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 چکیده:   

گذاری شدید عملیات ذوب فرهنگی )آسیمیالسیون( در بین ملت بزرگ سال تأثیر ٩5پس از گذشت 

پهناور و حاصلخیز، حاا  باا    تورک خراسان و سکوت سهمگین و جهل تقویت شده در این سرزمین

عقا  گارد   تورک خراسان از حق خواهی و  ملتبازماندن مورد ردتخصصی و بیان واقعیت ها  ینگاه

دسات نیااف ن باه    از جملاه  تمام زمیناه هاا    درهمین طور از جبهه هویت طلبی و  ها فاجعه بار آن

 اماروزه آن  که حاصال یا به زبان ساده تر نچشیدن طعم خوش یک زندگی ساده در زندگی پیشرفت 

سبک زندگی که همان و تبدیل آن به جزئی از ارکان اصلی زندگی ذلت و خاری  شپذیرنهادینه شدن 

، بکشاد ذهن را برای پیدایش حقیقت به چالش تا  ه است روشنگری ای صورت گرفمی باشد اش باه 

 تجزیه به همراه اصل مطل کار گیری ا ببملت تورک  برای آگاه سازی کوشیده شده استدر این مقاله 

در رابطه تا خواننده را به سطح با یی از آگاهی عاملی باشد  موثق کنار بیان مدارک تحلیل هایی در و

 .هدایت کندوجود خویش و سبک صحیح زندگی با 

 

 مقدمه:

هدف این مقاله باید خواننده ایان مئاهله رو در ن ار    بخشی از در سر آغاز مقدمه برای روشن شدن 

          ملات تاورک در ایاران هام     تماام  داش ه باشه موضوعات مطرح شده در داخل این بحث مربوط باه  

پاس  ، چرا که از دوره باس ان تا دوره قاجار بین آنان تاریخ و فرهنگ مش رکی وجود داش ه می باشد

آگاه باشید که باید گئ رده تر تفکر کرد و پیوس ه ذهن مان را باید به چاالش بکشایم. ماا همیشاه     

در کنار و حافظ صلح و برابری بوده ایم و هئ یم و خواهیم بود، ولی هیچ گاه از حق خود نمی گذریم 

پیشرفت و گذش ن از این وضعیت در ایران م صال  این به حقوق دیگران اح رام گذاش ه و میگذاریم. 

 و انرژی خاص است.به حفظ هویت و شناخت حقوق خود 

فقط یک جواب از طارف ملات شانیده شاد و      عدال ی بیدر طی یک قرن تهاجم فرهنگی و همیشه 

ت خوردن عملیات ویرانگر ذوب فرهنگی )آسیمیالسایون(  ، با توجه به اس اره استسکوت بود هم آن
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در خراسان باعث شد که امروزه نئل جدید تورک خراسان عالوه بار آگااه نشادن از تااریخ و آثاار      

هویات ثاانی رو    ،باس انی خود حا  زبان مادری خود را به فراموشی بئپارند و در یک دوره از زندگی

و نشای  بازرگ شاوند، کوچاک شامردن و       پرفاراز جعلی و برای خود ان خاب کنند و با آن هویت 

در هویت ثانی است کاه در بعیای ماوارد    انئان فراموشی زبان مادری تنها یکی از اثرات حل شدن 

 تاا  تورکمن هامانند جدایی ترکان خراسان از  استوسیع بین هم نوعان خود  های شکافایجاد باعث 

و  ناد دارهر دو مش رکات بئیار زیادی با یکدیگر  که اینکردن تفاوت مذهبی در کنار  پررنگبه دلیل 

ناو    ازلحاا   افکنای  تفرقهیا جدایی ترکان خراسان از آذربایجان به دلیل  ،جزو یک خانواده هئ ند

:]زبان کنناد  مای زبان که امروزه در بین ترکان خراسان باب شاده اسات کاه ایان جملاه رو تکارار       

کئانی اند که  اشخاصاصل هئ ند!!![ این  های تورک ها آنکند،  می با زبان ما فرق کامالً ها آذربایجانی

را ندارناد و آن  زبان ماادری خاود   توان مکالمه ساده را به و پیوس ه ح ی  اند پذیرف ههویت ثانی رو 

به دلیل تأثیر عمل آسیمیالسیون )ذوب فرهنگی( در زبان مادری خود بیش ر از یا و  اند کردهفراموش 

اصیل تاورکی  معادل اصطالحات  ا یام قدیماز  که درحالی کنند مینه فارسی اس فاده اصطالحات بیگا

هماان عملیااتی اسات کاه مئایر رسایدن        کارهاا . ایان ناو    و دارد داش هدر زبان مادری وجود 

کند تا آنان در این مئیر با پیاده کردن افکار زالاو صاف انه    اس عمارگران به هدف خود را هموارتر می

کاه  ، از آگاهی ملت سوءاس فاده نماوده ، موردن رساکن در کشور  خوارهای جیرهخود همراه با کمک 

و رساندشاان باه    هاا  آنست و با شاخ بال دادن بنام پانفارسئیم ا هایی پیچکمحصول آن پروراندن 

 هاای  رعیات د و نا را در خارج از مرزهای ایاران رواج ده یئ ی ایران( افکار پان داری حکومتقدرت )

 کنند. می  وپا دستبیش ری برای خود 

)پان( را بفهمیم: یک واژه و اصاطالح یوناانی اسات باه      ی واژه؟ اول بیایید چیست فارس پان  کلمهمعنی 

اشا راک   ی پایه برعمده  طور به اخیر های سده در گوناگونی سیاسی های اندیشه …معنای کل، همه و

ی تشکیالت حزبی و  های سیاسی دارای تاریخ و پیشینه که هر یک از این اندیشه اند گرف ه شکلزبانی 

در اصال یاک ناو  شوونیئا ی و نرادپرسا ی و       منابع مع بر هئا ند.  شده ثبتسیاسی مک وب و 

این حرکت اساسا نراد مجهول آریایی را برترین نراد در ایاران ناه بلکاه در جهاان      است. ایدئولوژی

 میداند.

این جریان دقیقا از اواخر دوره ی قاجار جرقه های اولیه اش خورد و پس از به روی کار آمدن حکومت 

اول ظهور کرد، کئروی یکی از تاریخ نویئان پهلوی بود که بدسا ور ارباابش چیازی    تاریک پهلوی 
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مینوشت که سرورش خوشش بیاید و کلمه پان فارس از ن ر او آن طور که در نوش ه هایش آمده؛ پان 

 (٩()2)(٩) فارس یک پرچم، یک دین، یک زبان، یک دولت است.

 لی در ایران وجود نداش ه است.این گونه است که هیچگاه در طول یک قرن وحدت م

زباان  ، زباان فرهناگ و تااریخ خاود     غیراز بهبه زبان ساده به این شکل است که   فارس پانتعریف 

ک ماان           را  در کناار خاود   و وجود هر ملیت یا قومیات دیگار   هنگ و تاریخ دیگری را قبول نداردفر

را که در این رابطه در پیش میگیرند ایان اسات کاه ))آن هاا قابال فاارس        ادعاییمی کنند و تنها 

 بودن!!!!((

هنگفت,به شکل ملت خود درآورند و  های هزینهیا با صرف  زور بهدیگر را  های ملت خواهد میپانفارس 

 زبان فرهنگ و تاریخ خود را فراموش کرده و در ملت حاکم حل و ذوب بشوند. ها ملتدرن یجه آن 

موفقیت پیروزی و خوشبخ ی را فقاط در زباان خاود     دیدن زبانی دیگر در کنار خود را ندارد. تحمل

این جریان در عصر معاصار   (را قبول ندارد.تر پایینزبانی دیگر)چه برتر چه سطح  که درحالی بیند می

 مئب  حادثه های مخ لف و از بین رف ن حقوق انئانی و اق صادی خلق های این سرزمین بوده است.

این واژه  ایرانیان است. ی همهسیاسی _اندیشه است که خواهان ایجاد وحدت فرهنگی پان ایرانیئم:

ایاران شاد. روز پاانزدهم     توسط محمود افشاری یزدی وارد فرهنگ واژگان سیاسای  6031در سال 

اساس این اندیشه با  خورشیدی مک   پان ایرانیئم در شهر تهران بنیان گذاری شد. 6031شهریور 

برتر دانئ ن نراد مجهول آریایی و رواج زبان فارسی و نابودی زبان های تورکی و بلاوچی و عربای و   

 ی دربااره  ن واحد شکل گرفات.  شاعر سمبولیک ایرااین جعل تاریخ برای قومیت فارس در زیر چ ر 

 تخصصی توضیح خواهم داد. طور بهبعد  های قئمتاین مورد در 

 

خاو گرف اه    هاا  آنافکار خود، ملت با نو  اندیشاه   سازی پیادهپس حیور اس عمار گران در کشور و 

ان پیچیاده در آن موقاع   ندر قبال جهل مطلق در بین جامعه آن زمان مجبور به پذیرف ن سخ چراکه

ملیت تورک که جمعیت با یی را در  ازجملهپان ایرانیئ ی مردم  های فعالیتدر کنار  درواقعند تا شد

ممالاک محروساه    خواهاد  مای توجیه شدند که این )ایئم( وارداتی  گونه ایندهد  ایران تشکیل می

به دنبال اصل حقیقت ح ی پس  وقت هیچموسوم به ایران را از شر )اجان ( در امان نگه دارد. اما ملت 
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تبدیل ایران به یاک کشاور    درصدداز آگاهی نرف ن تا بفهمند که این )ایئم( بر اساس طرح)اجان ( 

خواهند با حفظ موجودیات   )یکدست( و نابودی فرهنگ شما ترکان و دیگر ملل غیر فارس بوده و می

ان این طارح اسات باه شاما     ، یک هویت معنوی جدید که موافق منویات سیاسی صاحبتان فیزیکی

 تحمیل کند. 

 ی سالطه تحت  ی جامعهحال این اس عمارگران هئ ند که با اجرایی کردن عملیات آسیمیالسیون در 

. باید فهمید در این نو  جامعه اسات  شوند میضعیف و سرخورده  ای جامعهخود باعث به وجود آمدن 

ه بر اساس نو  ن ار ارباباان  زماان وقات     و تمام نگاه جامع شوند میتشکیل  زنجیرشده های ذهنکه 

خیانات و   باه  محکاوم را که در صدد حق خواهی باشاد  گیرد و هر صدا و ن ری مخالف آن  صورت می

 کنند. میعلیه وحدت ملی )پوچ( دشمنی 

به  چراکهخود جز کارهای بئیار مهم است ؛ ملت مطالعه کردن و حفظ هویت اصلیبرای پیشرفت یک 

که تحات تاأثیر عملیاات ذوب فرهنگای      ای جامعه. در شود میانئان  نصی  ای خودباوریدنبال آن 

 هاای  رژیام را کاه   هاایی  هدفن یجه بازیچه قرار می گیرند و است مردم  قرارگرف ه)آسیمیالسیون( 

پذیرناد و آن رژیام    زمان می مرور بهرا  است خودساخ هاس عمارگر و دیک اتور وقت از قبل برای بقای 

کند تا همیشه اس عمار گری خاود را   خود یک بازی را آغاز می ی نشانده دست های رژیماس عمارگر با 

ساطح  است که  ها آناین جزو اصلی اهداف و از طرفی منافع اس عماری خود را حفظ کند. ادامه دهد 

 هاای  مشالله دهند حال چه از طریق  کاهش می ودر بین جامعه تحت اس عمار خود ر اآزاد ر ی مطالعه

کاه   دیادگاه نااق   و چه از طریق تلییرات اساسی در ایجاد نو   شود میکه مرتبط به اق صاد شللی 

جامعه دارد. در اصل اگر بخواهیم اصل مطل  رو از نو  بکار گیری  ی روزمرهتأثیر مئ قیمی بر زندگی 

ین آن  در پی به وجود آوردن یک ذهن تنبل در ب ها آناس عمارگر  وقت بدانیم  های رژیم های سیاست

که تحت اس عمارشان هئ ند، و چه سود فراوانی برایشان دارد که این ذهن تنبال   اند ای جامعهمردم 

 بقای حکومت خود را تیمین کنند.  ی آیندهرو در بین کودکان و نوجوانان نهادینه نمایند تا 

ایران دارای مشکالت فراوانی است ولی عامل اصلی یا یکای از عوامال اصالی ایان      ی جامعهامروزه 

مشکالت نبود مطالعه کافی است که ثمره آن به وجود آمدن یک ذهن تنبل در بین ملت و بیشا ر در  

وجود یک ذهن تنبل در بین جوانان کشور از به وجاود آمادن یاک جناگ      .استبین جوانان کشور 

و وق ی هدفی نباشد پیشرف ی هام   برد میرا از بین  ها هدفزمان  مرور بهزیرا  است بارتر مرگن امی 

 .    گیرد میشکل  مانده عق که یک جامعه  شود مینیئت و این 
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یک تاورک خراساان    عنوان بهباید با حقوق مدنی خود  خواهی حقدر قدم اول برای فعالیت در مئیر 

ل کنیم که امروزه با پی بردن از حقوق مدنی خاود در  آشنا شویم و پس از آگاهی با خود تجزیه تحلی

رو بدونیم و  خواهی حقو چه وضعی ی داریم. در قدم دوم باید علت بازماندن از مئیر  ایم ایئ ادهکجا 

تاا در آخار باه     شاویم  باخبرواضح بشناسیم و از تمام اعمال او  صورت بهبقولی دشمن اصلی خود را 

 مل کنیم.اصلی برسیم و به آن ع ی ن یجه

 

حقوق مدنی ترکان خراسان: 

رسمیت زبان تورکی طبق قانون اساسی 

فرهنگئ ان زبان و ادبیات و فرهنگ تورکی تأسیس 

:عدالت اقتصادی 

 فارسقومیت  مثل اق صادی حقوق داش ن( 6

 مانند مناطق فارس نشین نشین رکوتگذاری در مناطق  مانند سرمایه

 و...  خودروسازی و پ روشیمی و آهن ذوبمادر مانند  های کارخانه اندازی راه و تأسیس( 3

 نشین کورتاق صادی در مناطق  کالن وخرد  های گذاری سرمایه( 0

 ایجاد مناطق تجاری آزاد اق صادی( 4

 صادرات وتقویت واردات ( 5

 و...

:عدالت اجتماعی 

 جی اوها داش ن اِنحقوق اج ماعی مانند ( 6
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 کیورتلویزیون به زبان تداش ن رادیو و ( 3

 داش ن و حفظ رسم و رسومات( 0

 حفظ آثار تاریخی( 4

 حفظ زبان مادری( 5

 جلوگیری از مهاجرت جوانان ( 1

 و ها راه بزرگ و ها اتوبانو ایجاد  تأسیس( 7

  المللی بینهای  ایجاد فرودگاه

  ورکتکشورهای دیگر همکاری فرهنگی با ( 8

:عدالت سیاسی 

 داش ن احزاب ی اجازه( 6

 و... صالحیت کاندیداهای هویت گرا تائید( 3

 ها رکوتاز  جمهور رئیس ان خاب وزیر و( 0

 ان خاب اس انداران بومی( 4

 عدم بکارگیری مدیران و اس انداران با تفکر ایرانشهری( 5

 طل  هویت و خواه تحول تورک هایآزادی زندانیان سیاسی ( 1

 

 وتحلیال  تجزیاه یک تورک خراسانی بود، حاا  پاس از    عنوان بهاز حقوق مدنی خود ای   آگاهیاین 

سکوت بدلیل پایبنادی باه    به محکومفهمیم که وضعیت ما چگونه است و امروزه توسط چه حزبی  می

بلکه به ملل غیر فارس و از بین رفا ن یاا ساند     ها تورکبه  تنها نهمیهن و تحمیل شدن زبان فارسی 
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هئ یم. پانفارسئیم یا پان ایرانیئم تنها  ود در خراسان بنام اقوام تبعیدیو تاریخ خخوردن فرهنگ 

کشانند. بیاییاد باا دیاد     هئ ند که هویت ملل غیر فارس رو به مرز نابودی کامل می ای اصلیعوامل 

 غیر فارس نگاه کنیم. های ملیتبه عوامل نابودی هویت  تر تخصصی

و مصاادره   کن ارل سهم ایران از هجوم اس عمار اروپایی بارای   درواقعپان ایرانیئم و پان فارسیئم 

های نهف ه در آسیا و آفریقا بود. هجوم م کی بر شناخت و دانشی فاشیئ ی از دنیای آسیایی و  ثروت

و ح ی  مکاان   شده کن رلدر خدمت تاراج مواد اولیه و ایجاد بازار مصرف  مئ قیماًآفریقایی بود که 

جوینادگان   وتااب  ت با  مقایئه قابلکه  وتابی ت کلیئا و دانشمندان علوم مخ لف در انحصاری بود. 

