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 3 تر 1 له :دپاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـپه در تاسوافغان جرمن آنالین 

  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 
 

 ۷۲۰۷۱۲۲۱۰۲        مسعود فارانی :ارسالی
 

۱ زرتشت وجود خارجی نداشته۱ سه هزار سال دروغ در تاریخ ایران
کوروش و انوشیروان ستمگر ۱ تاریخ ایران سراسر دروغ وافسانه

 بودند

 
 ۸۸۱۱ مهر ٤٢جمعه  :زرتشت وجود خارجی نداشته و شخصیتی افسانه ای است( 1ش)چکیده ی کتاب  -1
 

 وجود(زردشت: ای)زرتشت ( 1: کند که یاثبات م ،یخیاســناد تار یاثــر، دکتر منوچهر اقبال با ارائــه  ــنیدر ا
دربار  یعلماباستان، رانیمردم است ؛ و پادشاهان ا یاذهان خراف ۀو ساخت یافسانه ا یامبرینداشته ، و پ یخارج

 حضرتو( ع)یوحضرت موس( ع)میدرخشان حضرت ابراه عتیخود را واداشته بودند تا درقبال شر
کنند، تا مبادا  ثبت خود یخیدر کتابها وآثار تار ،یرانیا امبریرا به عنوان پ یشخص افسانه ا نی،زرتشت،ا(ع)یسیع

شوکت و عظمت  - تیحیمسو هودی نید:  ژهیبه و -رو به گسترش یمیابراه انیباستان، در قبال اد رانیا یامپراطور
اسالم، با  نیچنانکه باالخره د شود؛ سبب ضعف حکومت آنها ان،یاد نیمردم به ا شیخود را از دست بدهد وگرا

است  نیوجود نداشته، آورده، ا چیه زرتشت اثبات آنکه یکه دکتراقبال برا ینروش لیاز جمله دال.چنان کرد شانیا
 که یبزرگ نیبه ا - یتیچـگـونه ممکــن اسـت شخص دیکه گو
 غیتبل مکان مرگش و نه خیتولدش و نه تار خینه تار -کـرده انـد  یمعرف رانیا نیبزرگ سرزم امبریاورا پ انیزرتشت

 یزندگان خیتار در مشخص و آشکار نباشد؟ اختالف کیچیاندگان اوازنسلش، هو اقامتش، ونه گذشتگان و بازم
در ذکر  زاختالفین!! است از آن شیهزار سال پ نیتا چند و چند الدیاز م شی، از چند صد سال پ یالیزرتشت خ

 ن،بهیمسرز نیا(یغرب)یباختر نقاط نیتا دورتر رانیا( یشرق) ینقاط خاور نیاواز دورتر یمکان و محل زندگان
 چیه خ،یبوده که در تار یامبریاو چه پ ـنها،یا از گذشته!! میزنداریآن ن صیتشخ یبرا یراه چیاستکه هـ یاندازه ا

آن هم با آن !! نسل و بازماندگان او بر جا نمانده است؟ از او،بلکه یمادر ایو  یاز خاندان پدر یادیاثرو نشان و 
 ها ینرایا کنندیکه ادعا م یسـانینو خیهمه تار

کدام بوده  وچه( زرتشت)یالیموجود خ نیاند که زمان و مکان ونسل و تبارا دهیفهم یآن همه موّرخ نم ایآ! اند داشته
از چند سال در  شیوب معروف باشد یشخص: که میا دهیو اروپا وعرب، تا کنون ند رانیا یخیما در کتب تار!! اند؟
دو  ای کیاز  شیاو ؛ و ب غاتیتبل و یرمورد محل و مکان زندگازچند فرسنگ، د ـشیوالدت و درگذشت او؛ب خیتار

ازحد  شیپس ب!!  میمواجه شده باش یابهام با خاندان و نسب و پدران و نسل و بازماندگان او، ما انیواسطه در ب
                            !بودن اوست یالیوخ ی،ساختگیا ،افسانهیبردروغ لیدال نیاختالفات درمورد زرتشت،ازمحکم تر نیبودنا

 ادامه دارد
 

 منبع را درین لینک تقدیم میکنم که شامل عناوین ذیل است
 http://zartosht3000.persianblog.ir/pages/1۱ 
 

 

تاریخ ایران سراسر ۱ ی نداشتهزرتشت وجود خارج۱ عناوین مطالب وبالگ سه هزار سال دروغ در تاریخ ایران
 کوروش و انوشیروان ستمگر بودند۱ دروغ وافسانه

 

 نشر نوبت رابه عناوین تمام کارشما آسانی برای یدئنما مراجعه ذیل عناوین به حقایق اثبات برای میتوانید شما

  کرد خواهیم

 
 ۰۸۱۱مهر  ۰۱شنبه ::  !چرا زرتشتی ها دوستم احمد تفضلی را کشتند؟ -نویسنده ی این وبالگ آشنایی با « 

