
22  Page22 p1386 شماره 956- (سال نوزدهم) جمعه  18  آبان   ماه

«سياوش اوستا»

در سال 1892 در روستائى نزديك 
شهر تنسى آمريكا فرزندى به دنيا 
آمد كه پدر خود را در دوازده سالگى 
از دست داد و به همراه چهار فرزند 

ديگر همگى يتيم شدند.
ــاله بود كه  ــر چهارده س ارل پالم
خانه و كاشانه را رها كرده و سوگند 
ــى به زادگاهش باز  ياد كرد هنگام
خواهد گشت كه يك ميليون دالر 

پول داشته باشد.
وى به كاليفرنيا رفته و به عنوان 
مكانيك هيدروليك مشغول به كار 
شده و آنگاه كه حقوق ماهيانه اش 

به 100 دالر رسيد ازدواج كرد.
ــس از چندى به تگزاس رفته و  پ
ــك كمپانى نفتى در  ــا در ي در آنج
امور بتون سازى و توليد سيمان به 

كارگرى خود ادامه داد.
ــازى چاه  وى در رابطه با بتون س
هاى نفت شيوه محكم و منحصر 
ــت  به فردى را ابداع كرد كه توانس
ــك كمپانى در  ــود را به ي ابداع خ
تگزاس بفروشد و هنگامى كه 32 
سال بيشتر نداشت توانست با همان 
كمپانى كه كارگرى را در آنجا آغاز 
كرده بود شريك شود و با همكارى 
ــراكت صاحب كاران سابقش  و ش
ــون اويل ويل  ــى برت كمپانى هال

سيمانتيك را پايه گذارى كند.
وى كه در سال 1919 در داالس 
ــركت هاليبرتون را بنام خودش  ش
ــيس نموده بود پس از چندى  تأس
ــكارى با كمپانى  ــد تا هم بر آن ش
ــذارد و  ــيمان و نفت را كنار بگ س
سرمايه گذارى هايش را در همان 
شركتى كه بنام خودش بود دنبال 

كند.
و  ــاختمانى  س ــى  نفت ــركت  ش
ــون امروزه يكى  مخابراتى هالبيرت
ــى هاى جهان  از بزرگترين كمپان
ــاره كره زمين  ــت كه در پنج ق اس
از آمريكا و اروپا گرفته تا استراليا و 
كره شمالى و ليبى و سوريه و ايران 
ــودان قراردادهاى چند ميليارد  و س

دالرى را دنبال مى كند.
ــا 1998 ديك  ــال 1996 ت از س
ــن كمپانى  ــر عامل اي ــى مدي چين
بوده و سياستمداران بزرگ آمريكا 
چون جرج بوش و خانم رايس نيز 
جزو سهامداران كمپانى هاليبرتون 

هستند.
اين شركت از دوران محمدرضاشاه 
ــغول به كار بوده و از  در ايران مش
فرداى انقالب عليرغم همه جار و 
جنجال هاى خبرى و درگيرى هاى 
ــى و غيره، فعاليت هاى چند  سياس
ميليارد دالرى خود را در ايران دنبال 

كرده است.
ــال  ــال و س هر چند در بهار امس
ــرد كه فعاليت هاى  پيش اعالم ك
خود را در ايران تمديد نخواهد كرد 
اما زير پوشش شركت هائى كه در 
دبى و كيش و تهران تشكيل شده، 
كمپانى هالى برتون همچنان دستى 

در نفت ايران دارد.
شركت هالى برتون كه از مقاطعه 
ــت  ــى ارتش آمريكاس كاران اصل
قراردادهاى سنگينى را با پنتاگون، 
ــته و  ــرال الكتريك داش ــا، جن ناس
شريك اصلى صادرات نفت عراق 
نيز هست و ساالنه با ارتش آمريكا 
حدود 5 ميليارد دالر قرارداد كارى را 

به انجام مى رساند.
از هنگام روى كار آمدن احمدى 
ــالش دولت جديد در حذف  نژاد، ت
ــت و تاكنون  هالى برتون بوده اس
در چند مورد پرونده هاى رشوه در 
ــده كه  دادگاه هاى ايران مطرح ش
ــد كه هالى  در يكى از آنها ثابت ش