از  مؤثرترو  تر مهمکشف شرق بودن. این دانش نوین قرار بود نقش  درصددطال در آمریکا شمالی بود، 

ل عام خود خودی بهنرادپرس انه  های تهوریبر شرق ایفا کند. بدیهی است که  ی سلطهنیروی ن امی در 

 قبول قابلعلت و معلولی بین دو پدیده هئ یم  ی رابطهبه وجود آورنده اس عمار نیئ ند و اگر بدنبال 

موجود )هم باورهای عامیانه و هم ن رات علمی( را  غیرانئانیخواهد بود که بگوییم اس عمار ن ریات 

خاویش در شارق    افکار سازی پیادهبه خدمت اهداف سیاسی و اق صادی خود گرفت. اس عمار پس از 

گاهی م وجه ی این بود که اعمال تحت فرمانش از موقعی که میان مردم برخوردار نیئا ند و بخااطر   

:)با رضایت نراد زیر سلطه کوشاش کنایم کاه    داد میتخفیف آثار این کمبود است که بالفور رهنمود 

پیادا   اناد  ایشانومت که تحت حک هایی آندر جهت اتحاد افراد حاکم و  تر محکمو  تر باارزشپیوندی 

کنیم.( کاربئت این تهوری عمومی در مورد هر یک از کشورهای مئ عمره و نیمه مئ عمره م فااوت  

بود. در مورد ایران میدان رقابت دو اس عمار روسیه و بری انیا بود. الب ه قبل از بیان توضیحات بیش ر 

به سازمان جاسوسی انگلئ ان به  ای هنامدنیئون روس در   این مطل  مهم رو به یاد داش ه باشیم که

جلد  وشش بیئتبیان کرده است، او  خوبی بهچرایی دخالت بری انیا در ایران و آفرینش پانفارسیئم 

مایالدی باه   6٩64محرمانه در سال  ی نامهک اب در خصوص اقوام هند و اروپایی نوش ه بود. او در آن 

از وی بااا  من شرشاده ن نامااه در ک ااب  ساازمان اطالعاات دولات انگلئاا ان نوشات و بعادها ایا      

جای گرفت و سوی ان شارات دانشگاه آکئفورد "راهنمای تورانیان و پان تورانیئم ی ک ابچه"عنوان

 :نویئد میمن شر شد چنین 

تنها سخنی بیهوده است.  باشد میپان تورانیئم که به معنای اتحاد اقوام تورک، ملول، فین و اوغوز "

نه شرایط اج ماعی برای چنین اتحادی مئاعد است. اتحاد ترکان مئالمانان   نه شرایط جلرافیایی و

امکان نداش ه و با روند  اند اف اده عق ترکیه، قفقاز، ترکئ ان و ادیل که در خصوص شعور ملی قومی 
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از  اکناون  هام . اما این حرکات کاه   دهد نمینزولی شعور ملی در میان ترکان آناطولی خطری تشکیل 

اقوام تاورک را   پنجم یکاگر ب واند ترکان جئور و جنگاور ایران را که  شود میتشویق  ها آلمانسوی 

بیدار نموده و ترکان ایران اب دا با برادران قفقازی خود م حاد گشا ه و ساپس در     دهند میتشکیل 

 تبلیلات با عثمانیان روابطی نزدیک تأسیس نمایند، اتحاد این چنینی ترکان منافع انگلئ ان ی سایه

 (4) را در هندوس ان به خطر خواهد انداخت.

یعنی بری انیا و  امپراتوریحا  به ادامه بحث قبلی بپردازیم، عدم تناس  قوای ن امی ایران با این دو 

تاالش خاود را    هاا  دولتروسیه باعث شده بود که ایران با به رسمیت شناخ ن حقوق اس عماری این 

بر سر میزان ام یازات و برقراری نوعی توازن مثبت بین این دو قدرت بکند. دو حادثه  زنی چانهم وجه 

 کرد. غیرممکنمهم ادامه این روند را 

نخئت جنبش اع راض علیه داده شدن ام یاز انحصار تجارت تنباکو به یک شرکت خارجی بود که در 

 انقالب مشروطه انجامید. ادامه کار به سئت شدن سلطه بالمناز  دربار قاجار بر کشور طی

شاهی که به  عنوان بهجوان بر تخت سلطنت ادامه یافت. وی  احمدشاهپروسه تیعیف دربار تا جلوس 

 ای پدیاده توانئت بخواهد(،  نمی :رضاخانخواست)به قول طرفداران  سلطنت قانع بود و حکومت نمی

بار تماام ارکاان قادرت مملک ای      جدید در ایران بود. تا آن زمان سالطین ایرانی سلطه بالمناازعی  

قدرت برآمده از انقالب  که درحالیداش ند. حیور ضعیف آخرین پادشاه قاجار در مرکز اعمال قدرت 

 درصاحنه درونی بیرونی بشدت ضعیف و قوام نایاف ه بود، خالء مهمای   های خیانت درن یجهمشروطه 

ه و بالرقی  مانادن خاوان غاارت    . حادثه دوم وقو  انقالب اک بر روسیآورد میسیاسی کشور پدید 

 دوگاناه ما در مقطع کوتاهی از تاریخ ایران باا خالئای    سان بدینبود.  تنهایی بهایران برای انگلئ ان 

روبرو هئ یم. خالء ناشی از کمرنگ شدن قدرت شاهانه و غیبت یکباره روسیه از خوان غارت ایران. 

کور در باا  تعاادل اوضاا  در ایاران را حفاظ      لذا از سه بازیگری که از طریق ))موازنه مثبات(( ماذ  

، تنها یک بازیگر یعنی که همان روباه اس عمارگر جهانی، بری انیا بر صاحنه ماناده باود. راز    کردند می

موفقیت بری انیا در موفقیت تام و جری تمامش در ایران را باید در شرایط )طالئی( برآمده از این خالء 

کرد که تا حریف به خود نیامده،  یط)عقل سلیم( امپراطورانه حکم میدوگانه جئ جو کرد. در این شرا

 کار را یکئره به کام خود بکند!
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، اسا عمار نیاز از ایان    کارد  نمیجنبش تنباکو و انقالب مشروطیت تنها جامعه ایرانی را دچار تحول 

. ساخت میبعدی آماده  های گامو خود را برای  شد میسوار  ها موج ترین مناس ، بر آموخت میحوادث 

باه تکاوین    6٩6٩ قراردادناشی از امیای  های دشواریحوادثی که با جنبش تنباکو در تاریخ آغاز و با 

آن تاریخ مؤید نک ه مهم تاریخی برای تمامی تجربیات اس عماری موجود درنهایی خود رسید، در کنار 

دولات در مئا عمرات و نیماه     فدرالیئا ی _سیاست بری انیا در مورد ایران داشت:)ساخت سان ی 

کرد.( باا توجاه باه بحاث      مئ عمرات، اداره و کن رل این کشورهای را دشوار و غیرقابل اطمینان می

از جاسوسان  هایی شبکهبا تر بیان کردم حال بری انیا با داش ن  های م نوطنی که در  خوارهای جیره

و  تارین  ارزانطه کامال کاافی نباود.    و مزدبگیران گوناگون در سطوح مخ لف دیگر برای اعمال سال 

شیوه اعمال سلطه بر این کشورها، رژیمی قدر قدرت سان رالیئ ی است که هماه ایاا ت    مؤثرترین

 کشور و همه ارکان جامعه را تحت کن رل آهنین خود داش ه باشد.

لیئام یاا   به آن اشااره کاردم، سِن را   اآلنن رالیئم که کنیم به سِ ای اشارهشدن بحث  تر شفافبرای 

امور کشاور از یاک مرکاز     همه آن( نوعی ن ام حکوم ی است که در Centralisationتمرکزگرایی )

هاای ایاال ی و و ی ای اداره     فادرالی یاا حکومات    صورت بهشود، برخالف کشورهایی که  رهبری می

ای انادک در یاک گاروه     شناسی یعنی تجمع زیاده از حاد قادرت توساط عاده     در جامعه شوند. می

. کرد گیری اندازه حیطه و وسعت وزن، معیارهای با توان می را قدرت تجمع این. اج ماعی یاف ه مانساز

ر اسات. تمرکززدایای   دیگا  ناو   یا کارکردی، تمرکز جلرافیایی، تمرکز نو  از تمرکز های مقوله ازیر

 عبارت است از رساندن تجمع قدرت به حد نازل.

قدرت سان رالیئ ی است که همه ایا ت کشور و همه ارکان  قدر همان، کنم میحا  ادامه بحث را بیان 

باشد که ب واناد باا    فردی یدر رأس این رژیم بایئ و د شجامعه را تحت کن رل آهنین خود داش ه با

نئبت به امپراتوری تردیدی باه خاود راه    سرسپردگی)رعایا(خود حکومت کند و در عمال وحشت بر

ندهد. به گف ه ژوزف کیپلینگ در چنین حکوم ی:]اس ر، اس ، فیل یا گاو نر از ساوار خاود اطاعات    

کند و سوار از گروهبانش و گروهبان از س وانش و سا وان از ساروانش و ساروان از سارگردش و      می

، سرتیپ از ژنرالش و ژنرال از بود مینگ سرگرد از سرهنگش و سرهنگ از سرتیپی که فرمانده سه ه

 است.[ انگلئ انخود خدم گزار ملکه  نوبه بهکه او نیز  الئلطنه نای 
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اسات، بادون    یادشده)اس ر، اس ، فیل و گاو نر(  عنوان بهدر این ساخ ار حکوم ی که از اهالی بومی 

اشلالگر در کشور، تمامی امیال نیاز به اقداماتی با مخارج اضافی ن یر اشلال ن امی و نگهداری قشون 

 .شود میاس عمار مئلط برآورده 

بری انیا برای طرح و اجرای یک برنامه ماجراجویانه در ایران و تبدیل  ی مداخلهباید در ن ر داشت که 

طرح اس عماری آن  ترین فاشیئ یاز با ،  کن رل قابلاین کشور صاح  نفت به یک شرکت خصوصی 

 ی نقشاه  تارین  کثیاف به ایران اعازام شاد   68٩0اردشیر جی ریپورتر در سال  که وق یروزگار نبود. 

اس عمار در اکثر نقاط آسیا و آفریقا در حاال پیااده شادن و ثمار دادن بودناد. باا تکامال صانعت         

ایان صانعت دیگار    68٩3در پایان دهه شد. ناپذیر شکئت، غرب در برابر آسیا و آفریقا سازی اسلحه

 ازشرایط جاوی، باه حالات دار    هرگونهتوانئ ند در  ی کشورهای اروپایی میکامل بود. سربازان تمام

ثانیه شلیک کنند. تنها اشاکال  33گلوله در 33خارج شود  هایشان سالحکشیده بدون اینکه دودی از 

بعد از اصابت گلوله نیاز سار پاا     توانئ ند میاین سالح این بود که توده انبوهی از جنگجویان بومی 

در صورت زیاد بودن تعدادشان ب وانند خود را به نیروهای اروپایی نزدیاک کنناد و    هدرن یجباشند و 

بری انیاا واقاع در    ساازی  اسالحه بود که در کارخاناه  68٩7تلفات اندکی به آنان وارد کنند. در سال 

اصاابت   محض به ها آنسربی  ی هئ هشرو  به تولید شدند که  های گلوله)دومدوم( در اطراف کلک ه 

وحش ناک نقش بر  های زخمبالفاصله با  قرارگرف ه ها گلولهمورد اصابت این  هکی و شخص منفجرشده

بود. در جناگ   خطر بیاروپایی  های ارتشمردم آسیا و آفریقا به  هجومدیگر  حال بااین. کرد میزمین 

 تمامی کلکئیون تئلیحاتی غرب به آزمایش درآمد.68٩8)اومدورمان( در سال 

در بیوگرافی خود بنام )زندگی پیشاین مان( در   یل خبرنگار روزنامه)مورنینگ پئت(چوینئ ون چر

شبیه جنگ جهانی نبود، هیچکس اح ماال مارگ خاودش را     اصالًنویئد:] مورد این جنگ چنین می

 جاز داد... برای جماعت بزرگی که در این جنگ انگلئ ان شرکت کرده بودند این جناگ چیازی    نمی

کاه   ای کشا ه هازار  66نباود.[در ایان جناگ باه ازای      داشا نی  دوست اصلی از یک ورزش قئمت

سرباز انگلیئی به هالکات رسایدند. در آن   38بجا گذاش ه بودند،فقط سرخوددر پشت  ها بری انیایی

شدند. ایان   زمان نراد سفید اروپایی برتر و در بین آنان آنگلوساکئونها، برتر از دیگران محئوب می

[ را نابود کند. به گف اه ی ساون لیناد کویئات:]طی     ها وحشید[ بود که ]جزئی از تقدیر ]نراد سفی

بعناوان محصاول جاانبی و     عاام  ق لاس عمار رشد کرد.  ی دربارهتصور جدیدی  6٩قرن  طلبی توسعه

 .[شد میپیشرفت تلقی  گریزناپذیر
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آن باا  در چنین حال و هوای غیر بشری، کشیدن نقشه برای غارت یک مملکت و سرگرم کردن اهالی 

تلقای شاده    غیراخالقای دروغ نباید کاری چندان  هرچندیک تاریخ )باشکوه( هخامنشی و ساسانی 

 باشد.

کرده باشد اما  بینی پیشتوانئت ظهور یک همئایه سرخ در شمال مرزهای ایران را  الب ه بری انیا نمی

مخفی از عوامل خود در ایران سازمان داده بود که با به حاکمیت رسیدن بلشویکها در شمال  ای شبکه

 ایران نقش بئیار مهمی برای اس عمار اجرا کرد.

و قریا  الوصاول    یهدف غاای  عنوان به« انقالب جهانی پرول ری»انقالب کبیر روسیه نیز که با اعالم 

 فراخواناده در ایاران   ای پیچیده های بازید بری انیا را به خو نوبه بهداده بود  جنگ اعالنخود به غرب 

در  ها آن ی مئ عمرهبود. این پیام برای بری انیا در کنار حیور نیروهای ن امی تورک تبار ایرانی برای 

 بود. خطرآفرینهند 

اینکه به قدرت رساندن یک رژیم صد در صد مطیع بری انیا در ایران بر اسااس مناافع ماادی     باوجود

نف ی صورت گرفت اما چنین مداخالتی در سرنوشت دیگر کشورها هم، ریشه در  های شرکتمئ قیم 

 امپراتوری داشت و هم منطبق با منافع ژئوپلی یکی بری انیا در خاورمیانه بود. بینی جهان

ان رو به هم رف ه جامعه نوین صنع ی غرب دریاف ه بود که در انزوا و بدون دس رسی به مواد اولیه ارز

 شاوند  مای برای فروش محصو تی که به شیوه مدرن، ارزان و انباوه تولیاد    تر بزرگو بازاری هر چه 

 به حیات خود ادامه دهد. به گف ه الوین تافلر: توانند نمی

مح ااج مناابع ارزان    ساخ ی  باه در انزوا به زندگی ادامه دهد. و اینکه  توانئت نمیتمدن موج دوم »

از همه، به یک بازار جهانی منئجم و واحد نیاز داشت که از طریق آن ب واند به دنیای خارج بود. با تر 

 «این منابع راه پیدا کند.

جعل تااریخ بارای   بازی ذهنی و )بری انیا  اس عمارگرایانهنقشه  سازی پیادهدر این قئمت درباره نو  

تا آگاهی بزرگی نصی  شما ملت  کنیم میتخصصی صحبت  طور بهدر ایران (اش حکومت دست نشانده

مهم  ای وظیفهخراسان شود و این را بدانید پس از آگاهی یاف ن  های تورک ازجملهبزرگ تورک ایران 

آگاه کردن هم نوعان شماست تاا راه آزادی و پیشارفت در ایان     هم آنو  گیرد میبر دوش شما قرار 

پس در قادم   اری در این سرزمین پاره شود.پذیرف ن ذلت و خ ه یپیدا کنند تا زنجیرزندان بزرگ را 

 بدانید کدام منابع صحیح هئ ند.توضیح میدهم که اول برای حفظ هویت 
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  استعمارگر برای پیشبرد اهداف خود در یکی از عمل هایش تاریخ و فرهنگ قومیت ها و ملیت ها را حذف می کند و دست

د و ساخته ی استعمارگران را جزو هویت خود بدانند، مانند وضعیت کنآینده حقیقت را فراموش به تاریخ سازی میزند تا نسل 

                ایران که درست در زمان حکومت تاریک پهلوی اول اوضاع بطور کامل عوو  دودق قوانونی در جهوان وجوود دارد کوه      

اسوت،   یوان ندگی امروزی ایرانزمانند درست را بگیردق((  ملت می گوید:)) اگر میخواهی ملتی را از پا در بیاوری زبان آن

حاال در مورد تاریخ صحبت می کنم تا در آخر بفهمید نزدیک یک قرن مورد بازیچه قرار گرفته ملتی مردهق با  متحرکایرانی 

 میکنیمق فکرایم و هنوز هم باب میل استعمارگران رفتار میکنیم و ت

تالش و در  اند کرده( مواد خام آوری جمعاز زمان مومئن و رانکه، مورخان تمام نیروی خود را صرف )»

 کاار  تقئیمکا  ))ساخ ه(( یا ))نیمه ساخ ه(( م وسل به  صورت بهخود برای ))عمل آوردن(( این مواد 

دانشاگاه کمباری     ی چاپخانهدر دست ان شار  هایی مجلهو تواریخی مصنوعی مانند مجموعه  اند شده

جامعه  دهی سازمانیادگار پش کار، دانش دیداری، مهارت فنی و قدرت  ها مجموعه. این اند دادهبیرون 

حیرت آسای ماا   های خراش آسمانو  ناوهاو  ها کش یو سدها و  ها تونلو  ها پلماست. چیزی در زمره 

. ن اام صانع ی، باا    گیرند میدر ردیف مهندسان نامی غرب جای  ها آنو ویراس اران  رود میبه شمار 

 آوری شگفتبزرگ میدان عمل داده، جوایز پیروزی  آورانی رزمتاریخی، به  ی اندیشهتهاجم به قلمرو 

، هام  رویکه آیا این ف ح بر  خیزد برمیشک و شبهه  غرض بیحال در ذهن ناظری تدارک دیده است. 

