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 تاملی در بنیان جعلیات
 )معرفی کتاب سه هزار سال دروغ در تاریخ ایران(

 عمرزیمصطفی 

آلوده گی های فکری، پیش از آن که با تمرکز بر ایدیالوژی های  نیاز های ما برای زدودن
باستانگرایی با تحمیق . افغانستان شده اند ر تدوین تاریخد، گونه ای از ایجابات دنوارده باش
که متاسفانه در رقابت منفی با ایران، از ساخته ها و پرداخته هاای آن، اکناون    یخیعمق تار

ی جعلیااتی   مواد اساسنامه های ستمی، ماده و فقره می سازند تا واقعیت افغانستان، در ساایه 
وابساته گاان   کمترین تعمیم اجتماعی ندارناد و درماناده گای     سال قبل نیز 50که حتی در 

 ،از شناخت مدعای آنان برای هژمونی فرهنگای، آشاکارایی مای دهاد     روستایی افغان ستیز
ضد این کشور و ملت، در توهم، جعلیات و دروغ هایی متراکم می شوند کاه در ایان    ابزار

چه که عدی از ابعاد شناخته نشده ی آن چه خیلی سخیف و نامعقول است، مقال، با معرفی بُ
انبوه نشاریات بیرونای کاه اماروزه باا ضامایم       گونه در جو به اصطالح اشتراکات، از تورید 

سوگمندانه با استفاده از دیموکراسی نوع صادراتی بر ماا   و درست کرده اند،رسانه یی هیاه
که هرگز دل خواسته نبود، در کنار هزار مشکل امنیتی، اقتصادی و آموزشی، تاوان فکاری   

یشاه ی ماردب باشاد،    صرف مسایلی شود که اگر در طرف نقد آگاهاناه ی آن هاا، خیار اند   
طرف موافق با تعمیم فرهنگ ابتذال که استوار بار دروغ هاا، بازرم نماایی هاا و جعلیاات       

)زباان،  است، در حالی کاه در انازوای ناشای از خودخاواهی از مفااد آن وساایل فرهنگای        
تبارز هویتی با آن چاه  از قرار داده اند که  را در جایی ، خوددنادبیات و ...( در زیان می شو

قط چند کتاب و نوشته می شود، به اندازه ای به ذوق مردب بزنناد کاه دوساتی گفتاه باود       ف
   «ثالهم، به فحش های رکیک می مانند!خراسانی، آریایی، پارسی و ام»

که برای نقد آلوده گی های فکری، اندیشه داریم، ایان ناوع    از دهه ی دیموکراسی تا حاال
می رود که در  تا جایی عاری بودن و سطحی نگریت، بل با شعمل، نه فقط کافی نبوده اس

مساله ی بنیانی شناخت ستمی گری در افغانساتان، باا نساخه بادلی کاه از تحمیاق تااریخی        
دهاد باا توجاه بار اشاتراکات باه       مای  ساخته ایم، گروهک های ضاد افغانساتان را فرصات    

ناد حاکمیات   ناقلیتای، خیاال ک   -د و در ادعای فوقیات قاومی  ناصطالح فرهنگی، قباله بساز
 فراموش می کنیم.   ی راناقلین بخارای شینه ی چنگیزی و تیمورلنگی اجدادبا پی های سقاوی
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برای رسیدن به دوسیه ی مختومه ی ستمی گری و انواع سقاوی، نه فقط ظاهر باین نباشایم،   
و آریاایی گرایای را ناشای از     (و)عوعا  صدایی بل معضالت ناشی از خراسان بازی، پارسی

های فرهنگی بدانیم که در بستر واقعیت های افغانی و حضور تاریخی افغانستان  آن سیاست
جامعه شناسی تاریخی مردب ما مراجعاه   بزرم افغان، چنان تعمیم داده اند که اگر به و ملت

شود، در حالی که در عموب، هیچ شاناختی از بزرگنماایی هاای ناوع خراساانی، آریاایی و       
باا نااب    ه بیشترتوجه بر هویت، تواریخی را تداعی می کند ک پارسی ندارند، ذهن آنان برای

ر شاکوه لودیاان، نوابیاان هناد، جنابش خوشاحال و       افغان، میارا  هاای پُا    های افغانستان و
 هرچناد در  محمود هوتکی، بار او  افتخاار احماد شااهی مای رساد       تا میرویس و  روشان

امیار   ، اماا از اراده ی مای شاویم  جهانی، افگاار   قرن نوزده در تجربه ی استعمار مقاطعی در
 یقرباان  بای ملت و نخستین شاهید جمهاوری، روی  نادر شهید و با آهنین پنجه تا امان افغان،

کارنامه ی آن نخبه گان اش می رسایم کاه اگار در     مجاهدین واقعی جهاد افغانستان و های
خادا مای    سال گذشته از خیر کرزی ها، غنی ها و حدود تباری آناان مساتفید نباودیم،    17

 -ارت، باار دیگار بار کاداب پرتگااه خار      داند سرنوشت کشور با تداخل عناصر ذلات و حقا  
 .  می افتیدسانی )سقاوی( آ

چنان چه از نقد حضور گروهک های اقلیتی در ناکاب ترین تباارز سیاسای و اجتمااعی، باه     
 خوبی می دانیم که هارا  دارناد، زیارا بسایار جالات نیسات، در عجایات خاناه ای کاه از         

کاه بارای دزدان، خایناان، جنایتکااران و      تان ساخته اند، بیش از یک دهاه مای شاود   افغانس
در نظااب اناد و میلیاون هاا دالار را باه        یان  فرصات  کاه از ا  تکریم و تعظیم می کننداوباشی 

پاداش دو سقوی و خیانت های وابسته گی از جاسوسی به ایران و روسیه تا ترویج فرهناگ  
نه ترین افغانستان ستیزی در انواع کاری فرهنگی و رسانه یی به نمایش ابتذال برای بی شرما

 گذاشته اند.
ماردان و   کفایت ای کشوری که محصول درایت وآیا باعث شرمنده گی نیست در جغرافی 

زنانی از ماللی و احمد شاه تا عبدالرحمن و ظاهر شاه، تماب شاواهد اصالیت و تمادن دارد،    
و فاسادان شار و فسااد     تنظیمای ک های شپشی و آدمخوار تقد  گروهگرو نگرش ما در 

ربیات آبگاین  تج یکی داریم، ناشی از حضور ننگین ایناست که هرچه از زیان و آسیت فز
 .  و هم کسوتان آنان می باشد
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در حالی که گستاخی های سقازاده گان و شپش گراییده گان، فرهنگ مقاومت و صبوری 
، خوشبختانه و جای بسی افتخاار اسات کاه جواناان و     اند ب را به کاسه ی لبریز رسانیدهمرد

دساته و صاف باه صاف باه      مردان مبارز و فرهنگی ما با گونه ای از فرهنگ هجومی، دسته 
پاسخ روتین به بی ادبی هاا و بای شارمی هاای ساقازاده گاان و        رسته هایی پیوسته اند که با

نتقادی توهم سازند که در مراحل شپشیان، تحقیق و کار فرهنگی خود را با گونه ای نقد و ا
دشمنان افغانستان و افغانان باه دلهاره ای    ،آن ها هرا  و تر از کنونی، به جایی برسد که 

د که کسی از میان آنان در اضطراب ناشی از واکانش هاای تناد افغانیسات هاا،      نگرفتار شو
ظیمای و پارسای   اگر این روال )انتقااد ساقاوی، خراساانی، تن   »حیران و سرگردان گفته بود  

گرایی( ادامه یابد و فرهنگ شود، محاال اسات کسای از گروهاک دهان گناده ی نااقلین        
 «بخارایی و مدعیان سقاوی، جرات کند و مدعی فوقیت شود.

در ادامه ی روشنگری هایی که به توفیق پروردگار در هماه چیاز ساتمی گرایای و ساقاوی      
کاه   ی عطف توجه می دهام شنگری هایخواهی گیر داده است، توجه افغانیست ها را بر رو

باا مثناوی   ویز های گروهک های حقیر و عقده مند اقلیتای را  آ عد افغان ستیزی، دستدر بُ
الی کاه در خلاوت هاای    در حا  .هفتاد مان کاغاذ نشارات فارسیسام، غاافلگیر کارده اسات       

ه و در اعتمااد با   توانه ی شاهنامه را غنای مای ساازند   شکار مگس و پشه، پش جوالیی خود با
 نفس کاذب از آن، سالله ی رستم دستان خیالی را در موجودات ولگرد سقاویی می بینیم،  

رسند که اگر دنیای واقعی آنان بار ارار کمباود و    می در آینده ای که دور نیست، به تادیبی 
فقدان مستندات تاریخی، چیزی ندارد، انبوه کتابی آنان، آن قدر دروغ، جعل، ریا و تزویار  

، پال  «سه هزار ساال دورغ در تااریخ ایاران   »، کتاب این نوبت روشنگریک در دارد که این
می سازد که افغانستان ما،  های غیر قانونی آنان در حوزه ی به اصطالح اشتراکات را منفجر

به کسی اجازه می دهیم باا تادوین قبالاه     نه نمی شناسد و به رسمیتفارسیسم و خیالبافی را 
مداخلاه ی خاارجی   رسمی و شرعی کنند که اگر لمحاه ای   های خراسانی، دزدی هایی را

، این جسارت که افتیدندکه از حضور رو  خوردند و در حضور آمریکایی  یچنان نباشد،
زشات و باد ترکیبای    ی هاا ل همان قواره اشکا ما بر افغان بودن قواره کنند، در در افغانستان

زادی واقعای )بادون حضاور    د داد که در فرصت های خوداختیاری و شان آنشهادت خواه
 می زنیم.   خارجی و بیگانه( به دهن های گنده زده بودیم و 
*** 
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در گستره ی جهانی، نهان و پنهان را به رسمیت نمی شناسد )نات(  و با روزنه ای که اکنون 
مااب ابعااد، از سیاسای تاا     کاه در ت  در زوایای واقعیات هاایی راه یافتاه ایام    متن خلوت ها  از

هرچند از نحوست چهل ساال جناگ و زاده    گی و اقتصادی، تبیین می کنندرهنف اجتماعی،
گان آن، عقت ماندیم و آسیت دیدیم، اما واقعیت ما در گسترده گی جهان سوب باا کشاور   
های فقیر، حقیر و انباشته از هزار مشکل قومی در میان کشور های همسایه، می تواناد نویاد   

ای پیرامون ما، نه فقاط تاوان جاذب ظرفیات هاای      این باشد که حداقل جغرافیا هی دهنده 
بشری افغانستان و تخدیش حدود ارضی ماا را ندارناد، بال در آسایت هاای ناشای از ساتیز        

ر بر مای گیارد، درگیار مشاکالت     قومی که واقعیت های کلیت های غیر متجانس آنان را د
ضانه، گااه ماا را   فرهنگی، قومی، زبانی و از انواعی اند که با صدور سیاست های مغر عظیم

دهند تا از مدرک این غلط فهمی، برداشت های ساتمی گاری و ساقاوی    می در تنگنا قرار 
این حساب، دست باز  در محاسبه ی به اصطالح فرهنگی را جدی گیریم تا برای اشتراکات

  به میان آید.کستانی ایرانی و تاج
یی ست که خیلی واجت بود از معدود کتاب ها« سه هزار سال دروغ در تاریخ ایران»کتاب 

حاشایه ی   در کنار تورید انبوه کتت فارسیسم ایران، جست و جو می کردیم تاا حاداقل در  
خراسانی و پارسای   متن هایی که متاسفانه با توجه بر عمق تاریخی غلط، زمانی که آریایی،

