 
عربی و... اشــغال کرده بود. اکنــون که می رفت، 
دانه دانه این ســرزمین ها را باید پس می داد. قبال 
هم یکی، دو جزیره دیگر را به ایران مســترد کرده 
بود. درست روز قبل از اینکه تشکیل امارات اعالم 
شود، ایران جزایر خودش را تحویل گرفت. رنجش 
عمیق ایران از کشورهای عربی بدون استثنا مربوط 
به ناسیونالیسمی اســت که عبدالناصر پدید آورد 
و این نوع مشــکالت و خصومت هــای بین قومی 
را آفریــد. کســی  که برای نشــان دادن وســعت 
ســرزمین های عربی با جمعیــت عربی در جهان، 
این شعار قافیه دار را درست کرد که «من الخلیج 
الفارســی الی المحیــط االطلســی». این جمله 
عبدالناصــر بود. امــا برای خلیج فــارس یک نام 
جعلی هم به کار برد که با تعصب توســط همه 
کشــورهای جدید و قدیم به کار رفت و این در دل 
ایرانیان به عنوان نشــان خصومت و توسعه طلبی 
عربــی و نوعی تهدید ارضی تلقی می شــود. این 
هــم جنبه منفی ماجرا بود. تا زمانی که آن روابط 
نزدیک بود، آنها هم با احتیاط بیشــتری دراین باره 
رفتــار می کردند. البته تا زمانی که عبدالناصر بود، 
تحریــکات خودش را ادامه مــی داد، به خصوص 
با حساســیتی که احســاس کرده بــود ایرانی ها 
نســبت به این موضوع دارند. من معتقد هســتم 
در این مورد ایرادی به آن سیاســت ها نمی شــود 
گرفــت. باالتریــن نمونــه اش این بود کــه صدام 
حســین به عنوان معاون رئیس جمهور در الجزایر 
آمــد و مذاکراتی را که به امضــای قرارداد ۱۹۷۵ 
شــط العرب انجامیده بود، پی گرفــت. اینها همه 
بعــد از این سیاســت ها اتفاق افتــاد و گام بزرگ 
مؤثــری بود، هم در رفع اختالفــات قدیم ایران از 
زمان عثمانی تا زمان تشکیل کشور عراق برداشته 
شــد و بــرای کشــورهای عربی دیگر هــم در آن 
برای خصومت ورزی  بهانه جویی هایی  زمان دیگر 
وجود نداشــت. اینها می توانست نویددهنده یک 
همکاری منطقه ای عظیم بین ایران و کشــورهای 
عربی و ترکیه باشــد. با این همه ثروت که در این 
ســرزمین ها نهفته است و بیشــتر صرف جنگیدن 
کشــورهای منطقه بــا یکدیگــر و نابودکردن این 
ثروت ها می شــود، به خوبی می توانســتند، رقبای 
بزرگ اقتصادی اتحادیــه اروپایی یا آمریکا و حتی 
چین بشوند ولی متأسفانه این ثروت ها و درآمدها 
بیشــتر صرف رقابت های خودخواهانه سیاسیون 
منطقه با یکدیگر و برادرکشــی هایی می شــود که 
به جز ویرانــی و فقر و تورم و فســاد اثری ندارد، 
درحالی کــه باید موجب رفاه و تنعم و پیشــرفت 
و هنر و آســایش و آرامش و توســعه اقتصادی و 

صنعت و حزب می شد.