 (5)«ین راه، توهم و قیاس کاذبی نیئت؟تنها مهارت در یک أمر خاص و اع ماد به موفقیت از ا

اندیشه و عملکرد کئی، گروهی و یا شرایطی را توضیح  ی حوزهی در به رین حالت خود، اسناد تاریخ

، که کشف ح ی دقیق آن، مطلقأ به معنی گشودن رازی از درون تاریخ نیئت، بلکه حداکثر به دهد یم

 غالباًکه یک رخ داد تاریخی را با تمام جزئیاتش بنا به دریافت خود از اسنادی  دهد یماجازه « مورخ»

« تاریخ چیئت»سؤالهرگز به کشف پاسخی برای  ها یتموفقاین  ی مجموعهنادرست روایت کند، اما 

تاریخ جنگ جهاانی   شود ینم مثالًمنجر نخواهد شد زیرا توضیح اجزاء تاریخ توضیح تاریخی نیئت. 

خرانی هاا  ایان سا   هرچناد تدوین کرد،  ها آن یهردودوم را از سخرانی های هی لر و یا چرچیل و یا 

موجا    خاود  خودباه تصور دو عامل مهم جنگ،  بنا بربخشی از اسناد جنگ باشد. زیرا روایت جنگ 

 یهاا  سلئاله معلوم شده است، تا زمان  که چناناسناد تاریخی،  اع باری یباین  آن است. اع باری یب

 .رود یم، چین، ایران، یونان، روم و عرب به دور النهرین ینبکهن مصر، 

او  آنچاه است، چیازی بیاان دارد.    اندیشیده یمآن  ی یئندهنو ازآنچهبیش  تواند ینمکی هیچ مدر» 

اتفاق بیف د، یا اتفاق خواهد اف اد و شاید  بایئت یم کرد یماتفاق اف اده، آنچه او تصور  کرد یمتصور 
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آن  ی دربااره ماادام کاه ماورخ     هاا  ینا کدام یچه. کند یمدیگران فکر  خواست یمهم فقط آنچه وی 

 (6) «و کلید کشف رمز آن را به دست نیاورده واجد معنی و مفهوم نیئت. کارنکرده

کوشش مورخ نیز،  ی یجهن ، زیرا کند یم وپا دسترا  یتر بزرگهنوز مشکل « کار»این سخن درخشان 

مثال روشن و نزدیک تفئایر و تصاور    پیشین است. اع باری یبمشمول همان هر چه باشد، تصورش 

دیاکونف است از تاریخ ماد و تصور مع رض خنجی است بر تصور دیاکونف. در جهان واقعی و در باین  

پیوس ه  طور بهتاریخ  شک یبکه  ییازآنجاو هیاهوها،  ها جنجالاج ما  که دور تئلئل باطل تصورها، 

، ماورخ را در گارداب   شود یمدیگر تفئیر  یبئ گ دل یکویره بیان و از زبان  یبئ گ دلاز زبان یک 

 امروزی اسیر کرده است. آور سرسام

تاریخ ایران و از همه بدتر بار   خصوص بهتاریخ شرق و  یرهو بهآنچه را مورخین شوروی بر سر تاریخ و 

کاه احئااس بیازاری از     این طور است، ندسر تاریخ ایران معاصر به وسیله ی ایوانف و امثال او آورد

انئان از ده هزار سال  کردند یمتصور  ها آنتیزبین دامن میزند. بر مبنای آنچه  ی خوانندهدر و مورخ ر

تهوری پردازان محافال   قدیمیپیش و در سراسر جهان، ناگزیر بود چنان زندگی و کار کند که احکام 

مارکئیئم را موجه جلوه دهد، تا بدون احئاس شرمندگی گئ رش اردوهای کار اجباری  المللی ینب

 غریبه را ضرورت تاریخی بدانند. های یشهاندخونین  های یهتصفو 

حا  تاریخ در گردابی که مورخین فنی، باس ان شناسان، زبان شناساان و مفئاران هنار، باا بئااط      

فرصات هایچ    کاه  ینا دونب ها آنناشناخ گی می غلطد.  آور ترس، به اعماق اند یخ هبرانگ ینشانرنگ

، ابرمردها، ها تمدن، ها ملت، اقوام، ها زبانبه اخ را  و خلق  ناپذیر یخئ گآرامشی به ناظرین بدهند، 

، باا ارقاامی رایاا    داران یازه نو  ها یادهپ، تیراندازان، ها اس ، ها ارابه، ها یکش ابرزن ها و نیز شمارش 

تاریخی است که تمام ملل روی زمین را، یکئان  شمار یب یها افئانه که حاصل آن، اند مشلولبرانگیز 

، زیرا هیچ مل ی بدون مورخ و بدون مفئر اجزاء تاریخ نمانده است. کافی کند یمدر بنای تاریخ سهیم 

اکنین سراسر آن اقلیم را چراگاه اس  و تمام سا  آنگاهاست در حواشی قط  شمال نعل اسبی بیابند 

 ! کنند یمن یر اس  در جهان باس ان معرفی  یب دهندگان پرورشقط  شمال را 

ندارد. کوشش کنونی مورخین  مقام یعالپروفئورهای  یها سفئطهاز این  یک یچهاما تاریخ، ربطی به 

و م نو  گالدیاتورها در کلوزئوم شبیه است. نمایشی اسات از سا یز در    پرخشونتنبرد  ی صحنهبه 

، ساومی باا   جنگاد  یم، دیگری با نیزه اندازد یمتهوری تاریخ و با ابزارهای جنگی گوناگون؛ یکی تور 
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، بر خاک اف ادن ها آنبه ترتی  حاصل تخص   طور ینهمخنجر، چهارمی با شمشیر، پنجمی با گرز و 

 مقابل است؛ که مثل آن دیگری در اس فاده از ابزار تاریخی کارآمد نبوده است. در سمت ییجو جنگ

است که م خصصاین باا    ها مدتچیئ ی تاریخ در اشیاء تاریخی گمراهی است.  یوجو جئت شک یب

تحئین گریبان یک مومیایی چند هزارساله را برای دریافت پاساخ تااریخ چیئات     درخوروسواسی 

که مومیاایی در   روند یم یا پارچهایی توضیح بدست نمیاورند، به سراغ نقش و چون از مومی گیرند یم

رو می شمرند، مدال گردنش رو در میاورند، دنباال مهار و    یشها دندانآن پیچیده شده است، سپس 

تاا شااید باا     فرسا ند  یما رو به آزمایشگاه  یشها ماندهو با خره  گردند یمانگش ری مخصوص اش 

 با خره چیزی در باب تاریخ کشف کنند. «شیمیایی» یها کنکاش

 درصادد کاه  ؛ هر مورخی  نهد یمبر مورخ  کننده فل و  فنی کردن مفرط تاریخ اثری بئیار نامطلوب»

دید یا  جویند یمرا  تر یقدقکه نکات  ییها آنمبادا  ترسد یمبرآید میدان عمل خود را گئ رش دهد 

در ایان و آن ماورد    را بگیرند. وق ی مدام به کئای گف ناد   ودارند، مچ ا ها یتواقعریز بینانه تری از 

به  معمو ً. یک اثر نامطلوب این امر آن است که مردم شود یم، طرف مئ أصل و مجاب کند یماش باه 

این جماعت برای یکدیگر چیز می نویئان ناه بارای     پندارند یم. مردم گذارند ینمکارشناسان محل 

 یسروصداو  گذارند یمپا پیش  که نویئندگان عامه پئند ینجاستااع نا کرد.  ها آن، و نباید به ها آن

 یناد آ خاوش برای  صرفاًکه اینان دانش کافی برای نوش ن ندارند و  آید یمدر  حق به یا حرفهمورخان 

. ما به ملزهای طراز اول نیازمندیم تا مردم نام خص  اما زیارک را مخاطا    نویئند یمخواننده چیز 

 هاا  آن« عامیاناه ». آثار به گف ه طنزآمیز خودشان اند خوبند. فرانئویان از این حیث خیلی قرار ده

کارهای تحقیقی فرانئه اسات. ولای تردیاد دارم کاه دیگار کارهاایی        ینتر ارزندهاغل  به رین و 

را  هاا  یئای انگلو  هاا  یکاایی آمرو  ها یآلمانفرانئویان نیز همان راه  ظاهراًبیرون بدهند.  دست ینازا

 (7) .«اند گرف ه یشپ

ورود هالکو به بلداد، تعداد ضربات  ی نحوهپنهان است؟ آیا تاریخ به « اجزاء تاریخی»اما آیا تاریخ در 

وارد آمده بر پیکر سزار در سنای روم، آتش زده شدن تخت جمشید به دست همخوابه ی اساکندر!،  

؟ آیا هزاران بار بیان هر یک شود یمربوط خشایارشا به آتن و یا به شورش دهقانان در چین م ی حمله

؟ دهاد  یمو تاریخ را توضیح  سازد یماز این رخ دادها، با هزاران تفئیر گوناگون، تعریفی برای تاریخ 

مردم، جنگااوران، فیلئاوفان، دهقاناان، مئااجد،      ی تودهآیا تاریخ را قهرمانان، خدایان، پیامبران، 

« تااریخی »فقط به دلیل حیور در  ها ینا ی همههیچ وجه! زیرا  ؟ بهسازند یمکلیئاها و یا هنرمندان 
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تاریخ رانده و در گام ناامی محاو     ی عرصهاز  یسادگ به« فیای تاریخی»بدون یک  ها آن ی همهاند و 

بارای کشاف ارزش و یاا     چراکه، آید یمتمامی این اجزاء و اسناد، به کار مورخ هم  هرچند .شوند یم

تااریخ نیئا ند و جاوابی بارای      خود یخود به ها آنباید اب دا آن را خواند، اما  ای یبهک هر  ارزشی یب

 همراه ندارند.« تاریخ چیئت»سم   سؤال

باشد. تاریخ یک پازل پراکنده نیئات   شده ساخ هپس باید تاریخ، پیش از اسناد، اجزاء و قطعات آن 

است که در دس گاه حاوادث   دهش ساخ هاجزای آن بازسازی شود. تاریخ یک پازل  یوجو جئتتا با 

و ترفنادهای گونااگون    هاا  مهارت ی ساده؛ پازلی که تصویر شود یمتاریخی به اجزاء مخ لف تقئیم 

کئای گف اه    ماثالً  .کند یمانئان برای ادامه حیات، منطبق با شرایط اقلیمی است که در آن زیئت 

 مح اوا  یبا بخوانیم. این تعریفی بئیار  ابالی و « ازتاریخ یشپ»است از ظهور انئان تا اخ را  خط را 

، با تعریاف فاوق   ایم یاف هابزارها را  ترین یمیقدهومیندها و نیز  ترین یمیقداست. زیرا در آفریقا، که 

 .شود یمبئیار آشف ه  ازتاریخ یشپ

ست که زیئ ی رسم ا شناسی یریندمن، به رین راه توضیح تاریخ، خروج از آن است. اینک در  ازن ر

کردن  یا پوس هبا  مثالًاولیه، آن را بازسازی و تجربه کنند.  یها تجمعبرای شناخت شرایط زندگی در 

تا معلوم شود این کار چگونه و با چند  سازد یمیک سنگ آتش زنه، به همان روش دیرین، از آن ابزار 

آن است. « مدخل»از  شناخت چیئ ی تاریخ نیز ورود حل راهصنع گر کهن میئر بوده است.  ی ضربه

 طاور  باه انئانی، در شرایط مخ لف جلرافیایی به تاریخ وارد شاویم و   یها گروهنخئ ین  یجا بهباید 

و ادامه حیاات و   از زمین یبردار بهرهطبیعی معلوم کنیم که در هر وقت اقلیمی، کدام روش مدیریت، 

 است. کرده یمرشد را میئر 

 چراکاه و بنیان تاریخ آن قوم و آن شرایط اسات،   ها یهپااین شناخت تنها مدیریت ممکن از شناخت 

که  دهد یمو تنو  تاریخی نشان  حیورداش هدر تنو  جلرافیایی جهان  یرهنگامدانئان از  دانیم یم

تاریخی فوق  انئان در هر جلرافیا فقط قادر به ساخت تاریخ ویره همان جلرافیا بوده است. اگر الگوی

 ساؤال تولد تاریخ از بطن جلرافیا مدلل شده است و بارای   شک یبفقط با یک جلرافیا منطبق شود، 

که سخن ما را کامل میکند و ما را به جواب  می یابیماز پرفئور تاریخ ایران پاسخی « تاریخ چیئت»

 ی اداموه تولیود و   یهندسوازما توضیح تنها روش و تنها مدیریت ممکن برای تاریخ، . مان میرساند
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که زمین بستر اصلی و اولیه تولید بوده اسوت،   ازآنجاطبیعی آن در هر جغرافیای متصور است و 

 (8) رستنی دیگر بومی اقلیم خویش استق پس تاریخ از زمین روییده و چون هر

در این مقاله با پیشبرد هدف اصلی خود که همان آگاهی بخشی به ملت تاورک خراساان از حقاوق    

ی را در جامعه خراساان  بیداری هوی رجو  کردن به تاریخ و کشف حقایق،  که با باشد یمخود مدنی 

به هویت جعلی که خود مطال  جهت تکمیل شدن  هدف اصلیدر کنار  خواهم یمحال ، دهد یمرواج 

اس خوانش در جلد روشانفکران   تکه یکن داخل کشور برای خائنی و اند ساخ هبرای ما  اس عمارگران

خاائنین  توساط  بخواهاد   اربابشاان  کاه   یو هر کار دوند یم ها آن به دنبالتا پای جان غرب نشین 

خائنین به دسا ور اربابشاان    یک قرنبینیم چرا در طی تا بو  ردازمبپ شود یماس خوان دوست انجام 

و پادر   کنناد  یما و  اند کردهرا در جهان بنام پارس و پرشین معرفی  ممالک محروسه موسوم به ایران

ایان  و چرا در ادامه باز  کنند یمکشور را هخامنشیان معرفی  دانه تکتنها حکومت خود را کوروش و 

توان  وقت یچهچرا و  کنند یمتحمیل  کنند یمافرادی که داخل کشور زندگی  ی همهنو  دیدگاه را به 

هاا را   فارسیئام ن پا یها گف ه، کمی هوشیارانه عمل کنیم و  ندارندشنیدن صدای ملل غیر فارس را 

کلی کاه   سؤالبه  خواهم یمکنیم تا ببینیم حقیقت واقعی چیئت!؟؟ حال در این مقاله  یکالبدشکاف

فرهنگی کامل و یا موقت این اقوام،  -آیا حیور هخامنشیان در شرق میانه باس ان با پایان حیات ملی

 ایران کهن برابر بوده؟پاسخ دهم. یها تمدناقوام و  ازجمله

تالقای دو   ی نقطاه کیلوم ری که در  3333و عرض  5333سال پیش و در مئ طیلی به طول  1333قری  

در ایان   ، تمدن بشری م ولد شاد. نشئت یمکهن در حوالی بلداد کنونی  النهرین ینبقطر آن، مرکز 

، اولین تندیس و معابد خدایان زمینای را  اند کردهمئ طیل هر سه پیامبر بزرگ ادیان آسمانی ظهور 

تولیاد را   هاای  یوهشا ، نخئا ین  اند نوش هقانون را با نخئ ین خطوط  یسطرها، نخئ ین اند ساخ ه

 و...  اند انداخ هرا به راه  ها جنگبوجود آمدند، نخئ ین  شهرها، نخئ ین ندا دادهسازمان 

کنونی ایران از آغاز این دوران در بخش شرقی مرکز این مئ طیل تا زمان برآمادن   یها ملتاقوام و 

پهناه و   انئان ایفا کرده اسات.  های ییتواناپس از اسالم سهم بزرگی در تن یم  آنگاههخامنشیان و 

از « اوروک» یهاا  نوشا ه گِل  .رود یمگئ ردگی تمدن کهن در شرق میانه، از حدود باور عادی فراتر 

سال پیش سندی داریم کاه از سانگی   4533، از گوید یم سخن یشپسال  5533مالیات در  یآور جمع

سال پایش  4633یا در لوح سنگی دیگری از  دهد یممالیات و انقالب مردم برای تعویض حکمران خبر 

همه از تجمع انئانی با  ها ینااست.  شده گف هسخن از برابری اج ماعی و حقوق جزایی « اور»در شهر 
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، که گاویی باا   دهد یماج ماعی، اق صادی و سیاسی در زمان بئیار دور خبر  ی گئ ردهروابط بئیار 

کناره ی جنوبی و شرقی مصر، تمدن  یها تمدن تاکنوندر این مئ طیل  .اند بوده رو روبهمئائل امروز 

مدی رانه، تمدن یهود، تمدن سومر، آشور، بابل، لیدی، اورارتو، ماد، عیالم، شاوش، ال پای، سایلک،    

ساند   یهاا  درهلرس ان، مارلیک، ماردین، هیرکاانی، ساکایی، سیئا ان، هارات و باا خره تمادن       

 است. شده شناخ ه

و از  رود یما سال پیش از ظهور هخامنشیان باه دور  733، تمدن ماد،  اقل به ها تمدناین  یدترینجد

 .خبریم یب یکل بهشرق و شمال ایران یا اطال  اندکی داریم یا  یها تمدندیرنگی بئیاری از 

 

 چه کسانی بودند؟ مادها 

از تباار   تباار  یرانای اقومی  مادهاکه  خورد یبرمبروید به جواب  سؤالدر قدم اول به دنبال همین  اگه

دیگری در زاگرس و  یها قئمتشامل جنوب آذربایجان و  ینشانسرزمآریایی بودند که قئمت اصلی 

یعنای   دهاد  یما کاه باوی شونیئام را     دار ماورد یک توضیح  درواقعهگم انه بوده.  ها آنپای خت 

 . خوانید یمو به قلم خود پان ایرانیئم ها را  ی خواس هطبق  کامالًکه  ای یحیتوض

است که از دوران باسا ان در میاان اکثار اقاوام      یا واژهبپردازیم، ماد  مادهابه  تر یتخصصحا  کمی 

نام شخ  بکار رف ه است.  عنوان به، دارای معنایی مشخ  بوده و ها یجانیآذربا ازجملهزبان  یصاق ال

اول بحث تخصصی مون اشاره و معنی و دیرینگی کاربرد این واژه در  منشأپیش از توضیح در خصوص 

 یجاه درن که تبدیل برخی از فونم ها به یکادیگر   دانیم یمضروری است.  یشناخ  زبانبه یک قاعده 

به یکدیگر « ت»،«د»یک قاعده صوتی عادی است. تبدیل فونمهای  ها زبانکثرت اس عمال در تمامی 

داملاا،  =یک حادثه صوتی معماول باوده اسات، مانناد تاملاا      عنوان بهتورکی از دیرباز  یها زباندر 

 (١) دونوز=داد، تونوز=تات

، شاوند  یما خا م  « ت»در زبان تورکی آذربایجانی ریشه افعالی که بیش از یک هجا دارند و به صدای

آلادادیر،  -مثال آلادات   شاود  یما تبادیل  « د»این صدا میان دو حرف مصوت قرار بگیرد باه   هرگاه

 نیز این قاعده صادق است؛ گهدیر، ائدیر.« ائت»و « گهت» ییهجا تکاوخشادار، در افعال -اوخشات
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و یاا  « م این »چهارم و پنجم پیش از میالد در زبان سومری باه معنای    یها هزارهکه در « ماد»کلمه 

ی  بود.این واژه در زباان اخیار،   بدون تردید در زبان گوتیان نیز را یرفتممعنایی نزدیک به آن بکار 

خاقاان   ماثالً بوده است.  یرناپذ شکئتچون محکم، مقاوم،  ای یمعاناسم خاص مذکر، واجد  عنوان به

      مه ی =مه ته  =م ه  کرد یممعروف امپراتوری هون که در سده دوم ق.م در آسیای میانه فرمانروایی 

(٩1) 

« ماتان و ماتاناا »و بصورت  ذکراسم خاص  عنوان به« ماتا« »مه ته»این کلمه در طول تاریخ، در اشکال

اسم خاص مؤنث، میان مردم آذربایجان معمول بوده و ح ی در اشعار و زباان ادبای تاورکی     عنوان به

 آذربایجان نیز بکار رف ه است.