یم شاد تبارز کسانی مای   جلودار، بل می شویم، از مزیت این تحقیق، نه فقط بهره می بردیم
 را که کار روتین آنان توهین به افغانساتان اسات و در واکانش باه پاساخ، مراجاا و مناابعی       

 بافته بودیم. ما نیزسال اخیر،  50ریفرنس می دهند که در 
اندکی دقت بر ادعای های دلکقان ستمی که بحث تاریخی و فرهنگی مای کنناد، آشاکار     

ساال   1700الای   1400کهان را باا   می کند از رهگذر عمق تاریخی غلط که افغانساتان  
ند، چه گونه فرهنگی تعمایم  نخراسانی معرفی می ک -تاریخ، طبقه ای نو بر جعلیات آریایی

یافته است که اگر چند قواد بر دیوار ها و تعمیرات شهری، ماتمم مادعای چناد باساواد در     
 واقعیات متن کار های رسانه یی و فرهنگی می شوند، پیش از آن که باه درساتی متکای بار     

 که  ها، اکاذیت، تبلیغات و افرادی بوده ایم پخش دروغ تحت تاریر، های مستند شده باشیم
 را کتمان کرده اند. خویش بودن معلوب الحال
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گو در امر روشنگری هاای  تعلیم و تربیه و نبود مراجا پاسخ، بر ارر ضعف های از بخت بد 
       سااتمی، محتااا  انحااراف و  واقعاای و تحمیاال جنااگ متااداوب، مریاادان محاضاار مرشاادان   

و بدتر از همه، باا انحصاار کاار فرهنگای     مانده اند آلوده گی های فکری چند دون و حقیر 
که در مقاطعی با پیرساالری ها تواب می شاود، در جماود فکاری ناشای از بای ساوادی، در       

ان در اماا همننا   آورده اند مدعا زمان بحث روشنگری، استادان فرومایه ی خویش را دلیل 
دروغ در  تاب )سه هازار ساال  با معرفی این ککه  اندکه واقعیت ها، چنان می مانند تاریکی 

طناز صارفی    در شارح  به تعبیر دوستییا  قایل شدن به خراسانی نه  تاریخ ایران( می آوریم 
از خراساانی،   ترکیات نسابت آساان، یعنای     و آساانی  « خ» باه فات    «خر»عبارت از که  آن

 .است« خر شدن ،آسانیبه »نی اجزای خر و آسا
اسم مستعار یا حقیقی زردشتی ای سات کاه بارای نخساتین باار پاس از        ،«آشموغ راه یافته»

پرده بر می دارد که ایران اواخر حاکمیت پهلاوی  ی از راز سر به مُهرانقالب اسالمی ایران، 
   .را با اموا  اسالب خواهی مردب مسلمان ایران، دربرگرفته بود

نند مرحوب دکتور منوچهر اقبال، از فرهنگیان و بزرگان ایاران کاه زماانی وزیار     کسانی هما
انقاالب، واقعیات یافتناد،     فرهنگ ایران نیز بوده است، برای امان از آسیت هایی که پس از

اساالب ساتیزان و خالقاان جعال و      دب و دستگاه فاسد پهلوی با انبوهمی کردند تا  روشنگری
و پارسی، با قبول روشن کردن شاه بیماار، جامعاه ی ایاران را     دروغ های آریایی، خراسانی

 به نفا ارزش های واقعی و اسالمی، وقایه کنند.
میاان شااه رضاای     هاا  و تبادله ی نامه« سه هزار دروغ در تاریخ ایران»ماجرای تالیف کتاب 

پهلوی و مرحوب دکتور اقبال، ناه فقاط یاک حادراه ی خباری نیسات، بال در بررسای نقاد          
پیش از انقاالب ایاران،   نشراتی نمونه ی  ست های غلط فرهنگی که اینک با نشر هزارانسیا

، به خوبی می دانیم که ایرانیاان مسالمان،   نیز اندمنابا ستمی برای ابراز وجود ادعای فوقیت 
ش بزرگانی چون استاد ناصار پاورپیرار، گرویاده ی    بآگاه و روشندل، چنانی که بعداً با جن

غینای آگااه بودناد کاه پاس از      وره خاوبی از زیاان جعلیاات و نشارات د    ب اسالب و حق اند،
برقراری حاکمیت اقلیت فار  در ایران، تا زماان ساقوا ایان گروهاک بای نااب و نشاان،        
بزرم ترین نقض حقوق انسانی، فرهنگی و زبانی ملیت های داخل ایران، در بادترین ناوع   

   .ستمی ملی، شکل گرفته است
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انفجاار، چهال پارچاه ی تجزیاه بارای      یک بمبی می دانند که هر آن با  ، ایران رااگر امروز
سال حاکمیت دست  100، بیش از می شوداشکال ملیت های دربند فارسی در این کشور 

 روی مریکاا، ایاران متشانج بار    رای انگلیس تا پادویی بارای ا نشانده گان فارسی از نوکری ب
 د. ننمعرفی می کنیز واقعیت های ستیز قومی حاد را 

ساه هازار ساال دروغ در    »فرهنگی، ماجرای کتااب   –برای رسیدن به فهم معضالت فکری 
را پس از انتشار رسانه یی آن در نت که آدر  هاای آن را یکای پای دیگار،     « تاریخ ایران

 کانم.  مای  شروع فلتر می کنند، از تبادل نامه های محرمانه دکتور اقبال با آخرین شاه ایران، 
از گزیده های منتشر شده ی این ارر بی نهایات مهام کاه     یبا معرفی متن های در این سلسله،

نتیجاه ای مای   در اختیار اهل حق قرار گیرد، به  امیدوارب با عبور از موانا، به زودی و کامالً
مدعیات فارسیسم حول محور  ا نقد باستانگرایی، آگاه می شدیمرسیم که باید سال ها قبل ب

وغین و باعث خجالات مای   ی و آریایی، بسیار شرب آور، جعلی، درپارسی، فارسی، خراسان
این از حیث روشنگری بر آن ها، با مستنداتی که روز تا روز افشا مای شاوند، در   بربنا شوند.

گناده   بنشانیم و جلو دهن مه دلقکان ستمی و سقاوی را بر جاجغرافیای افغانی، اول تر از ه
تعمیم این انتقاد روشنگر، ارزش هایی را برجساته، مهام و   دوماً با  .گی بیشتر آنان را بگیریم

ر افتحاار ماا در رسامیات    ساال حضاور پُا    600مقد  بدانیم که با افغانستان و افغان بودن، 
پدیاده ای تااریخی    د هیچنکنون است و از جانت دیگر به وضاحت تبیین می کنتاریخی تا

هند تا تکنوکراتان کناونی افغانساتان،    تواریخی نیست که از لودیاندر افغانستان، مهم تر از 
با گذار از تماب مشکالت تاریخی، آفریننده گان امپراتوری، خالقان تمدن، فرهنگیان نامدار 
زبان های پشتو و دری، مبارزان واقعی جهاد ضد انگلیس و رو ، ناشران تفکر آزادی و از 

هماه چیاز   و چیاز   راور، هار   7که تاا زماان کودتاای     مهم تر میرا  آنان با افغانستان ما همه
 .بیافزاییمستمیان و سقاویان بیشتر از همه بر رو سیاهی و سرافگنده گی  ت، بیشداش

*** 
 ر منوچهر اقبال به شاه درودکت ه ینام
 (ش1354از تصویب تقویم شاهنشاهی) جلوگیری

گای  ه عرض احتراب، چااکر همیشا     پس از سالب وداب عزه -حضرت همایونی محضر اعلی
ایران  ه یپوسیدتقویم کهنه و  دارد که تصویت احتمالی تاریخ و محرمانه معروض می شما

های منفای تااریخ ایاران     که از شخصیت -مبنای سال جلو  کوروش هخامنشی باستان، بر
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کاه تمایال ملوکاناه باشاد      فجایا فراوانای را سابت گشاته  و در صاورتی     فضای  و است و
سابت   ]..........[ ن مطلت مشروحاً تقدیم حضاورکنم اربات ای در حاضرب تا مدارک خود را

م هپهلوی خواهد شاد و ایان تاو   ]...........[   رههموا وت ].............[ تضعیف موقعیت حکوم
که باا گوشات   -از تقویم هجری اسالمی حضرت کند که اعلی را در اذهان عواب ایجاد می

      کاه ایان    حاال آن  زده اسات!  لد رویگاردان یاا   -وخون ما مسلمانان ایرانای آمیختاه شاده    
هماواره بار ی    اطهاار ابارار را   ه یعشق شماا به پیامبر اساالب و امما   درگاه نیز میزان ه یبند

 عرایض ایان کهناه غاالب درگااه    ه خواهشمندب ب پس -سما صدق شنیده ابه ب العین دیده و
  کاااه مباادا باا    میاد را جدّی و بی تعارف لحاظ نما بنده ه یهشدار دوستان التفات فرمامید و

میان مجلسَین شورا و سانا )کاه    مشترکه در ه یآتی ه یاین تقویم پوسیده، درجلس تاصویت
برگزار گردد( اوالً بهانه ای دوبااره   ۱۳۵۴اسفند  ۲۰ ه یه در مورَّخک از قرار معلوب، بنا شده

بدبختی  که همواره در تاریخ ایران ما عامل-ها سرکش زرتشتی به دست اقلیّت شورشگر و
 داده -و جنجاال طلبای در نهااد ایشاان نهفتاه اسات       مایهن عزیاز باوده    گی مردب وه و آشفت

 هاای چاو و   نیاز بشاوند! و رانیااً گاروه     کنونی ایران اوضاع گیه ریختهم ب سبت شود،کهن
را باار پاایکر تاناااومند   شاان  افراطیاون نیاز همااین مسااله را غنیماات شامرده و ضارب  کاااری     

برساانم کاه    عرض عالیه موظفم که ب اما درخاتمه، پهلوی وارد سازند.[ ]............حکومت 
 نیز مأمورین ماا ،عرض مبارک رسیدهه رضا که محرمانه ب منطبق بر فرمایشات شاپور حمید

،کاه ماأمورین   داده اند« جنابش زرتشاتی ناوین   » خطرناکی با عناوان  ه یدایش فرقاز پی خبر
 هاای سار ی ایشاان،    رفتااه و از جلااسات و هماایش   ایشان را مخفیانه زیار نظرگ  ساواک نیز

هاا   تاان آن    که باید خودته و به این چاکر تحویل داده اندبرداش هایی نوار عکس و فیلم و
مذهت خرافای زرتشات   ه مذهت مترقی اسالب ب تغییر شعارش ،را مالحظه فرمامید. این فرقه

 حضرت اگر کند! اعلی ری میایران پیگی است، که آرزوی قلبی و باطنی هر زرتشتی را در
ریخته،کاه دفعاش بارای     آسایاب ایشاان  ه ها را نیز رسمیت بخشد، آب فراوانی ب تقویم آن

ترحم و مالحظاه   ساواک هم مقدور نیست! لهذا عجالتاً استدعای محرمانه دارد که بی هیچ
یت از تصو بفرمامید و« جنبش زرتشتی نوین»اعداب عوامل و سران  ای حکم به دستگیاری و

 اعالب انصراف فرمامید. کورش نیز به بهانه ای ه یتقویم پوسید
 اقبال .ب جان نثار  والسالب 

 هجری شمسی ۱۳۵۴بهمن ماه  ۱۸
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 روشاه به دکتی محرمانه ی متن نامه 