ــون تومان  ــون مبلغ 600 ميلي برت
براى امضاى قراردادى در ايران به 
مقامات اين كشور رشوه داده است. 
مثل همين پرونده ها در خود آمريكا 
نيز توسط برخى از سناتورها مطرح 

شده است.
ــمن نماينده  ــاى هنرى واكس آق
كنگره آمريكا طى نامه اى به ديك 
چينى پرداخت رشوه هائى در سال 
هاى 95 تا 2000 به مقامات ايرانى، 
ليبيائى، كره شمالى، سودان و سوريه 
را در جهت امضاى قراردادهاى چند 
ميليارد دالرى مطرح كرده است و 
سناتور فرانك لوتنبرگ نيز در رابطه 
با پرداخت رشوه به ايرانيان مواردى 

را مطرح كرده است.
ــژاد پس از طرح  دولت احمدى ن
ــوارى از  ــوه خ ــاى رش ــده ه پرون
طريق هالى برتون، عين قراردادها 
ــته به سپاه  را به يك كمپانى وابس
ــركت خاتم  ــداران با عنوان ش پاس
ــاء واگذار كرد. پيش از آن نيز  األنبي
ــركت ملى حفارى ايران تالش  ش
ــرده بود تا جايگزين هالى برتون  ك

در ايران بشود.
ــال 2000  ــه از س ــى ك در صورت
ــمى  كمپانى هالى برتون دفتر رس
ــى و نه در كيش  ــود را نه در دب خ
بلكه در تهران باز كرده است و كل 
ــود را از آمريكا به دوبى  كمپانى خ
ــت تا دچار تحريم  منتقل نموده اس
ــادى آمريكا عليه ايران  هاى اقتص
ــود  ــورهاى منطقه نش و ديگر كش
اما آقاى خادمى عضو هيئت مديره 
ــركت ملى حفارى ايران معتقد  ش
است كه كالً هالى برتون طى 27 
ــته با دريافت ميلياردها  سال گذش
دالر كارهاى خود را هرگز به پايان 

نبرده است.
آقاى خادمى مى گويد كه هرگاه 
ــد  ــراردادى به پايان خود مى رس ق
شركت هالى برتون با طرح مسائلى 
سياسى از اتمام كارها خوددارى مى 

كند.
ــاه به هالى  ــارى 20 چ مثالً حف
برتون واگذار شده بود كه طى پنج 
ــاز از آن به پايان  ــال هنوز 15 ف س
ــيده لذا دولت قرارداد با هالى  نرس
برتون را فسخ كرده و كار را به سپاه 
و شركت ملى حفارى ايران واگذار 
كرده است. پيش از روى كار آمدن 
ــتاى  احمدى نژاد قرار بود تا در راس
ــا كمپانى  ــاى ايران ب همكارى ه
ــل  هالى برتون و كمپانى هاى ش
ــال گاز ايران از طريق تركيه  و توت
به اروپا منتقل شود و يكى از بانك 
هاى فرانسوى نيز سرمايه گذارى 
ــن عمليات را به عهده بگيرد. اما  اي
ــا روى كار آمدن دولت جديد اين  ب
پروژه ناكام مانده و بانك فرانسوى 
حاضر نشد با بودن احمدى نژاد اين 

سرمايه گذارى را دنبال كند.
ــداران از  ــپاه پاس تحريم اخير س
ــوى آمريكا بيانگر همين مسئله  س
ــد در غير اين  جنگ نفتى مى باش
ــداران به عنوان  ــپاه پاس صورت س
ــركوب و  ــك نيروى نظامى و س ي
ترويج تروريسم از هنگامه تأسيس 
ــت و  تا به امروز تغييرى نكرده اس
ــال  ــه آمريكا پس از 27 س اين ك
ــم آن افتاده به  امروز به فكر تحري
ــئله كمپانى هالى  خاطر همين مس
ــوان غول  ــت كه به عن برتون اس
انرژى جهان، شركت خاتم األنبياء 
سپاه با او وارد رقابت شده است و نه 
تنها قراردادهاى ايران، بلكه سوريه، 
سودان، كره شمالى را نيز آرام آرام 

از دست هالى برتون درمى آورد.