 مهر ۷٢ جمعه است ای افسانه شخصیتی و نداشته خارجی وجود زرتشت (1ش) کتاب ی چکیده -1 «

 شد تقدیم فوق درمتن۰۸۱۱

 ۰٥جمعه ::  .تمدن چین و مصر. تمدن ایران پیش از اسالم هیچ درخشش نداشت( 2ش)چکیده ی کتاب -2« 
 ۰۸۱۱آبان
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 3تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، نې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیک: یادښت

 ۰۸۱۱آذر  ۰۷پنجشنبه ::  .به نامی بوده است ایران پیش ازاسالم، فاقد دانشمند( 3ش)چکیده ی کتاب -3« 
آذر  ۷٥چهارشنبه ::  (پندار نیک۱ کردار نیک۱گفتار نیک)اهداف پشت پرده ی شعار ( 4ش)چکیده ی کتاب -4« 

۰۸۱۱ 
 ۰۸یکشنبه ::  !کتابسوزی دروغ. خدمات اسکندر مقدونی. کوروش، پادشاهی ستمگر ( 5ش)چکیده ی کتاب -5« 

 ۰۸۱۱دی 
 ۰۸۱۱دی  ۰۲پنجشنبه ::  !چرا ایرانیان را دروغگوترین مردم جهان می دانند؟( 6ش)چکیده ی کتاب  - 6« 
دی  ۷۲یکشنبه ::  !!لجبازی ذاتی ایرانیان -انوشیروان نیز مانند کوروش، ستمگر بود ( 7ش)چکیده ی کتاب-7« 

۰۸۱۱ 
اسفند  ۰٥شنبه ::  !و حوادث آن! راث یا مرده ریگ شوم زرتشتچهارشنبه سوری می( 8ش)چکیده ی کتاب 8« 

۰۸۱۱ 
اسفند  ۰٥شنبه ::  بی نظمی و ناتوانی زبان فارسی عامل ناکامی فرهنگستان است( 9ش)چکیده ی کتاب - 9« 

۰۸۱۱ 
اسفند  ۰٥شنبه ::  .تقویم شاهنشاهی. اسالم را مردم ایران به میل خود پذیرفتند( 11ش)چکیده ی کتاب - 11« 

۰۸۱۱ 
 ۰۸۱۱اسفند  ۰٥شنبه ::  !اثبات جعلی بودن تمامی اوستا و احکام غیر انسانی آن( 11ش)چکیده ی کتاب -11« 
اسفند  ۰٥شنبه ::  .اسکندر و بیدار سازی ایرانیان(. دینکرد)کتاب جعلی دینکرت ( 12ش)چکیده ی کتاب -12« 

۰۸۱۱ 
اسفند  ۰٥شنبه ::  !!خویدوده یا ازدواج با محارم در دین زرتشت؛ دوگانه پرستی( 13ش)کتاب چکیده ی -13« 

۰۸۱۱ 
 ۰۸۱۱اسفند  ۰۱شنبه  سه::  ساله ی شاهنشاهی 2511هشدار دکتر منوچهر اقبال به شاه در مورد تقویم  - 14« 
 ۰۸۱۱اسفند  ۷۰جمعه ::  پاسخ شاه به هشدار آغازین دکتر منوچهر اقبال درباره ی تقویم شاهنشاهی -15« 
 ۰۸۱۱اسفند  ۷۸یکشنبه ::  گارش این کتاب به اوو پیشنهاد ن 1355نامه ی شاه به دکتر اقبال در نوروز  -16« 
اسفند  ۷۲پنجشنبه ::  و پذیرش نگارش کتاب 1355پاسخ دکتر اقبال به نامۀ محرمانۀ شاه در نوروز  -17« 

۰۸۱۱ 
فروردین  ۰۲شنبه  سه::  1355اسفند ماه  -متن نامۀ شاه به دکتر اقبال پس از مطالعه ی کتاب و پذیرش آن  -18« 

۰۸۱٩ 
 ۷٢پنجشنبه  :: پاسخ دکتر اقبال به شاه، در پی نپذیرفتن چاپ کتاب و خبر از اتحاد زرتشتی و توده -19« 

 ۰۸۱٩فروردین 
 ۰۸دوشنبه ::  ساله شاهنشاهی 2511نامه محرمانه حمید رضا پهلوی به شاه، و درخواست لغو تقویم  - 21« 

 ۰۸۱٩اردیبهشت 
چهارشنبه :: ساله شاهنشاهی2511عتراف شاه به اشتباهات خود در نامه به حمیدرضا و لغو تقویم ا -21« 
 ۰۸۱٩اردیبهشت ۰٥
 ۸۰جمعه ::  ((سه هزار سال دروغ در تاریخ ایران))مقدمۀ شادروان استاد احمد تفضلی بر کتاب  -22« 
 ۰۸۱٩یبهشت ارد