 :شمسی 1355نوروز  -منوچهر اقبال
ب باشد و تان خو امیدوارب حال -نوروزتان پیروز باد  با سالب -ر منوچهر اقبال وجناب دکت

گی که در شما سراغ داشاتاه و دارب، ه گی روزافزون و همایشه با شادابی و سارزند همواره
غرض از این پیاب محرمانه، این بود که مدتی است شما کمتار احاوال   . کار باشیده مشغول ب

داشاتید   گرمی و صمیمیتی که ساابق باه مان اظهاار مای      شوید و از آن همه من را جویا می
الباد شاما نیاز     را دوست داشاته و دارب.  وان آراری مشاهده کرد. من شخصاً شمات کمتر می

اخوی مان، سابت دلگیاری    ، نسبت به من هنوز چنین احساسی را دارید. دیاشت حمید رضا
را تقاویم   شاما تقاویم رسامی ایاران     ه یبیان داشته که چون من خالف توصیشما را چنین 
نیزگفتاه کاه    ار داده اب، از من دلخاور شاده ایاد. و   ایران باستان قر ه یسال ۲۵۰۰شاهنشاهی 

جهت ه ولی ب ،های برگازار شاده در تخت جمشید قلباً مخالف بوده اید با اسا  جشن شما
رضاا گفاتم کاه چارا جنااب دکتار        و مملکت حرفی نزده اید. من به حمید حفظ مصال  ما

شان را ایراد ننموده و اکنون  دخود من الاقل محرمانه انتقاه ب( شان هستم )که ارادتمند اقبال
شنوب؟ بلی قباول دارب   من تازه دارب این را می، ها سال گذشتن از جریان جشن پس از چند
جهت ممانعت از تصویت تقویم ( خورشیدی ۱۳۵۴شما )در اواخر سال  اخیر ه یکه در نام

 الکاردب. شاما سا    هاا نیاز حاس    جدید، من بویای از نارضایتی شما از برگازاری آن جشان  
 یاد دارب که هره محرب اسرار من بوده و هستید. ب شناسید و خوبی من را میه هاست که ب

دوسات دارب   جان من بودیاد.  های دل و گی داشتم، شما مرهم زخمه گرفت دل ی کههنگام
مان گفتاه گویاا شاما     ه طورکاه حمیاد رضاا با     آن ادامه داشته باشاند.  هم آن عواطف هنوز

     فراوانای در  ه یهاای ناگفتا   داشاته ایاد و حارف    یاران باساتان  تحقیقات وسیعی در تااریخ ا 
   تحقیقاات ارزشامند    و هاای نااب   خود انباشته اید. اگرما را الیاق گفاتن آن حارف    ه یسین
تا هم  ها را به ملطفت خود مرقوب فرمایید، کنیم که آن گرمی استقبال میه دانید، پس ب می

بدیهی است که مان   ایران از آن بهرمند شوند. گی مردبه من و هم دیگر اطرافیان و هم هم
کنم، و رسمیت بخشیدن مان باه    یک مسلمان هستم و به مسلمان بودن خود افتخار می خود

جهت یادبود عظمات ایاران عزیاز اسات. اماا شااید       ه شاهنشاهی ایران تنها با تقویم باستاانی
تان را تمامااً   نیز هستم وکتاب گونه انتقاد آراب و خیرخواهانه کنم. لذا پذیرای هر اشتباه می
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شما اظهار خواهم داشت. در پایاان، ساال   ه را ب بدون تعصت قضاوت خود خواهم خواند و
 .خرسندی تان آرزومندب با کامیابی و خوشی را برای خوب و

 رضا پهلوی محمد -خورشیدی ۱۳۵۵نوروز 

 
 شاهی محرمانه ی ر منوچهر اقبال به نامه وپاسخ دکت

 :مسیش1355 نوروز -ارش این کتابو تصمیم به نگ
شاهنشاه ایاران  عارض ساالب و تبریاک ساال ناو، باا        ].........[  ضرتلی حمحضر پیشگاه اع

 چاکر از قدیم االیاب ه ی  بند]...........[ قصور خدمت از این غالب عذر و].............[  آرزوی
تا پای جان به شما وفادار باوده   تا آخرین نفس و عرض می رسانم کهه بوده اب. ب ]............[

از شااخش شااخیش و  گاای بناادهه امااا رنجیااد و. ]............[ بعااد از ایاان هاام خااواهم بااود و
 ه یاسات کاه در اماور آیناد     اهالنی که ازآن نا حضرت همایونی نبوده  بلی متشخش اعل

ظان   حسن کنند و اماور را با سوء استفاده از شخصی می ه یخاک، اعمال سلیق آب و این
همه فقط آن  که یکی از آن سازند  مشتبه می]...........[  محبوب حضرت اعلی همایونی، بر

کهان ایرانای اسات.     ه یساال ۲۵۰۰تقاویم   یکی دیگر همین تصاویت  های پرهزینه و جشن
اجارای دو   جنااب بارای   توجیاه و تشاویق آن عاالی   ه که ب حضرت از شرارت افرادیی اعل

ی کاه بار وفااداری باه شاما      حکم شارف و ساوگند  ه بنده ب اند.خبرنداشته  مساله پرداختند،
]...........[  خطری جدی که سبت تزلزل ارکان حکومات  وظیفه دارب تا شما را از ،خورده اب

 آگااه ساازب.   ،خواهاد داد ]..........[  دست بدخواهانه بس سترم ب خواهد شد و بهانه هایی
جهاانی ساازی ماذهت مقاد      »دوهابار انا جریان حضرت خود در که اعلی این گذشته از

و جهاان از جملاه جنااب     ، که چندین تن از بزرگان ایران«شیعه و دین و آمین مترقی اسالب
بای   رضاای  حضرت شاپور علای  نیلتس بوهر و آینشتاین و در همان اوان، بارادر فقید اعلی

آخرین دب حیات  این مساله نهادند، سوگند یاد کردید که تا نظیر، جان عزیاز خود را بر سر
  تبلیا  اساالب و تشایا    ینشتاین فقیاد و نیلاتس باوهر، یعنای    آ ه یدر راستای اید تان، شریف

هیچ تالشای   از« ددین واح -دنیای واحد»مذهت در جهان  اراناعشری تا رسمیت یافتن یک
ن چاکر را با آینشاتای  ،جناب آقای عبا  هویدا . بنده نیز از همان ابتدا کهفروگذار نفرمامید

هایچ تالشای در راساتای     از یاد داریاد ه مربوا ساخت که در اروپا بودب و جریان را نیک ب
فروگاذار   شما].........[  قدر در راستای استحکاب مبانی حکومت مقد  و همان ه یاین اید
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هاای گذشاته و تصاویت     ارتباا با جشان  حضرت دری این دو امر اعل هرحال،ه نکرده اب. ب
های آن بزرگمردان را اندکی پایمال سااخت،   این چاکر، نه تنها خوندر نظر  تقویم جدید

 و شما را فاراهم خواهاد آورد   ]...........[  پایه های حکومت که موجبات تزلزل ارکان و بل
زیارا   دو نخواهناد باود    یک از ایان  هیچ وجه راضی به یچه حضرت به یقین دارب که اعلی

اساالب هساتند و    مسلمان و مفتخر به دین مبین فرمایند یک که می حضرت خود چنان اعلی
و  سوگند خود را در جریان مزباور، به یاد داشته و دارند و هرچند قصد ایشان اعتالی میهن

 دیگاری خواهناد کارد    ه یاما دیاگران از این مسامل استفادملیّت در برابر بیگانگان اسات، 
کاه تاا    و اما سابت آن  این مهم گشته اندرضا نیز متفطن  جناب شاپور حمید   که]............[

مسامل امساک و خودداری داشته باودب، یکای احترامای     کنون از اظهار صری  پیرامون این
مقیاد داشاته اب  و دیااگری، فقادان      بود که همواره خود را به اداء آن در پیشاگاه هماایونی  

قلت شما از  کانم کاهتان بازگو  عرضه نحوی این مطالت را به موقعیت مناسبی که بتوانم ب
برنگردد که اکنون این فرصت حاصل آمد. پس به فرمان و ]..........[  این کهنه غالب پیشگاه

 رضااا و همکاااری جناااب شاااپور حمیااد گااردن اطاعاات نهاااده و بااا]..........[  همااایونی اماار
شافقت و مرحمات    ه یساای  ه یشفیق،که نهالی اسات پارورد   جگرگوشه اب جناب شهریار

کاه تکلیاف ایاران را بارای همیشاه باا        ، به این مهم بای نظیار  ].........[ حضرتی لشخش اع
       .اسرع وقت خواهم پرداخت زرتشتیان روشن و مشخش خواهد کرد، در

   ب.اقبالجان نثار -بنده کهنه غالب درگاه همایونی

 هجری شمسی۱۳۵۵نوروز 
 

 ی شاه به منوچهر اقبال نامه
 داب اقباله  -دیشمند، دکتر منوچهر اقبالجناب مستطاب و دانشمند ان

، صرف نگارش و تحقیاق  ماه از اوقات فراغت خود را ۸به  کتاب ارزشمندی را که نزدیک
 و تدوین آن نموده اید، با حوصله و دقت کافی و دور از چشم اطرافیان خواندب.

بتواناد هشات   توانم باورکنم که کسی با اشتغاالت فراوانی که شما دارید،  سختی میه من ب
گای تحقیقاات موجاود در آن،    ه گی و پراکناد ه همه گسترد ماهه چنین ارار نفیسی را با آن

مرحوب اقبال السّلطنه، امری مشهود اسات، ایان    ه یاما چون نبوغ ذاتی در خانواد ارامه دهد.
اماور   بانجاا  عاالی در  در مورد شخش شما برای من رابت گشاته و سارعت عمال حضارت   
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ه امّا، کتاب نفیس شاما را ماو با    و تی ما سرمشقی است برای دیگر مساولین.مملک ه یمحوّل
 مو خواندب.

آن صرف کردب وگااه   ه یت فراغت خود را فاقاط برای مطالعنزدیک به پنجاه روز از اوقا
ها در بستر خواب نیز به مطالت آن می اندیشیدب. ابتدا قبول کاردنش ساخت باود کاه      شت

های مورّخان سارگرب شاده باشاند و باه یاک       همه سال با دروغ اینبپذیرب واقعاً ملت ایران 
     ی دل خاوش کارده و بار سار قباری اشاک ریختاه باشاند کاه          یا چنین تاریخ سراسر افسانه 

گاویم کاه    هاایی را مای   مرده ای درآن قبر اصالً نبوده اسات )زرتشات و دیگار شخصایت    
تان را خوانادب و   دون تعصت، کتاباستوانه های تاریخ ایران هساتاند!!(  ولی با انصاف و ب

 تلخ و باورنکردنی رسیدب که خود من نیز عمری در اشتباه بوده اب. ه یبه این نتیج
نظار  ه منطقای با   ،این کتااب  تان در گفته های ه یگویم که اکثر نزدیک به هم صراحتاً می

اً توضای   رسد  اما چند نکته بارایام مجهول یا مبهم باقی ماناده، کاه شاما بایاد حضاور      می
  هام رابات شاودکه اشاتباه      ها بحث دوستانه بنمامیاد کاه اگار بااز     بدهید و با من درمورد آن

 گی کتاب شما خواهم بود.ه کرده اب، بدون درنگ تسلیم هم
باری، پی بردب که کوروش هخامنشی و نیاز دیگار پادشااهان ایاران باساتان، افارادی نباوده        

ر اقبال، باا  واما جناب دکت ،ا را مجدداً ترویج بدهیمه اندکه ارزش داشته باشند تا تقویم آن
شاید اقدامی ( ش۱۳۵۴سال گذشته )اسفند که من پذیرفته اب کاه تصویت این تقویم در این

هاای شاما نیاز درسات درآماد(،       عجوالنه از من بود و شاید اشتباهی بزرم )که پیشگومی
شاگاه و در میاان نسال    دان ه یکاه حازب تاوده در عرصا     توانم در این شارامطی  اکنون نمی

دیگار نیاز    ه ییک بهانا  خاک کردن مشغول است، و تاز و گرد ، به تاخت ونوجوان ایران
هاا را   ها بدهم تاا زرتشاتی   مارکسیست ها و دست کمونیست ،با چاپ کتاب ارزشمند شما
 نیز به جما خود اضافه کنند.