بوده است. این کلمه از سه جازء پدیاد   «ماتانهال »،«اکباتان»برخی مورخان نام قدیم همدان به ن ر

هماان  « ماات »در زبان ایالمی به معنی وطان و سارزمین باود،    « هال»آن،  –مات  -آمده است: هال

تورکی باس ان  یها زباننیز در « آن»و عنصر  شده یلتبد« ت»به « د»است که در آن فونم «ماد»کلمه

. الب اه م اذکر   باشاد  یما « سرزمین مادها»عالمت جمع اسامی بوده است. بنابراین اکباتان به معنی 

کلماه   شاود  یما . چنانکه مالح ه اند کردهکه برخی، کلمه اکباتان را به شکل دیگری معنی  شویم یم

 =ا در کلماه م ااننی   . هماین معنای ر  باشاد  یمدر ترکی  اکباتان به معنی ایل، طایفه و خلق « ماد»

 .نماییم یممنطقه خاور نزدیک است نیز مشاهده  یها دولتمی اننی که نام یکی از اقوام و 

نام شش قبیله مادی را  توهرودکه  یما گف هبه تعدادی از اسامی قبایل مادی نگاهی بیندازیم؛ بیش ر 

کی و شاماری دیگار را واجاد    را دارای ریشه تور ها نامقید کرده است. برخی محققان شماری از این 

اشا قاق  چنین اظهار ن رهایی، همه این اساامی دارای   رغم به. لیکن دانند یماش قاق هند و اروپایی 

 .باشند یمتورکی 

 "بوسای-بوس"

 (٩٩) غلبه نمودن است. –به معنی چیره شدن « Bas-باس»در زبان تورکی قدیم و معاصر  -6

 (٩2) است.« پ ک آهنی»به معنی " باسو –به سو " کلمه  -3

 (٩٩) .باشد یمدر تورکی اویلوری به معنی پش یبان و یاور " باسوت –بئوت " -0
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 "پارتاکن"

"پاارت" این کلمه به ظن قوی با نام قوم تاورک  "پارت = پارتا" ، الف(این نام از دو جزء ترکی  یاف ه

این کلمه در میاان اقاوام   "کا"" سلئله اشکانی را پدید آورد مربوط است. ب(  م أخرتر یها سدهکه 

 (٩4) «سمرقند»تاشکند، سمیرکند های نامدر  مثالًتورک به معنی شهر و آبادی بکار رف ه، 

به ولی من  باشند یمجزو اقوامی ال صاقی زبان و تورک  وتحلیل یهتجزشش قبیله ماد به همراه همین 

 . پردازم یمو به ادامه قئمت بعدی  کنم یمبئنده  جا ینهمکمبود وقت تا  خاطر

بوه قلوم    دوده  نودوته به ادامه این بحث در مورد قوم ماد هستید به کتاب تاریخ دیرین ترکان ایران  مند عالقهاگر 

 مراجعه کنیدق٩زهتابی، ترجمه علی احمدیان سرای،ج یمحمدتقپرفسور دکتر 

 

 چه کسانی بودند؟ اورارتو ها 

قلمرویی که دولت اورارتو در آن برآمدن شامل بخش مهمی از نواحی مشارق ترکیاه کناونی یعنای     

زاگارس باود. یعنای قلمارو آن شاامل       یها کوهارزروم و  -اراضی میان خط فرضی بین گویجه گول

اسات و ح ای ایان دولات در دوران      شاده  یما شرقی کوه آغری نیز  یها دامنهآرارت و  یها دشت

نیرومندی خود تا نواحی کنونی ماکو، نخجوان و غرب دریاچه ارومیه نیز گئ رش داشت.دولت اورارتو 

از بدو تأسیس از سمت جنوب غرب با دولت میل یاریئت آشور همجوار و پیوس ه با آن در جنگ بوده 

اورارتاویی  »صورت بهارتویی نام اورارتوئیان ک یبه بازمانده از شاهان آشوری و اور433است. در حدود 

.ارامنه باا دادن  شود یمنامیده « آرارات»این سرزمین در ک   مقدس  است. شده نوش ه«بی آی نیلی

تا خود را به اورارتوئیان منئوب و مربوط سازند. این دولت در اثر  کوشیدند یمنام اخیر به کوه آغری 

 ست.نامیده شده ا«Alarodiآ رودی»هرودوت

اخیر  یها دههعلمی  های یحفارنیز تا دوران اخیر تاریک و مبهم بود لیکن  اورارتوئیانتاریخ حقیقی 

در در اراضی آذربایجان ایران، بئیاری از مئائل مربوط به تاریخ دولت اورارتو را روشن ساخ ه است. 

واقع در نزدیکی قره ضیاءالدین، حدود میانه جاده مرند، مااکو  « بئطام»میالدی در منطقه 6٩63سال 

سنگی کشف شد. این سنگ نبش ه م علق به  ای یبهک توسط یک کارمند سفارتخانه آلمان در تهران 
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ی ق.م((پئر اَرگیش ی دوم اسات کاه آن را باه مناسابت بناا     158-145شاه اورارتو، روسای دوم))

 در این ناحیه کنده است.« اورارتوئیانخدای بزرگ »پرس ش گاهی برای خالد

از غرب آذربایجان ایران، نواحی غرب و جنوب و تا حدودی جنوب شارق دریاچاه    تاکنونبطور کلی 

 شاده  خوانده ها آنک یبه یادبود م علق به شاهان اورارتویی کشف گردیده که اکثر  8 مجموعاًارومیه 

و آثار  ها یبهک بیش ر  موقت شاهان اورارتویی است. های یروزیپسنگ نبش ه ها یادگار  که بیش ر این

 .شود یم ینگهداردر موزه ارومیه  اورارتوئیاناز  جامانده به

 ازن ار زباان اورارتاویی    نگاران یختاربود. بنطر « ال صاقی»آگلوتیناتیو یها زبانزبان اورارتویی جزو 

قواعد دس وری و ذخیره للوی با زبان هوریانی قرابت داش ه است. نوش ه پروهشگران این هر دو قوم 

واحد که بدون تردید با زباان آسایای میاناه آن عصار و یاا       زبان یکدر هزاره سوم ق.م به دو لهجه 

زمان باه   مرور بهو این دو لهجه  اند کرده یمسومری، ایالمی و هی ی قرابت داش ه است تکلم  یها زبان

 اند. شده یلتبددو زبان مئ قل 

 چه کسانی بودند؟ سومریان 

در  ازجملاه  فارس ی خلشمال غرب  یها قئمت«النهرین ینب»سومریان در نواحی جنوبی عراق کنونی

سال پیش از 4533بابل مئ قر گش ه و تمدنی پیشرف ه پدید آورده بودند. تاریخ باس ان سومریان در 

اوروک  –میالد نخئ ین تمدن درخشان بشری را در نواحی مذکور پدید آورده و شهرهایی چاون اور  

 .اناد  آوردهود را بوجا  اناد  بودهلرساکه مراکز مهم تمدن بشری آن روز   –کیش  –نیپ پور   –ائرئخ   –

امروزه همه محققان تاریخ باس ان برآنند که سومریان از آسیای میانه یعنی از موطن اصلی ترکان باه  

در « تاریخ حقاوق »نامی در اثر خود بنام  شناس حقوق. علی پاشاصالح، اند کردهمهاجرت  النهرین ینب

 : نویئند یمچنین  ها آنخصوص اصل و تبار سومریان و قوانین 

حاصلخیز قومی بنام ساومری از راه قفقااز و    های ینزمیک شش هزار سال پیش در جئ جوی نزد» 

آمدند و در سرزمینی واقع در جنوب مرکزی عراق که  النهرین ینبشمال غربی ایران به نواحی جنوبی 

سومر نامیده شد و بعد به بابل معروف گردید سکنی گزیدند و به خط میخی روی هازاران لاوح گلای    

بزرگ جهاان نگهاداری    یها موزه. الواح مزبور در ن و سرگذشت خود را به زبان سومری نوش ندقوانی

مرباوط باه اماور اداری و     اسات  یاساناد و آثار دیگار   ها اس وانه. بیش از نود درصد الواح و شود یم
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 یهاا  ناام نکاح و معامالت و وصایا و قباوض ذماه و    یها قبالهاق صادی و حقوقی و احکام و محاکم و 

 (٩5)« خدایان و امکنه و اشخاص.

 عنوان به اند برخاس هکه سومریان از آسیای میانه  کنند یم یدتائنیز  شناس زبانبه ن ر برخی از علمای 

و  هاا  نوشا ه  ترین یمیقدسومریان و اینکه آنان صاح   منشأمثال دک ر پرویز ناتل خانلری در مورد 

 :نویئند یمچنین  اند بودهتمدن 

از  شاوند  یما شده نو  بشر است. قومی کاه ساومری خواناده     نوش هزبان  ینتر کهنزبان سومری » 

 فاارس  ی خلا زمان در مص  رودهای دجله و فرات یعنای فاصاله میاان بابال قادیم و       ترین یمیقد

همئایه خود شباهت نداشا ند. تمادن و    یها ملتاز  یک یچهبود. اینان از حیث نراد به  مئ قرشده

آسیای غربی اسات شااید در هماان مئاکن ایشاان       یها فرهنگاز همه  تر کهنشان که فرهنگ ای

که نخئات از مشارق یاا     رود یم گمان همبود. اما از روی بعیی قرائن این  یاف ه پرورشو  یجادشدها

 (٩6) «شمال شرقی به آن سرزمین آمده باشند.

حئن پیرنیا هنگام بحث پیرامون خاس گاه سومریان و ایالمیان پس از اشاره به ن ریات گونااگون در  

 :نویئد یماین خصوص 

( النهارین  ینبکه قبل از آنکه مردمان بنی سام)سامیان( به اینجاهاا)  اند یدهعقاکنون بیش ر به این » 

)این ن ار کیناگ دانشامند ساومر     پارس را اشلال کرده بودند ی خلسواحل  ها یسومرآمده باشند 

)کورناگ تپاه( و   آباد عشقچون در نزدیکی  اند آمدهاما اینکه اکدیها و سومریها از کجا  شناس است(

اشیاء سفالین، ظرف سنگی، اسلحه مئین و اشایاء دیگار   )خراسان( اس رآباد)کورگان آنو( و دره گز 

سومری منقور است،  یها صورتایالمی است و روی گلدانی از طال  ها آنبدست آمده که شیوه ساخت 

که بین تمدن ایالمی و تمدن ماوراء دریای خزر)من اور آسایای میاناه اسات(      کنند یمبعیی گمان 

از  هرحال بهارتباطی بوده و شاید سومریها از طرف شمال برأس خلی  پارس و جلگه بابل آمده باشند. 

 یهاا  سلئاله یپ پور( که یکی از شهرهای سومری است و کشف فهرسات  حفریات آمریکاییان در )ن

زیاد از پادشاهان این قوم عالوه بر آنچه بود محقق شده است که پیش از سه هزار سال قبل از مایالد  

 (٩7) «بوده است... ها آنمفصل داش ند، و بابل مرکز تمدن  یها گذش ه ها یسومر

 (٩8)نقل کرده است. « تاریخ حقوق»صالح نیز در  همین جمالت را علی پاشا
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اکثر دانشمندان اروپاایی   ییدتأاین ن ریه که خاس گاه سومریان آسیای میانه بوده است امروزه مورد 

ساکنان  ترین یمیقد» که  نویئند یم صراحت بهدانشکده هامیل ون « تاریخ حقوق»مؤلفان  مثالًاست. 

 (٩١).« اند بودهقوم ملول  یها شاخهاز  یا شاخهبابل یعنی سومریان غیر سامی و 

بوه قلوم    دوده  نودتههستید به کتاب تاریخ دیرین ترکان ایران  سومریانادامه این بحث در مورد  به مند عالقهاگر  

 مراجعه کنیدق٩زهتابی، ترجمه علی احمدیان سرای،ج یمحمدتقپرفسور دکتر 

 

  چه کسانی بودند؟ ها ییسکا 

، برای کنکاش در این ن ریه پیش از هر چیز باشند یمجزو اقوام ال صاقی زبان و تورک تبار  ها ییسکا

 روشن شود.« اشگوز»یا « اسکیت»و معنی کلمه  منشأضروری است که 

 شده نوش ه« آشگوز»در منابع عبری « اشگوزا»در منابع بابلی « آشگوزا»نام این قوم در منابع آشوری 

« کشاور اشاگوز  »سااله اشاگوزها    38ام سرزمین آنان در دوران حاکمیات  است. در منابع آشوری ن

ی و از آنجا کاه صادای آخار آن    ندر زبان یونا« ش»این واژه بدلیل عدم وجود صدای  است. شده ثبت

= اساکی ا  »باه شاکل    شاده  یما شانیده   )ت(« تز =دز» صورت بهیعنی « ذ»با تلفظ قدم « ز»یعنی 

« اساکیت »و « اشاگوز »کلماات   ینبنابرااست.  شده نوش ه« اشکیت =اشکید »نیز  بعیاًو « اسکیت

 هاا  زباان گوناگون، بر اساس ساخ مان صاوتی ایان    یها زباناشکال مخ لف تلفظ یک کلمه واحد در 

، ایان کلماه در   اناد  شده خوانده« اسکیف». این اقوام در زبان روسی و برخی الئنه اروپایی باشند یم

 صاورت  باه و اغلا   » kinzŠ شکینز»و ح ی » kidaŠ-شکودا =دا شکی»های  صورت بهطول تاریخ 

 –و معنای کلماه اشاگوز     منشاأ کرد که  وجو جئتحا  باید  است. شده ثبت« سکا =ساکا  =ساک »

 اسکیت چیئت. –اشلوز 

داس ان و منابع تااریخی خلاق آذربایجاان و جهاان      ینتر مهمکه از « دده قورقود»در داس ان ک اب 

دده قورقود ضمن اشاره  یها داس اندر  است. یدشدهق« ایچ اوغوز =ایش غوز »تورک است نام طایفه 

 شاده  یما که این طایفه از دیرباز به دو شعبه اصلی تقئیم  شود یماوغوزان نشان داده  یها شعبهبه 

 است:
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))ایچ به معنی داخل و درون است((  زم به توضیح است که اماروز نیاز   « ایچ اوغوز»= ایش غوز  -6

 =اوش، قااچ   =. مثال اوچ  کنند یمتبدیل « ش»را به « چ»صدای  بعیاًدر زبان محاوره  ها یجانیآذربا

 قاش

دیش به معنی بیرون و خارج  =تاش »اوغوز خارجی.  =ائشیک اوغوز  =« دیش اوغوز»تاش اوغوز -3

 «است

اکنون نیز در زبان تورکی قزاقی باشقیردها را « محقق شهیر قزاقئ انی»اولجاس سلیمان  ی نوش هبه 

 (21) .خوانند یم« اوس ه گی»نئل داخلی( و ترکان سیبری را  –)ایچ نئیل « ایئ ه گی»

در آثاار و مناابع   « اوغوز». کلمه اند خواندهنیز « غوز»، « o –او »ها را با اسقاط فونم «اوغوز»از دیرباز 

اسات. چنانکاه    یدشدهق« غز» صورت به غالباًقدیم عربی و فارسی، منطبق با اورتوگرافی زبان عربی 

کاه در   گوناه  هماان .))اند کردهقید « گوز –غوز » صورت بهبیش ر دیدیم، منابع آشوری نیز این واژه را 

داش ه باشیم که ساخ مان صوتی واژگان تورکی به دلیل  یادبه باید .((شود یممالح ه "اشگوز"کلمه

غز در طول ساه   –غوز  –از این رو نیز واژه اوغوز  .شود یمال صاقی بودن این زبان، بئیار دیر م حول 

ینی سای نیاز    –اورخون  های یبهک نام طایفه اوغوز در آثار و  ییریاف هتلهزار سال اخیر بئی اندک 

این نام از دو کلمه تاورکی   .شود یمایشلور روشن  –معنی اتنونیم ایشگوز  سان ینبداست.  دهذکرش

هناد و اروپاایی نادارد و در زباان      یها زبانارتباطی با  وجه یچهترکی  یاف ه و به « اوغوز»و « ایچ»

  .باشد یم« اوغوز داخلی» به معنی  یجانیآذرباتورکی 

به قلم پرفسور  دده نودتههستید به کتاب تاریخ دیرین ترکان ایران  سکاهابه ادامه این بحث در مورد  مند عالقهاگر 

 مراجعه کنیدق٩زهتابی، ترجمه علی احمدیان سرای،ج یمحمدتقدکتر 

و بارای  اسات  پرداخ م  ها آناین توضیحات اولیه در مورد بعیی از کلماتی بود که داخل بحث مان به 

باا آن ماوارد    یتاکم دادمارائه  ها آناز  ای یهاولمبهم نباشد توضیحات  شماد در ذهن اینکه این موار

افکار پان فارسیئم که در زماان تحصایل    شده یلتحم تعریف هایو این توضیحات رو با  آشنا بشید

و اگر عالمه مند به کئ  اطالعات بیشا ری شادید باه     آشنا شده بودید مقایئه کنید. ها آنکمی با 

حاا  باه اصال موضاو       .مراجعه کنیدکه در آخر هر م ن برای شما به اش راک گذاش م  ییها آدرس

 بپردازیم.
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قبل از ظهور هخامنشیان در ایران باس ان حیاور   ها سالکه  گف م یماقوامی سخن  در موردداش یم 

 داش ند و مملو از فرهنگ و تاریخ غنی بودند.

