
آیا تخت جمشید نشانه ظلم و هخامنشیان نماد پلیدی هستند!؟

این بنایی است که سی قرن بپاست
سند قدمت ملیت ماست

فلکش دست به ترکیب نبرد
روزگارش نتوانست سترد

بر پایه گل نبشــته هایی که از تخت جمشــید به 
دست آمده، مردان و زنانی که ساخت این بارگاه را 
به دوش کشــیدند کارگرانی از کشورهای گوناگون 
بودند که افزون بر دســتمزد ماهانه، توشه )بن( نیز 

دریافت می کردند.
هاید ماری کخ در رویه های ۶۱ و ۶۲ کتاب »از 
زبان داریوش« دراین باره می نویسد: »مزد کارگران 
عمدتا به صورت جنســی پرداخت می شــد... همه 
کارگرانی که حداقل جیره را می گرفتند به عناوین 
و مناســبت های مختلف »اضافه درآمد« داشتند... 
به این پــاداش باید جیــره ویــژه ای را که دیوان 
اداری به نام »کمک شــاهانه« به کارگران می داد 
افزود. هم چنین عالوه بــر این اضافه پرداخت های 
مشــخص و همیشگی، جیره ای وجود داشت که به 

آن »پیش کشی« می گفتند.«
به گفته اومســتد نیز در رویه ۲۴۱ کتاب تاریخ 
شاهنشــاهی هخامنشــی، »زنان و دختران برابر با 

مردان٬ دستمزد می گرفتند«.
آنان با پیشــه هایی چون سنگ سابی، رنگرزی، 
دوزندگی، آشــپزی و... گاه بر مــردان در کارگاه ها 
سرپرســتی داشــته، هم چنین از پنج ماه مرخصی 
زایمان و حق شــیر برخوردار بودنــد. ویژگی های 
برجسته و ممتاز تخت جمشید را افزون بر دستمزد 
کارگــران در بخش های دیگری نیــز می توان دید. 
آن جا که این سازه  دارای کهن ترین و پیشرفته ترین 
سامانه فاضالب جهان بود. به گفته باستان شناسان، 
هخامنشیان داالن زیر زمینی به درازای دو هزار متر 
برای بیرون راندن آب های روان ساخته بودند. آنان 
برای این کار، گاه زمین را ۹ متر کنده و ســنگ ها 

را تراش می دادند. یک شــاخه ایــن آبراهه از زیر 
کاخ آپادانا به ســمت کاخ صد ســتون می گذشت 
و شــاخه ای دیگــر از کاخ تچر به ســمت جنوب 
خاوری کشیده شده بود. هم چنین برای جلوگیری 
از انباشته شــدن آب هنگام بارندگی، ناودان هایی 
ســفالی در بســیاری از کاخ های تخت جمشــید 
جانمایی شده بود که آب را به سمت داالن ها روان 

می کرد.
بــه باور کامیــار عبدی، تخت  جمشــید دارای 
سه ســاختار گونه گون آب گردانی بود. یک سامانه 
که آب را از باالی کوه هــای پیرامون به آب انبار ها 
برای نوشــیدن و شست و شو می فرستاد. دو سامانه 
دیگر نیز برای فاضالب و پس زدن آب باران به کار 
گرفته می شد. ســامانه سرمایشی و گرمایشی یکی 
دیگر از شــگفتی های تخت  جمشید است. مهرازان 
)معماران( ایرانی با ســاختن بام های بلند و چوبی، 
دیوار های خشــتی با الیه  های گــچ، در های پهن و 
پنجره های بسیار، همراه با پوشش جنگلی گرداگرد 
این تختگاه، زمینه هوای خنک در تابستان و هوای 

گرم در زمستان را فراهم آورده بودند.
روش و مشی کشــور داری هخامنشیان نه تنها 
در تخت جمشــید کــه در دادگســتری، بازرگانی، 
راه و ترابــری و.... آنان نیز نمایان اســت. به گفته 
رخدادنگارانــی چــون هرودوت و گزنفــون، داد و 
دادگری در ایران از جایگاه ارزشــمندی برخوردار 