شهرزاد همتی: هنوز که هنوز است، سال ۱۳۸۸ یک 
نقطه عطف در زندگی بســیاری از کســانی است که 
آن ســال در ابتدای دوره جوانی بودند. آرزومندانی 
که به امید تغییر یکی از پرشــورترین انتخابات تاریخ 
انقــالب را رقم زدند. از رأی اولی هــا تا همه آنهایی 
کــه با خود عهــد کــرده بودند هرگز پــای صندوق 
رأی حضــور پیدا نکننــد، برخی در ایــن انتخابات با 
صندوق ها آشــتی کردند؛ اما آن چیزی که در انتظار 
مردم بود، اتفاق نیفتاد. حوادث سال ۱۳۸۸ جواناني 
کــه فعاالن سیاســی خوشــنامی بودند و بــه آتیه 
سیاسی شــان امیدوار بودند، روانه زندان کرد، خیلی 
از آنها ناچار به مهاجرت شــدند، زندگی برخي شان 
از دســت رفت و حاال بعد از گذشــت ۱۲ سال هنوز 
خاطراتش را با خودشــان حمــل می کنند. خیلی از 
آنها با وجود تحصیالت باال و سابقه های خوب هنوز 
از ســوی ســازمان های مختلف به دلیل اعتراضات 
ســال ۱۳۸۸ رد صالحیت می شــوند و در آســتانه 
میانسالی هنوز شغل ثابتی ندارند. سال ۱۳۸۸ روی 
دوستی های بســیاری خط های عمیق کشید و روابط 
بســیاری را نابود کرد. محمدرضا جالئی پور در رشته 
جامعه شناســی در دانشــگاه های تهران، ال اس ای، 
آکســفورد و هاروارد تحصیــل و پژوهش کرده و در 
سال ۸۸ هم مدیر پویش موج سوم با عضویت ۴۶۰ 
هزار نفر بود که در برگزاری میتینگ های بزرگ و نوین 
انتخاباتی، شــکل سازمان دهی، بهره گیری از رنگ در 
رقابت هــای انتخاباتی (ســبز)، تجمع هــای نوین و 
استفاده از رســانه های نو شــیوه های جدیدی را در 
ایــران آزمود. خودش هم چند بــار بعد از انتخابات 
۸۸ در ســلول انفرادی بازداشت طوالنی شد. هنوز 
هم اگرچه ممنوع الخروج و تحت محاکمه اســت، 
در دفاع از اصالحات دادخواه و نهادی می نویســد و 
به عنوان جوان ترین عضــو حقیقی جبهه  اصالحات 
ایران و در نهادهای مدنی و سیاسی فعالیت می کند. 
درباره تجربه ۸۸ در نسل او چند پرسش را با او طرح 

کرده ایم:

آیا موافقید که سال ۸۸ برای کسانی که دوره   �
جوانی شــان را می گذراندند و اکنون به سال های 
میانســالی نزدیک تر می شــوند، یک نقطه  عطف 

بود؟
بله کامال. ابتکار عمل، فضاسازی و سازمان دهی 
در ســال ۸۷ و ۸۸ عمدتا بر دوش جوانان بود. مثال 
۲۲ عضو هســته مرکزی پویش موج ســوم که ۴۶۰ 
هزار عضو داشــت و مســتقل از ســتادهای مرکزی 
و رســمی انتخاباتــی ابتدا در دعوت از ســیدمحمد 
خاتمــی و ســپس حمایت از میرحســین موســوی 
فعالیت های متنوعی داشــت، عمدتــا جوانان ۲۲ تا 

۲۶ ســاله بودند. مدیران ستاد ۸۸ هم همین طور. در 
انتخابات های ۹۲ و ۹۴ و ۹۶ و بســیاری از کمپین ها،  
نهادها و جریان سازی های سال های بعد هم بخش 
بزرگی از بار فضاســازی و بســیج رأی عمال بر دوش 
همان نســل و فعاالنی بود که عمدتــا در انتخابات 
۸۸ یکدیگر را یافته  بودنــد و جامعه پذیری و تربیت 
سیاسی شــان به شــدت تحت تأثیر آن تجربه بود. از 
منظری کلی تر هم تجربه پیــش و پس از انتخابات 
۸۸ نه فقط در زندگی جوانان سیاسی و اصالح طلب 
بلکه در حیات جمعی و سیاســی عموم ایرانیان یک 
نقطه عطف مهم و در ردیف مهم ترین تحوالت سده 
گذشــته بود و در خاطــره  جمعی ایرانیــان ماندگار 
اســت. این تأثیر را در اغلب نیروهای سیاســی بزرگ 
ایــران می توان به وضــوح دید. زندگی شــخصی و 
سیاســی بسیاری از جوانان و نیروهای سیاسی فعال 
در ۸۸ هــم به یک معنا به قبــل و بعد از این تجربه 
تقســیم می شــود. بعضی با وجود همه هزینه ها و 
دشــواری ها با این تجربه بالیدند و از دســتاوردها و 
ناکامی هایش آموختند و برخی دیگر هم زیر فشــار 
هزینه ها کمر خم کردنــد و حتی به کلی با فعالیت 
سیاســی وداع کردنــد. یکــی از نتایج ناخواســته و 
ناگوار هــم این بود که کشــور از بهترین ســال های 
تجربه انــدوزی و خدمات رســانی تعــداد زیادی از 
جوانان یک نســل در نهادهای حکمرانی و سیاسی 
در سال های بعد محروم شــد. هنوز که هنوز است، 
بیشتر نیروهای اصلی تأثیرگذار در سال ۸۸ رخصت 
ورود به سمت های مدیریتی و نهادهای نمایندگی را 
نیافته اند و بخشی از ضعف اصالح طلبان در انتقال 
نســلی مربوط به همین سکته طوالنی و محرومیت 