جدی در تمدن ایران کهن پیش از هخامنشیان اسات،   یوجو جئتتنها  یباًتقرمارلیک که  های یاف ه

اتفاقی در حئانلو، سایلک، سیئا ان، و     یها باف هکه گزارش مطمهنی از آن به دست داریم، همراه 

ایاران کهان کاه کلنگای بازنیم باا درخشاندگی         شده شناخ هکه در هر مرکز  دهد یمغیره نشان 

 رو روباه لف ساکن این سرزمین پیش از ظهور هخامنشایان  از تمدن باس انی اقوام مخ  ای کننده یرهخ

  خواهیم شد.

قئامت  جهانی به د یلی که در  یشناس باس انواج  است که این توضیح رو در ادامه اضافه کنم که 

 هاای  یاه  که تمدن ایران کهن پیش از هخامنشی همچنان در  کوشد یممصرانه  گویم یمبعدی  های

 یهاا  گوشاه در  کنناده  یاره خ های یاف هشاهنامه م وقف باشد.  یها داس انخاک باقی بمان و در حد 

خود دلیلی  ها یاف هاین  عکس بهنشده، بلکه  وجو جئتمخ لف این سرزمین هرگز موج  گئ ردگی 

جهاان باا    یشناس باس انسرمایه و دانش انحصاری  بوده است. ها کاوشاین  تر یعسربر توقف هر چه 

که آغاز تمدن  کوشند یمم در همدان و پاسارگاد و تخت جمشید و شوش پی گیر و من  یوجو جئت

 ایران را به آغاز امپراتوری هخامنشیان من قل کند.

گریز :» فرمایند یم مارلیک یها تپه های یاف هبا  هدر رابطایرانی  نگار یختاراس اد بزرگ ناصر پور پیرار 

مارلیک، کاه   یها تپهدانشگاه تهران به بخش کوچکی از  یشناس باس انرسمی و مجاز گروه  چندان نه

آشاکار   یخاوب  به این توضیحات « مئدود و تعطیل شد سرعت بهآن،  انگیز یرتح های یاف ه رغم یعل

در ایان جاا   که در مخفی داش ن تمدن ایران کهن یک سیاست مشاخ  دخیال اسات کاه      کند یم

چارا جامعاه    » که سؤالاین مقاله از آن پرده بردارم تا پاسخ اولیه از این  در این شمابرای  کوشم یم

  را بدست بیاوریم.« و پیشرفت بازماندن. یخواه حقخراسان از مقوله ترکان مدنی 

مقاله داش ه است، باید در جاواب   عنوان بهتوضیحات چه ربطی  همه یناشاید تا اینجا با خود بگویید 

و  شده یلتحماین دیدگاه  برخالف باشد یممئائل مربوط به جامعه مدنی ترکان ایران مش رک بگویم 

از  ها ییقشقاکه آذربایجان و تورکمن ها و ترکان خراسان و  یجادشدهااین جو ناق  شونیئم ایرانی، 

ولی در مقابل واج  است درباره ی خانواده بزرگ  هیچ ربطی به یکدیگر ندارند.لحا  فرهنگ و تاریخ 

 تورک های ایران مطالعه ای انجام دهید و در آخر مقایئه کنید.
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نگهبان در صفحه  اهلل عزتبه توضیحات آقای و  کنم یماشاره مارلیک  های یاف هبحث مان به ادامه در 

 ت:خود بیان کرده اسکه  پردازم یم« ظروف فلزی مارلیک»ک اب  68و  66

در رودبار و دامنه شمالی و ارتفاعات رش ه جبال البرز در این ناحیه برای  آباد رحمت ی منطقهان خاب »

علمی انجام نگرف اه و از   های یحفاردر این منطقه از کشور ما  که ینابررسی شامل دو دلیل بود. اول 

ن ر تحقیقاتی ))تالشی(( که ب واند تاریخ گذش ه این سرزمین را روشن نماید، انجام نگرف ه بود. دوم 

باس انی در این قئمت رواج فاراوان   ی ارزندهبه آثار  یابی دست من ور بهغیرقانونی  های یحفاراینکه 

اداره  ی یلهوسا  به رأساًئ ماتیک و علمی بود که داشت... حفاری ما در این قبرس ان اولین حفاری سی

کاه ایان منطقاه در معارض      ها سالدانشگاه تهران پس از  یشناس باس انو گروه  یشناس باس انکل 

اقاوام باسا انی    ی دربااره و اطالعاتی مئا ند   گردید یمبود، انجام  قرارگرف هحفاری قاچاق و ایللار 

 .«داد یمان قرار مئکون در این منطقه در اخ یار دانشمند

قبل ذکر کردم به مراکزی اشاره دارد که با کاوشی بئایار   یها م نکه در  ییها تمدنلیئت بلند این 

مانناد   .کناد  یما اندک گواه روشنی برای اثبات تمدن تابناک سااکنین باومی ایاران کهان فاراهم      

در شامال  توسط دک ر علی اصلر طاهری صفی آبادی  آباد یصفدر بام و  شده کشفتازه  ی نگاره سنگ

قدمت این اثر تااریخی   کاوشگرانتوسط که  شده حک نگاره سنگبر روی آن هایی که  تاملاخراسان، 

ولی امروزه با تالش فعا ن تورک خراساان هناوز    شده زدههزار سال قبل از میالد تخمین  5الی  3به 

سرنوشت نیئت که در واقع معلوم نیئت ظ این اثر مهم نئبت به حفمیراث فرهنگی اقدام خبری از 

ساکنان اصلی ایان سارزمین بازرگ     عنوان به ها تورکحیور  ی دهنده نشانمهم که  نگاره سنگاین 

 را مشاهده کنید. نگاره سنگاین  توانید یم( 6) شمارهدر عکس  رسد. به کجا میاست 
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فعلی میراث فرهنگی و  توجهی بیمهم را در اینجا به ادتراک گذادتم تا در کنار  نگاره سنگاین  های عکس}از این فرصت استفاده کردم و 

 دوندق{ آگاهبعدی باقی بماند تا از حقیقت  های نسلبرای  ها عکسحداقل این  نگاره سنگاحتمالی به این  های آسیب

 

تپاه، تخات    خواه دینرا در حئنلو،  آنچه عالوه به آباد صفیبام و   شده کشفتازه  نگاره سنگدر کنار 

سلیمان، گوی تپه، زیویه، مارلیک، کلورز، دیلمان، حلیمه جان، قلعاه چااق، رسا م قلعاه، دماوناد،      

ور، قیطریه، چشمه علی، خوروین تپه، کالردشت، خرگوش تپه، تورنگ تپه، شاه تپه، تپه حصار، نیشاب

سیلک، تپه گیان، گودین تپه، نوشی جان تپه، تپه سراب، دم سرخ، باباجان تپه، تپه گوران، ورکباود،  
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تپه موسیان، چلازنبیل، هفت تپه، تپه ی شوش، تل باکون، تپه های میرولی و.... که همگی آثااری از  

ین شمالی، که پاس  که بیش از حیور مهاجر کند میآشکار  خوبی به، دهد میهخامنشیان ارائه  ماقبل

و ایران کهن به هخامنشیان معاروف شادند، در گاردا گارد و مرکاز       النهرین بیناز قلع و قمع تمدن 

 تجمع و تمدن بزرگ وجود داش ه است. 65قدیم، بیش از جلرافیای ایران 

وساعت  توضیح دادم در رابطه باا بحاث جدیاد بایاد بگاویم       کامالًقبل  های م نکه در  مادهامانند 

وسیع از جناوب رود ارس   ای محدودهامپراتوری مادها، که اقوام و عادات و سنن بئیار م نوعی را در 

به قول دیاکونف  اقل اقاوام اصالی    و است پوشانده میشمالی دشت کویر  ی ناحیهتا همدان و ری و 

 طاور  باه اد ، لولوبهی، هوریانی و کاسی را بایش از ساه هازاره پایش، در اتحادیاه ما      /گوتیانکوتی

 گرد هم آورده بود.  آمیز مئالمت

 

 کوتی/گوتیان 

، زیئ ند میبا لولوبیان، در نواحی شمال و شرق آنان اقوام گوتی  زمان هماز میالد سال پیش  3533در 

که در نواحی  شود میگوتی به اقوامی اطالق  =دوم و سوم پیش از میالد نام کوتی های هزارهدر منابع 

غرب لولوبیان یعنای بخاش مهمای از آذربایجاان و ناحیاه شارقی        شمال، شرق و تا حدودی شمال

و اراضی میان زاگرس و توروس و دیگر نواحی  النهرین بینبا ف ح  زمان هم .زیئ ند میکردس ان ایران 

 .شوند میظاهر  نیز در عرصه تاریخ پیش از میالد، گوتیان 30توسط نارام سوئن شاه اکد در قرن 

زباان  : اناد  نوشا ه در ک اب تاریخ دیرین ترکان ایران درباره گوتیان  زه ابی محمدتقیپرفئور دک ر 

همین پیچیدگی برخی محققان زبان گوتی  لحا  بهساخ مان صوتی پیچیده بوده است  ازن رگوتیان 

 .دانناد  مای  شمالی( آذربایجانباس انی هوریانی و آلبانی) های زبانرا دارای شباهت و خویشاوندی با 

. اگر این اند شدهنامیده « اوتی،اودی،اوتین،اودین»یامپولئکی بر این است که گوتیان در منابع م أخر 

ن ر درست باشد که امری بئیار مح مل است، قرابت گوتیان و آلبانیان امری قطعای اسات، زیارا در    

و  اند کردهنام شاهان گوتی که در بابل سلطنت  نیز وجود داش ند.« اوتی»میان طوایف آلبانی، طوایف 

گاوتی و ناام خاای     هاای  واژهنام نخئت 63-63ترکی  این اسامی شایان توجه است. روشن است که 

در اول چند نام و خ م چندین نام « ای»اکدی اند. وجود صدای  هایی نامبعدی م أثر از زبان اکدی و یا 

 باه گر چه « ایم ا»کلمه  است. توجه جال در اسامی مزبور  EŠ، ائشAŠ، آشUŠدیگر به صداهای اوش
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، لیکن این نام همان نام م ه = مه اه،  تلییریاف ه ای تااندازهصوتی،  ازن رفاصله زمانی و مکانی و  دلیل

در میان اسامی شاهان گوتی بخصوص کلماتی که به صدای دوران م أخرتر است. های هونخاقان نامی 

یااغیش، گولاوش، آلایش،    »خ م اسامی چاون   چراکه. اند توجه جال بئیار  شوند میخ م « Šش = »

باه  ...« گلمیش، قاچمیش، آلمیش، وئرمیش و » ظروف فعلی،صفات فعلی و مفعولی چون« وئریش و...

تاورکی آذربایجاانی    ازجملهتورکی معاصر  های زبانصرفی بئیار رای  در  های ویرگییکی از « یش»

به قلم پرفئور دک ر  شده نوش هتاریخ دیرین ترکان ایران برای دس یابی به اطالعات بیش ر به » است.

 «مراجعه کنید.6زه ابی، ترجمه علی احمدیان سرای،ج محمدتقی

 لولوبیان 

سال قبال از مایالد    3833 مثالً. خوریم میدر منابع باس ان از اوایل هزاره سوم ق.م به نام لولوبیان بر 

پاتهئی حاکم شهر خویش شده و با بدست گرف ن کامل قادرت  « مانیش و»فردی از اقوام سامی بنام 

زبان رسامی جاایگزین    عنوان بهسلئله سامی کیش را بوجود آورد و در قلمرو خویش زبان سامی را 

 .اناد  کارده  لشکرکشای ولوبیان شاهان این سلئله به کرّات علیه ایالمیان و ل .نماید میزبان سومری 

باه قلام پرفئاور دک ار      شده نوش هبرای دس یابی به اطالعات بیش ر به تاریخ دیرین ترکان ایران »

 «مراجعه کنید.6زه ابی، ترجمه علی احمدیان سرای،ج محمدتقی

 هوریانی 

مایالد در   ساوم و دوم پایش از   های هزارهآذربایجان در  شده شناخ هساکنان  ترین قدیمیهوریان از 

وان و ارومیاه، یعنای هماان     هاای  دریاچاه نواحی غرب و جنوب غربی دریاچه ارومیه و اراضی میان 

 ای پیشارف ه کارده و تکنولاوژی    تأسایس از آن دول ی  تر غربیو نواحی « ناییری»، «ارت ه»سرزمین 

 داش ند.

. ژ.ق ماساکن دانشامند   اناد  باوده در خصوص زبان هوریان باید گفت که آنان اقوامی ال صاقی زباان  

 :نویئد میدرباره زبان و منشأ نرادی هوریان چنین  نگار تاریخ

فرمانروایان سوریه و حل  با حکومت بابل  النهرین بینقوم(در شمال غربی 6833در زمان زمیری لیم)» 

 مناسبات دوس انه داش ند. فقط در شرق فرات مهاجرین جدیدی بنام هوریان نفوذ و گئ رش یاف ند.
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که )هوریان(بدانجا آمده بودند. اقوامی  شود میآنان از مناطق کوهئ انی که امروزه آذربایجان نامیده 

 (2٩) «نه سامی بودند و نه هندواروپایی

ال صاقی بود و با زبان گوتیان و لولوبیان و  یها زبانهوریان از اقوام آسیایی بودند و زبانشان جزو گروه 

 :نویئد یمنیز اورارتوئیان شباهت و خویشاوندی داشت. دیاکونوف درباره زبان هوریان 

 (22) «زبان هوریان با اورارتویی خویشاوندی نزدیک داشت.»