بود تا جایی  که تورات نیز از آن یاد کرده است.
چنان که داریوش هخامنشــی پس از رسیدن به 
تخت شاهی بی درنگ فرمان داد آیین های دادرسی 
ایران و کشور های دیگر را گردآوری کرده، دات نامه 
)قوانین( نوینی برآمــده از آیین ها، باورها، فرهنگ 
بومــی و دین هر ســرزمینی و البتــه هماهنگ با 
فرمان های شــاهانه بنویســند. از این رو در روزگار 
هخامنشــیان دو دســته دات نامه )قوانین( نوشته 
شــد، یکی برای سرزمین های آریایی مانند ماد ها و 
پارس ها و دیگری برای ایرانیانی مانند مصری ها، که 
این نگرش خود گویای آزاد اندیشی و مردم ساالری 

هخامنشیان است.

بر پایه دات نامه هخامنشــیان هر بزه ای دادگاه 
ویژه خود را داشــت و دات هــای )قوانین( کیفری، 
دینی، جنــگ آوری و مدنی از یکدیگــر جدا بود. 
دادوران )قاضیــان( برای بار نخســت فرمان مرگ 
نمی دادند و کارهــای خوب بزهکاران را در کاهش 
مجازات آن ها برمی شمردند. هم چنین بزهکاران نیز 
می توانســتند از وکیل و رایزنی در این زمینه بهره 

ببرند.
حســن پیرنیا در رویه ۱۱۹ کتــاب تاریخ ایران 
باســتان درباره نگاه ویژه شــاهان هخامنشــی به 
دادرســی و دادوری این گونه یاد می  گوید: »یکی از 
قضات آن زمان موســوم به سی ســام  نس از کسی 
رشــوه گرفت و حکمی بر خــالف حق صادر کرده 
بود، کمبوجیه ) دومین پادشــاه هخامنشی ( حکم 
اعدام او را صادر کرد و امر داد تا پوســت او را کنده 
و روی مسند قضاوت انداختند و پسرش که بعد از 
او قاضی شد روی همان مسند قضاوت کند و فرجام 

پدرش را بیاد داشته باشد«.
این داســتان شــاید با اندکی زیاده گویی همراه 
باشــد اما نشــان دهنده جایگاه بلنــد دادگری در 
کشــورداری هخامنشــیان اســت کــه بی گمان 
فرمانروایی آنان بر نیمــی از جهان کهن برآمده از 

همین روش و نگرش بوده است.
به گواه رویدادنویســان، ســازمان راه و ترابری 
هخامنشیان نیز بسیار پیشــرفته  بود، زیرا آنان به 
درستی می دانستند، کامیابی شهروندان یک کشور 
بر بنیاد بازرگانی، کارآفرینی و درآمد زایی است که 
در ایــن فرآیند، راه ها جایگاهی شــگرف دارند. به 
همین شوند شاهان هخامنشی به ویژه داریوش به 

جاده سازی و بهسازی آنها پرداختند.
 راه شاهی یکی از شــاهراه های نامور جهانی و 
برآیند دانش و بیش راه سازی هخامنشیان است که 
با درازای ۲۶۹۹ کیلومتر از شــوش، تخت جمشید 
و پاســارگاد گــذر کرده، تا لیــدی در کنار دریای 
مدیترانه کشیده شده بود. در این جاده برای خواب 
و خوراک مســافران، رســاندن پرشــتاب نامه ها و 
پیام ها و جابجایی اسب های چابک هر ۲۴ کیلومتر 
یک چاپارخانه یا کاروانســرا ســاخته شــده بود. 
هم چنین در این چاپارخانه ها پیک های ویژه شاهی 

نیز همیشــه آماده جایگزینی بودند تا رویدادهای 
سراسر کشور در اندک زمانی به گوش شاه رسانده 
شــود. راه ها که سنگفرش بوده و با قیر اندوده شده 
بود، نگهبانانی نیز داشتند که خویشکاری)وظیفه( 