که تمامی احازاب   نگیزد، بلها را برنمی ا خشم زرتشتی ،که، فقط این مساله نگذشته از ای
رود کاه انتشاار ایان کتااب و اعاالب       ملیگرا با من وشما دشمنی خواهند کرد و بایم آن مای  

کااب کمونیسات    ساقط شدن تقویم مزبور، تیر خالصای برای ایاران و در نتیجاه ساقوا در   
جان و نیز برخی دیگر ساخت اصارار دارناد     رضا و شهریار لیکن برادرب شاپورحمید باشد.

ه هم کتاب را سریاعاً منتشر کنیم و هم من رسماً تقاویم را سااقط کاانم. درخواسات مان      ک
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شرامط مساعدتری )و لو چند سال بعاد( ایان کاار را انجااب      در که کمی صبرکنیم و اینست
 بدهیم.

 مراقت خود باشید.   نظر شما چیست؟! دوست دارب بی پرده به من پاسخ بدهید.
 شمسی ۱۳۵۵اه اسفندم ۱۰ -رضا پهلوی  محمد

 
 کتــاب ه یپــا از ملا  ــ -شــاه بــه او ه یر اقبــال بــه نامــوپاســـخ دکتــ

در چنـا    چنـین کتـابی   جای شاه از چـا  ه ش( و نگرانی ناب1355)اسفند
 :اوضاع و احوال اجتماعی

   غاالب آساتان هماایونی معاروض      داب مجاده العاالی    -[......]حضرت هماایونی  محضر اعلی
مردب عزیز ایران ماا   ه یجاست  زیرا اکثریت و قاطبه ناب حضرت یدارد که نگرانی اعل می

و مارکسیسام و تولاه    هیاهوی حزب توده و کمونیسام  هستند وگروه کوچک و پر مسلمان
کنند، نسبت به ایان   کمونیستی را حکایت می سگان شوروی ه یهامی که بانگ زوز شغال
چاون   دیگاری  [...].... اقلیات کندکاه   چاه فارق مای    اقلیت فاحش هستند. همواره در مردب،

 چاون واالحضارت شااپور علای     ها بپیوندند؟! جساارت اسات، بناده نیاز     زرتشتیان نیز بدان
اولاایّ    ه یهماان هنگااب کاه زوز    حمیاد رضاای عزیاز،    رضای فقید و واالحضارت شااپور  

کارده باودب    پیشانهاد  تحت لوای مِلیّت در آماد،  [........]حلقوب ناپاک مصدّق  کمونیسم از
 تاان و  عارایض حقیار و بارادران بزرگاوار    ه اما با  ،ه این زوزه را باید در نطفه خفه ساختک

ملای   که اتباع مصادّق تحات لاوای آزادی یاا     همایونی نفرمودید تا آن جمعی دیگر، محل
کردند و ناب یاک خیاباان بازرم در     گرامی یا دموکراسی یا غیرها... با کمک شوروی قیاب

 ایرانای را از تاابلوی آن محاو    ا یک جمعیت عظیم مسلمان وب و یک پایتخت بزرم اسالب
روی آن نصات  ه مردب، ب ما و روز روشن جلو روی ناب ننگین استالین کثیف را در ساخته و
زماین   راکه اعتراض کرده بودناد، باکماال گساتاخی بار     خون چند ایرانی مسلمان کردند و
روا داشاتند! آری،   جاا ه لطف ناب هم در مورد مصدّق مهربانی و حضرت بازی اعل و ریختند

مصدق و حزب مارکسیست او، که با قیاب علیاه   ها دو چیز شد  یکی اقتدار رمر آن مهربانی
نادازد  اکمونیستی بی نمانده بود ایران عزیز را درکاب نهنگ سیری ناپذیر شوروی شما چیزی

یااد دارب آن  ه با دهاد  و   ابرقدرت طمااع قارار   ایان ه یملت ایران و اسالب را زیرمجموع و
از شارب و   ناب استالین را بار آن خیاباان نهااده اناد     ،رسید که اتباع مصدق روزکه خبر به من
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حضرت دوباره باا شاکوه    رسید اعلی که خابر آزرب، آرزوی مرم برای خود کردب! تا آن
دوماین   اتباع مصادق نازد ماردب منکاوب شاده اناد.       میهن بازگشته اند و باه [........] و عزت

ها از گور او  امروز پس از سال ،حق مصدّق جای ملوکانه دره مراحم ناب الطاف و ه ی یجنت
 گشته است. آری  دوباره حزب توده  دوباااره کمونیسات و   شعله ور دوباره زبانه کشیده و

هم جای ترحم و  عزیز! آیا باز نونهاالن خاب این وطن جوانان و مارکسیست شدن جمعی از
 نباید فرمان ملوکانه صاادر فرماوده، تاا تماامی ساران احاازاب       ! آیااعواطف ملوکانه است؟

 مارکسیسم اعداب شوند؟! سعدی گوید  توده وکمونیسم و
 دست بر پشت مار مالیدن به تلطف، نه کار هشیارست!

 اخالق بی مروّت را سنگ بر سر زدن سزاوارست! کآن بد
بی پرده بر قلم رانده و بازگو  ان(خودت ه یدل داشتم )طبق فرمود اگر هرچه در ببخشید مرا

 طوری که مرحوب آیت اهلل دهم که  همان حضرت میی به اعل نمودب. اما در پایان، اطمینان
 ، در پیااب ۱۳۳۲مارداد   ه یواقعا  از بازگشات شاما در   -اعلای اهلل مقاماه   -العظمی بروجردی

 حضاارت  یاد اعلای  ، امروز نیاز نبا و علماء قم را اعالن داشتند خوشنودی خود رسمی اظهار
بدهاند  زیارا مارکسیسات شادن     دست اتحاد خود را با علماء اعالب و مراجا عظاب اسالب از

 حضارت هماایونی   برای ایشان اسف باار اسات،که بارای اعلای     قادر این میهن عزیز، همان
هاای   این کتااب کاه رمار ساال     کنم که اجازه دهید برای بار آخر خواهش می .علیهذا کله

 کاه تقاویم را   چاپ برسد و توزیا گردد. و دیگر اینه فوراً ب این بنده است،سال تحقیقات 
اسات، ابقااء فرماوده و تقاویم      همان تقویم هجری شمسای کاه هام ایرانای و هام اساالمی      

 دهم کاه اکثریات ملات ایاران از ایان تصماایم       قول شرف می و کوروش را ابطال فرمامید.
هاا و   ها و زرتشتی قبال کمونیست در ت شما راعلمای اعالب نیز جان استقبال خواهند کرد و

 کناد، و  شوب و مرگبار نجات پیادا مای   ه یتافرقکشور از یک  کنند و ملیگرایان حفظ می
  والسالب. ملت را خواهند دید. و رسند، چون اتحاد شما بیگانگان به اهداف پلید خود نمی

 ش۱۳۵۵اسفند  ۱۲ -جان نثار  منوچهر اقبال همایونی. حضرتی چاکر درگاه اعل
 

 در مورد« آشموغ راه یافته»و اما توضیحات 
 «:سه هزار سال دروغ در تاریخ ایرا »کتاب 
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به شادی روان دوستم احمد تفضلی، که جان خود 
سر بر  چاپ آن  را  به  ساخت و  فدا  تاب،  ین ک ا

شد؛ و فق ن خون  مو که  شتیانی  قام از زرت به انت
صحیح و ت خاطر ت به  ناه را  بی پ مرد  ین  یق حا ق

 این کتاب، بر زمین ریختند!
یران» تاریخ ا سال دروغ در  هزار  نوان  ،«سه  ع

 اثررری ارزشررمند و در نرروب خررود برری ن یررر، از
در  ر منرروچ ر االررال ذدر  شررتوشرررادروان دکترر

ریرراست سابق دانشگاه ت رران، و  -خورشیدی1356
یران(؛ نگ ا یر فره ثرر  که در نودمین وز ین ا ا

رای بررزرو ودروغ غ هررنفرری ، پرررده از روی درو
خ ه ی پردازی  سترد ، در رابررطررره انبرخی موّر

ستان و یران با تاریخ ا صیت با   میهای آن بر شخ
ر االال هدف خود از نگارش این اثر ودکت .دارد

آ اه ساختن نسل جوان از شایعه ها »بی ن یر را 
لوه د بزرو ج های  ته  چون و  ف لی هم شده، و اده 

خالی! لل، تو کرده و  «ط یان  ین  میب که ا ید   و
سوزی برای جوانان ساده لوح و  اثر را از سر دل

یر زود شارالتان باور ا فراد  ست ا لت د که آ ان، 
میذ شده و  نداز(  هم ا شت  گو و پ شوند،  دروغ

ابررراهیم نوشررته اسررت؛ نرره برررای انتقررام از 
ت«پورداوود» ینو... دک لال ا ثر را در  ر اا ا

شاه  در پاسررخ به پرررسش خورشیردی 1355سررال 
شت یران نو ضایتی  ،شاه .ا یری و نار سلب دلگ

 2500ر االال از بر زاری جشن های ودرونرری دکت
ساله ی شاهنشاهی و رسمیرت یافتن تقویم ایران 

در نامه ای از خود االال جویا  رابر آن ملنا 
بود خی از .شده  ست: بر نی ا ندان   فت فراد خا ا

ید سلطنتی آن دوره، یژه حم لوی به و ضا پ   ر

ز و نرریرر ش(1351در در  شت -رادرکوچرک شراهذب
شفیق شرف  -ش ریار  سر ا شاه، پ خواهر زاده ی 

لوی ت پ  ماد دک تول دروو دا لال، مق پاری   ر اا

ر منروچ ر االرال، اعر م وبا مرحوم دکت -ش1358
 تقررویم مرر کور، موافقررت کرررده، برره جشررن و

 نتقاد نمودند و در نگارش این اثرخیرخواهانه ا
یق در م موردو تحق ت نابع  یاز دک لال در ون ر اا

، کمررال همکاری را م م تاریرخرری ه یاین پروژ
شتند ل ول دا نانم ثر ک ؛ چ ین ا جای ا جای  ه در 

ید ید د ت ؛خواه که دک نه  خود در وآن  و لال  ر اا
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مقدمه بیان می دارد، این اثر در حقیقت، شرح و 
چک ثری کو صیل ا که خود او تر از یا تف ست؛ 

، علاس هویدا اروپا بوده در ی کهش، زمان1331در
ستاده و مه ای فر شود  به او نا می  ستار آن  خوا

دین زرتشت و چرکریده ی ی که در مورد تاریخچه 
شت لرت ان برای آل سائل آن،  مان  ینام که درآن ز

ین عات د شغول مطال بوده م سترده ای  سی    ،شنا
سد ساله ای بنوی ت .ر لال، آن وشادروان دک ر اا

تمررامی آن را برره  ،ارسرراله را نوشررته و هویررد
ین ارسال می اآلمانی ترجمه می کند و برای انشت

ین با مطالعه ی دایق این رساله، انماید. انشت
ر االال وتحقیقات  سترده و باریک بینانه ی دکت

یانی  ساله ی پا پ  از آن، در ر ته و  را پ یرف
یا  که  و نگ»خود  یه»یا  «دی ِارکِلرو نام  «بیان

شته  س م را از ت -دا تر ا م اهب ج ان بر مامی 
برعک  لی  سته، و ها، دان شتی  ین زرت مورد د ، در 

شت نین اظ ار ن راان ساله چ ین ر سط ا  ین در اوا
 کند: می
من در دنیا، م هلی به راستگویی و صداات اس م »

سندی  خود پ به دروغ  ویی و  م هلی  برعک ،  و 
 «آیین زرتشت، سراغ ندارم!