معاصر تورکی همئاانی   یها زبانبا قواعد صرفی  شده شناخ ه تاکنونقواعد صرفی زبان هوریانی که 

و پئوند حالت تخصای  یاا   « دان»از پئوند حالت انفکاک یا مفعول عنه  اند عبارتدارد. این قواعد 

. لیکن پئااوند  باشند یماین پئوندها در زبان هوریانی و تورکی آذربایجانی همانند « دا»مفعول فیه 

نون هماهنگی اصاوات باه دو شاکل، باا     زمان و تبعیت از قا مرور بهمزبور در زبان تورکی آذربایجانی 

 تر یعوساست. طبیعی است که با  شده یلتبد« دن-دان-ده-دا»حروف صدادار خشن یا خلفی و نازک 

 خواهد شد. تر گئ ردهدرباره زبان هوریان دامنه این مقایئات نیز  ها یآگاهشدن 

پایش از هخامنشایان،   « کوتی/گوتیان، لولاوبهی، هوریاانی و کاسای    » این واحدهای ملی های دولت

، خاالف امپراتاوری هخامنشای    اناد  نبوده، پیرو شکوه و جالل افراطی دهد مینشان  ها یاف هچنانکه 

، پایش  ها آنبین  سراسراز س یزهای درازمدت و  ها نشانهتاریخ و  .اند نداش هساخ ار مرکزیت ن امی 

ران کهن در محدوده و میدان برخورد منازعات باس انی در ای تر بیشو  آورد نمیاز هخامنشیان نشانی 

 بوده است. النهرین بینآشور و سومر و بابل و در حوزه  های تمدنحاشیه غربی ایران با  های تمدن

 برقارار ترتی  در آغاز هزاره اول پیش از میالد، ترکی  قومی و ملی مردم ایران، که هنوز نیاز   ه اینب

ساال پایش از ظهاور هخامنشایان کامال            533اقل سال پس از اس قرارهای نخئ ین و  3533است، 

بدین ترتی  حیور قاومی، کاه بعادها     ترکی  صلح و همزیئ ی بوده است. دیرهنگامکه از  شود می

هخامنشیان خوانده شدند، در نجد ایران، نه مهاجرتی قومی ناشناس به سارزمین نامئاکون و غیار    

در تیاد، تقابل  النهرین بین ی ساله1333 های تمدنبوده است که با  هایی ملتم مدن؛ بلکه به سلئله 

در مارلیاک،   آنچاه  ازجملاه اند و دست آوردهای فرهنگای آناان،    زده میپهلو  ها آنبوده با  تعاملو 

 یاف اه  توسعهسیلک،لرس ان، شوش بدست آمده از رابطه و پیشرفت اج ماعی، اق صادی قوی، پویا و 

 حکایت دارد.
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اماروزه از طریاق تااریخ و    توسط اس عمارگران بزرگ جهان،  شده تعییناز پیش  ی نقشهم أسفانه با 

 ای دورهدر کشاور   دار جهات ، با رواج یاف ن اطالعات غلاط و  ایم خوردهبزرگی  های ضربهتمدن جعلی 

قوی را در خراسان و باین   های موج توان میملت غیر فارس ایران در موج آسیمیالسیون شناور بود و 

ساخ ن تاریخ جدیاد و مبادأ    خاطر به توان میرک در آن منطقه دید و یا ح ی تا به امروز تو ی جامعه

ملت ایران  یگررویایی کوروش شاهد سونامی افراطی هخامنشیان و فرمانروایی  ی سلئلهقرار دادن 

زنادگی   هاا  آندر  ایجادشده های ضعفو با باشیم که چگونه بازیچه دست اس عمارگران قرار گرف ند 

 فرماان  باه گاوش   هرلح اه پذیرف ن و در بر داشت ذلت و خاری را که با خود پئت و افراطی گرایانه 

 ی دربااره در وجاود آناان مارده اسات و فقاط حارف زدن        خواهی آزادیاربابان خویش شدند، گویا 

  .برد میرو در جامعه با   جایگاهشانآنان را روشنفکرانه و  جلوهو آزادی،  خواهی حق

  ی دربااره کاه کمای    باشد می بیداری هویتیملت ایران  ی آشف هاولیه این وضعیت  حل راهکما اینکه 

فرهنگ  عنوان بهرا  ها آن اش باه بهو  شده تحمیلبه همه ما قرن نئل به نئل  یک ایندر چیزهایی که 

تماام   چراکه گوید می هم و تمام جوان  را بئنجیم و ببینیم واقعیت چیفکر کن ایم کردهو تاریخ قبول 

 هاای  شابکه از شخصی بوده و یا در فیای مجازی و یاا   قولی نقل ایم برگرف هکه امروزه در  چیزهایی

باه ماا    جا همهکه در  هایی حرف، بدون اینکه برای می شوندبروز که از طرف اس عمارگران  ای ماهواره

  مدرک موثق باشیم. دنبال بهکمی فکر کنیم و  رسد می

در طول یاک قارن وضاعی ی را     نقشه ایبا طرح اس عمارگران که از اول مقاله اشاره کردم  طور همین

تاا ب وانناد باا پایش      ه باشدشدیدی داش  گرد عق پدید آوردند که سطح سواد و درک ملت ایران 

بخاش  در  ندگی ملت ایاران ساوار شاوند، باه هماین خااطر      بر ز نوعی بهکشیدن تاریخ جعلی خود 

 که کاوروش پادر ایاران اسات و هخامنشایان      جااف ادهبین جامعه  طور اینحرف اصلی  سازی تاریخ

اب عراو از ترکان و  داش ن همچین حکوم ی را دارند حکوم ی است که تمام جهانیان آرزوی دانه تک

در ایان راه از ساطح   وحشی و بی تمدن ساخ ه اند و چهره ای  هئ ند که ساکنان اولیه این سرزمین

را در کشور بنا نهاادن،   گری افراطی های پایهاس فاده کردن و  ایجادشدهپایین سواد تاریخی و هوی ی 

غیر فارس روی آوردن؛ در این عملیات از تحقیر  قومیت ها و ملیت هایبه مقابله با موجودیت سپس 

ساکن هئا ند و....   آنجاارس در غیر ف های ملیتکردن ملت غیر فارس، ایجاد تبعیض در مناطقی که 

باه   بحث تاریخی در ماورد ایاران و کاوروش و آریاایی    رابطه با ولی اگر بخواهیم در  .اس فاده کردند

 حقیقت ک مان شده پی ببریم به ره این موضو  را از تمام جهت بررسی کنیم.
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ی تئلط ن امی یک نیروی غیر ملای و   خدشه بیداریوش نه فقط سند  ی نگاره سنگبرای مثال م ن 

نخئا ین   عناوان  باه  توانیم میاست بلکه  النهرین بینبر سرزمین و اقوام م عدد در ایران و  غیربومی

 . کنیم اشارهجهان باس ان به آن  ای منطقهسنگ بنای انحراف در تاریخ طبیعی، ملی و 

داریاوش شااه            »در بیئا ون:   س ون اول سنگ نبش ه ی داریاوش  33تا  33گواه است که سطرهای 

هر کس که به من وفادار بود، او را نواخ م و هر کس که به من خیانت کرد او  کشورهادر این  :گوید می

و رهنمود عمل تمامی حکام بعدی سراسر  موردپئندالگوی  آوری حیرت طور به«. را سخت کیفر دادم.

، بلکه برابار الگاوی   اندیشی هم، نه بر اساس همکاری و ملی را تا هم امروز ی رابطهشرق میانه بوده و 

میان حاکم و محکوم بدل کرده؛ پیوس ه چنین بوده اسات کاه گاویی حکاام و      ای رابطهداریوش، به 

داریوش بر آن سنگ  .اند آنانو مردم اسیران و مللوبان  اند کردهسالطین ایرانی سرزمین خود را ف ح 

مللوب را برای رهایی از دودماان او و بازگشات باه اسا قالل      ایه ملتمکرر  های تالشنبش ه، شرح 

در نخئ ین فرصات   گوید میبیئ ون بدون نیاز به تفئیری  ی ک یبه. م ن آورد می تفصیل بهخویش، 

که کمبوجیه در مصر بوده است، مردم ایران و  درزمانیتاریخی، یعنی بالفاصله پس از مرگ کوروش و 

:» نویئاد  مای که داریوش  طور آنو  اند شوریدهعلیه تئلط هخامنشیان  باس ان، ی میانهسراسر شرق 

شاورش   هاا  عیالمای ، اب ادا  «مردم نافرمان شدند، هم در پارس، هم در ماد و هم در سایر کشاورها  

، بار دیگر پارس، خوزس ان، ماد، آشور، پارت، مارو، ث گاوش و   شوند می، بعد بابلیان نافرمان کنند می

، ساپس نوبات باه مادهاا     کنناد  مای ، دوباره عیالمیان مقاومت جنگند میسکایید علیه هخامنشیان 

، بعاد  رساد  مای نوبت به سکارتی ها  آنگاه، زنند میدیگر مادها دست به مقاومت  بار دو، بعد رسد می

و بدین ترتی  است که  شود می تر مئ حکمر سراسر افزایش میابد و د ها شورش خیزند برمیپارتی ها 

آناان   تمامی بهو پاسخ داریوش  جنگند میمللوب، بارها برای بازگشت اس قالل خود  های ملتسراسر 

 چنین است:

او را  چشام  یکماد((را بریدم و  طل  اس قاللاو))فرورتی سردار  زبان هممن هم بینی و هم گوش و » 

))به همین حال(( او را به در کاخ بئ م تا همه او را ببینند، سپس او را در هگم اناه باه دار   هم کندم.

 (2٩) «کردم.  آویز حلقاو را در درون دژ  ی برجئ هزدم و تمام یاران 

باار عاام    ی نگااره  سنگبیئ ون، در فهرست تصویری  ی یبهک از این راه است که لیئت داریوش در 

، هاا  یساکرت ، ها یبلخ، ها یمصر، ها یهرات، ها یالمیع، ها یمادو  شود یم تر کامل بازهمتخت جمشید 

، لیادیایی هاا،   هاا  یخاوارزم ، ها یسلد، سکاها، گنداری ها، س گیدی ها، ها یسور، ها یبابل، ها یارمن
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تماامی   تار  درسات ، کاری ها، لیدیایی هاا و باه معنای    ها عربکاپادوکیه ای ها، ایونی ها،هندی ها، 

 وقفاه  یبا ، کاه مللاوب خشاونت    گیارد  یمهمئایه را در بر  یها تمدنساکن ایران کهن و  یها ملت

. سرعت تئلیم ملل مللوب، نشانه درخشانی است بر فقدان ساخت ن امی و اند شدهمهاجرین شمالی 

ایاران کهان، کاه ح ای در شارایط دفاا  کامال         یها ملتآرام همزیئ ی در میان  ای یهروحوجود 

اقوام بومی ایاران باه قاومی     سراسربیئ ون، از تئلیم  نگاره سنگ تعص  یباند. تحلیل  زیئ ه ینم

 .گوید یممهاجم سخن 

باه   آنکاه  یبا ایرانای،   های یبهک در یک قرن اخیر عادت به روخوانی اسناد و  نگاری یختاردر مبحث 

باه   ها یادمانآنان روی آوردیم، موج  شده است که م ن تمامی این  بهان قادی و آکادمیک  ی مطالعه

به کنکاش علمای   قدر آنایران،  دانان یختارباورهای مقدس ما بدل شود. اگر کارشناسان و محققین و 

کوشاش   اصاو ً کاه   شاد  یما معلوم  آنگاهکه خود را اسیر بزرگ انگارهای ملی نکنند،  دادند یمبها 

رن سوم هجری برای اخ را  ک   پهلوی و فرهنگ و ح ی مذه  درخشان پیش از ایرانیان از اوایل ق

ست، به چاه دلیال و   املی در برابر تئلط اعراب پس از یأس ایرانیان از آنان  یها واکنشاسالم، که از 

 است. شده یمقصدی انجام 

، آشکار اسات کاه   دانند ینماینک بر تمام خردمندانی که تعص  قومی و ملی را بر تحقیق جدی برتر 

ایرانیان، پس از حیور هخامنشیان تا قرون اولیه هجری به علت تئلط ن امی اقوام بیگاناه و فقادان   

، اند نشدهتألیف و عرضه حکمت و خرد بومی و ملی وارد  ی عرصهفیای مناس  برای ارائه اندیشه، به 

و  شاود  ینما حکومت مرکزی دیده هیچ زمانی از این دوران دراز، ردی از همکاری اقوام کهن ایران با 

اقاوام   هاای  ییتواناا و تا پایان ساسانیان، جز تیعیف و تخریا    نفس ینتاآخرم جاوزین غیر ایرانی 

، تنها اند دادهرا که آنان به جهان از ایران و ایرانی نشان  آنچهو  اند نکردهدیرین ایران کهن نقشی ایفا 

 دور رف ه است. بئیاری نیز م أسفانهپارسی بوده، که ی نیزه 

شادن از حاال و    دارخبار  به هماراه پیش از ظهور هخامنشیان  ی دورهاز توانانی های  خواهید یماگه 

اطالعاتی کئ  کنید به ر اسات ساری باه     بعد از ورودشان به این سرزمین هخامنشیانخود احوال 

که  -نخئت شاهنامه فردوسی مربوط به شاهان سلئله پیشدادی  یها بخش شاهنامه فردوسی بزنید.

مربوط به دوران نخئ ین ورود  یا افئانه. این سلئله باشد یمپارسیان است  یا افئانه یها سلئلهاز 

دو قرن پس از ورود به فالت ایران در  ی تقر بهپارسیان به فالت ایران است. دانئ ه است که پارسیان 
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قرن نهم ق.م))از ساکنان محلی منطقه((خط و ک ابت آموخ ه و نخئت به زباان ایالمای و ساپس در    

 .اند کردهدوران امپراتوری ماد به زبان خود ک یبه نقر 

پیش از آنان، تمدنی م عاالی   ها مدتطوایف پارسی چند قرن پس از ورود به فالت ایران بر مادها که 

را تصااح  نمودناد، لایکن     هاا  آنه کرده و دس اوردهای فرهنگای  بودند غلب برآوردهدر این منطقه 

 زمان پرده از حقایق گشوده شد. مرور به

. بناابراین دوران  آموزند یممزبور شاهان پارسی در عهد پیشدادیان خواندن و نوش ن  یها افئانهدر 

شااهان   سلئله پیشدادیان، سده نهم تا هف م ق.م بوده است. حاال ببینایم کاه نخئا ین     برآمدن

؟ کیومرث نخئا ین شااه پیشادادی در کاوه مئاکن      اند شده یمترسپیشدادی در شاهنامه چگونه 

 :پوشد یمو پوست پلنگ  گزیند یم

نخئ ین بکوه اندرون ساخت جای                                                                                     کدخدا برجهانکیومرث شد 

                                                                  پلنگینه پوشید خود با گروه       بکوه    برآمدسر بخت و تخ ش 

 پرورش       که پوشیدنی نو بود و نو خورشاز او اندر آمد همی 

هناوز   چراکاه  پوشاند  یما و همه پوست پلنگ  سازد یمکیومرث برای خود و قومش در کوه مأمنی »

 (24) «که خوراک و پوشاک رسمی چیئت. دانند ینمیعنی هنوز  اند یاف هنتربیت 

 

                                                 به گی ی نبودش کئی دشمنا         مگر بدکنش ریمن آهِرمنا         

یکی بچه بودش چو گرگ س رگ        د ور شده با سپاه بزرگ                                                                       

 سپه کرد و نزدیک او راه جئت       همی تخت و دیهیم کی شاه جئت

داشات.   یا بچاه ، این اهریمن دیاو  گر یلهحو  بدذاتداشت، مگر اهریمن کیومرث در جهان دشمنی ن

داشات چاون گارگ     یا بچهبدذات وحیله گر دشمنی نداشت. این اهریمن کیومرث جز این اهریمن »

که سلحشور و د ور بود و سپاهی بزرگ داشت. او لشکری آراست و درصادد بدسات آوردن    س رگ

 (25) «کیومرث برآمد. وتخت تاج

و  رساد  یما ، موضو  به گوش سیامک پئر کیاومرث  اف د یمکیومرث با مشاهده اوضا  به فکر چاره 

 چراکهوجود دارد، . لیکن در اینجا اوضا  غیرطبیعی و عجیبی گردد یمسیامک برای نبرد با دیو مهیا 
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دارد ولی اعم از لشکر من  م، سالح، لباس رزم و... را  حکومت زم برای دولت و  یزچ همهدیو وحشی 

و با تن برهنه با  پوشاند یمپلنگ  باپوسترا ندارد. سیامک بدن خود را  ها ینااز  یک یچهکیومرث شاه 

 .جنگد یمدیو 

                   بپوشید تن را به چرم پلنگ        که جوشن نبود و نه آیین جنگ                                                                   

       پذیره شدش دیو را جنگ جوی         سپه را چو روی اندر آمد به روی                                                               

 سیامک بیامد برهنه تنا        بر آویخت باپور آهرمنا

صول و قواعد جنگ را پلنگ پوشاند، زیرا جوشن برای رزم نداشت. او ا باپوستسیامک بدن خود را » 

. سیامک چون با سپاه دشمن روبارو شاد برهناه باه میادان آماد و باا پئار اهاریمن          دانئت ینم

 (26).«یختدرآو

. شاه و پئرش، نه لباس، نه سالح و ناه جوشان)لباس   شود یمترسیم  م ناقضاوضا  بئیار عجی  و 

 است و آن چگونه دیوی؟ . این چگونه شاهیرادار است ها ینارزم(دارند، لیکن دیو وحشی همه 

مطال  نرادپرس انه  زیاد  عالوه بهپر از تناقض و  یها مبحثدر شاهنامه چرخی بزنید از این  بازهماگر 

و توسط شوونیئم ایرانی مخفای   شود ینماشاره  ها آنبه  وقت یچه، مطالبی که خورد یمبه چشم ان 

 :کنم یممورد آن اشاره  ششمانده است؛ برای اندکی به 

دژخیم فرمود تا گردنش زند، پس به آتش بئوزد تنش                                                                            به

                                                                                  نماندی که با کس گشادی دو ل  هر آنکس کجا یاف ی از عرب!

 زدودست اودورکردی دوک ف! جهان ما ند از کار او در شگفت!                                                                        

 چو او مُهره بگشاد، ک فِ عرب کردش لق !"ذوا ک اف"،عرابی

(27) 

 «توهین به اعراب»

 

 که کس را ز ترکان نباشد خرد

(28) 
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 «شاهنامه فردوسیتورک س یزی در »

 

   ز ارجاس  آن ترک پلید س رگ!                                                                                                   

 کجا پیکرش؟پیکر پیر گرگ

(2١) 

 «تورک س یزی در شاهنامه فردوسی»

 

                                                                                                     به صد ترک بیچاره و بد نراد!                      

 که نام پدرشان ندارید یاد!