آنان پاسداری از جان و دارایی مسافران بود.
با اســتواری می توان گفت که اگر هخامنشیان 
بیش از ۲۰۰ ســال در یک درازا و پهنا از دره سند 
تا کرانه هــای مدیترانه فرمان  راندنــد بی گمان بر 
بنیاد فرهنگ و تمدن و انجام کارهای زیربنایی در 
راستای شــکوفایی و بالندگی و آرامش و آسایش 
مردمانشان بوده اســت، چرا که امویان و ایلخانان 
مغول نیز در ایران از شمشیر بهره فراوان بردند اما 

بیش از یک سده تاب نیاوردند.
بنابر آن چه گذشــت ۵۱۸ ســال پیش از میالد 
هخامنشــیان با دوری جستن از برده داری، تنها به 
کمک کارگران مزدگیر و در پیش گرفتن ساز و  کار 
بیمه ای پیشــرفته که نه تنها در گذشــته که برای 
امروز نیز بی همتا و ستودنی است، تخت جمشید یا 

شهر پارسه را برافراشتند.
این در حالی است که رومی ها سال ۷۰ میالدی 
کولوســئوم که امــروزه کهن تریــن و بزرگ ترین 
تاالر نمایش جهان نامیده می شــود را ســاختند تا 
شهروندانشــان با دیدن جنگ تن بــه تن بردگان 
یا نبــرد با جانوران درنده که فرجام آن کشــتن و 

خونریزی بود بخندند و خوش بگذرانند. 
ســده ها پیش از آن نیز دیوار چین و اهرام مصر 
که اینک نماد فرهنگ و شــکوه کشورشان و مایه 
نازش مردمان شــان به شمار می آیند، تنها به دست 
بردگان ساخته شد که گاه جان خود را نیز در این 

راه از دست می دادند.
به همین شوند است که گیرشمن در رویه ۱۷۵ 
کتــاب »ایران از آغاز تا اســالم« به گفته هرودوت 
دربــاره منش هخامنشــیان می گوید: »پارســیان 
نه معبد داشــتند و نه قربانگاه و نه مجســمه های 

خدایان«.
یادمان باشــد پایه گــذار دودمان هخامنشــی 
کورش بزرگ اســت که فرمان یا استوانه او تنها از 
آزادی، برابری، دوستی، و نکوهش برده داری سخن 
می گوید: »بدون جنگ وارد بابل شــدم، برده داری 

را برانداختم و اجازه دادم همه در پرســتش خدای 
خویش آزاد باشند، فرمان دادم تمام نیایش گاه هایی 
که بســته بود را بگشایند، نگذاشتم رنج و آزاری به 
مردم این شــهر وارد آید، خانه هایی که خراب شده 
بود را از نوســاختم و همه مردم را به همبستگی و 

صلح و آرامش فرا خواندم«.
حال آن که پادشــاهان پیش از او در فرمان های 
خود تنها از ویرانی و کشــتار سخن گفته، مردمان 
شکســت خورده را کوچک می شمردند. چنان که 
۶۴۵سال پیش از میالد آشوربانی پال، هنگامی که 
شــوش پایتخت ایالم را به چنــگ آورد، چگونگی 
پیــروزی خود را در ســنگ نگاره ا ی این   گونه بازگو 
کرده است: »من، شــوش، شهر بزرگ و مقدس را 
به خواست خدایان آشور گشودم. من وارد کاخ های 
معبد شــوش شــدم و هر آنچه از سیم و زر و مال 
فراوان بود، همه را به غنیمت برداشــتم. من همه 
آجرهای زیگورات شــوش را که با ســنگ الجورد 
تزئین شده بود، شکســتم. من تمامی معابد عیالم 
را با خاک یکسان کردم، شهر شوش را به ویرانه ای 
تبدیل کردم و بر زمینش نمک پاشــیدم. من همه 
دختران و زنان را به اسارت گرفتم. از این پس دیگر 
کســی، صدای شادی مردم و سم اسبان را در ایالم 

نخواهد شنید.«
پیش از او آشورناصیر پال دوم نیز در سال ۸۸۴ 
پیش از میالد می گوید: »ســه هزار نفر از اســیران 
را زنده، زنده در آتش ســوزاندم، حاکم شــهر را به 
دست خودم زنده پوست کندم، بسیاری را در آتش 
کباب کردم ودست وگوشت و بینی زیادی را بریدم 
و هزاران چشم را از کاسه و هزاران زبان را از دهان 