بخشی از نیروهای توانای شان برای فعالیت مؤثر در 
عرصه  عمومی و نهادهای حکمرانی است.

ســال ۸۸ تعدادی از فعاالن بــه زندان های  �
زیادی  دوستی های  شدند،  محکوم  طویل المدت 
شکل گرفت،  خانواده های زیادی پاشید و شغل ها 
و دوســتی های زیادی از دست رفت. چقدر این 

تجربه ها از اعتماد نسل شما کاست؟
تجربه ۸۸ هم مشابه سایر جنبش های اجتماعی 
و نقطه عطف های مهم ســده گذشــته مجموعه ای 
بــزرگ از تجربه های مثبت و منفی و دســتاوردها و 
هزینه ها برای فعاالن، عموم شهروندان و کشور بود. 
به سختی می توان به برایند کلی اش نمره داد. مثال از 
طرفی سطحی کم سابقه از خیزش امید اجتماعی و 
مشــارکت جویی برای بسط خیر همگانی تجربه شد 
کــه هرکس را که از نزدیک بازیگر و مشــاهده گرش 
بــود، تغییر می داد و می توانســت ســرمایه ای برای 
توســعه پایــدار و فراگیر در کشــور شــود. من هنوز 
کــه هنوز اســت، هیچ جا آن حجــم از امید جمعی 
را کــه مثال در همایش موج ســوم در بــرج میالد یا 
تجمع های خیابانی هفته قبل از انتخابات دیده شد، 
جایی ندیــده ام. و از طرف دیگر بعــد از اعتراضات 
بخشــی از نیروهای فعــال ناامید و منفعل شــدند 
و کشــور هم قربانی تحریم های شــدیدتر و کاهش 
ظرفیت حل  مسئله ای دولت و کاهش قدرت متشکل 
جامعه شــد و تا ســال ۹۲ در نوعی فضای کم رنگ 

سیاسی فرورفت.
شما با فعاالن سیاســی و اجتماعی زیادی در  �

ارتباط هســتید، فکر می کنید ۱۳۸۸ چه تأثیری 
روی آنها گذاشت؟

از یک ســو در همان زندان های بعد از ۸۸ روابط 
و دوســتی هایی ایجاد شــد که ســرمایه  کنش های 
سیاســی و جمعی بعدی شــد (مثال نزدیکی بیشتر 
اصالح طلبــاِن با ســابقه  خــط امــام، تحکیمی ها و 
نهضت آزادی ها در زندان که زمینه انسجام بیشتر در 
جبهه  اصالحات و احزابش و دستاوردهای انتخاباتی 
۹۲ و ۹۴ و ۹۶ شــد) و از ســویی دیگــر بســیاری از 
خانواده ها و شــبکه های ارتباطی ایرانیان دوپاره شد 
و قطبی شدن جامعه هزینه های سنگینی داشت. در 
مجموع تجربه  ۸۸ به نظرم فاصله  بعضی از جوانان 
سیاسی را از مشارکت در سیاست رسمی بیشتر کرد و 
بر پختگی بخشی از جوانان سیاسی افزود. مثال امروز 
تعداد بیشتری از جوانان سیاسی ۸۸ توجه دارند که 
صرِف خیزش جنبشــی و توفیق در بسیج اجتماعی 
برای بســط عملی دموکراســی و عدالــت و آزادی 
کافی نیست و ضروری  است به فراهم سازی شرایط 
تأســیس و تداوم و پایــداری نهادهای دموکراتیک و 
نظم سیاسی و اقتصادی عادالنه تر، از جمله افزایش 
کیفیت حکمرانــی و مذاکرات و ائتالف ســازی های 
موفق تر و تقویت تشکل یابی، بیشتر بپردازند. تماشای 
نتایج تلخ تجربه  بهار عربی هم مزید بر علت شــد و 
جوانان ۸۸ را امروز پخته تر و کمتر خوش خیال کرده 

