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 ۲۵/۰۹/۲۰۱۸           مسعود

  اخیرقسمت زرتشت !...  ایران سه هزار سال دروغ در تاریخ
 

 امروزه  ایرانیا  فارس سه هزار سال دروغ در تاریخ 
 نوشته هایی از یک زرتشتی مستبصر  زرتشت ! 

  پیوست بگذشته
 

دکتر اقبال، ازباب نمونه، توجه خوانندگان را به آمار روزافزون شرکت مردم ایران وبویژه نسل خردسال و نوجوان 
م حسین و امیر مؤمنان علی، جلب می کند. اومیگوید که و جوان این سرزمین بـه شـرکـت در مراسم عزاداری اما

نگاه اندازیم برای ما مثل روز  -بی طرفانـه  -حتی اگر به مرقـد امامزاده هایـی کوچک تراز حضرت عبدالعظیم
چندیـن برابر آن  -ازمیان نوجوانان وجوانان و حتی خردساالن ایرانی -روشن است که آمارزائران این امامزاده ها 

ته افرادی است که خود را زحمت می دهند تا به تماشای ستون های سنگی و مرده و بـی روح تخت جمشید دس
بروند!!چه رسد به زیارتگاههای پرشکـوهی مانند نجف،کربال،کاظمین ومشهد که کثرت زّوار ایرانی آنها،این 

ربـاید! و دیگر چه رسد به کعبه  خورشیدی( واقعاً هوش را از سر هر بیننده و شنونده بی طرفی می 1355زمان)
مقدسه ومکه و مدینه واماکـن زیارتی این دو شهر، که سیل جمعیت از سراسر گیتی به سوی آن سرازیر می گردد! 
آیا میتوان ایـن عظمت و شهرت جهانی را نادیده انگاشت وبه ستونهای سنگی مرده وپوسیده ی تخت جمشید و امثال 

ده ای از باستان شناسان و توریست ها وافراد بیـکاری برای تفریح به تماشای آنها آن دل خوش نمود، که تنها ع
میـرونــد؟!! و باز می پرسد: آیا می توان احتمال داد که مردم این آب و خـاک )ایران( از سر زور، اسالم را بـه جان 

ته اند؟!! اگر چنین می بود، می بایست چنانکه پیروان آیین پوسـیده ی زرتشت خیالی، پنداش -و دل خویش پذیرفته اند 
آمار استقـبال و تجمع و شور و شعف مردمان ایران زمین، به سوی بناهای کهن و آتشکده های باستانی ایـن سرزمین، 
بیش از آمار زیارتگاه های اسالمی داخل وخارج باشـد؛ حال آنکه برعکس است! نکته ی بسیار جالبی که دکتر 

ای این بخش از کتاب، به آن اشـاره میکند این است که ثابت میکند زرتشتی ها نیز مانند بهـایی منوچهراقبال در انته
ها، جمعیت انـدک و محدود خود را گاه چند ویا چندین برابر، وگاهـی چند صد یا چند هزار برابر آنچه هست، وانمود 

وجمعیت واقعی زرتشتیـهای ایران وهند و  و شایع کـرده تا توجه مسئوالن وجوانان خام را به خودشان جلب کنـند
پاکستان،همانند بهایی ها، بیش از چند هزار نفر نیست! و در حال انـقـراض هستند! دکتراقبال جریان نامه ی 

ش به شاه را بازگو میـنماید، که درآن نـامۀ سّری او از شاه ایران خواهـش می کـند که: مبادا با 1354اواخرسال
ایرانی کهـن، دوباره یک بهانه ای بدست این اقـلـّیت شورشگر سرکش )زرتشتیـها( بدهد که سبب  رسمی کردن تاریـخ

بهم ریختن اوضاع ایران کنونی نیز بشوند...سپس تقاضای اعدام برخی ازسران جنبش زرتشتی نوین را از او نموده؛ 
اری کرده و تأکید نموده که دین رسمی که شاه نیز در پاسخ به دکتر اقبال، از عوامل این جریان اظهارنفرت وبیز

ایران تنها اسالم است و بس؛ ووعده داده که اگرگناهکاری آن افراد ثابـت شـود، بیدرنگ اعدام خواهند شـد. اما 
ش پس از خواندن کتاب"سه هزارسال دروغ"  1355شـادروان احمد تفضلی بازگـو می کـند کـه گرچه شاه در سال 

( پشیمان 54از رسمی کردن تاریخ شاهنشاهی)دراسفند  -چاپ آن را بـه مصلحت ایران نـدیـد که  -دکترمنوچهراقبال 
شد و در نامه ای خطاب به دکتراقبال اذعان کرد که اکثرمطالب کتاب او را صحیح میـداند و وعده داد که تاریخ 