بیرون کشیدم«.
از این رو هر ســه کتاب  آســمانی او را ستایش 
کرده انــد، چنان که در تورات ۲۳بار مانند »ســفر 
اشــعیا باب ۳۴ و ۴۵« و »بــاب ۱۰ دانیال نبی« 
نام وی آمده و تنها غیر یهودی اســت که مســیح 

»رهاننده« نامیده شده است.
هم چنین عالمه طباطبایی در تفســیرالمیزان، 
موالنــا ابوالکالم آزاد، ابوعلی  مودودی اندیشــمند 
اسالمی پاکســتان، عبدالمنعم النمر و صابر صالح 
زغلول از کارشناسان دینی مصر، آیت اهلل صانعی در 

تفســیر الحقایق، آیت اهلل مکارم شیرازی در تفسیر 
نمونه و عالمه نورالدیــن ابطحی در کتاب ایرانیان 
در قرآن، براین باورند کورش همان ذوالقرنین است 

که در سوره کهف از آن یاد شده است.
اکنون باید پرســید براستی تخت جمشید نشانه 
»ظلم« و هخامنشــیان »نماد پلیدی و کشــتار« 

هستند؟
درحالــی که امروزه، کشــورها بیش از پیش به 
جایگاه کارساز ملی گرایی پی برده  با دست کاری در 
تاریخ، نکات تاریک گذشته کشور خویش را پنهان 
کرده در پی »هویت سازی دروغین« هستند و گاه 
از جابجایی مرزها سخن می گویند ما چرا به آسانی 
پیشینه ســرافرازانه خود را نکوهش کرده و بخشی 

از تاریخ کشورمان را به هیچ می  انگاریم.
ایران دارای تاریخی پیوســته و کهن اســت که 
در تار و پود فرهنگ، هنر، ادبیات و اندیشــه مردم 
این سرزمین ریشــه دوانیده، و بی گمان دستاورد 
آن ایرانیت و اســالمیت است. برجسته ترین پیامد 
برخــورد دوگانه با تاریخ و فرهنــگ ایران پرورش 
نســلی اســت که نه ایران را خوب می شناســد و 
نه اســالم را به درســتی می فهمد و از سوی دیگر 
پدیــداری پان هــا و جداخواهانــی اســت که در 

ایران ستیزی گستاخ تر شده اند.
نظامی گنجوی سده ششم هجری ایران دوستی 
و باور بــه ایران را به زیبایــی در این چامه یادآور 

شده است:
همه عالم تن است و ایران دل

نیست گوینده زین قیاس خجل
چون که ایران دل زمین باشد

دل ز تن به بود یقین باشد
یاری نامه :

از زبان داریوش، هاید ماری کخ
تاریخ هخامنشیان، ا.ت. اومستد
ایران از آغاز تا اسالم، گیرشمن

تاریخ ایران باستان، حسن پیرنیا
جهانداری داریوش هخامنشــی، علی رضا شاپور 

شهبازی
ایرانیان عصر باستان، ماریا بروسیوس

ایران در شرق باستان، ارنست هرتسفلد

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:
نظر جامعه مدرسین و مراجع تقلید بر مسدود کردن 

فضای مجازی نیست
رئیس شــورای عالی جامعه مدرســین حوزه علمیه قم گفت: ولنگاری های 
فضای مجازی باید مدیریت شــود اما صراحتاً می گویم که نظر جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم و مراجع عظام تقلید بر مســدود کردن این فضا نیست و نباید 

جلوی فضای مجازی گرفته شود.
به گزارش ایسنا، سید هاشم حسینی بوشهری در دیدار با محمدباقر قالیباف، 
رئیس مجلس شــورای اسالمی، اســتاندار و دو تن از نمایندگان قم در مجلس 
شورای اسالمی، کلیدی ترین عرصه فعالیت مجلس را عرصه قانونگذاری دانست 
و قانونگذاری صحیح را اصلی حاکم در حل مشــکالت کشــور ارزیابی کرد و با 
اشاره به اهمیت فضای مجازی و مدیریت آن، نظر مراجع عظام تقلید و جامعه 
مدرســین را اســتفاده از فرصت عظیم این بســتر و جلوگیری از تهدیدات آن 