بوده و ن نه  یا محرما لات  و ین مکات نده ی ا گار
به آن ستم  یز نتوان ب و ن یدا  و سی پ ها دستر

؛ با این حال، به  ونه ای فاش شده اند و نمایم
اوستا »استاد  ،«دوداوپور»به  رررروش ابراهیم 

رسریده انرد؛  -ش1347در در  شت  -ایران «شناسی
شار از  مه ای سر پور داوود، نا پی آن،  که در 

لال  یدا و اا به هو طاب  توهین خ سزا و  شت. نا نو
رضا پ لوی ذکه خود نیز  ویا در این  سپ ، حمید

نه  لات محرما شتی مکات یران،اان جال ا با ر  ین 
ه ارائنامه ای تند و توأم با  ،نقش م م داشته(

پور ی براهیم  به ا گر،  تاریخی دی سناد  ود ودا ا
و  هنویسد؛ که این امر سلب تشدید مشاجره شد می

خائنان »عنوان  هها ب  ی آنه ود از هموپور دا
د نیز خطاب به یاد کرد و نامه ای تن «به ایران

ود به این اکتفا ودا پور . ...شاه ایران نوشت
کرد و مراه  ن خود ه با  شتیان را  عی از زرت جم

شگاه  شجویان دان خی دان یک بر با تحر ساخت و 
ت موت ران، دک مورد هج لال را  یرع  ه یر اا وس
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ن تللیغاتی ارار دادند، که به در یری و آتش زد

ش 1339ذحروت(  ر االرال در اسرفندکتوداتوملیل 
 انجامید. 

ت ثر، دک ین ا ئه ی ودر ا با ارا لال  نوچ ر اا ر م
 اسناد تاریخی، اثلات می کند که:

شت( وجود خرارجی نداشرته، و ذیا: زرد زرتشت (1

اذهان خرافی مردم  ه یی و ساختیافسانه  پیاملر
ست بار ا مای در ستان، عل یران با شاهان ا ؛ و پاد
الررال شررریعت  د را واداشررته بودنررد تررا درخررو

براهیم ضرت ا شان ح سیذب( و  درخ ضرت مو ذب( وح
ضرت سیذب(، ح شت عی سانه  -زرت شخص اف ین  ی را یا

تاب نی، در ک یاملر ایرا نوان پ ثار  ها و به ع آ
طوری  لادا امپرا تا م ند،  لت کن خود ث تاریخی 

ن ابراهیمی رو به ایران باستان، در الال ادیا
سترش یژ -  سیحیتهبه و ین ی ود و م شوکت و  -: د

ع مت خود را از دست بدهد و  رایش مردم به این 
مت آن ضعف حکو سلب  یان،  نان اد شود؛ چ که  ها 

 باالخره دین اس م، با ایشان چنان کرد. 
ت از که دک شنی  یل رو له دال برای  روجم لال  اا

لات آن شته اث جود ندا هیچ و شت   آورده، -که زرت
ن است شخصیتی به ه ممک ونه این است که  وید چ

شتیان او که زرت ین بزر ی  بزرو  ا یاملر  را پ
نرد  کررده ا فی  یران معر تاریخ  -سرزمین ا نه 

مرو تاریخ  نه  لدش و  یغ و ا تو کان تلل نه م ش و 
 ان او ه  ان و بازمانده نه   شت ش، وا ااامت

اخت ف  .یک مشخص و آشکار نلاشد ش، هیچا نسل از
ند تاریخ ز شته در  یالی  انی زرت صد خ ند  ، از چ

و چندین هزار سال پیش سال پیش از می د تا چند 
ه اخت ف در ذکر مکان و محل زند نیز ،از آن است

 انی او از دورترین نقاط خاوری ذشرای( ایران 
باختری قاط  ترین ن بی( تا دور سرزمین، ذغر ین   ا

ست که هریچ راهی برای تشخیص آن به اندازه ای 
ها، او چه پیاملری  ایرن   شته از ،نداریم نیز

بوده که در تاریخ، هیچ اثر و نشان و یادی از 
مادری او، یا  پدری و  ندان  سل و  بل خا که از ن

ند هم ه بازما ست؟!! آن  نده ا جا نما بر   ان او 
می عا  که اد سرانی  تاریخ نوی مه  ند  با آن ه کن

می  موّرخ ن مه  یا آن ه ند! آ شته ا ها دا نی  ایرا
این  نسل و تلار کان وف میده اند که زمان و م
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یالی جود خ ند؟!!  مو بوده ا کدام  چه و  شت(  ذزرت
پا و یران و ارو تاریخی ا تب  تا  ما در ک عرب، 

از  پ  شخصی معروف باشد و کنون ندیده ایم که
 بیرش از ،سال در تاریخ والدت و در  شت او چند

سنگ، در ند فر ند چ کان ز حل و م  ی و ه مورد م
دو واسطه در بیان تللیغات او و بیش از یک یا 

ند سل و بازما پدران و ن سب و  ندان و ن  ان ه خا
شیم!، او شده با جه  حد  با اب امی موا بیش از 

فات در ین اخت  شت، از بودن ا کم  مورد زرت مح
  ی وه ساخت ی،یافسانه  دروغی،ه ترین دالیل ب

 خیالی بودن اوست!

 ه ییران پیش از اس م از چندان سرابقتمدن ا (2

خور ی بر لوده وم ّم بزرو و دار ن های  مدن   رپ   ت
ها الل از  ارن ،چین اهّمیتی، مثل مصر و روم و

 ایرانیان درخشش و  سترش چشمگیری داشته اند و
ها امروزه خود ب ترین  واه است؛ مث ً  آثار آن

صر، هرام م شید  ا خت جم برر ت حدود دو برا مری  ع
 ی فنون م ندسی ه ع مت و پیچید ن ر از دارند و

مار و سیاریمع تر و ، ب خت  م م  تر از ت می  عل
بنای دیگر ایران باستان هستند؛ یا  جمشید و هر

مان  مدوره ی ه لًا ه چین، تقری بزرو  یوار  مث ً د

 2000ذ ولرری ع مررت آن بنررای تخررت جمشررید اسررت؛
نه تن ا با تخت جمشید،  کیلومتر!( به هیچ وجه،

آثار ایران باستان اابل  یک از که با هیچ بل
سه و ت مقای صورح ین ی ت شته از ا ست!    ها،  نی

یعنری  ،سال الل از مری د 4000مصریان در حدود 
کاغ  پاپیروس را اختراب  -سال الل 6000بیش از 

به هم دوخته  -صورت کتابه ب ها را کردند و آن
یا چسلانده بودند؛ که باستان شناسان آثاری از 

ند... آن ته ا ین  ها را یاف یان ا پ  از ب  .
ر االال وسائل فراوان دیگر، دکتمسائل و نیز م
 :نتیجه می  یرد

مدن » بل ت ستان، در مقا یران با مدن نوظ ور ا ت
لال  شه ای در ا سان پ به  صر،  نه ی م ک ن و دیری
ما  ند  صر، هر ز مان هل م لی ا ست!! و یل ا یک ف

غرور و دروغ پردازی ایرانیان، به  نده  ویی و 
ند ته ا لاترین نپرداخ که زی سپاس  خدای را  !! و 

ما مر نه  ارار داد، و ر صر  دم ج ان را در م
ین بیش از ا ها  نی  فه ی  ایرا پز و ایا به  ها 
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ها  خودمان می بالیدیم و زنان ما بیش از این
ه به آرایش و جلوه  ری پرداخته و خود را فرشت

 «! ان روی زمین می پنداشتند...

به  -ایران پیش ازاس م، عاری از علم و دانش (3

عی آن شمندانی بود -مف وم واا ه و ا رهم دان
 ه یم و ریررزه خوارسررفرداشترررره، بسرریار  منررا

که اص ً  یونان و روم و مصر بوده اند؛ یا این
بل ند،  لوده ا شمند ن حانی  دان بد و رو که مو

زرتشتیان، نزد ایرانیان دانشمند محسوب شده و 
ر االال ومورد او بزرو نمایی کرده اند! دکت در

 کند که: ثابت می
که   مانی  نان درز شش یو خود  اوج درخ می  های عل

بوده، کوروش و دیگر شاهان هخامنشی، نتوانستند 
ند! و  ضه کن یا عر به دن یران  شمند از ا یک دان

 -تن ا ذهن مردم ایران را به شخصیت خرافی خود
 مشغول کرده، و خرافات و - نیمه خدایی! پادشاه

( به نگارش درآورده موهومات را به اسم دانشذ!
مرد و میبین  شایع  یران  سواد ا بی  ند!  م  کرد

 ه یکرررده کرره عمررد االررال سررپ  ثابررت رودکترر
ورود اس م  ه یاز دور ایران، دانشمندان نامدار

فی  یین خرا شدن آ کن  شه  سرزمین و ری ین  به ا
ایران  عرصه   اشته وه ی زرتشت، پا بیوافسانه 

 دانش، سربلند ساخته اند. را در میدان علم و

ثرر ثابرت مری این ا ال درر منوچ ر االودکت (4

ه شعار فریلند علارت و ازکند که من ور زرتشت 
، فقط  «پندار نیک! ،کردار نیک ، فتار نیک» ی

شتیان  یین زرت به آ شتن  قاد دا کردن و اعت مل  ع
کرده  یال  عوام، خ مردم  که  یزی  نه آن چ بوده؛ 

برای  اند که این دستور کلی این دین است! او
ت ین  ف لات ا به ه یاث عددی از خود،  ضع مت  موا

ها را  استناد کرده، که مردم عامی آن «اوستا»
 ها دات ننموده اند! نخوانده اند، یا در آن

ستم شاهان هخامنشی را سبت حمله ی تدافعی اسکندر به ایران دانساته اسات  و    اقبال، (5
کند   که رابت می کند و جالت این از آن به عنوان درسی تاریخی برای زیاده طلبان یاد می

سوزی ایران، تنها یک شایعه و دروغ بزرم تاریخی بوده، و اصالً ایران ایان انادازه    کتاب
های اندک را هم خود موبدها و زرتشتیان آتش زده اند تا  کتاب نداشته است! و آن کتاب
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 ه یدر حملا  -بروریاازی ایرانای هاا نازد یونانیاان     آ ه یهاا، مایا   مطالت خرافی و سبک آن
هاا ادعاا    گااه زرتشاتی   اعراب به ایاران نباشاد  وآن   ه یدر حمل -مسلمانانو نزد  -اسکندر

هاای ماا را    کتااب  کرده اند که  ما اهل دانش باوده ایام و اساکندر و بعاد از او عارب هاا،      
 !سوزانده، یا دزدیده و یا با خود برده اند

این کتاب، ثابت کرده  ر منوچ راالال درودکت (6

 ایران باستان، که بیشتر ا رمانان و پادشاهان
وااعی و دروغینی  غیر ی ویجز مروجودات افسانه 

 و «کتاب سراندرپا دروغ شاهنامه!» که تن ا در
ثل آن، از شده، آن م یاد  لوده  ها  گری ن یز دی چ

ل که از جم ند؛  می آن ه یا ین  ها  به ا توان 
افررراد خیررالی اشرراره کرررد: کیررومر ! جمشررید! 