جنـگ نفتى 
خاتم األنبيا با 
هالى برتون!!

مرى بويس
خانم پروفسور مرى بويس در نامه ى مورخ 25 

سپتامبر 2001 به نويسنده نوشته است:
«همايون عزيز

همه پذيرفته اند سلوكيان نخستين كسانى بودند 
ـ كه ابتكارى  ــمارى را  كه مفهوم مبدأ در گاهش
ـ ابداع كردند. از آغاز سده  ــان و عملى بود  درخش
بيستم آشكار شد اشكانيان، پس از راندن سلوكيان 
از ايران و تثبيت شاهنشاهى اشكانى، مبدأ خود را 
ـ البد همان سالى  كه برابر با سال 247 پ. م بود 
كه اشكانيان در پرتوه واقع در شمال شرقى فالت 
ـ اعالم داشتند. در طول  ايران به قدرت رسيدند 
فرمانروائى اشكانيان، بر طبق اندك شواهد موجود، 
ايرانيان اين مبدأ را براى تاريخگذارى خود بكار 
مى بردند. مردم غير ايرانى تابع آنان، مانند يونانيان 
ــلوكى  و بابليان، آزاد بودند تا هم چنان از مبدأ س
استفاده كنند. در اسناد بابلى بازمانده از آن روزگار 
ــده و هم از مبدأ  ــكانى استفاده ش هم از مبدأ اش
سلوكى. اين اسناد براى تطبيق تاريخ گذاريهاى 

با اين دو مبدأ سودمند.
ــود كه اميدوارم  حال مسئله اى مطرح مى ش
بتوانى راه حلى براى آن پيشنهاد كنى. ساسانيان 
ــند ظاهراً مى توانسته اند  چون به قدرت مى رس

يكى از سه راه زير را انتخاب نمايند:
ـ مبدأ سلوكى را بكار برند.

ـ از مبدأ اشكانى استفاده كنند.
ـ مبدأ خودشان را وضع كنند.

اما هيچ يك از سه راه فوق را نگزيدند. با همان 
روش كهن و دست و پاگير هخامنشيان، كه تاريخ 
رويدادها را با سالهاى جلوسى شاهان خود محاسبه 

مى كردند، برگشتند. چرا چنين كردند؟
شواهد روز افزون حكايت از آن دارد،   
همانگونه كه يارشاطر پيشنهاد كرده ساسانيان 
ميراث خوار هخامنشيان نبوده بلكه وارث اشكانيان 
ــكانيان بمراتب بيشتر از  بوده اند. فرمانروائى اش
حكومت هخامنشيان دوام آورد. در تمام اين مدت 
سرزمين پارس را خاندان هاى كم اهميت محلى، 
كه باجگذار اشكانيان بودند، اداره مى كردند. تمام 
ــكانيان با اين شاهان محلى با مبدأ  مكاتبات اش
ــكانى تاريخگذارى مى شد. بنابراين شاهان  اش
محلى پارس با مبدأ تاريخگذارى اشكانى آشنا بوده 
ــيوه سالهاى  اند. پس چرا از همان آغاز، دوباره ش
جلوسى را مرسوم مى كنند؟ آيا در تمام اين مدت 
ـ كه از  چهار صد و اندى سال حكومت اشكانيان 
آنچه در سرزمين پارس مى گذشت هيچ آگاهى 
ـ ديوانساالران پارسى دو شيوه تاريخگذارى  نداريم 
ــلوكى و  بكار مى برده اند؟ يعنى در آغاز مبدأ س
ــكانى را بكار برده و همزمان از  ــپس مبدأ اش س
سال جلوسى نيز براى تاريخگذارى استفاده مى 
كرده اند؟ (زيرا همانگونه كه پيشنهاد كرده اى) 