دانست.
حســینی بوشهری جامعه مدرسین را یک نهاد دیر پای حوزوی عنوان کرد 

که در به ثمر نشاندن نهضت امام راحل نقش برجسته ای داشته است. وی ضمن 
تأکید بر لزوم همکاری متقابل بین جامعه مدرســین و مجلس شورای اسالمی 
افزود: جامعه مدرسین در راه خدمت و حفاظت از آرمان های انقالب اسالمی و 
رهبری فرهیخته کشــورمان حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای از هیچ تالشی 

فروگذار نخواهد کرد و تمام توان خود را در این راه، خواهد گذاشت.
رئیس جامعه مدرســین حوزه علمیه قم ضمن اشــاره به بیانات مقام معظم 
رهبری مبنی بــر انقالبی خواندن مجلس یازدهم، تأکید کرد: انتظار داریم این 
مجلس الگویی باشــد برای مجلس در طراز انقالب اسالمی چرا که انتظارات ما 
از ایــن مجلس، با توجه به انقالبی خواندن آن از ســوی مقام معظم رهبری و 

همچنین با توجه به سوابق جنابعالی، بسیار باال است.
وی یکی از کلیدی ترین عرصه های فعالیت مجلس شورای اسالمی را عرصه 
قانونگــذاری عنوان کرد و افزود: قانونگــذاری مهم ترین عرصه فعالیت مجلس 
شورای اسالمی است که به ضمیمه شورای نگهبان تکمیل می شود. قانونگذاری 
اصل حاکم است و در تمامی مشکالت و سیاست های کلی نظام مانند سیاست 
خارجی کشــور در عهد نامه هــا و توافقات بین المللی، در رابطه با مشــکالت 
اقتصادی مانند کســری بودجه و کاهش ارزش پول ملی و... تأثیر گذار است و 

نگاه ها به ســمت مجلس است تا با وضع قوانین مناسب، این مشکالت را مرتفع 
سازد.

امام جمعه قم با اشــاره به مسئله جمعیت، یکی از مشکالت و موانع در سر 
راه افزایش جمعیت را مســئله معیشــت ارزیابی کرد و مشــکالت معیشتی را 
یکی از مشــکالت عمده خانواده ها دانست. وی اقتدار کشور را در گرو جمعیت 
جوان کشور دانســت و اهمیت آن را بیشتر از تسلیحات پیشرفته ارزیابی کرد 
و ادامه داد: مســئله جمعیت، مسئله ای اساسی و کلیدی است و انتظار جامعه 
مدرســین از مجلس انقالبی و حضرتعالی این اســت که در این جهت اقدامات 

مناسبی انجام دهید.
وی در ادامه ضمن اشــاره به لزوم تحول و انقالب در عرصه اداری کشــور 
افزود: باید این پیچ و خم های اداری اصالح شود تا عالوه بر ایجاد سهولت؛ فساد 

و رانت نیز در این زمینه کاهش پیدا کند.
رئیس شــورای عالی جامعه مدرســین موضوع فرهنگ و فضای مجازی را 
دغدغه ای بزرگ توصیف کرد و افزود: ولنگاری های فضای مجازی باید مدیریت 
شــود اما صراحتاً عرض کنم که نظر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و مراجع 
عظام تقلید بر مسدود کردن این فضا نیست و نباید جلوی فضای مجازی گرفته 

شــود زیرا فرصت های زیادی در این فضا وجود دارد که نباید از آن ها غافل شد 
ِمن جمله بحث اشــتغال و اطالع رســانی. نباید این دست آورد بشری نادیده 
گرفته و خود را منزوی کنیم اما این بدان معنا نیست که این فضا را رها گذاشته 