سررتم! فریرردون!  شتاسررُ! ل  راسررُ! کیکرراووس! ر
 ه یمنفرری بافترر شخصرریت خیررالی و سرر راب! و

تورانی!! و سیاب  هایی از افرا بافی  نده  ین    ا
مادر که  نه،  چه  و ندن ب برای خوابا  ،ها  راه 

سراپا دروغ آن های  ستان  می دا یف   هرا را تعر
کرودک را از ند و به  کن کودکی  مران  نگ »هر فره

نی بافی ایرا می «!دروغ و دروغ  ین خو  ند! ا  ده
ها را دروغگوترین مردم  اه، ما ایرانیست که  ا
 دانند!  می

 یرد که: بی  ر االال نتیجه میوشادروان دکت (7

ش( نیرز شراهد 1355 ذسال سلب نیست که ما امروز
پدران،  های  بانی  به م ر سخ  که در پا ستیم  ه
عه،  ین جام سوز ا ستادان دل مان و ا مادران، معل

 نه تن ا سپاسگزار نیست، بل -نسل نوجروان ما
را  دست والردیرن و آموز اران خود که انگشت و

این همان اخ ق و  با تمام نیرو  از می  ریرد!!
و فرهرررنگی اسررت کرره از پادشاهررران ایرررران 

ه امررروز، برره یاد ررار مانررده باسررتان، تررا برر
  !...است

ر االال در این کتاب اظ ار تأسف کررده ودکت (8

ز که رسم خرافی و احمقانه و مخاطره آمی از این
هنرروز در جامعرره ی ایررران  ،«چ ارشررنله سرروری»

 ارردر تلفررات وه سرراالنه چرر امررروز رواج دارد و
سوخت ندازه   ی وه حواد   چه ا سوزی، و  تش  آ

خصوصی مردم،  خسارت و صدمات به اموال عمومی و
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ت وآزار و قدر اذّی ترس و و چ جاد   دل ره در ای
نازل  خرل م ماران دا مردم و بی ستراحت  حیط ا م

می نه» نو... از ه سم جاه  شده و وارد  «ر شی  نا
ر ومرری آیررد! ذاللترره خرردا بیررامرزد دکترر

ثرر ین ا گارش ا مان ن که در ز لال را   -منوچ راا

احمقانه ی چ ارشنله  بازهم رسم خرافی و -ش1355
تاه نون  تر و سوری، کو بود! اک تر  مل  بل تح اا

چارشنله »سر از خاک درآرد و بلیند که رسم ا ر 
ندازه ا «سوری چه ا خاطره تا  تر و م نه  حمقا

 آمیزتر و پرهزیرنه تر و پرتلرفات تر ازآن سال
شده و یج  ما را یران  جار ها، در ا های  چه انف

چه و لی کو می و در م ی یروارها را  ند و  د لرزا
 شود! چه اندازه باعث سکته و سقط جنین و... می

و مسئولین مملکت نیز با عوامل اصلی توزیع این 
این هم  جّدی نمی کنند!(آتش زا، برخرورد  موادّ 

آیین خرافی  شوم دیگر از یک میرا  و مرده ریگ
 زرتشت! ه یو وحشیان

االال، در ایرن کتراب  منوچ ر روشادروان دکت (9

می بت  نین ثا سی(  همچ سی ذفار بان پار که ز ند  ک
بان ترین ز بی ن م  کی از  ست و در  ی های دنیا

کی،  ثل تر ناچیزی م ضعیف و  بان  با ز سه  مقای
 لی ضعیف تر و بی ااعده تر است. او درفارسی خی

نرد طه، خوانر ین راب تابی از ه ا به ک  ران را 
یر لی م یر( ع نوائی ذام سنده و -شیر  شاعری  نوی

سی و بره فار شته و که  می نو کی  سرود؛  تر می 

راهنمایی می کنرد، کررره  -ق  906: ه یدر ر شت
هرست: تَرین» نام آن  اللرُّغ کَرمة   نی  م حا به مع ذ

ترکی( که  زبان پارسی و اضاوت بین دو داوری و
لی های  میرع هان  ثر، بر ین ا نوایی در ا شیر 

هد و می د ئه  شکنی ارا ندان  که  د ند  می ک بت  ثا
هایی که  با تمام ضعف هرا و کملود -زبان ترکی

تر ااز زبان پارسی بسریار من م تر و کار -دارد
یرسه  ین در مقا ست... ا تر ا تر و بر ند  و ادرتم

پ  چه رسرد به  ی چون ترکی بود؛با زبان ضعیف
ترین و ند  کره  ادرتم بان ج ران،  ترین ز من م 

با آن دستور زبان و  رامر  -زبان عربی براشرد 
که دارد و سیعی  اریق و و شریوایی د به  ین   ا

صاحت( سایی ذف غت( و و ر شینی ذب  به دلن یز   ن
ذم حت( زبان عربی کمک کرده که زبان پارسی از 
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می  ر االال ثابتونیز دکت .آن محروم بوده است
کنرد که ا ر زبان عربی به سرزمین ایران وارد 

ما با نسل نوجوان ایران مشکل  نمی شد، امروز
شتیم، سی ک ن دا بان فار شن و  ادر آن ،چون ز خ

شت بان در به ز شلاهت  که  ست  نامطلوب ا های  و 
نی  یرنی، ژاپ ندی، چ سکریت، ه چون سان ناهمواری 

داشته است و به یایی( ذجاپانی و کوروکرره ای 
نوجوانان  این سلب مردم آن کشورها با کودکان و

یرر بان ارن اخ ین ز موزش ا شان، در آ ها  خود
بان و مرا ز نرد؛ ا نی دار شک ت فراوا یات  م ادب

روز به روز دلنشین تر و  ،های عربی عرب درکشور
از پیش، جلوه  ر می شود! و به همین  ج اب تر

یران  مردم ا که  بروده  ین سلب  پ  از ورود د
افی و موهوم زرتشتی را اس م، نه تن ا آیین خر

نرد غات و واژه  بل ،وان اد خود، ل یل  به م که 
عرربی را در گو های  ب  فت خود  نه ی  ه های روزا

ستفاده  بی ا مات عر ادر از کل برده وآن  کار 

از لغررات زبران  % 60کردنرد که امروزه حردود 
ستان زبان عربی هستند و هرچره فرهنگ ،فارسی ما

کرند که واژه های معادل  می       فارسی ت ش 

% لغرات عربری دخیررل در 60و همگنی برای ایرن 
ه فارسی، پیدا و عرضه کند، جامعه ی ما خود ب

شخراش و های  و ین واژه  قول و  خود ا یرر مع غر
نامأنوس و چندش آور فرهنگستان را پ  می زند و 

او   یرد.نمی پ !جز اندکی از آن همه ،ها را آن
 داند که یکی از این مسئله را به سلب این می

ساختار و  نداشتن صیغه و ،های زبان پارسی ضعف
عربی وجود  ن ام اشتقاای ب  وسیعی است که در

دارد ذمث ً عرب برای اصط ح خارجی شارژ، بردون 
مصدر باب تفعیل، یعنی از واژه  هیچ مشکلی، از

ید  شلیع»ی جد سر «ت کرد و  ستفاده  مام ا یع در ت
های عربی شایع و رایج شد؛ ولی ما پ  از  کشور
را  «ر کردن!پ  »ها که خواستریرم مصدری مثل  سال

نوجوان ما  نسل کودک و ،ریملکار به جای شارژ ب
باز می شنویم که می  ویند:  هم نپ یرفتند! و

ت شارژ... یز دک لال  رو. ن می             اا
م بوحانه ت ش  ،افزاید: فرهنگستان زبان فارسی

شوند،  سوند و پی یا دو پ یرک  با  کره  ند  می ک
چون  ما  بد؛ ا خارجی بیا مات  برای کل عادلی  م
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جزوی از اسکلت اصلی زبان  ،پسوندها و پیشوندها
نیستند، مانند عمل جراحی الب پیوندی و... پ  

نرند و می می ز جوش ن مردم  هرن  ند!  در ذ خور
 مرتررب رادیررو و ،ذمرررث ً در چنررد سررال اخیررر

ه را ب «بالگرد»نخراشیده ی    لفظ  ،تلویزیون
برره کررار برررد؛ امررا حترری  «هلیکرروپتر» جررای

برودم،  شتی  یک آموز ار زرت که  شموغ!(  منذآ
سخت تر از  مزه را بسیار تلرفظ این واژه ی بری

مان  شه ه کردم و همی می  ساس  کوپتر اح فظ هلی ل
جاری  بانم  به ز کوپتر  شد!(هلی باالخره  و می 

ت لال ث رودک یران ا رر در اا که ا ند  می ک بت  ا
پ  از  کررده، تن ا  شرفتی  یات پی صه ی ادب عر
بوده  سرزمین  ین  به ا عرب  یات  س م و ادب ورود ا

سی را چه ک یان  ما ایران مروز  ست. ا ستاد » ا ا
که  می         «سخن شیرازی را  سعدی  نیم؟!  دا

در بوسررتان و  لسررتان و در دیگررر آثررارش تررا 
 اصط حات شیرین و وتوانسته از لغات و علارات 

صیح و ست. و  ف موده ا ستفاده ن بی ا لریغ عر ب
می ست  ما را ید: ا ر  ستیم   و می توان تیم،   ف

له و دم صلی را ه ینکلی نی آن  -ا هیچ ایرا کره 
 ه یبرره جررای کلیلرره ودمنرر -نمرری ف مررد!!  را 

 ان ایرانی ه آمیخته با علارات عربی به خوانند
نیم. و ضه ک کردیم، و عر نین ن شد چ نه خوب   ر

های م   بان  مراه ز به ه هم  نه  له و دم  رده وکلی
ته و  هم ریخ پک زده ی»در ستایی،  «ک لوی و او پ 

همان  ونه که  !دراهری زباله دان تاریخ شده بو
 الفلررای زیلررای عربرری جانشررین آن خررط و خررط و

 الفلاهای کج و معوج و درهم ریخته شد!

ر االال در ایرن اثرر  رانل را اثلرات ودکت (10

کره مورد  :کرده  یین  ین و آ س م، د یرین ا    آ
اه خود آن ی ع  یل  به م بوده و  یران  را  مردم ا

  شت  انتخاب کرده اند؛ و رنه به مرور زمان و
دوباره مردم  -که با   شت یک نسل بل -چند نسل

ین و به د یران  می ا باز  خود،  شتی  یرن زرت  آی
 شتند؛ این چیزی اسرت که جامعه شناسان اثلات 

ند،  یک دوره ی کرده ا لی،  یده ی تحمی هر ا که 
ندک،  مانی ا شت ز با    مرحدودی دارد و  تاریخی 

نگ و تا  باز کمر شده،  تر  ست  تر و س نگ  هم کمر
می نابود  حو و  نان شود؛ باالخره م ین  چ که د
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یده و  یل ا نوعی تحم که  شت  فی زرت یین خرا وآ
عقیده ی پادشاهان ادیرم ایران بود، چندین بار 

ب باالخره نا نگ و  تاریخ کمر صفحه ی  رود و از 
برراب  ر االررال، ازودکترر. ایررران پرراک شررد... 