سودمندتر و دقيق تر بوده است؟
ــت آوردن شواهد  متأسفانه امكانى براى بدس
ــتر از آنچه موجود است ديده نمى  و مدارك بيش
شود. توجيه مستدل و هوشمندانه اين معما كمك 

فراوانى براى درك وقايع خواهد بود.»
ــخى كه به نامه باال در تاريخ هفتم نوامبر  پاس

2001 داده شد چنين بود:
«مرى عزيز،

پرسيده اى كه چرا ساسانيان براى تاريخگذارى 
دوباره سراغ شيوه دست و پاگير سالهاى جلوسى 
ــت كه از ديدگاه  ــرده اين اس ــخ فش رفتند؟ پاس
حكومت ساسانى (كه بشدت زير نفوذ روحانيت 
زرتشتى بود) مبدأ سلوكى و اشكانى با باورهاى 
بنيادين كيش زرتشت سازگار نبود. از اين گذشته 
براى محاسبات گاهشمارى و نجومى دقت الزم 

را نداشت. پيش از آنكه در اين باره توضيح بدهم 
شايد يادآورى چند نكته، براى پرهيز از آشفتگى 

ذهنى، سودمند باشد.
پرسشى را كه مطرح كرده اى مبتنى بر اين باور 

است كه:
«همگان پذيرفته اند سلوكيان نخستين كسانى 
ـ كه ابتكارى  بودند كه مفهوم مبدأ گاهشمارى را 
ـ ابداع كردند.» لطفاً توجه  درخشان و عملى بود 

كن كه:
ـ ظاهراً از ديدگاه تاريخى اين باور كه وضع   1
ــلوكى نوعى نوآورى و ابتكار بوده درست  مبدأ س
نيست. اگر مراد از اصطالح مبدأ تعيين نقطه معنى 
ــد، تا از آن بمنظور  و ثابتى در دراز ناك زمان باش
اندازه گيرى فاصله زمانى ميان رويدادها استفاده 
شود، بايد يادآور شد نخستين مبدأ تاريخنگذارى، 
تقريباً همزمان، در يونان و بابل وضع شد. اولين 
دوره بازيهاى المپيك در سال 776پ. م در يونان 
برگزار شد. يونائيان از سال آغاز بازيهاى المپيك 
ــتفاده مى كردند.  به عنوان مبدأ تاريخگذارى اس
ــوس بابلى، نبو  ــوى ديگر بنا به گفته بروس از س
ــاه اكدى كه در سال 747 پ. م به تخت  نصر ش
نشست، اسناد و مدارك مربوط به شاهان پيش از 
خود را جمع آورى و نابود كرد تا فهرست شاهان 
بابلى با نام او آغاز شود. (بورشتاين، 1978، ص 22) 
نه تنها در نجوم بابلى از اين مبدأ استفاده مى شد 
بلكه بطلميوس نيز در محبسطى براى محاسبات 
ــال 365 روزه مصرى  ــى از اين مبدأ و س نجوم

استفاده مى كند.
ـ تا آنجائيكه مى دانم علت جايگزين كردن   2
ــال جلوسى  تاريخگذارى با مبدأ ثابت بجاى س
ــاهان اين بود كه چون سلوكوس نيكاتور در  ش
ـ سال 280 پ. م  ــال سى و دوم سلطنت خود  س
ـ كه  ــت دوازده سال از سال 292 پ. م  ـ درگذش
فرزندش انتيخوس سوتر در سلطنت با او شريك 
شد گذشته بود. آشكار است اگر مؤسس سلسله 
سلوكيان از دوازده سال پيش از مرگش شريكى در 
سلطنت داشته كاربرد مبدأ سال جلوسى ناممكن، 

