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 لــيــغـــرور م
 بــرای آگــاهــی نســل جــوان ايــران

 
وازتمــدن  ســال؛١٠٠٠سـال وازتمـدن هنــــد بيـــش از ٥٠٠الاقـل  اسـاس تمـدن درايـران ازتمــدن مصـر؛

 .سـال جلـوتربـوده اســـت ٢٠٠٠چيــن
 

 يعنـی ايـران؛) آرين ويج( زميـنوجيحـون به سـر ازکنـارســيحون آريــائيــها يــازده هـزارسـال پيـش؛
 .ســرازيــرشــده انــد بهتـرين ومقـدس تـرين زميـن

 
 :بــرای فـرزنـدانتـان بگــوئيــد

 
چـه  ؛چـه بـوديـم داد؛ خـواهـد نظـری بتـاريخ کهنسـال کشورمان بمانشــان تـاريـخ هـرملتـی آئيـنه اوسـت؛
تاريـخی اسـت که عليـرغم توطئـه سازمانهای بيـن المللـی  ی ماتـاريـخ واقع .شـديم وســزاوارچـه هسـتيم

هيــچ  برميـدارد کـه نه تنهــا فـريـاد و زيـرخـاک هـزاران سـال پيـش سـربرآورده؛ ودانـش فروشـان از
بلکـه هنـرتمدن وفرهنگ ايـران الهـام بخـش سـراسـرجهـان  تمـدنـی جلـوتـرازتمـدن ايـران بوجـودنيامده؛

 .وده اسـتبـ
 

چنـان  .حملـه کـرد به ايران  پيـش اسـکندرمقدونـی پسـرفيليـپ دوم پادشـاه مقـدونيـهبيسـت وچهـارقـرن
پـی بـرد  آن بتـوان بـرپايـه دانـش ايـران قـديـم؛ لطمـه ای به ايـران واردسـاخت که ديـگراثری که باستنــاد

م دسـتوردادکليـه نوشته های دينی وعلمی .ق٣٣٤ درسـال .)باسـتان جلددوم تاريـخ ايـران( .باقـی نمانـد
  .به يـونانی ترجمـه واصل آنراازبيـن ببرنـد بـود )شتنب(دژدر  ايران راکه

 
که پس آنچه راس وطعمه حريق ساخت  م عظيمتريـن کتابخانه جهان آنروزرادرتخت جمشيد.ق٣٢٩درسـال

ثبـت وبه جهانيـان  بنـام خود شـده بـود؛ مــابــردهکتب علوم وفنون وترجمه آنهاتوسط يونانيان به يغ
 ).تاپهلوی تاريخ ايران ازماد( .عرضـه کردند

 
قصـرشيريـن ؛ گنبد گابـوس سيسـتان؛ چالوس؛ کاشان؛ خوشبختــانـه اکتشافات باستانـی که درشوش؛

 چـون هـردوت وگـزنفون دروغ بافـانـی ازديـگری داغ ننگ برپيشانی وحسنلـوآذربايجان بعمـل آمـد يکی بعد
ارزنـده لوحـی است که ازشـوش  يکـی ازهمين آثار .آشــکارميسـازد حقايـق تاريخ وقوميـت مارا و ميـکوبد

 اطالعات جالبیهزارسال پيش  ٤٠٠٠که ايرانيان در شـد پس ازمطالعه آن معلوم  "بدست آمده واخيرا
بـه فيثـاغورث نسبت  اختراع آن "که بعدا ول ضربـی همچنين ازجد .درباره معادالت دومجهـولی داشـته اند

کـه بموجـب آن درمثلـث قائـم الزاويه  را قضـيه هندسی معروف فيثاغورث و داده شـده اطالع داشته اند
مجـاورزاويـه ای قائمــه راميشـناختنــدوازآن درحل مسائل  ترمساويسـت بامجذوردوضلــع ومجذور

يـک  و ويک پنج ضلعـیـراداشـته اندکه مثلثـی رادردايره کامـل محاط کننـدقـدرت آن و خودکمک ميگرفتند
 .هفـت ضلعی منظـم محاط دردايـره راترسـيم نمايـند

 
که  درشـوش ميدهد؛ واطالعات جبروهندســه )کسـور -شـمار( لوح يادشـده اطالعـات تازه ای دربـاب