است.
آیا هزینه های ۸۸ هنوز دامن گیر نســل شما  �

نیست؟
هست؛ اما تجربه های ارزش افزا معموال بی هزینه 
نیستند. حتی آنچه هزینه های ۸۸ محسوب می شود، 
هــم اغلب خودشــان تجربه های بالنــده ای بودند. 
شخصا بســیار وامدار تجربه های بازداشت انفرادی 
طوالنی مدتم هستم. همچنین تجربه زندان تعدادی 
از دوستانم، بی دســتاورد نبودند. حتی زندان ها هم 
معموال با مطالعات و گفت وگوهای گســترده همراه 
بود. در ســال ۸۸ هم «گل و خار و غم و شــادی به 
هم انــد». آن تجربــه هــم ســهمگین ترین غم ها را 
داشــت (برای من از همه شــدیدتر مرگ دلخراش 
جمعــی از هم وطنان بی گنــاه و امیدوارمان) و هم 
شــیرین ترین لحظات (مثال تجربــه  دیدارهای بعد از 
آزادی دوســتان مان که واقعا هرکدام شــان از چند 
عروسی فرح بخش تر و خاطره سازتر بود). بسیاری از 
نیروهای سیاسی اساسا در تجربه  ۸۸ و هزینه هایش 
سرمایه های اجتماعی شان شکل گرفت و به جامعه 
معرفی و آبدیده شدند و بسیاری دیگر هم متأسفانه 
با همین تجربه و هزینه هایش به یک معنا ســوختند 
و نهادهای مدنی ما از خدمات شــان محروم شدند. 
آن تجربــه هــم هزینه های ســنگین داشــت و هم 
ارزش افزایــی قابل اعتنا. هر دو برای بســیاری هنوز 

برقرار است.

محمدرضا جالئی پور، جامعه شناس و فعال سیاسی در گفت وگو با «شرق»:

تجربه ۸۸ نسل ما را آبدیده  کرد

جهاد تبیین و تالش تصدیق
- یک بیمار روانی، با عقده های شخصی به زنان اسید 

پاشیده است.
- ســرویس های امنیتی خارجی برای سوءاســتفاده 
از شــرایط جامعه و ایجــاد اخــالل در امنیت ملی، 

اسید پاشی به زنان را سازماندهی کرده اند.
- فرد یا گروهی، با ســوء تعبیر از وظیفه شرعی، دست 

به اسیدپاشی زده اند.
- حق این بی حجاب هاســت که به آنها اسید پاشیده 

شود تا دیگران عبرت گیرند.
حتی اگر شخص یا اشخاص دستگیر شده به جرم 
خود اعتراف کنند، هر اعترافی که کرده باشند، باز هم 
گروه های بی اعتماد (که متأسفانه کم هم نیستند) آن 
را به سلیقه خود تفسیر و باور می کنند. البته هنوز امید 
اســت که جامعه از اعتماد خالی نشده باشد و جهاد 
تبیین (با رعایت تالش تصدیق) بتواند شفاف سازی در 
جامعه را صورت دهد و این به شرطی است که در کنار 
جهادگران تبیین که حتما باید از مشخصات ویژه مثل 
سواد کافی، مطالعه وافر، قلم و هنر توانا و روشن بینی 
برخوردار باشــند، مجریــان اصلی اطالع رســانی در 
جامعه که آنان را «تالشــگران تصدیــق» می نامیم، 
خــود را جریانی جدا از «جهاد تبییــن» نینگارند و در 
دل نگویند ما هر چه بخواهیم می گوییم و باکی از آن 
نیست؛ زیرا بعدها جهادگران تبیین آن را تبیین و توجیه 
می کنند و مردم هم ناچارند آنها را باور داشته باشند. 
باور کنیم که «تالشــگران تصدیق» باید وجود داشته 
باشند و اطالعات درست پیشاپیش باید به مردم داده 

شود تا مفهوم جهاد تبیین رنگ نبازد.