ند جه خوان نه، تو مار روزه نمو به آ   ان را 
ویژه نسل خردسال و ه افزون شرکت مردم ایران وب

کرت در  بره شرر سرزمین  ین  جوان ا جوان و  نو
مراسم عزاداری امام حسین و امیر مؤمنان علی، 

 ر به مرارد  وید که حتی ا می جلب می کند. او
تر چک  یری کو مامزاده ها لدالع یم ا ضرت ع  -از ح

نره  ثل روز  -بی طرفا ما م برای  ندازیم  گاه ا ن

 –زائران این امرامزاده هرا  روشن است که آمار
نان و از یان نوجوا ساالن  م تی خرد نان و ح جوا

چندیرن برابر آن دسته افرادی است که  -ایرانی
تون های خود را زحمت می دهند تا به تماشای س

ند!سنگی و  شید برو خت جم بری روح ت چه  مرده و 
گاه به زیارت سد  جف، ر ند ن کروهی مان   های پرش

 مش د که کثرت زّوار ایرانی آن کاظمین و کرب ،

خورشیدی( وااعًا هوش را از  1355ذ این زمان ها،
بی طرفی می ربراید! ی سر هر بیننده و شنونده 

 و مدینه و مکه و دیگر چه رسد به کعله مقدسه و
یت از  سیل جمع که  ش ر،  ین دو  یارتی ا کرن ز اما
  سراسر  یتی به سوی آن سرازیر می  ردد! آیا می

ترروان ایرررن ع مررت و شرر رت ج ررانی را نادیررده 
شت و ستون انگا سنگی م   به  سیده ی  رده وهای  پو

که تن ا  مود،  خوش ن ثال آن دل  شید و ام خت جم ت
افراد  وعده ای از باستان شناسان و توریست ها 

شای آن بی به تما فریح  برای ت  می ها کاری 
و باز می پرسد: آیا می توان احتمال  رونررد؟!

سر  یران( از  خراک ذا ین آب و  مردم ا که  داد 
 - یرفته اندزور، اس م را بره جان و دل خویش پ

که پیروان آیین پوسریده ی زرتشت خیالی،  چنان
شت ند؟!پندا ست ه ا می بای بود،  می  نین   ا ر چ

مان  شعف مرد شور و  مع و  قرلال و تج مار است آ
ایران زمین، به سوی بناهای ک ن و آتشکده های 
گاه  مار زیارت بیش از آ سرزمین،  یرن  ستانی ا با

خل و س می دا حال آن های ا شرد؛  که  خارج با
ست! ت برعک  ا که دک جاللی  سیار  ته ی ب ر ونک

االال در انت ای این بخش از کتاب، به  منوچ ر
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شرار میآن ا می ه  بت  که ثا ست  ین ا ند ا ند  ک ک
انند ب رایی ها، جمعیت انردک زرتشتی ها نیز م

 یا چندین برابر، و دود خود را  اه چند وعو م
ست،  چه ه بر آن هزار برا ند  یا چ صد  ند  هری چ  ا

نان وانمود و شایع کررده تا توجه مسئوالن وجوا
نرند لب ک شان ج به خود عی . خام را  یت واا جمع

شتی ی زرت ستان، ران وهای ا ند و پاک ند  ه همان
و در حال  یی ها، بیش از چند هزار نفر نیستب ا

 انرقرراض هستند! 

ش بره 1354سال االال جریان نامه ی اواخر رودکت
می باز و  سّری شاه را  نرامۀ  که درآن  ید،   ،نما

او از شاه ایران خواهرش می کرند که: ملادا با 
باره  نی ک رن، دو یرخ ایرا کردن تار سمی  یک ر

ب نه ای  ست اه ب ا سرکش د شگر  لّریت شور ین اار
شتی ضاب  ذزرت ختن او سلب ب م ری که  هد  ها( بد

سپ  تقاضای اعدام .  ایران کنونی نیز بشوند...
سررران جنررلش زرتشررتی نرروین را از او  برخرری از

ر االال، ونموده؛ که شاه نیز در پاسخ به دکت
یان اظ ار ین جر مل ا فرت و از عوا زاری  بی ن

تن ا  ،تأکید نموده که دین رسمی ایرانکرده و 
 ناهکاری  وعده داده که ا ر اس م است و ب ؛ و

بی شرود،  برت  فراد ثا ند  آن ا عدام خواه نگ ا در
ضلی مد تف شرادروان اح ما  می  ،شرد. ا باز رو 

پرر  از  ،ش1355کرررند کررره  رچرره شرراه در سررال 
تاب ندن ک سال دروغ» خوا ت ...« سه هزار  رودک

اپ آن را بره مصلحت ایران چ که -االال منوچ ر
 از رسررمی کررردن ترراریخ شاهنشرراهیذدر -نردیرررد

( پشیمان شد و در نامه ای خطراب بره ش54اسفند 
مطالب کتاب او  االال اذعان کرد که اکثر رودکت

دانررد و وعررده داد کرره ترراریخ  را صررحیح مرری
شاهنشاهی ایران باستان را از رسمیت سااط کند، 

که  تا این راس داشت؛عوااب این تصمیم ه اما از

تابستان  در (،1356 ر االال ذدروفوت دکت پ  از

رضرا  حمیرد ه یخواهش محرمان و اصراره ش ب1357
تقرویم مر کور را  ،1357 شاه در ش ریور ،پ لوی

...  رسمًا سااط اع م نمود؛ که دیگر دیر شده بود
. 
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عال و نگاارش آن از   پیرامون اوساتا و زماان ج   ر اقبال،وهای بی سابقه ی دکت بررسی (11
ی )زرتشات(  یا ساوی پادشاهان ایران باستان، به عنوان کتاب آسمانی هاامان پیاامبر افساانه    

 .های کتاب است یکی از حسّا  ترین و جنجال برانگیزترین بخش

چند بار دستکاری و کم و زیاد هم شده، تاا در هار    ،جعل کند که اوستا پس از او رابت می
نند مردب را طبق نوشته های مااوجود در آن، و در راساتای خواسات    دوره ای، ماوباَدان بتوا

 !شاهان، بفریباند

را تماماً حااکی از هماان افساانه هاای خرافای و خیاالی        () نیایش های اوستا« یَشت ها»وی 
ایران باستان می داناد. او سؤال می کند که اگر واقعاً زرتشت و اوستایی وجود داشت، چرا 

 مایالدی در ماورد او و کتااب آسامانی     1590دنیای غرب، تنها پس از مورّخان پاُاراطالع
 او اشکاالت بی شماری بر مطالت خرافای و غیار معقاول و   ! ش شروع به تحقیق کرده اند؟ا

  وارد کرده است  از باب نمونه «اوستا»غیر انسانی 

 ی دیگار آن هاای دینا   راَاناَویّت )دوتا دانستن مبد  آفرینش جهان( در سراسر اوستا و کتاب
      کاه آدر   -( باه چشام مای خاورد     هاای دینای!   کااردار « )دینکارد » « دینکارت »ها، مثل 

  از جمله  ...ها آورده ایم پاورقی گی را من )آشموغ( و احمد تفضلی دره هم
 -176و ص 8ش -138ص -1) اوساتا،    اهاریمن! مورد آفرینش بدی هاا توساط   در -

 (664تا  659ص -2  و  15ش
 !زرتشتی ها هستیم «چندگانه پرستی»که  سیاری از جاهای اوستا، شاهد شرک و بلو در ب -

 -1)  هاا!  باارای ایجااد تاوهّم در مغاز و اعصااب زرتشاتی       «هَاوب »مخادّر   ه یتبلی  ماادّ  -
 اوستا( 148تا140ص

 .ی و نیز قهرمانان خیالی ایران باستان در اوستایاسامی شاهان افسانه  -

شالق ی ضربه  1000تا 500گان وحشی شاود و مجازات ه پرندجسد مرده باید غذای  -
 36شاماره  -684ص -2)اوساتا،    زیار خااک دفان کناد!     برای هر کس که مرده ای را

 (39تا

 (44ش -698ص2  ) اوستا، شود! ن به عنوان کاال مبادله میز -

 (6ش -716تا  - 45ش -713ص -2رده زاید! )  مُ ه یسزای زنی که بن -

 (41ش -736ص -2  )اوستا، ر نمی دهند و فقط دعا می خوانند!کتابه د موبدها پول -
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 (22و 21ش - 868  و  ص13و12ش -747ص -2)  شو با ادرار!و  شست -

          -762ص -2)  احتااراب آتااش!قتاال کساای کااه ماارداری را در آتااش بسااوزاند، باارای   -
 (76تا  73ش

 (818ص -2)  اوستا!چه ی بی گناه، دستور دینی شاتان ده هازار مورکُ -

های بی حساب و بی رحمانه که حتی در دین یهاود نیاز ساابقه نداشاته      و نیز دیگر قربانی -
 ... .اند! و مطالت جالت فراوان دیگری که خواهایاد خواند

        هساتند و دروغ   «آتاش پرسات  »ر اقباال هام چناین رابات کارده کاه زرتشاتیان واقعاًا         ودکت
    کاه رابات    بال  دانیم و نمی پرستیم! د ما آتش را فقط مقد  میمی گویند که ادعا می کنن

دهند )با استناد به  می مورد پرستش قرار گان را نیزه ها عالوه برآتش، ستار می کند که آن
 (.اوستا

 
دینکارد    )یا « دینکرت»این بخش از کتاب خود، به بررسی کتاب  ر اقبال درودکت (12 

چندین  ،«اوستا»داخته و رابت کرده که دینکرد نیز همانند خود به معنی کاردار دینی( نیز پر
 بار بازنویسی شده و در هر زماان، جهات فریات دادن ماردب آن دوره، چیازی درآن اضاافه      

 جمله چیز که از قبلی را سوزانده و از بین برده اند. ه یکرده، یا ازآن حذف نموده، و نسخ
هاای   طبیعای و حِکمای و منطقای از کتااب     آن افزوده شده، مطالت ریاضای و  هایی که در

یونانیان است، که اصالً در تاریخ علم ایران، ساباقه ای نداشته اند و بسیار شبیه به گفته های 
و این گواهی دیگار اسات بار بزرگاواری اساکندر مقادونی در حاق ماردب         . یونانیان هستند
تاا انادازه ای آشانا    نیاز   ان را با داناش هاای ریاضای و طبیعای    که ایش آن زمانناآگاه ایران 

 !ساخت و موجت شد تا اندکی از دریای خروشان علوب یونان بنشند

ش مایه ی ننگ آیین زرتشتی ا )دینکرد( مطالت گوید دینکرت می ر اقبال در این اررودکت
 است! از جمله  

 فریادون فضایلت،  ی ترجماه   ،1دفتر  -3  ) دینکرد، تجسّم خدا و انداب داشتن او!! -
 (102ص

ویدُودَه )ازدوا  درون هر خانواده  پسر با مادر! برادر باا خاواهر! پادر باا دختار! و      خُ -
وبالم ساه هازار   ی نویسنده شموغ )آ به جز کسانی مثالً دیگر محارب...( که اکنون

داناد   های عاامّی نمای   ( و دیگر موبَدها، کسی از زرتشتیدروغ در تاریخ ایران سال
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دینکارد، هماان جلاد،     - اً آماده اسات!  شات در ایان کتااب صاریح    که این حکام ز 
ن ، مخالفاان ایا  62 تاا  60تفضلی، صی ، تارجماه 5 و در جلد -152 تا143ص

 حکم شدیداً نکوهش هم شده اند!