 .طريق حـل آنهاسـت و ؛مشتمـل برصـورت مسائلـی چند
 

فرضيـه های چنديـن  برای اثبات مدارک موجود «:درکتاب شاهکارهای هنرايران مينويسـد )پـوپ(پرفسـور
يعنـی کوزه گـری وبافندگی ازفـالت ايران   اخيـرمبنی براين است که کشاورزی وصنايع پيوسته به آنسال

 ».آغازشـده اســت
 

 )م.ق ٤٥٠٠ تپــه گـوره م  و.سال ق ٦٥٠٠رمـوج(آنکـه درقلعـه  اوليــن شهـرهای بين المللـی ماننــد
 ٥٠٠ تمـدن مصـرالاقـل اسـاس تمـدن دراين ناحيـه از ازچنـديـن جهت نشـان ميدهـند کــه کشـف شده انـد؛

 .سـال جلـوتربـوده اســت ٢٠٠٠ازتمـدن چيـن سـال و ١٠٠٠ بيش از سال وازتمـدن هنـد؛
 

 درگذشته  ميـالدی ٧٩ زدانشمندان رومـی بشمارميـرود ودرسـالپلـی نيوس که پليـنی نيزخوانده ميشودوا
سال قبل ازافالطون دانسته  ٦٠٠٠   زمان زرتشـت را)) تاريخ طبيعی(( بنام درکتاب بزرگ خود است؛
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ازقول هرمـی پوس  همين دانشمند .بـوده اسـت زرتشت از  چندهزارسال بعد١حضـرت موسی وميگـويد
 .پيـش ازجنـگ تـرويا بوده اسـت سال ٥٠٠٠نيـزنوشته است که زرتشت

 
 زرتشـت اقتبـاس شـده معتقـدان پيروان يا زرتشـت و يـکی ازکسانيـکه عقيـده داشت ديـانـت مسيـحی از

 آورده ميـالدی به زبـان التيـن نوشـت ١٥٤٠  درکتابـی که درسـالوی. بـود ) پاتريسيـوس فرانسيسـکو(
 ».زرتشـت بـود نهاد بنا ليکی رااوليـن کسيکـه مـذهب کاتو «:است

 
 زيـرا خيلی جالـب اسـت؛ مطالعـه درمـذهب ايرانيـان ازلحـاظ مسيحيــان «:مـوريـس مترليـنگ ميگويـد

 ».شـده اســت چهـارپنجـم معتقـدات مسيحيـان ازايـرانيـان اقتبـاس
 

پيـدايـش  با نخسـتيـن بـار نـوربرای«:دکه ميـگويـ باالميـبرد آنـجا تا هـگل فيلسـوف آلـمانی مقام زرتـشت را
 ».زرتـشت درتـاريـخ آغـازبـه درخشـش کـرد

 
 بيسـتون  منطقـه در ه شدبراساس آثارکشـف ٢٢ درصفحه ) اسراردنياهای گمشده( چـارلزبرلی تزدرکتـاب
ل سـال قبـ ١٠٠٠٠ تـا ٧٥٠٠ بـه ابـزاريافتـه شـده درغرب ايـران متعلق« :کرمانشـاه مينويسـد

 ».ازميـالداسـت
 

قـه حتـی ازساب کـرده انـد؛ به سـرقت برده وبنام خود ثبـت بيـگانگانی کـه همه افتخارات علـمی وفنـی مارا
که روزی  نميدانسـتند  آنها تحريـف تاريـخ پرداختنـد؛ ايـن باره نيـزبهباسـتانی ورزش مانيـزنگذشـتد ودر

 .ون خـواهـدآمـدخـاک بيـر زيرخـروارها ان ازرسوائيش سـند
 

 و ) حسنـلو( جـام زريـن برای تماشای ١٩٦١بزرگتـريـن مـورخ ورزش که درسال )کاريل ريـم(پروفسـور
 پيــدا «:عالم داشـتبامشـاهده جـام زريـن مـزبورا بررسی دربـاره ورزشـهای باسـتانی به تهران آمده بودند

 درسـال آنـرا دهـانـه آن اسـت و  وشـصت سانتيـمترپنجـاه گـرم وزن و نهصــد شــدن ايـن جـام طـالکـه
کيلومتـری  ٨٥ در سال قبل ازميالد ٩٠٠ )انـاـم( خـورشـيدی درتپـه ای کـه کـاخ پادشـاهـان ١٣٤١