ادامه از صفحه اول

که به تشــویق ایرانیان در زمان داریوش مکتب 
پزشکی شــهر «ســاییس» را به مرکزی علمی در 
سطح جهانی ارتقا داد. اصوال در زمام هخامنشیان 
ای که با از بین رفتن مرزها بین دنیای مسکون، و از 
بین رفتن جنگ های نواحی، در اثر وجود حکومتی 
جهانی وجود راه ها از مصر تا هند و بلخ و امنیت 
بی نظیر آن، همچنین تشــویق دربار هخامنشــی، 
علــوم از کنج معابد مصر و کلده و... وارد جامعه 
شد و در اثر همین تمهیدات اساسی بوده است که 
تعدادی فیلســوف در یونان درخشیدند که بیشتر 
آنها در آن زمان شــهروند ایران بوده اند. و از قضا 
کتیبه همین وجاهورســنه است که امروز در ایتالیا 
نگهداری می شــود، و به صورت شفاف و صریح، 
تمام دروغ هــای هرودوت در مــورد کمبوجیه را 
برمال کرده اســت. هرودوتی که هرچه زشــتی را 
بــه کمبوجیه نســبت داده و گفته اســت که گاو 
مقدس مصریان را کشــت. در صورتی که امروزه 
معلوم شده است که گاو مقدس به علل طبیعی 
مــرده و حتی مهر کمبوجیه را هــم بر خود دارد. 
اما وجاهورســنه برخالف هــرودوت کمبوجیه را 
جانشــین خردمند کــوروش می نمایاند و می گوید 
کــه کمبوجیه، معابد مصر را نــه تنها از هر گونه 
دستبرد حفظ می کند، که هدایایی نیز به این معابد 
می بخشد. و تنها معابد بعل که نخست زادگان را 
قربانــی می کردند برچیده شــدند. ایرانیان در ۲۵ 
ســده پیش، حکومــت جهانی ای تشــکیل دادند 
که ایــن حکومت بســیار پیشــرفته تر از حکومت 
جهانی مورد درخواســت «دانتــه آلگیه ری» در 
ســده ۱۴ میالدی بود و اولین شاه ایرانی جهان نیز 
برخالف موهومات هــرودوت کمبوجیه خردمند 
فرزند کوروش بــزرگ بود. ایرانیان بعد از برچیدن 
حکومت هــای منطقــه ای با در دســت داشــتن 
اندیشــه ای روز آمد به فکر تنظیمــات اجتماعی، 
سیاســی و اقتصادی این حکومــت جهانی اقدام 
کردند و بــرای این منظور بــرای مناطق مختلف 
با فرهنگ هــای متنوع قوانینی براســاس فرهنگ 
همان مناطق، به وســیله دانشمندان آن مناطق و 
البته با در نظر داشتن اصل «ارته» که گیتیانه شده 
اشــون مزدایی است، تدوین و ابالغ کردند.  که این 
قوانین به هر صورت نباید خارج از مســیر راستی 
و اصل اساســی «اشــون» مینوی زرتشتی یا دات 
زمینی حاصل از آن بوده باشــد که در سه عرصه 

دینی، سیاســی و اجتماعی باعث جلوگیری از زور 
می شــده اســت؛ به همین دلیل اجــرای آن باعث 
ظهور انســان و دنیایی بهتر می شــده است. پس 
آنجایی را که داریوش می گوید «نیزه مرد پارسی را 
تا دوردست بردم» شاید این گونه هم بتوان خواند 
کــه در کل این حکومت جهانی، قانون راســتی را 
اجرا کردم؛ زیرا نیزه نماد راستی در دین مزدایی و 
کمان نماد دین مهری اســت و...». که این قوانین 
به هر صورت نباید خارج از مســیر راستی و اصل 
اساسی «اشــون» مینوی زرتشــتی یا دات زمینی 
حاصل از آن بوده باشــد که در ســه عرصه دینی، 
سیاسی و اجتماعی باعث جلوگیری از زور می شده 
است؛ به همین دلیل اجرای آن باعث ظهور انسان 
و دنیایی بهتر می شــده اســت. پس آنجایی را که 
داریوش می گوید «نیزه مرد پارسی را تا دوردست 
بردم» شــاید این گونه هم بتــوان خواند که در کل 
این حکومت جهانی، قانون راســتی را اجرا کردم؛ 
زیرا نیزه نماد راســتی در دین مزدایی و کمان نماد 