شت؛تا اینکه پس ازفوت دکتر شاهنشاهی ایران باستان را از رسمیت ساقط کند، اما ازعواقب این تصمیم هراس دا
تقویم  1357ش بااصراروخواهش محرمانۀ حمیدرضا پهلوی شاه در شهریور1357(،درتابستان 1356اقبال )در

( بررسی های بی سابقه ی دکتر منوچهر اقبال، 11مذکور را رسماً ساقط اعالم نمود؛ که دیگر دیر شده بود...... 
و نگارش آن از سـوی پادشاهان ایران باستان، به عنوان کتاب آسمانی  دراین کتاب، پیرامون))اوستا و زمان جعل

((، ازحّساسترین وجنجال برانگیزترین بخشـهـای کتاب است. این بخش -هـمان پیامبر خیالی افسانه ای)زرتشت(
چند بار  ازکتاب دکتر اقبال،آبروی دیانت و آیین پوشالی زرتشتی را پاک بزمین میریزد! او ثابت میکند که اوستا

دستکاری و کم و زیاد هم شده، تا درهردوره ای،موبـَدان بتوانند مردم را طبق نوشته های مـوجود در آن در راستای 
خواست شاهان، بفریبند! وی " یَشت ها " )یا: نیایش های( اوستا را تماماً حاکی از هـمان افسانه های حماسی وخرافی 

نـد. او سؤال میکند که اگرواقعاً زرتشت و اوستایی وجود داشت، چرا موّرخان وخیالی و پهلوانی ایران باستان می دا

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abraheem_yunes_scheitan_aasoman.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abraheem_yunes_scheitan_aasoman.pdf


  
 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

میالدی در مورد او وکتاب آسمانیش شروع به تحقیق کرده اند؟! او اشکاالت 1590پـُـراطالع دنیای غرب، تنها پس از
ونه: ثـَـنـَویّت)دوگانه بی شـماری بر مطالب خرافی و غیر معقول وغیر انسانی "اوستا" وارد کرده است؛ از باب نم

دانستن مبدأ آفرینش جهان= خدای خیر وخدای شر( درسراسراوستا وکتابهای دینی دیگرشان،مثل "دینکرت")= دینکرد 
که آدرس همگی را من آشموغ واحمد تفضلی درپاورقیها آورده ایم؛ از  -= کـردارهای دینی!!( به چشم می خورد 

 659ص -2؛ و ج15ش -176؛و ص 8ش-138ص-1خود اهریمن!!)اوستا، ج جمله، درمورد آفرینش بدیـهـا توسط
(؛ و در بسیاری از جاهای اوستا ، شاهد شرک وبلکه "چندگانه پرستی" زرتشتی ها هستیم! تبلیغ ماّدۀ مخّدر 664تا 

و نیز  اوستا(؛ اسامی شاهان افسانه ای 148تا 140ص -1"َهوم" بـرای ایجاد توّهم در مغز و اعصاب زرتشتیها!!)ج
قهرمانان خیالی ایران باستان دراوستا؛ قصه وافسانه پردازی، آن هم افسانه هایی که فقط کودکان آنها را باور کنند، 

ضربه شالق برای هر کس که 1000تا500در سراسر اوستا؛ جسد مرده باید غذای پرندگان وحشی شـود و مجازات
(؛زن به عنوان کاالمبادله 39تا36شماره-684ص-2مرده را زیر خاک دفن کند!! )اوستا، ج

(؛ موبدها 6ش-716تا: ص - 45ش- 713ص2( سزای زنی که بچۀ مرده زاید!)ج44ش-698ص2میشود)اوستا،ج
 -747ص -2 -(؛ شستن با ادرار!!)ج41ش-736ص-2پول به دکتر نمیدهند و فقط دعا می خوانند!!)اوستا، ج

 762ص2درآتش میـسوزاند، برای احترام آتش!!)ج (؛ قتل کسی که مرداری را22و 21ش - 868؛ و: ص13و12ش
(؛ و نیز دیگر قربانیهای بی 818ص-2(؛ کـُشـتـن ده هـزار مورچه ی بیگناه، دستور دینی اوستا!!)ج76تا  73ش

حساب و بیرحمانه که حتی دردین یهود نیز سابقه نداشته است! و مطالب جالب فراوان دیگری که خواهـیـد خواند... 
هم چنین ثابت کـرده که زرتشتیان واقعاً "آتش پرست"هستند ودروغ می گویند که ادعا می کنند ما آتش را دکتر اقبال 

مقدس می دانیم و نمی پرستیم!! بلکه ثابت می کند که آنها عالوه برآتـش، ستارگان را نیزمورد پرستش خود 
ب خود، به بررسی برخی دیگر از معروف ترین کتابـهـای دکتر اقبال در این بخش از کتا( 12قرارمیدهند)با استناد به اوستا(. 