صحنـه های ورزش  زيـرا آورده اسـت؛ پـديـد صاحبنظـران ورزشـی هيـجان خاصـی در رضائيـه پيـداکردنـد؛
مشـت زنـی وتيـرانـدازی بطـوربرجسـته وباظـرافت تمـام دربـدنـه  و ابه رانـیار چـوگـان بازی؛ کشـتی؛
 .مجسـم کـرده اسـت نيـز کيفيـت آغـازمسابقـات وصحنـه تقسيـم جوائـزرا آن نمـايـان شـده اسـت و خارجی 

) مانا( درکـاخ پـادشـاهان خـالص ساختـه شـده و  ازطــالیايـن جـامکه سـال پيـش  ٣٠٠٠  معلـوم ميشـود
يـادشـده درآذربـايـجان رايـج بـوده وايـرانيـان ايـن ورزش هـارابـه  رشـته های ورزشیشده است نهاده 
 .به يـونان نادرسـت است انتسـاب پيشـگامی ايـن ورزشـها و نــد؛ه اجهـان آمـوخت مـردم

 
 ايـن کـاراو و آتـش زد را نـدرکاخ تخت جمشيداسک«:مورخ معاصـرآمريکائی ميـگويد) دومسـتيد(پروفسـور

موجـب شـدکه خشـتهای خـام پختنـدونوشـته 
ايـن »  . بـاقيـمانـدبامـروز تـا روی آنها

 امـروزه درقـرن بيسـتم« :دپروفسـورميگوي
کارگـران وحـق فنـی وفوق  مـزد پرداخت

 آنچنــان ايـنها ماننـد و العـاده خـارج ازمـرکز
 لی است کـه همگان ميکنند؛عـادی ومعمو

 دوهزاروپانصد اما باشـد؛ هميـنطورهم بـايد
 سـال پيـش درآن زمـان کـه قصـرپـادشـاهان و

زيـرتازيـانـه  و  محلـی بوسيـله بردگان حـکام
 نفـر مليـونهـا حکمـرانـان برپـا ميشـدند و

روحـی به  جسـمی و زيـرشکنجـه هـای
ديـوارهای  ـرهـالکـت ميرسـيدند؛ درايـران ب

 آشوری مصری و بـابلی؛ کارگـران يونانـی؛ تخـت جمشــيد نوشـته شـده که مـزد بـاقيمـانـده
 .بـوده؛ وبـه چـه نسبتـی مـزايـا ميـگرفتنــد چقــدر

                                             
 دست است که وجود موسی و داستان هايوابسته به او را تائيد نشده باقی ميگذارد و ظاهرا نشان ميدهد موسی به آن  اسنادی در-١

در آثار باقيمانده در مصر اثری از تائيد وجودی . صورتی که در کتاب های دينی به او اشاره شده وجود تاريخی نداشته است
 )ويراستار(موسی بدست نيامده است 
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بعـد   به  آن زمان از امـا  حکـم مدارک مسلم تاريـخ راداشتآيـات تـورات ١٨ قـرن در قبـل ازبيداری اروپـا
 تاريـخی تطبيـق دهنـد اسـناد بامـدارک و را آنهـا قرارگـرفتنـد وسعـی شـد شـک وترديـد ـج مـوردبتـدري

يکی  "فـورا آثـارباسـتانی پيداشـد هرکجا ميسـرنشـد؛ آيـات تـورات باشد؛ وچـون کشف آثـاری کـه مـويد
سـرسلسـله  نکه مقبـره آنچنا د؛ن مـذهبی وفـق دادآنـرا بـا روايـات و تـورات رابـرآن نهادنـد ازنامـهای
برای  و ازآئيــن زرتشـت گرفتنـد را )سوشيانت(و ناميـدند )ايالم( پشـت کـوه را يـا مـرغـاب؛ مشـهد

 بخـود) مهـدی(  نـامدراسـالم شـيعه درآمـد و) مسيـح( بصـورت "که بعـدا ساختنـد) ماشـيخ( خـودبنام
 .گـرفـت

 
 با «:ميخـوانيم تـن ازخاورشناسان معروف تاليف گرديده چنيـن ١٣ طکتـاب ميـراث ايران که توس در

 اهـالی مغرب زميـن؛ اسـت که ما جای تعجب آريائی درتاريخ جهان دارد؛ درنظرگرفتن سهم عظيمی که نـژاد
، ـم نموده ايمشيـرمادرمکيـده وآنراجـذب وهض ـاب رومـی راکم وبيش يونانی و و تمـدن های يهـودی 