(٩1) 

 «تورک س یزی در شاهنامه فردوسی»

 

                                      زنان را نباشد به جز یک هنر                                                                 

 نشینند و زایند شیران نر

         به اخ ر کئی دان که دخ رش نیئت                                                                                                

 چو دخ ر بود روشن اخ رش نیئت

(٩٩) 

 «در شاهنامه فردوسی زن س یزی»

 

                                         بکاری مکن نیز فرمان زن                                                                                                       

 که هرگز نبینی زنی رای زن

(٩2) 
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 «زن س یزی در شاهنامه فردوسی»

مطالعه کنید و در پی حفاظ هویات    غرض یبکشف حقایق هئ ید با نگاه غیر م عص  و  دنبالبه اگر 

از یک ک اب، یک نویئنده، یک پروهشگر برای خود یک منبع موثاق   گاه یچهخود باشید،  ی شده گم

خود را که برای خود شما خوشایند اسات را بارهاا مطالعاه     موردقبولنئازید عالوه بر اینکه مطال  

او را  یهاا  ک ااب او را گاوش دهیاد،    یها حرفطرف مقابل خود وقت بزارید  یها گف هبرای  یدکن یم

بعاد مقایئاه    ی مرحلهدر  بشید و آن منابع را بررسی کنید. باخبراو هم  قبول قابلو از منابع  بخوانید

 .دیدگاه به ری نئبت به موضو  اصلی خواهیم داشتکه کردن را بکار بگیریم، آن موقع است 

سااله تئالط قبایال ناشاناس،      6333که در دوران دراز  ایم گرف ه یشپمانند همین بحثی که تا اینجا 

و غیر ایرانی بر سرزمین و مردم ایران را باید دوران ف رت تمدن ایران دانئت. دورانای کاه    یربومیغ

تااریخ   آنچهبر مبنای  فرهنگ بشری غای  است. یرساختزو در  شود یمایران از هر بابت دچار افول 

ادله مطلوب و کافی پذیرف ی نیئت، قاومی کاه    فقدانمدلل کنن و به دلیل  کوشند یمایران نگاران 

، در اب دای هزاره اول پایش  اند شدهبه پارسه ملق   النهرین ینباقوام ساکن ایران و  ی یلهوس بهبعدها 

امپراتوران بزرگ شارق،   نوانع بهسال پیش از اعالم حیور رسمی خود در تاریخ 433از میالد و قری  

ارومیاه   ی یاچهدرشرقی  ی یهحاشبا مزدوری و شمشیرزنی برای قوم بزرگ، م مدن و کهن اورارتو در 

 .یابد یماجازه اسکان 

خاودی در معرفای    ی یریناه دهخامنشیان هیچ سند ملی کهن وجود ندارد و مورخین  ی درباره اصو ً

مجموعاه   بزنیم که ح ی در ایان  اش شاهنامه. برای مثال دوباره سری به فردوسی و اند خاموش ها آن

آگاهی از ظهاور و ساقوط هخامنشایان     ینتر کمتاریخ پیوس ه گردآورده است،  صورت بهمن وم اش 

بیئا ون   ی یبهک  یبازخواندارد و  صدسالهعمر کوتاه  هخامنشیانموجود درباره   نگاری یختار ندارد.

شوونیئم ایرانی ظهور کرد. دو سند اصالی غیار   که  یا دوره، درست در گردد یمسال پیش باز 653به

به دوران کوروش و داریوش، تا زماان اردشایر    هخامنشیانبه نام  ای یرهتملی نیز که بدون شناسایی 

 عناوان  بههرودوت  تواریخ نگاران یختارکه توسط بعیی از اشاره دارد، تورات و تاریخ هرودوت است. 

الب ه این را هم در ن ار بگیاریم کاه در     .پردازند یمو به بررسی اشارات تورات  شود یمیک سند رَد 

 .خوریم یبرمبررسی تاریخ هرودوت به مطال  م ناقیی 
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خاورشناسان  یآور جمعرا جعل و  باره یندرااطالعات معاصر  خود غرض یبو  انهغیر م عصب ی بامطالعه

چگونه ممکن است از میان قوم و که:  رسیم یم هخامنشیان ی دربارهاصلی  سؤالو به  دانیم یمملرض 

ناشناخ ه، که هیچ پیوندی اقلیمی، نشانه ماادی و ذخیاره عقلای و فرهنگای بارای آناان        ای یلهقب

باس کوتااه، از هایچ باه      یدرزماان به نام کاوروش، ظهاور کناد و     یا سرکرده، ناگهان شناسیم ینم

یک امپراتوری مئلط در شرق میانه بدل شود که پیش از او سرشار از ثروت و قادرت و   گذاری یانبن

 کهن بوده است؟ های یامپراتورحیات دیرین 

دو ک یباه  » بریان کارد:  پی یر ی گف هبه  یا اشارهباید در رابطه با هخامنشیان و اصل موجودیت شان 

را به ترتی  جد  ها آناریارمنس))اریارمن(( و ارسامس))ارشام(( در دست داریم که داریوش  یها بانام

 ساو  یاک از  درواقاع مدارک چندان مطمهنی نیئ ند.  ها ینا.... لیکن کند یمو جد بزرگ خود معرفی 

ز داریوش، خود نی یها گف هشک و تردیدهای جدی وجود دارد و از سوی دیگر،  ها آناصالت  ی درباره

 (٩٩) .«رسد یمسخت مشکوک به ن ر 

و جد داریوش که خاود را در   پدربزرگاریارمن و ارشام یعنی  های یبهک معلوم نیئت که  حال یندرع

به چه دلیل باید در همدان یافت شوند؟ آقای گیرشمن نویئنده  اند کردهمعرفی « شاه پارس»ها یبهک 

کاه چارا کاوروش     دهاد  ینمتوضیح  هک اب ایران از آغاز تا اسالم در توضیحات خودش در این رابط

و ناامی   اند نبودهاو  ییدتأمورد  اصو ًدو مدعی سلطنت پارس را که به دلیل گل نبش ه ی بابل  ی لوحه

به همدان برده « اسناد سلطن ی»عنوان بهبا خود آیا او ش در بابل نیئت، وکور ی نامه شجرهدر  ها آناز 

به این دو شاه بزرگ  اش نامه شجرهکوروش مع بر بوده است  اقل در  ازن راست؟؟ اگر چنین اسنادی 

 کاه  چناان تورات هم تصریحی به حمل اسناد سالطن ی،   حال یندرع. کرد یمخویش اشاره  ی خانواده

 که به کدام بخش تورات رجو  کرده است. نویئد ینم گیرشمن گیرشمن مدعی است، به همدان نداد.

با این فرض که همدان مرکز اسناد سلطن ی باشد، چرا همراه ایان دو لوحاه ی زریان، اساناد      بازهم

را کوروش از پاارس باه    ها لوحبپذیریم که این  اصالًدیگری از این بایگانی بزرگ یافت نشده است؟ یا 

باا عناوان    ها آنهمدان برده است، چرا داریوش اسناد م علق به اجدادش را که در ک یبه بیئ ون از 

 ، به مرکز اس یالی خود در تخت جمشید بازنگردانده است؟برد یمشاه نام 

 یاد گو یما خاود   که چنان. در آن زمان رسد یمسالگی به سلطنت  03ق.م در حوالی 533داریوش در 

 .کند یمپدرش ویش اس  زنده بوده است که او را شاه معرفی 
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« شاه هئ یم. اندرپشت پشتتن ٩. من نهمین هئ م، ما اند بودهتن از تخمه من شاه 8داریوش شاه: »

(٩4) 

داریاوش را   پدربزرگ؟ و اگر ارشام یعنی شود یمچگونه در حیات سلطانی، پئر او نیز سلطان خطاب 

! اناد  یدهگنجدر اقلیمی  زمان هم طور به سه سلطان بینیم یمنیز در همان زمان زنده و شاه بدانیم پس 

که دو سلطان در قید حیات، سلطنت را به فرزند و نوه خود واگاذار   باره یندراهیچ توضیح و تصوری 

 یارممکن غو ح ای   سابقه یبدر تاریخ به این صورت  ای یدهپدنیئت و چون چنین  کننده قانعکنند، 

کاه بارهاا    هرچناد بیئا ون،   ی یباه ک بنویئام کاه داریاوش در     صراحت بهباید است، پس  اقل 

در خطوط اصلی هیچ حرف درس ی نزده است. پیرنیاا   یباًتقر« من راس ی را دوست دارم.:»نویئد یم

کاه دروغ   آنجاا :» ویئدن یمبه زبان هرودوت و از قول داریوش  533در ک اب ایران باس ان در صفحه 

 «گفت،چه،مقصودی از دروغ و راست یکی است!

پدرش ویش اسا  بایاد    منطقاًق.م داریوش، شاه است پس 533: اگر در کنم اشاره یا نک هباز باید به 

ارشام شاه بازرگ،  »ساله باشد. در این صورت زمان سلطنت  75ارشام  پدربزرگشساله و  55 حدوداً

در اوایل سلطنت کورش و زماان سالطنت ویش اسا ، در    « دان خوب داردشاه پارس که اسبان و مر

که انشان را در  ازآنجا .کند یمکه خود را شاه انشان معرفی  گیرد یمپایان سلطنت کورش بزرگ قرار 

و  داناد  یما جهاان   چهارگوشاه ، سلطانی چون کورش، که خود را شاه اند شناخ ههمان حوالی پارس 

، چگونه کنار تابد ینمماد بر  دوردست، اس یاگ را در سرزمین اش یمادر پدربزرگ گویند یم که چنان

، تحمل کارده  اند نبودهدیگر را، ح ی اگر از اقوام او «شاه بزرگ و شاه جهان»دست خود در پارس، دو 

 است؟!!

کاورش   ناماه  شاجره داریوش  و  نامه شجرهاگر به  ی شانموجودو اصل  هخامنشیان ی درباره آخر در

کاه   ازآنجاا  ،بریم یمپی  ها آنرا در کنار یکدیگر بگذاریم به نادرس ی بودن  ها آنو اگر برخورد کنیم 

اریارمن و ارشام و کورش باه خاط    ی یبهک هر سه  یرمعقولغاغالط  ازجملهامروز به د یل مخ لف و 

نگ نبش ه ی کاورش  میخی ایران باس ان، دیگر از صحت م ن دو لوح اریارمن و ارشام و از صحت س

نئ  نامه سانگ نبشا ه    ییدتأبرای  صرفاًدر پاسارگاد سخنی نیئت و در جعلی بودن این اسناد که 

را  هاا  آنمورخین جدیاد نادرسا ی    اس ثنا یب، تردیدی نداریم و اند یدهدداریوش در بیئ ون تدارک 

، یک سارزمین و  سرسلئلهرا که برای ان ئاب خود به یک  یا سلئلهاصالت  توان یم، پس پذیرند یم

، زند یمسال پیش به جعل سند دست  3533یک خدا و برای اثبات دیرینگی سلطنت در خاندان خود، 
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یکئره باطل شمرد و کورش را نخئ ین برآمده از قومی دانئت، که هنوز ح ی سارزمین و اقلیمای   

 .شناسیم ینمبرای او 

داریوش خود را نهمین شاه  که ینابیندازیم طبق به این مئهله نگاهی  تر یتخصصاگر بخواهیم دوباره 

و  پدربزرگ، هبوده است؛ چه در صورت صحت، ارشام و آریارمن ساز مئهلهخاندان هخامنشی خوانده، 

 ی یهکمبوجو « کبیر»این دو معاصر با کوروش دوم  آنکه حالخواهند شد؛ « نُه تن »  ی زمرهجد او، در 

ش خود شاه بوده است. راه م داول حل این تنااقض  که دومی هم، به گواه لوح رسی کورو اند بودهاول 

چایش پایش، پایش از مارگ      ظاهراً، این بوده که قرارگرف همورد اس ناد محققین معاصر  ها سالکه 

کشور خود را میان دو پئرش، کوروش اول و آریارمنه تقئیم کرده باشد که به ترتیا  در انشاان و   

. طبق این فرضیه، پادشاهی در دودمان این دو ادامه یاف ه تا به کوروش کبیر و اند کردهنت پارس سلط

  داریوش اول رسیده است.

شیبه است تا  تر یشب ها داده، اما م أسفانه به یک بازی هوشمندانه با نماید یمفرضیه را جذاب  هرچند

آریارمنه در همدان، گروهی به گماان   یک واقعیت تاریخی، ح ی با کشف دو لوح زرین به نام آرشام و

به اثبات رسید. همچنین اکثر  ها لوح، جعلی بودن تر یشب های یبررساثبات قطعی ن ریه اف ادند؛ اما با 

، جاد  مذکور در ک یبه آشور بنای پاال را هماان کاوروش اول    « کورش ، پادشاه پارسواش»محققین 

ز اشکا ت خاص خود را دارد، چرا در م ن آشوری، ، اما از دید ما، این فرض نیدانند یمکوروش بزرگ 

مؤسس امپراتوری هخامنشی هم در بابل خود را  آنکه حالاست؟  شده خواندهکورش پادشاه پارسواش 

است؟ مشکل دیگار   داش ه یم؟ و بنابراین جد او نیز باید همین عنوان را کند یممعرفی « شاه انشان»

م ن فوق را با پارسه سرزمین هخامنشیان یکای  « پارسواش»اخیر،  یها دههدر م ون تحقیقی  که آن

در غارب   یا منطقاه ، مورداشارهکه پارسواش  کند یمتازه م ون آشوری ثابت  های یبررسدانئ ه اما 

 ..زاگرس مرکزی و در سرزمین مادها بوده است.

بارای   از کاوروش  یساز اسطورهیک بازی برای حفظ کردن تاریخ ساخ گی هخامنشیان و  تاما ها ینا

 .با فارس ها است غیر فارس های یتملبین  یافکن تفرقهسرگرم کردن ملت ایران و  ها قرن

و پیش کشیدن چنین تصاورات غلطای وضاعیت را جاوری      چنینی ینا سازی یختاراس عمار گران با 

 یسااز  اساطوره در کنار  ها آن،  خورد یمرقم که تمام سود این بازی برای خودشان  کنند یممدیریت 

را اجرا کنناد تاا    شده یینتعنقشه از پیش  ها آن یها نشانده دستتا  اندازند یم همجهول، تفرقه به را
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 چیزی که بعد از اجرایی شدن آسیمیالسیون مهم است  یانداز تفرقهارباب سودش را ببرد. در عملیات 

رواج عرب س یزی در کشور است. حال افراد زیادی آسیمیله و جزو اصلی آن هم به حئاب می شود، 

محئاوب   گری یافراطیک بم   ینوع به ها آنو دونه دونه  اند کردهاند و هویت ثانی برای خود ان خاب 

که ح ی خودشان خبر ندارند ولی بخاطر نو  زندگی آن ها و وضعیت موجاود در ایاران در    شوند یم

 .خاص ساخ ه استطول یک قرن از آنان یک شخصیت 

واقعیت است که اعراب همئایگان و همادینان ماا باوده و     یک ینادر رابطه با مئهله عرب س یزی، 

را حفظ کنیم اما با ظهور حکومات پهلاوی و    مان ینیهمدهئ ند و عقالنی است که باید همئایگی و 

ادپرس ی هم در ایران باه اوج  نر  اودر برابر ارباب خود بنا بر اَمر  تاریکشدن این رژیم  فرمان به گوش

باه عارب سا یزی م صال     ایرانیاان  نرادپرس ی  یها شاخهیکی از که عرض کردم  طور ینهمرسید. 

آن ی عربیئم چون آن ی ترکیئام یکای از دو سا ون اصالی آن کااخ جهالات،        درواقعاما  شود یم

پاان  »و « ایرانیئام پاان  » بناام و تبلیغ کینه و نفرت بوده و هئت که در ایان مقالاه    یپرس  خرافه

 است. شده یفتعر« فارسیئم

عرب  یها دولتبا طراحی این کاخ ننگ از سوی بری انیا، خود آن دولت فخیمه مشلول ایجاد  زمان هم

. کارد  یما وابئ ه به خود بود و آنان را به نوبه خود با روحیه ضد عجم و ضد تورک تئلیح و تحریک 

اعراب »از سوی « تمدن باس انی ایران»اسالم و ادعای اینکه  ارائه یک تصویر ایده آل از ایران قبل از

 نابود شد، شاه بیت این ادعاها در م ن ایرانی این سناریو بوده است.« بادیه نشین

یک بحث م دولوژیک آن است که ح ی به فرض صحت این ادعاها، آیا تکلیف نئال معاصار تبلیاغ    

به نمونه روابط لهئ ان با روسیه و آلمان نگااه   کینه و نفرت علیه همئایگان و همدینان عرب است؟

کنید. اگر لهئ ان گرف ار یک ماضی پرس ی بود باید امروز بجای بهبود ارقام رشد اق صادی خود باه  

باه   هاا  ینااز و  ها روس یها هجومبه خونخواهی قربانیان « توانایی ن امی شرط به» پایان یب یها جنگ

 .پرداخت یمگذش ه  صدساللهئ ان طی 

ایران هئ ند؟ آیاا اگار ایرانیاان زرتشا ی یاا       های یماندگ عق و  ها یبدبخ آیا اعراب مئهول تمام 

مئیحی بودند، امروز کجا بودند؟ آیا کشورهای مئیحی آفریقا بیش از ملل مئلمان این قاره شاانس  

چنین ادعایی را دارد که، اعراب مئلمان را به خاطر اقادامات ضاد    «پان ایرانیئم» ؟اند داش هترقی 

 شااپور  یجناد فرهنگی آنان که گویا عبارت از به آتش کشیدن ک ابخانه کئری و ویرانای دانشاگاه   
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. در اینجا نیز اب دا باید بگام کاه یاک تمادن     دانند یمایران از قافله تمدن  یماندگ عق است، عامل 

اعاراب   واقعااً اما  .گراید ینمبه زوال  ها آندانشگاه نیئت و با از بین رف ن  معادل یک ک ابخانه و یک

 ؟اند دادهچنین کارهایی را انجام 

مئیحیان روم شرقی که خود به دسا ور تهودیاوس کبیار ک ابخاناه اساکندریه مصار را در ساال        