که معتبرترین کتاب،  -دینی زرتشتیان نیز پرداخته است. جهت نمونه، او کتاب "دینکرت")یا: دینکرد؛ به معنی کـردار دینی( را 
ی باشد و از کهنترین نزد زرتشتیان درارتباط با اصول،احکام،قواعد،آداب ورسوم، روایات وتاریـخ دینی وادبیات زرتشتی م

مورد نقد و بررسی قرار میدهد. دکتراقبال ثابت کرده که "دینکرت")دینکرد( نیز همانند خود "اوستا"  -متون به زبان پهلوی است
چندین بار بازنویسی شده و در هر زمان، جهت فریب دادن مردم آن دوره ، چیزی درآن اضافه کرده، یا ازآن حذف نموده اند، 

چنانکه دوست فقید ما احمد تفضلی هـم در پاورقی، این گفتار دکتر اقبال را تأیید  -لی را سوزانده و از بین برده اند و نسخۀ قب
که ازجمله چیزهایی که درآن افزوده شده، مطالبی ریاضی وطبیعی وِحکمی ومنطقی از کتابهای یونانیان اسـت،  -نموده است 

ای نداشته اند وبسیار شبیه به گفته های یونانیان هستند وناگاه درنسخه های آخری که اصالً در تاریخ علم ایران، سابـقه 
دینکرت)دینکرد( سبز شده و نوشته شده اند!! که هر خواننده ی تیزبینی به راحتی میفهمد که این یک سرقت علمی بزرگ ولی 

ی اسکندر مقدونی در حق مردم نا آگاه ایران زیرکانه وموذیانه توسط موبدان بوده است! و این گواهی دیگر است بر بزرگوار
آشنا ساخت و موجب شد تا اندکی از دریای  -تا اندازه ای -آن زمان، که موبدهای بیسواد ایشان را با دانشهای ریاضی و طبیعی 

دت کتاب دینی ( دکتر اقبال در این اثر، به ش13خروشان علوم یونان بچشند؛ و کمتر به خرافه پرستی و خیال بافی بپردازند! 
دینکرت)دینکرد( را مورد انتقاد قرار داده و در زوایای آن اسرار یا ))رازهای مگو((یی را پیدا کرده که مایه ی ننگ آیین 

که البته  -102دفتر نخست، ترجمه فریدون فضیلت،ص- 3زرتشتی است! از آن جمله: تجّسم خدا و اندام داشتن او!!)دینکرد،ج
ن آشموغ، یا از احمد تفضلی هستند(؛ُخویُدوَده)ازدواج درون هر خـانـواده: پسر با مادر! برادر با خواهر! این آدرسهای جدید از م

که زرتشتی ها درقدیم آن را آشکارا َعَملی می ساختند و اکنون به جز کسانی مثل من )آشموغ( پدر با دختر! و دیگر محارم...(
اند که این حکم زشت دراین کتاب صریحاً آمده وحتی ازآن دفاع شده وحتی مثال و دیگر موبَدها، کسی از زرتشتیهای عاّمی نمید

، مخالفان 62تا60، تـرجمـه ی دوست فقیدم تفضلی،ص5و در جلد -152تا143دینکرد، همان جلد، ص -هم زده شده که...!!
نکرد، کتاب سوم، دفتر دوم، ترجمه این حکم را شدیداً نکوهش هم کرده اند!!؛ خودبینی وخودخواهی و نژاد پرستی زرتشتیان)دی

(؛ ثنویّت)دوگانه باوری( و ایراد گرفتن از ادیانی که دعوت به 4فصل -36ص /5؛ نـیـز:ج104و103فریدون فضیلت، ص
(؛ 4،ش245؛ و 214(؛ سزای مرگ درسرپیچی از پادشاهان!)همان، ص145تا136ص -2دفتر -3یکتاپرستی میکنند!!)کتاب

 توهین بزرگ به پیروان ادیان دیگر، و ))اهریمنی(( لقب -اج با مادر و دیگر محارم، که گذشت...مثل ازدو -وازهمه زشت تر
دادن به جناب ابراهیم بزرگوار)ع( و جناب موسی)ع( و نیز جناب عیسی)ع( و... که خشـم هر خواننده ای را بر می انگـیزد!! 

ـون، ای خواننده دانستی که چرا من آشموغ )یا مرتد ( اکن3ش-36ص/5؛وج227ش -گذشته از عرق شرم!!.... )همان،ص: قب
ازدین زرتشتی( شدم وچرا دوست من احمد تفضلی بخاطر تحقیق وآماده سازی کتاب شادروان دکتراقبال، به قتل رسید؟! خود 

تن، خواهید بخش آمد فرق می کند؛ که پس از ورود به م 13بفهم! ))توجه:ترتیب مباحث کتاب، با ترتیب چکیدۀ آن که در این 

 تمام                 ـآشموغ (( -دید 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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