تاريخ يونـان  به مواردی اسـت که با آريائـی محـدود تـاريـخ اوليـه نـژاد ه برای مغرب زمينی هادرحاليـک
 خشـايارشـاه و ؛ ديـگروسعـت عظيـم قلمـرو ایدربـرابرچنيـن وقايـع پيش پاافتـاده .بـرخورد دارد واسرائيل

ابتکـارداريـوش درهنـگام   واهميـت زميـنه وعوامـل فرمـان تاريـخی کـورش بـزرگ پادشاه ايـران يا
کيـش زرتشـت بـه نظـرمغـرب زميـنی ها موضـوعات فرعـی  باالخـره بوجـودآمـدن وتوسعه و تاجـگذاری 

 .بشـمارميروند
 

 قـديـم آثـاری برجـای نمانـده يـک قسـمت ازايـن بی اطالعـی مغرب زميـن به اين دليـل است که ازايرانيـان
بايـن سـبب  .يـونان دارد حـالـت جانبـداری از ومنابـع؛ بنـاچارماخــذ) ـدرآتش سوزی وغارت اسکنــ(

 ايـران رابگيـرد؛ حقايـق چنـان وارونـه وبغـرنـج به جهـانيان اعـالم شـده که اگـرکسـی بخواهدجانـب
 .گـرفـت خواهـد آش بخـود نـويسـنده حالـت کـاسـه داغ تـراز

 
 درخـوزسـتان پيـداشـده؛ آرامگـاه پادشاهان در ت ومجسـمه ها واسلحـه هاآثـاربسـيارزيبائی کـه اززيـورآال

منطقـه وجـودداشـته وزبـان قـوم   ايـن در ميـالد از سال قبـل ٤٠٠٠ثـابـت ميکنـد که تمـدن درخشـانی در
 واطراف )دبين دو رو (ديـنی وعلمـی مـردم نواحـی بيـن النهريـن زبـان ادبـی؛ آريـائی ساکـن ايـن منطقـه

 .بـه ايـن زبـان ادا ميـکردنـد را بابلـی هـا رسـوم مـذهبـی خـود بـوده وحتـی
 

   پـی ساتنقـول ال امـا بسـال درايـران مانـدنـد؛ ١٢٥ )سـلوکی ها(عـروف به ــانشيـنان اومــــاسـکنـدروج
 .کـه هستـی فاتحيـن رامی بلعـد دارد نيـروئی وجـود ايـرانـی درنهــاد«:مـورخ معاصـرانگليسـی که ميگويـد

 ».را به اشـکانيـان وسپـس ساسـانيان دادنـد بتـدريـج جـای خـود و هضـم شـدند يـونانيـان درفرهنـگ ايران
 

 ١٣ ايـنکه درسـال تا ؛ـاختنـدسايـرانيـان پـاک نـژاد مشـعل علـم وهنـررا بـازهم درسـراسرعالـم فـروزان 
جانـورانـی درنـده ونـادان کتابخـانـه بـزرگ کـاخ مـدائـن  و دزدان بيـابانی) ـرعم( هجـری درزمـان خالفـت

مليـون  ١٤٠ آن راهـزنان کـه بـه ايـران. کتـاب مـوجـود درآن طعمـه حـريـق سـاختنـد باچهارصدهزار را
هـم ازحفـظ نبـودند حتـی يـک آيـه را ـرآن نيزازق و نميـدانسـتند را حتـی آداب نمـاز نفـری حملـه کـردنـد؛

 .ونميفهميــدند
 

تـوزيـع  چگـونـه تقسـيـم و غنـائمی راکـه بـدسـت آورده ايم«: درفتـح کـاخ مـدائـن به عمـرنوشـتند
مبالغـی هنگـفت » سهمی بدهيـد؛ بـه هرکـس که ازقـرآن يـک آيـه بدانـد؛ «:عمـردرجـواب نوشـت» .نمائيــم

. که آيـه ای ازکتـاب آسـمانی حفـظ باشـد کسـی ازلشـگراسـالم نيافتيـم تند؛نوشـ و رابه مـديـنه فرسـتادند
) مديـنه(گفتنـد  آنجـاشـدند وقتی وارد .دادند )تيسـفون(که اعراب به  آوری است؛ مدائن نامی اسـت الزم بياد

 .مدائـن ناميـدند آنجارا ممکـن نيست و به اين عظمت
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