دین مهری است و...».
  و وقتــی داریــوش می گویــد «بــه خواســت 
اهورامزدا، این ســرزمین ها به قانــون من احترام 
گذاشتند»؛ یعنی این قوانین وضع شده را پذیرفتند 
که دارای ارزش اساســی سیاســی است که تنها 
بعد از ســده هجدهم میالدی قابل درک است! و 
به   دلیل همین رضایت اســت کــه حتی در زمان 
آشــفتگی اوضاع و بعد کشــتن بردیا، هیچ یک از 
مناطق غیر ایرانی شــورش نکردند؛ بلکه شورش 
اساســی و سهمگین تر از همه در پارس و ماد بود 

و بعد بلخ.
 در همین مسیر تولید و تأسیس تنظیمات جدید 
اســت که مفاهیم جدید بســیاری از جمله مانند 
مفهوم دات، به صــورت غیر قابل ترجمه از زبان 
ایرانی به زبان های دیگر راه یافت. بعد از تســلط 
ایرانیان بر مصر، خــط هیروگلیف آرام آرام میدان 
را ترک می کند و خط مصــری دموتیک جایگزین 
آن می شــود. ضرب ســکه در مصر در این زمان 
آغاز می شود. قراردادها که تا این تاریخ به صورت 
یادداشت بوده اســت، به صورت دوطرفه تنظیم 
می شود. به نظر می رسد آغاز نظام قانونی جهان 

باستان را باید از زمان هخامنشیان دانست.
 ســاخت آبراهــه در مصر با عــرض ۳۰ متر و 
طول صــد کیلومتــر در مصر خود نشــان دهنده 

عالقــه ایرانیــان بــه آبــادی نه تنها ایــران بلکه 
سراسر جهان بوده اســت. در این دوره بر تجارت 
بــرده در مناطق تحــت حاکمیت ایــران مالیات 
ســنگینی بســته شــد. حقوق زنان و مردان برابر 
بوده اســت و آنچه یونانیان درمــورد زنان ایران 
در دوره هخامنشــی گفته اند یا دروغ بوده اســت 
یا در حالت خوش بینانه، نشــان دهنده شأن زن در 
دیدگاه آنــان و از روی نادانی بوده اســت. چنان 
کــه همه موارد گفته شــده از ســوی هرودوت و 
دیگران، امــروز مردود اعالم شــده اســت برای 
نمونه «گواه موقعیت مســتقل بانــوان درباری، 
اســتفاده آنان از مهرهای شخصی و توانایی شان 
برای صــدور فرمان به مأمــوران خود به صورت 
نامه است. آنان آشــکارا امکانات اداری مشابهی 
با امکانات شاهنشاه و «پرنکه» در اختیار داشتند. 
زنان قاعدتا بر زمین هایشــان نظارت کامل داشتند 
و...». همچنیــن ازدواج با محارم نیز با اســتناد به 
مدارک، امروزه رد شده اســت. برای نمونه وقتی 
هرودوت می گوید کمبوجیه با خواهرانش ازدواج 
کــرد، خود تصریح می کند کــه: «این گونه ازدواج 
با محارم در پارس ســابقه نداشت و کمبوجیه از 
مغان کســب تکلیف کرد و آنان گفتند در قوانین 
پــارس چنیــن نکتــه ای نیست. نویســنده کتاب 
داریوش دادگر، اعتقاد دارد که هرودوت این مورد 
ازدواج با محارم را از فراعنه گرفته و به پارســیان 