يا دست كم دشوار، مى شود.
ـ نكته شايان توجه ديگر محاسبه با مبدأ سلوكى   3
ــى يونانى يا بابلى نيازمند  ـ شمس ــال قمرى  و س
محاسبات نسبتاً مفصل با نيت و قصد كبيسه كردن 
بود تا سال قمرى و شمسى هم آهنگ شود. هنگام 
تاريخگذارى رويدادها موضوع كبيسه اهميت چندان 
ندارد اما چون پاى محاسبات نجومى و پيش بينى 
زمان دقيق پديده هاى سماوى پيش مى آيد كبيسه 
ــده و دشواريهاى بزرگ به بار  كردن مسئله ساز ش
مى آورد. بهمين جهت حتى منجمين بيزانسى نيز 
ــال  ــال 365 روزه يزد يزدگردى، كه همان س از س
مصر باستان بود، استفاده مى كردند. در پايين توضيح 
مى دهم چرا روحانيت زرتشتى و حكومت ساسانى 
دلبفكر دقت هر چه بيشتر در محاسبات گاهشمارى 

و نجومى بودند.
ــزه وضع مبدأ: بايد تذكر داد كه انگيزه  ـ انگي  4
ـ يا هر كسى كه اقدام بوضع  ــلوكيان  نيرومند س
ـ اصوال ربطى با محاسبات  مبدأ تاريخى مى كند 
ــمارى ندارد. وضع مبدأ  نجومى و مسائل گاهش
ــى دارد. در  ــزه ايدئولوژيك ــى اصوال انگي تاريخ
مورد سلوكيان انگيزه سياسى هم برانگيزه ايده 
ئولوژيكى افزوده شده بود. شواهد فراوان داريم كه 
اقوام ايرانى، به رهبرى قبيله پارس ها، بر اين باور 
بودند كه فتح بابل به دست كوروش دوم (كبير) 
سرآغاز فصلى نوين در تاريخ اجتماعى و سياسى 
آدمى بود. از سوى ديگر يونانيان پس از آنكه به 
پيشوائى مقدونيان شاهنشاهى هخامنشى را نابود 
كردند اعتقاد راسخ داشتند شاهنشاهى هخامنشى 
آخرين حكومت فراگير بربرهاى آسياى غربى بوده 
است. در دوره ى سلطنت آنتيخوس سوتر بود كه 
سلوكيان سنگ زاويه بناى مشروعيت حكومت و 
سرورى يونانيان را بر اين ادعا نهادند كه با گشودن 
بابل بدست سلوكوس تاريخ تمدن و سياسى آدمى 
ورق خورده است. و دوره عصر هلينيسم آغاز شده 

است.
ــلوكى در دوره ساسانى اين حدس  ـ مبدأ س  5
را كه در دوره ساسانى مبدأ و گاهشمارى سلوكى 
در ايران منسوخ و فراموش شده بود درست نمى 
دانم. مى دانيم منجمين و مورخين دوره اسالمى 
با مبدأ و گاهشمارى «رومى» و «اسكندرى»، كه 
اسم هاى ديگر مبدأ و گاهشمارى سلوكى است، 
آشنا بوده اند. آثار و تأليفات اين منجمين و مورخين 
ــت از اشاره به تاريخ اسكندرى و تاريخ  آكنده اس

ــت كه در سر تا سر دوره  رومى. منطقى اين اس
ـ دست كم قشر باسواد جامعه ايرانى ـ  ساسانى 
ــمارى سلوكى آشنا بوده و از آن استفاده  با گاهش
ــوده ناچار بايد فرض  مى كرده اند. اگر چنين نب
كرد گاهشمارى سلوكى دوباره پس از فروپاشى 
شاهنشاهى ساسانى، رواج يافته است. اين فرض 

آشكارا نامحتمل مى نمايد.
***

اما درباره ى مسئله اى كه مطرح كردى براى آن 
راه حلى ارائه دهم:

ــر نخ اين معما  ــى كنم هم اكنون س تصور م
ــانيان زرتشتى در نپذيرفتن مبدأ  كه انگيزه ساس
ــكانى چه بوده است را در بند  سلوكى و مبدأ اش
ــارم آنچه آمد دادم. بهتر از همه مى دانى كه  چه
زرتشت ادعا نداشت با تعاليم خود فصل نوينى در 
تاريخ آدمى باز كرده است. شواهد فراوان گواه آن 
است كه كوشش داشت بگويد تعاليم نوين او نه 
تنها با باورهاى دين پيشين ايرانيان تعارضى ندارد 
بلكه مكمل آنها است. اين شواهد پيش از همه جا 
در جلد اول كتاب تاريخ كيش زرتشت تدوين و 
عرضه شده است. شايد بهترين نمونه آن شواهد 
ــر نخ مذكور ارتباط مستقيم  ـ كه در ضمن با س
ــتاخيز است كه در فصل  ـ موضوع روز رس دارد 
نهم جلد اول كتاب تاريخ كيش زرتشت بخوبى 
تحليل شده است. جان كالم آنچه زرتشت مى 
گفت و توجيهى كه از اوضاع امروز جامعه آدمى 
مى كرد مبارزه سخت و هولناك ميان «نيكى» 
و با «بدى» يا «فضيلت» با «شقاوت» بود. مبارزه 
اى كه اصرار مىورزيد سرانجام به پيروزى نهائى 
ــاعت و روز معين،  و قطعى نيكى بر بدى، در س
ــد. با  در پايان هزاره ى دوازدهم منجر خواهد ش
چنين باورى طبيعى است كه در دين و گاهشمارى 
زرتشتى و حكومت ساسانى مبدأ يا فصل نوين در 
تاريخ حيات بشرى محلى از اعراب نداشته باشد. 
زرتشت وقوع رستاخيز و پايان گرفتن وضع آشفته 
كنونى را در آينده بشارت مى دهد. طبيعى است 
ـ كه تقليد آشكار  كه مبدأ سلوكى و مبدأ اشكانى 
ـ با مبانى اصلى دين زرتشت  از مبدأ سلوكى است 
ــد. هم چنين آشكار است چرا  ــته باش تباين داش
ساسانيان زرتشتى نمى توانستند زمان به قدرت 
رسيدن خود را به عنوان مبداء محاسبات گاهشمار 
ــى را كه سراغ دارم متوجه اين  بپذيرند. تنها كس
مطلب شده است ارنولد توين بى است. نگاه كن به 
فصل مربوط به مبدأهاى تاريخ در كتاب «مطالعه 

اى در تاريخ».
در باال اشاره كردم در باور روحانيت زرتشتى قرار 
بر اين است كه فراشگرد نه تنها در آينده بلكه دقيقاً 
در ساعت معين و روز معين، در پايان نبرد دوازده 
هزار ساله و پيروزى اهورامزدا بر اهريمن، صورت 
ــت حساسيت  گيرد. بر اين تصورم كه بعيد نيس
روحانيت زرتشتى نسبت به دقت در محاسبه زمان 
از همين اعتقاد به اينكه فراشگرد در روز معين و 
معلوم صورت خواهد گرفت ناشى مى شود. اگر 
در اين حدس اشتباه نكرده باشم اين معما كه چرا 
ـ به احتمال زياد در سالهاى اول  روحانيت زرتشتى 
سلطنت داريوش گاهشمارى مصرى را پذيرفتند و 
در سر تا سر شاهنشاهى هخامنشى رواج دادند حل 
مى شود. درباره جزئيات و خصوصيات گاهشمارى 
مصرى نگاه كن به مقاله «گاهشمارى مصرى» 
ــده توسط  ــر ش در كتاب «ميراث مصر» منتش

انتشارات دانشگاه آكسفورد، 1942.
خالصه مى كنم وضع يا پذيرفتن مبدأ تاريخى 
ــراً حكم انكار  ــت ظاه براى پيروان كيش زرتش
مبانى بنيادى آن كيش را دارد. مبانى مانند، مبارزه 
هولناك ميان اهورامزدا و اهريمن، زمان بى كران 
و زمان كرانه مند، دوران آميختگى كه دوازده هزار 
سال طول دارد. سرانجام روز رستاخيز يا فراشگرد 

كه روز نوروز نماد آنست.»

درباره مبدا گاهشمارى 
ساسانيان 

مترجم همايون صنعتى زاده