و از آن غافل شد و مدیریتی نسبت به آن صورت نگیرد.
دبیر شورای عالی حوزه های علمیه اشتغال عمومی را مسئله مهمی توصیف کرد 
کــه رهگذر آن قانونگذاری اســت و در ادامه ضمن اشــاره به ظرفیت باالی مجلس 
شورای اســالمی در نظارت بر تمامی ارکان کشور، گفت: مجلس ظرفیت باالیی در 
نظــارت بر ارکان مختلف نظام دارد و حتی دولت نیز تحت چتر نظارتی مجلس قرار 
دارند و نمایندگان نیز باید به جای پرداختن به مســائل جزئی و کم اهمیت، دقت و 
ظرفیت خود را در مسائل کالن نظام قرار دهند چرا که با حل مسائل کلیدی، مسائل 

جزئی نیز حل خواهد شد.
حســینی بوشهری در زمینه ویروس کرونا اظهار کرد:  خوشبختانه همگان حتی 
مخالفین واکســن نیز نسبت به مسئله سالمت مردم اهمیت قائل اند و تنها اختالف 

در روش و شیوه هاست.
وی در پایان ضمن اشــاره به اهمیت تقویت قانون مــداری در میان مردم، لزوم 
بهره گیری مجلــس از ظرفیت باالی حوزه علمیه در مســیر قانون گذاری را مورد 

تأکید قرار داد.
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رئیس پلیس پایتخت از کشــف ۳۵۳ قبضه سالح جنگی و شکاری در ۶ ماهه 
اول امســال خبر داد. ســردار حســین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره خرید و فروش اسلحه در پایتخت و در 
مقابل اقدامات پلیس برای جلوگیری از این موضوع، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی 
که به طور جد دنبال می کنیم و واقعا خط قرمز ما اســت، بحث استفاده و حمل 
ســالح است. وی افزود: به طور مرتب طرح های مختلفی را برای این منظور اجرا 
می کنیم، در ۶ ماهه اول سال ۳۵۳ قبضه سالح جنگی و شکاری کشف و متهمان 

مربوط به این پرونده ها را دستگیر کردیم...

شــکایت های قانونی در صورتی که در رده بندی قرمز قــرار گیرند به عنوان 
تهدید کننده انتخابات در عراق قلمداد می شوند و اینک نتایج انتخابات زودهنگام 
پارلمانی ۲۰۲۱ این کشور، در انتظار صدور حکم قضایی درباره ۱۰ شکایت قانونی 
رده قرمز هســتند. به گزارش ایرنا، شکایت ها یا اعتراضات قانونی که در رده قرمز 
گنجانده می شــوند می توانند مشــروعیت انتخابات را زیر سوال برده و کل نتایج 
را ابطال کنند یا در کمترین تاثیر آن، نتایج اولیه اعالم شــده توســط کمیسیون 
عالی مستقل انتخابات را تغییر دهند. کمیسیون عالی مستقل انتخابات با رد اکثر 

اعتراضات به نتایج...

 مجازات سنگین
 در انتظار فروشندگان اسلحه 

  

نتایج انتخابات عراق
 در انتظار حکم قضایی

گزارش »مردم ساالری« از آخرین موضع گروه ویژه اقدام مالی

ایران در لیست سیاه 
FATF باقی ماند

نیوزویک بررسی کرد

ناکامی  تحریم های آمریکا در تطمیع ایران

سیدحسن خمینی: 
همه باید به سمت گفت وگوی باهم

 حرکت کنیم
یادگار امام)ره( با بیان اینکه با اشــغال فلسطین جگر اسالم چند پاره شد، گفت: اگر منتظر 
رســیدن روزی هستید که هیچ شیعه سنی ُکش و سنی شیعه ُکشی در دنیا پیدا نشود، به این 

زودی نخواهد بود اما باید به آن سو حرکت کنیم و...
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اشکان زارعی

هفدهم ربیع االول سالروز والدت حضرت ختمی مرتبت 
محمدمصطفی)ص( و میالد حضرت امام جعفرصادق)ع( 

برعموم رهروان راهشان مبارک باد

نخست وزیر اسرائیل برای چانه زنی درباره ایران و سوریه به سوچی رفت

دیدار پوتین و بنت پشت درهای بسته 
تل آویو دنبال اقناع کرملین درباره ارجاع پرونده اتمی ایران  به شورای امنیت است

ری
اال

س
م 

رد
 :م

رح
ط