نسبت داده است.
 هخامنشیان بعد از وضع، ابالغ و اجرای قوانین 
برای هــر منطقه مشــخص فرهنگی، به بســط 
جاده هــای مواصالتی در سرتاســر این حکومت 
جهانــی که قبــال فقط در محــدوده ای کوچک و 
برای کاربرد نظامی احداث می شدند، اقدام کردند 
و با توجه به رفع جنگ های منطقه ای و همچنین 
امنیــت راه ها و سیســتم مالیات گیری منصفانه و 
دقیق، سیستم قضائی محکم، حفر قنات و... همه 
این امور دست به دست هم داده، باعث شکوفایی 
اقتصادی شدند، به نحوی که نخستین بانک ها در 
جهان، در این دوره ظاهر شــدند. برای نمونه «در 
سال ۱۸۸۹ میالدی در شهر مگنزی کتیبه ای کشف 
شــد که گیرنده این نامه مردی احتماال پارسی به 
نام «بغ داد» بــود. داریوش در این نامه بغ داد را 
به خاطر آنکه نهال هــای میوه را از ایران زمین به 
آناتولی برده و آنجا پرورش داده، تشــویق می کند 

و می ستاید» یا «براساس اسناد مکتشفه بازرگانان 
ایرانی در مصر هســتند». از آنجایی که نشانه ثبات 
و شــکوفایی اقتصادی، ثبات ارزش پول است، از 
زمان داریوش تا پایان عصر هخامنشــی در حدود 
دویست ســال، خلوص، وزن و شکل دریک ثابت 
ماند... . در زمان اردشــیر اول تمام دستمزدها به 
صورت نقدی پرداخت می شــده است. نخستین 
ظهور و مفهوم بانک در جهان باســتان، در زمان 
هخامنشیان است؛ یعنی شــهروندان هخامنشی 
می توانســتند در شــهری پول خود را به یک دفتر 
«موراشــو» (نوعــی بانک) بســپارند و با دریافت 
رســیدی به شــهر دیگر بروند و آن را نقد کنند... . 
در بانک اگیبی حتی مفهومی مانند اعتبار شناور و 
حساب جاری نیز وجود داشته و لوح های رسیدی 
که بانک به مشــتریانش تحویل می داد، کهن ترین 
نمونه از چک بانکی محســوب می شــود و جود 
کاروانســراها در هر چهار فرســنگ برای آسایش 
بازرگانان و تأمین امنیت آنها، تا آن روز، در جهان 

سابقه ای نداشت. 
 اینکه چرا بعد از هخامنشیان ایرانیان نتوانستند 
در همان حد قد راست کنند، به نظرم روشن است 
و فقط کافی اســت تا نگاهی به صورت تقویمی 
به وقایع بعد از هخامنشــیان بیندازیم که همیشه 
از چهار سو در فشــار و دفاع بوده ایم و چه بسیار 
بارها که در دفاع هم ناتوان ماندیم، شکســتیم و 
دهه ها و حتی سده ها طول کشید تا دوباره قامت 
راست کنیم؛ اما اینکه بشود درخشش ایرانیان در 
بیست و پنج سده پیش و خدماتی را که به بشریت 
در آن مقطــع از تاریخ کرده اند، بررســی کنیم، به 
حتم نیازمند نوشــتن چند ده کتاب خواهیم بود تا 
به درستی از عهده بر آییم؛ ولی از آنجایی که اعتقاد 
داریم «گذشــته هرگز نمرده است و گذشته هنوز 
نگذشــته اســت» و همچنین به گذشــته نیازمند 
هســتیم تا بر عقل ما نــور بیفکند تــا در تاریکی 
سرگردان نشــویم. این نوشته صرف تذکری است 
که راه درست از در تنگی می گذرد که این در تنگ 
بر مسیر خوانش تاریخ ایستاده است. و تا نتوانیم 
تاریخ خود را درســت بخوانیم، تــا در ناحیه نظر، 
تولیــد مفهوم نشــود و در دایره عمــل نیز همت 
نکنیم، به ســخن دیگر، تا زمانــی که نتوانیم زبان 
خود را به پشتوانه اقتصاد مادی و معنوی تقویت 

کنیم، چشم اندازی متصور نیست.
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