و  لقاات دادن بااه حضاارات ابااراهیم بزرگااوار)ع(  « اهریمناای»تااوهین بااه پیااامبران و  -
ص   )هماان،  د!را بر می انگاایز ای موسی)ع( و عیسی)ع( و... که خشام هر خواننده 

 (3ش -36/ص5   و   227ش -قت

 توجه 
  .فرق می کند ه،بخش آمد13آن که در این  ه یچکید ترتیت متن کتاب، با ترتیت 

 آشموغ

 . چنان چه در ایان سلساله ی روشانگر   ، از فضالی نامدار ایران است«تفضلی»مرحوب احمد 
نقاش و   ،«در تااریخ ایاران   سه هزار ساال دورغ »خواندیم، او نیز در تالیف کتاب گرانبهای 

سهم مهم داشته است. در جریاان جسات و جاو و نتیجاه گیاری از ایان رویاداد، مقدماه ی         
  .آوردبمرحوب تفضلی را نیز به دست 

 ب. عمرزی
 

 مقدّمه ی شادروا  احمد تفضلی

 «به ناب ایزد یکتا»
مای   کاه باه آن ساخت معتقاد اسات،      عماری را درپاای ایاده و آرماانی     ،افسو  که انسان
خاود، و از دارایای و    از اندیشه ی دل و نیاروی تان و وقات گرانمایاه ی     گذراند  برای آن

 می کند  آن به آسانی به دست نمی آید، مایه گذاشته و هازینه اموال و دیگر چیزهاایی که
بن  که همه چیز در مورد آن آرمان و ایده، از بیخ و گاه پس از یک عمر، ناگهان می فهمد

 افسانه باوده است! اسا ، دروغ و ریشه و از و

ش در برهاه ای  ا کاه هاام میهناان    بال  که، انسان دریابد که نه تنهاا خاودش   دردآور تر این
 یافت های دروغ سرگرب شده اند. های افسانه و بافت از زمان، با یدراز

هاست  دل من خاَلاَجان می کند و سال ، اکنون نمی تواند آننه را که درگرامیی خواننده 
کتااب حاضار، کاه رماره ی      خواندن پس از مگر  من ربوده است، دریابد را از راب و قرارآ
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تااریخ مایهن مااا     ر مناوچهر اقباال، در  وباریک اندیشی شادروان دکت عمری ژرف نگری و
 های دینی مردب آن است. باور ایران و اسطوره های کهان آن و

خورشایدی  1355 ، درآن مؤلاف فقیاد   این کتاب گرانسنگ، طی مدت هشت ماه، توسط
سانگین  ی کاه زیار ساایه     وکتاابی است در نوع خاود بای نظیار و بای ساابقه،      نگارش یافته

ناشاری باه    بیست سال است که از چاپ بی بهره ماناده، و هار   تعصبات کهن ایرانی، حدود
 چاپ آن سرباز زده است  تاکنون از بَهمان، فالن و هراسی از بهانه ای، یا به پندار تر  و

ها  داشتم، عالوه بر مرور ایان ارر، پاورقی لبته این جانت در طول این مدت، هرگاه فرصتا
بار وصیت خاود مؤلاف،    که بنا -تحقیقات شخصی خودب را در کنار برگه های آن و نتایج

محتوای پاورقی های  در چندین بار در ویراستاری یا اضافاه نموده و -بود نزد بنده به امانت
کاه   تاا ایان   و اصالحی به عامل آورده اب. بیست ساال گذشات،   ر و حکّخودب تجدید نظ

همات   ، باه این کار بزرم[.........] محترب انتشارات مدیریت [.........] سرانجاب جناب آقای
ماردب ایاران زماین،     ایتلاخ بار   افشاای حقاایق   گمارده و جار ت و شجاعت خود را در راه

داد  و در ایان زمسااتان ساارد،     ر ناشاران قارار  امر چاپ و نشار، و سارمشااق دیگا    سرلوحه
وست دانشمااند  د های ما به جریان آورد. جااای رم هم جوشی را در گرمای همکاری و

 اکنون خاالی اساات، تاا نظااره گار باه باار نشساتن آن        ، رضا پهلوی فقیدب، شادروان حمید
زاده ی ناباغااه اش  به هاماراهی خواهار ر اقبال را درکاشتن نهال آنودرختی باشاد که دکت

( باه  ش1358 و در پاریس )درا چراغ فروزان جوانی تلخی،ه که ب -شهریار شفیق شادروان
دانش و بینش، پیوسته  یاری ناموده بود. یاد ایان هر سه بزرگمرد میدان -خاموشی گرایاید 

 خجسته باد!

زآموزگاااران کااه ا [............] رودکتاا در ضاامن، از دوساات دیریااانه و هااامکار ارجمناادب، 
هاا   هستناد، و در طول ایان ساال   پژوهشگران با سابقه در متون اوستایی و پهلوی باتجاربه و

کمال سپاسگزاری ، نقش مهمی داشته اند ،تحقیق و ویرایش کتاب و در محرب راز من بوده
در پایاان   چهار پاورقی نویس این ارار،  یک از حفاظ حق هر را دارب. گفتنی است که برای

در  به ناب نویسنده ی آن پاورقی کرده ایم  که ذکارآن  حرفی، اشاره دو ورقی، با رمزهار پا
 جا بایسته است  این

 «پهلوی»ح پ  شادروان حمید رضا 
 «شفیق»ش ف  شاااادروان شهریار 
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 ر .............واستاد دکت ... / ...  

 «تفضلی»خود این جانت، احمد  ا ت 
گان در ابتادای کتااب مشااهده    ه که خوانند ی محرمانه اینیز الزب به ذکر است که نامه ها

اختیار این جانت باه رسام    در ر اقبال و یا شاهزاده حمید رضا،وتوسط خود دکت، می نمایند
گی ه می باشد  و آمااد در کنار برگه های اصال کتاب، نزد من موجود امانت قرار گرفته و

به کنکاااش   طرفی که در تاریخ معاصرایران گان بایه نویسند ها را به محققان و دارب تا آن
 هاا را دراختیاار ایشاان قااارار     عکاس متاون اصالی آن    منصفانه می پردازند، عرضه کانم یا

 بدهم. 
اعام از تااریخ    -تااریخ ایاران  گاان  ه و نویساند  در پایان، توصیه ی این جانات به اهال قلام  

دو مرتبه این کتااب را باا دقات    یا  این است که دست کم، یک -یا میانه ویا معاصر باستانی
افترا و بدگویی را بر ماا   نداشته باشند که فوراً قلم تکاذیت و ناسزاگویی و بخوانند و سعای

عمااری اسات    کاه –که مانند خود این جانت  به جریان اندازند  بل و بر این کتاب بی نظیر
 و ایان وجاود، باه خطایاا    آرااری را ارایاه داده اب، و باا     در تاریخ ایران باستان، تحقیاقات و

انصاف، ایان کتااب را    چشم بی طرفی و با -ها اذعان می کنم اشتباهات فراوان خود درآن
ها و افسانه ها بوده اند،  تابا دروغ و بررسی قرار دهند و اگر پی بردناد که عمری مورد نقد

و  اشاتباهات خودشاان   ماورد  در -با کماال خونساردی   -ماناند این جانت و وحشت نکنند،
مانناد   نیاز  نگاذارند که نونهاالن و نوجواناان عزیاز ایاران ماا     ها بیاندیاشاند و ریشه یابی آن

 نیاکان چند هزارسااله ی خاود را بخورناد. اگاار     شان فریت تاریخ موهوب و دروغین پدران
در انتقال بسیاری از دانسته ها و پیاش  این تاریخ را موهوب و دروغ ندانستند، دست کم، هم

تردیاد را   خود، کماال احتیااا و   های تعصت آمایز ایرانی، به نسل پس از و پندار افرض ه
 به عمل آورند  که 

 که گردد بسی به گِردِ دروغ آن

 از او راست باور ندارد کسی!

 شمسی ۱۳٧۵ دی ماه -احمد تفضلی
 

 منابا و مراجا 

1- 
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https://sites.google.com/site/iranbigsecret/home/sorces/dreg
balletters 
2-  
http://www.cloob.com/u/msod1290/41649234/%D8%B3%D
9%87_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D8%
A7%D9%84_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA_%D8%AF
%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D
8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%C2%A0%D8%B

2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA_! 

3- 
http://mode.entrance.ir/%D9%85%D9%80%D9%80%D9%82
%D9%80%D9%80%D8%AF%D9%91%D9%85%D9%80%D9
%80%D9%87-%DB%8C-
%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-
%D8%AA%D9%81%D8%B6%D9%84%DB%8C-
%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-
%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-
%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-
%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-

%D8%B1%D8%A7%D8%B2.html# 
4- 
http://www.noandishaan.com/forums/thread61519.html 
5- 
https://www.qirmiz.com/IranianNations/%D8%B3%D9%87-
%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D8%B3%D8%A7%D9%84-
%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-
%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-
%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-
%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA-
%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-
%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-
%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-2/ 
6- 
http://www.afghan-
german.net/upload/Tahlilha_PDF/ashmod_see_hazarsal_drug_t
ariche_iran.pdf 
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نخواساته اناد مفهاوب    هاا  ، خالی گاه هایی وجود دارند که یا ناشران آن نامه ها در متون نامه
افتاده گی های  یا که همه محرمانه بوده اند، خراشنگه داری آن ها  در زمانباشند و یا هم 

یدن و دو ال کردن، باعث از بین رفتن کلماتی شده اند که هرچناد کام تارین    پینانناشی از 
 آسیت را وارد می کنند، اما بهتر بود وضاحت می داشتند.  

ساه هازار ساال    »نسخه های مختلفای از تلخایش کتااب    که تذکر این نکته نیز بی جا نیست 
د کاه بسایاری بادون    نروجود داو ایرانیان سایت ها و وبالم های افغانان وب در  ...«دروغ

پیسات قارار دارناد و تقریبااً      -توضی  و اهمیت استفاده از چنین آراری، فقط در حد کااپی 
برای آن خواننده گان و محققان افغان که به صورت گساترده از مناابا ایرانای و افغاانی در     

د  چاه  نمی کنند، گونه ای از عدب توجه دقیق را باعاث مای شاو    تحقیقات خودشان استفاده
هرگز و به راحتی ما را  ،...«سه هزار سال »عدب وضاحت بر نیاز های ما از کتاب هایی چون 

 فکری مهم و حیااتی اناد،   های آلوده گی وشنگری که بیشترینه جهت زدودناز خیر آرار ر
  زیارا اگار نتاوانیم نقاد کارشناساانه و مساتند را وارد اماور فرهنگای و         دنبهره مند نمی ساز

کساتان، گساترده   ایاران تاا تاج  جعلیاتی کاه از   م، جو ستیز قومی با انبوهویش کنیسیاسی خ
د کاه  نا ، موضا ما در دفاع از ارزش های اصیل افغانی، افغانستان و منافعی را برهم می زنندا

 .از سوی فارسیسم، شیوع می یابند مستقیماًو امروزه 
 مصطفی عمرزی