این کار خود را به عمر خلیفه بازرگ مئالمین و    به آتش کشیدند، دینی یبمیالدی بعنوان مرکز 0٩6

در ایران قبل از اسالم وجود داش ه است؟ مگار ناه    یا ک ابخانه. ولی آیا اند دادهعمرو بن عاص نئبت 

اسات. اماا    شاده  نوش هجلد ک اب  63تنها « تمدن ساسانی پرشکوهدوران » سرتاسراین است که در 

 :خوانیم یمرا از زبان دک ر ض.صدرا شرافی  موردبحث واقعیت امر در مورد ک ابخانه و دانشگاه

نیز که از زمان بهرام اول ساسانی به بعد، توسط نئطوریان فراری از تف ایش   شاپور یجنددانشگاه » 

بود و زبان آن سریانی  شده یستأسعقاید ارتدوکس های بیزانس ))ترکیه امروزی و روم شرقی قدیم(( 

است، تا زمان م وکل عباسی ))قرن سوم هجری(( دایر  شده یمبیت بوده و کشیش و طبی  در آن تر

و اگر تعطیال شاد، باه    الیری آمده است _در ک اب الیئی ازجملهبوده و فهرست اسامی اس ادان آن 

و ایان امار،    رسااند  یما اسا ادان آن   به مصرف(( بلداد دارالحکومهعلت پول بیدریلی بود که در ))

 «بلداد کشاند. یسو بهرا  شاپور یجنداس ادان دانشگاه  وناخواه خواه

در ضمن باید توضیح دیگری رو اضافه کنم که، کاغذ نیز قبل از اساالم در ایاران وجاود نداشات تاا      

گف م داریوش بزرگ در سانگ نبشا ه عیالمای خاود      قبالًکه  طور هماندایر شده باشد.  یا ک ابخانه

از زماان   ینکاه باارا بر چارم و خااک رس نیاز نویئاانیدم و     خاطرنشان ساخ ه است که این نوش ه 

ن آورده راکمبوجیه فرزند کوروش کبیر، مصر در تصرف ایران بود ولی پاپیروس مصری هرگاز باه ایا   

است. ح ای   شده نوش هنیز بر چرم « اورامان»و « نئاء»نشد اسناد بدست آمده در دوره اشکانیان در 

ابریشامی   یهاا  پارچهرا بر  نامه یتشکاتا  خواست یمز از شاکیان معاصر پیامبر اسالم نی یزخئروپرو

هجاری  630و چنانکه ذکر شد کاغذ چینای در   گرفت یم« زهم»بنویئند زیرا دست شاه از چرم بوی 

 به سمرقند رسیده است.« میالدی735»شمئی 

از سوی اعراب وحشی نابود شد، معلوم نیئت کاه  « تمدن باشکوه ایرانی قبل از اسالم»ادعای اینکه 

قباله تمادن خاود و    عنوان بهمدعیان چیزهایی را بر کدام فاک های تاریخی اس وار است. چون همین 

ر ارتبااط  که هم با اعراب و هم با ترکان ساخت د  آورند یمشاهد « اعراب و ترکان» دیگران تمدنی یب
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، اکثریت کلمات و عباارات  «صنعت عروض و بدیع». شعر کالسیک فارسی تمامی ساخ ار فنی اند بوده

 یها صله یدرازادر دربارهای شاهان تورک و  عمدتاًو  و بئیاری از موضوعات خود را از اعراب گرف ه

 مورداسا فاده ی خطوط ح  . زبان فارسی الفبای خود را از عربی وام گرف ه است.اند شدهآنان سروده 

ذخیره للاوی   ینتر مهمدر ایران قبل از اسالم نیز از خط آرامی مأخوذ شده بودند. انبوه کلمات عربی 

از کلمات روزمره فراتر رویم، نئبت کلمات عربی در زبان فارسای   هرقدر یرهو بهزبان فارسی هئ ند. 

 .رود یمبا تر 

صد زبان عربی در میان اصطالحات علمی در فیزیک، شیمی، ریاضیات، ط ، گرامر، فلئفه، علاوم  در

شعر و زبان و الفبا وامدار اعراب نیئ ند، بلکه دین، درصد است. ایرانیان در عرصه ٩3طبیعی بیش از 

 یهاا   انبئا مخ لف علم یا به کل یادگار اعراب هئ ند و یاا در باده    یها رش هنام افراد، معماری و 

بدیهی اسات کاه ایان باده      .اند گرف همعمول در عالم علم و فرهنگ، تأثیر زیادی از این همئایگان 

. اما حرف بر سار  اند بودهمزبور  یها عرصهبئ ان یکجانبه نبوده و اعراب نیز م أثر تجربیات ایران در 

قومی مهاجم که مشالول در هام کوبیادن و     صورت بهآن است که ارائه تصویر ک  و معوج از اعراب 

 شاده  ثبات تمدنی همئایگان دور و نزدیک خود بوده است، قرین به واقعیات  یاآوردهنابودی دست 

، تعدد زوجات و مباح بودن تجاوز کنیزان و زنان اسیر، تبعیت «اجباری=»دین رسمی تاریخی نیئت.

ر مخالفان دینی و سیاسی حکومت، شرکت مطلق زنان از همئران خود، خرید و فروش دخ ران، کش ا

و ح ی ثواب شمرده شده «خواهر، مادر و غیره»روحانیت در حکومت سیاسی، آزادی ازدواج با محارم

 این امر و فحشا در دوره ساسانی رای  بود.

به شدت معمول بود: هالک کردن تمامی افراد خاانواده بخااطر    یرانئانیغدر دوره  ساسانی مجازات 

از اعیای آن خانواده، قصاص، مجازات دارزدن بخاطر دزدی، قطع اعیای بدن، باه صاالبه   جرم یکی 

مولود  معمو ًکه  یرانئانیغ های یوهشکشیدن، کندن پوست قربانیان قبل از مرگ، گردن زنی و دیگر 

 ، همه در عهد ساسانیان مرسوم بودند.شوند یمسنت جوامع بدوی اعراب و شریعت اسالمی معرفی 

. کلمان هوار ماند یمدر حد ادعا نیز باقی  معمو ً، شود یمتمدن ایران قبل از اسالم ادعا  عنوان بهآنچه 

گف اه   تواناد  ینماما بیش از این « بود شده نوش هبئیاری  یها ک ابدر دوره ساسانیان »ادعا دارد که 

را  هاا  ک ابی، این میالد٩65سال مورخ عرب در  مئعودی»خود را مئ ند سازد و تنها به ذکر اینکه 

یکی از محققان سوئدی در مقابل  .کند یماک فا « در اصطخر فارس یا پرسه پولیس باس انی دیده بوده.

 :کند یمبه این موضو  اشاره « معلمین آن ی عربیئم ایرانی»موجود در اروپا  یها عربآن ی 
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ده ک اب تولید شد که به گف ه روای گر ما پرفئور احمد صاالح آل علای    جمعاًاما در دوره ساسانی » 

 «مح وی کارهای بئیار ضعیفی بودند. ازن ر

به پش وانه تأیید ادعای فاوق موجاود   « داس ان ک ابخانه کذا»که ادعای دروغ دیگری  دانیم یمالب ه 

اسات. یاا دانشامندانی کاه      هنشد ثبتجایی  ها آنو مؤلفین  ها ک ابمعلوم نیئت چرا نام این  است.

                           ، چرا وجود ندارند؟! اند بودهدرخشان قبل از اسالم در ایران  یها تمدناین  شده یتترببوجود آورنده و 

با مطالعه کردن بیش ر میفهمیم چطوری خودمان بازیچه دست اس عمارگران قرار گرف ه ایم. حاداقل  

 ادی خواه بار بیاوریم.نئل بعدی را هوشیار و آز

سخن آخر 

بیئ م منجر به جنایات هولناک شده است یکی اع قاد به جامعاه و   بزرگی که در قرن  های یماریباز 

عااری از یهودیاان، اساالوها، معلاولین،      «یکدسات »است. هی لر آلمانی بزرگ و « یکدست»کشور 

، همجنس گرایان و کولی هاا میخواسات. اماروزه رهباران بلگاراد و ایروان،صربئا ان       ها یئتکمون

 ییبرپاا . هی لار از طریاق   خواهناد  یما ارمنئ انی بزرگ، یکدست و عاری از مئالمان و کاتولیاک   

کارده بودناد،    دار خدشاه او را  ماوردن ر  «ییکدسا  »مرگ و محو فیزیکی عناصری که  یها اردوگاه

رسیدن به آرمان نهایی خود حرکت کرد. میلوسوویچ، کاراجی ، ترپ روسایان و کوچریاان از    درصدد

 .کنند یماس فاده « سوخ ه های ینسرزم»مخ لط شامل محو فیزیکی و سیاست  یها روش

کاه خاود باا    » باودن کشاور را    «یکدسات »کاه هادف رسایدن باه      گذارانی یاستسدر ایران اما 

، شایوه  دانناد  یما خاود   یهاا  تالشسرلوحه « کند یمو  یادکردهن عبارت))وحدت ملی کشور((از آ

 .اند یدهبرگزخود  موردن ر« یکدس ی»برای رسیدن به  تری یممال

ابداعی  فرمولاما روح آنان باید مطابق  دود یمقربانیان حفظ «جسم»در این دیوه السیونیآسیم

 عو  دودق

و به لازوم   کنند یمعزیمت  زبان یکخواهی در ایران از تز یک کشور  «یکدست»مب الیان به بیماری 

زباان و   0333. غافل از اینکه در دنیای کنونی حاداقل  رسند یمدر ایران  یرفارسیغ یها زباننابودی 

 کشور مئ قل وجود دارد. 6٩3کم ر از 
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آسیمیالسیون در ایران به نفع شایوه دوم تماام    یاستباسمقایئه م دهای خشن هی لر و پیروان او 

، رود یما بکاار   هاا  آدمبرای سوخ ن  که آناز انوا  مشابه « فرهنگ سوزی یها کوره» ظاهراً. شود یم

پیرامون ساخت بم  نوترونی  یها بحثآدمی را به یاد  ناخواه خواهاست. این مقایئه  یرانئانیغکم ر 

 .اندازد یمو مقایئه آن با بم  اتمی 

 ها ساخ مانو شهرها و  کشد یمرا  ها آدم« تنها»کوهن مخ ر  بم  نوترونی با توجه به اینکه بم  وی 

نامیاده باود. باه ایان     «مؤذب»، بم  ساخت خود راگذارد یمرا برای اس فاده مهاجمین سالم بر جای 

ه باه  . بئ رسد یم به ن ر« مؤذب»صورت سیاست آسیمیالسیون هم نئبت به سیاست محو فیزیکی 

موافق یا مخاالف باود. بما  ناوترونی      یگذار نامبا این  توان یمچیئت، « ادب»اینکه برداش مان از 

، گاذارد  یما بر جا « جنگی غنائم»و اشیاء را چون پاداشی برای پیروزی مهاجمان  کشد یمرا  ها انئان

 یغناائم آنان را چون  روح یبآسیمیالسیون دول ی ضد تورک نیز روح قربانیان خود را کش ه و جئم 

بکارشان آید. اما از یاد نبردیم کاه  « فارسی»تا برای دمیدن روح جدید  گذارد یمدر اخ یار مهاجمان 

بئیاری  یها خونچندان مؤدبانه نبوده و  تاکنونمئ قر در تهران  های یمرژسیاست پان فارسیئ ی 

، آذربایجاان، تاورکمن صاحرا،    خراساان  هاای  ینزمبر  رهبران فاسد حاکم های یآزمندبرای ارضای 

 است. شده یجارقشقایی، بلوچئ ان، خوزس ان، کردس ان، لرس ان 

 

 گیری یجهنت 

اس عمارگران در  یها نوچهتمام این اوضا  که بر سرمان آمده است یک بازی پیچیده است. یک قرن 

ما هم پیوس ه اطاعت مای  تالش از بین بردن فرهنگ و تاریخ ملت و اقوام غیر فارس در کشور بودن، 

تفرقه ایجاد  عاملامروزه با یک روش جدید و اجرایی کردن یک بازی جذاب برای خودشان کردیم اما 

امروزه شکاف عمیقی بین شاهد این هئ یم که ، افزایند یمبر آتش این تفرقه  وقفه یبو خودشان  اند 

بایاد ناو  ذهنیات پاان ایرانیئا ی/پان       یاد ا خواندهاست. اگر این مقاله را تا آخر  یجادشدهامردم 

عقاید پاان ایرانیئام   سر بر  ی کردنو اول از همه به خودت برسی. پافشار یبزاررا کنار  یئ یفارس

از طارف  اسات   یی شاخورها خوش نود کردن یک حکومت فاسد و ظالم و وقت خریدن برای یعنی 

 آزادی و برابریبا شعار  یا گوشهدر  حا و تا ارباب به سود خود برسد  شوند یماس عمارگران تأمین 

واقعای و جاان فادا باه      اصطالح به یها پرست وطن بانام بازهمتا  اند یانیجرمن  ر به وقو  پیوس ن 
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جدید ارباب خود را اجرایی نمایند. شما دوست عزیزی کاه ایان    یها نقشهحکومت برسند تا در آخر 

همیدی و ذات پانفارسیئم را درک کردی به ر است به این و پان ایرانیئم را ف خواندهمقاله رو تا آخر 

مودیریت کوردن    دخص خاص جهت اداره کل کشور ونیازی به وجود یک درجه از فهم برسی که 

قبلی نیست، آزادی برای همه ما است و بایود   یها بتاز آن و یا از  یساز اسطوره وزندگی مردم 

حکومت مردم بر  ینوع به خود برسند و برابری در کشور به وجود بیاید، حق بهو اقوام  ها یتملتمام 

و هیچ عقیده و نظری تحمیول  بادد در درایط آزادی اندیشه و بیان  هم آنمردم باید صورت گیرد 

 عنوان بهنبادد و یک نفر  جمهور یاسترنشود و گزینشی در انتخاب مسئول، مدیر، نماینده، وکیل و 

و  خوواهی  یآزاد یتشوان تربداه یا ولیققق حکمران مطلقه نباددق به کودکوان از دوران دوروع   

سرانجام  چراکه کنیم یمصفتانه زندگی  کفتار یا جامعهاگر در  جوانمردی را آموزش دهیم، حتی

بیاید که هموه در برابور قوانون و     به وجود یا جامعهق باید یروزندپآزادی خواهان و جوانمردان 

بادند و هیچ فردی بر فرد دیگر و مذهب و دینی بر ادیان و  گو پاسخمسئولیت خود مطابق با قانون 

 ها یقتحقمذاهب و عقاید دیگر و قوم و نژادی بر دیگران برتری ندادته بادد، گرچه نباید از وجود 

 کنند یمکسانی ادعا ایستادق ینیب خوشسایه  کرد و در رابطه با گرفتن حق خود در زیر یپود چشم

ایران در زیر سایه ی حفظ هویوت توورکی،    که ملیت و اقوام مهم نیست و مهم ایرانی بودن است

همان کسانی اند که  یقاًدقاین ادخاص  عربی، بلوچی، کوردی، لری، گیلکی موجودیت می گیردق

نوادگان بیمواران قورن بیسوتم     ها آن، کردم صحبتدان مفصل ه دربارسخن آخر در اول بخش 

 چیوز  یچهو نبودن  ها آناگه  چراکهو اقوام جزو ارکان اصلی کشور اند  ها یتملکشور هستندق در 

  نبودق

 و مقصر اصلی خود ما هئ یم، باید پس از آگاهی از حقیقت راه درست را ان خاب کنیم. مطالعه کنایم 

یاک ملات    ماوردن ر کاه از جامعاه    آیاد  یمبوجود  محیطی سازی یبازصحیح مطالعه کنیم. در این 

باه یااد    ،کنایم  یمکردن از پرورش یک ذهن تنبل جلوگیری  بامطالعه. سازد یم سواد کماحئاسی و 

 چراکاه است،  تریک ذهن تنبل از داش ن یک بم  اتمی بد بوجود آمدنداش ه باشید در یک جامعه، 

در  .گیرناد  یما اسا عمارگران قارار    ی یچاه باز و تماام ملات   ماند ینمدیگه هدفی برای اداره کشور 

 ی یچاه بازچطاور  در بخاش تااریخ و فرهناگ    مشاهده کنید کاه یاک قارن    ( 3شماره ) یها عکس

 .آمده اسات  ها انئان تاریخ و فرهنگ واقعیو چه بر سر مدنیت  که و این یما قرارگرف هاس عمارگران 
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 :ایان با ن   دهناده  یلتشاک اول ماده  کمی درباره ب ن پلیمر تحقیق کنید. ها عکسقبل از دیدن این 

فقاااااااط »سااااااایلیکات+«Silicate:Re-Agglomerated»آهاااااااک سااااااانگ

حاق   یسااز  شفافاین » بازهم«. نیل»و آب « natron»قلیایی پایه یک+«آهک سنگ»کربنات+«شن

 «است. شما عزیزان حیات

 

 

 

  (2-٩دماره)  

 

 (2-2دماره)
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 (2-٩دماره)

 

 (2-4دماره)

 

 (2-5دماره)

 



5٩ 

 

 (2-6دماره)

 

 (2-7دماره)

 

                                                                        (                                                                                                                            2-8دماره )

                                                                                                                                            یها کارگاه باغ قرهپس از جنگ 

                                                                                                                                                       «جعل تاریخ باستان ارامنه»تولیدی

 دده کشف

 

                                                                            (                                                                                                                            2-١دماره )

                                                                                                                                            یها کارگاه باغ قرهپس از جنگ 

                                                                                                                                                       «جعل تاریخ باستان ارامنه»تولیدی

 دده کشف
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