 ۰۸۱٩خرداد  ۰۰شنبه  سه::  (1)سرآغاز کتاب؛ شرح قصیده ی ایوان مداین خاقانی  -23« 
 ۰۸۱٩خرداد  ۰٢یکشنبه ::  (2)شرح قصیده ی ایوان مداین خاقانی -24« 
 ۰۸۱٩خرداد  ۷۲پنجشنبه ::  (3)شرح قصیده ی ایوان مداین خاقانی -25« 
 ۰۸۱٩خرداد  ۷۲پنجشنبه ::  (3)شرح قصیده ی ایوان مداین خاقانی -25« 

 ۰۸۱٩خرداد  ۷٢دوشنبه ::  (4)شرح قصیده ی ایوان مدائن خاقانی  -26« 
 ۰۸۱٩خرداد  ۷٢چهارشنبه ::  (5)شرح قصیده ی ایوان مداین خاقانی -27« 

 ۰۸۱٩خرداد  ۸۲یکشنبه ::  (6)شرح قصیده ی ایوان مداین خاقانی -28« 
 ۰۸۱٩تیر  ۸پنجشنبه ::  (7)شرح قصیده ی ایوان مداین خاقانی -29« 

 ۰۸۱٩تیر  ۷۰دوشنبه ::  خورشیدی 31نامه ی هویدا به دکتر اقبال در راستای پژوهش دینی اینشتاین، دهه  -31« 
 ۰۸۱٩تیر  ۷۱دوشنبه ::  ه ی زرتشتیان شددکتر اقبال سبب آگاهی اینشتین از چگونگی سرشت فریبکاران -31« 
امرداد  ۰۷شنبه  سه::  شادروان دکتر منوچهر اقبال هدف خود از نگارش این نوشتار را چنین شرح می دهد -32« 

۰۸۱٩ 
 ۰۸۱٩امرداد  ۰٢شنبه ::  ناسیونالیسم یک ارزش نیست بلکه یک بیماری مزمن و مهلک است: مدخل  -33« 
 ۰۸۱٩امرداد  ۷٥دوشنبه ::  اسالمی ما -لکه ی ننگ مشروطه بر دامن تاریخ ایران و هویت ایرانی  -34« 
 ۰۸۱٩شهریور  ۷٩دوشنبه ::  مقایسه میان آیین زرتشت و دیگر ادیان جهان - 35« 
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 3تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، نې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیک: یادښت

 ۰۸۱٩مهر  ۰٢ه جمع::  چرا زرتشتی ها با سلمان پارسی دشمن هستند؟ مسلمان یعنی سلمان گرا -36« 
 ۰۸۱٩مهر  ۰٩دوشنبه ::  ...افتخار ما ایرانیان سلمان پارسی است نه انوشیروان و کوروش و -37« 
 ۰۸۱٩دی  ۸۲پنجشنبه ::  ی ایرانیان، و سلمانی یادگاری از سلماناسالم پیام آور نظافت و تمیزی برا -38« 
 ۰۸۱٩بهمن  ۷شنبه ::  واژه ی مسلمان و کاربرد آن در نظم و نثر کهن پارسی - 39« 
 ۰۸۱٩بهمن  ۱جمعه ::  ثروتمند و فقیر -مقایسه ای منصفانه میان قرآن کریم و اوستا  - 41« 
 ۰۸۱٩بهمن  ۰٢پنجشنبه ::  نوع دوستی در برابر جاه طلبی -مقایسه ای دیگر میان اسالم و زرتشت  - 41« 
اسفند  ۷٥چهارشنبه ::  دستمزد پزشک یا مفت خواری ُموَبدها؟ -مقایسه ای دیگر میان قرآن و اوستا  - 42« 

۰۸۱٩ 
 ۰۸۱٩اسفند  ۷٩یکشنبه ::  !!در آیین زرتشت!( شاش)غسل و شست و شو با آب در دین اسالم و با ادرار  - 43« 
فروردین  ٥جمعه ::  !و پرهیز اسالم از ستم بر یک مورچه!! کشتن ده هزار مورچه برای کفاره زرتشتیان - 44« 

۰۸٩۲ 
 ۰۸شنبه  سه::  عاقبت زنده سوزاندن پرندگان بی گناه -داستان عبرت انگیز مرداویج و جشن سده  - 46« 

 ۰۸٩۲اردیبهشت 
 ۰۸٩۲اردیبهشت  ۷٥یکشنبه ::  !نژاد پرستی زرتشتیان و نژادپرستانه بودن دین زرتشت - 47« 
خرداد  ۷٥چهارشنبه ::  نخستین ایرانی اسالم آورده -عامل خسرو پرویز در یمن  -باذان : عشق به اسالم - 48« 

۰۸٩۲ 
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