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 ۳۱/۰۸/۷۰۳۲                «عمرزی»مصطفی 

 

 تاریخنقد ناگفته هایی از 
 )معرفی کتاب حق و صبر( 

ستتتود هواییر برد که ا ری در  ان انت ار برای انتشتتتار استتتر   کتابیدر این فرصتتتر فرینای از میرفی 
گنجینه ی ع یر فکری و فرینای زنده یاد  ، تلهیصی از روشناری یای بسیار مهر «حق و صبر»کتاب 
م دوده ی مقید ما که در  د ستتاز استتر که در یاله ی ابهار پیرامون ما، متوجه می ناصتتر رورریراراستتتاد 

 ده ای سربه سیر طبییی تمدن بشری، بن بر اساس پدی عکس الیمن بر اساس ساهته یایی سر که نه در 
مستتاله ی ستتیاستتی به من ور تامین ا راا و منافس، استتاس     این که نفس که به شتتدر ستتیاستتی می شتتود

مستتتاله ی نو نیستتتر که با تغتتتمین جارافیای یای کنونی در مجامس بین  طرزالیمن کشتتتور یاستتتر، فقط 
  ،در تقابن طوالنی تاریهی، جدن سیاسیبن می شود، یا کشور  -دربرگیرنده ی ملر هصوصیتیالمللی، 

کدار از جین ادبی تا سوء تفسیر رویداد یا و هلق ا الط تاریهی غمایر و  اشیه یای داشته اسر که یر 
سیر تاریهی را به  سیاسی هصمانه، گاه  شه یای تقابن  مستند )سازه یای جیلی و درو ین( به عنوان ری
گونه ای جلو انداهته اند که اگر بررستی بنیانی میغتالر، مستاله ی مهر ما در مطالیه ی دشتواری شتود، 

شتتتتتوونیستتتتتتی از ما گرفته  -یا و واقییر یای برهواییر هورد که مجان تاریخ افتهاریبه زودی به فاکر 
در جهان ستتور را در  هصتتو به  -بود و نستتهه یای میاصتتر من، مرز یای ستتیاستتی کشتتور یای کنونی

مردمان  ،رد و منزوی می کند که  تی میادالر اقتصادی و تجاری کالن نیز مشوق نمی شوند الی می ب  
نزدیک کنند که جزو نیاز یای انستتانی، یک تویر افتهار تاریهی، هودشتتان را در بستتتری به ستتهولر یا و رفس نیاز یای مبرر  گیر مانده در

 واقییر  یر سیاسی بسیار مبرین دارد  
مانده  در متن عقب جهان ستتور،  جارافیایدر بهشتتی از را در  الی به دستتر موردیر که  «حق و صتتبر»کتاب  مافرینای  در جمس دوستتتان

  هواستتر  را )فارستتیستت (فارس یا  فاشتتیستترزبان درازی مشتتکارنوع   ( و دستتتاویز فرینای ا آریایی)   ندفکر می کنند مهمتر ا گی یا
  دیاران اسریمسایاان وبر  فغن فروشیو ستییژمونی

ود، جلب منتشر ش تانی افاانسکتابی که امیدوارر به زودی در فرصر یای تنفس مزاد فغانشر توجه هواننده گان را بر این پی  زمینه ی  
اجزای   وجود دارد یهی ی تارادر قرائر من نسهه یای مداو سر کهسیاسی ما -بی درمانی یای اجتماعیاز  یدرمان بسیار   این کتابکنیر
  می گرددوبر مال  نمایان شده مستور و قیقر مشکار اسر که متکی به من یا جین  یداسن وا رکامد متن من، مهر 
 :می باشدذین میتبر فهرسر  اوی وکی  ا، «حق و صبر»کتاب 

 فهرست مندرجات:

 چکیده ی برخی از تحقیقات ناصر رورریرار -
 های محوطه ی راسارگاد یونانی بودن هویت بنا -
 کاخ ساخته گی ری -
 توقف ساخت تخت جمشید و نیمه کاره رها شدن آن -
 جعلی بودن کتیبه های هخامنشی -
 افسانه ی امرراتوری اشکانیان -
 سلسله ی بی سند و جعلی ساسانی: کتیبه های قالبی -
 جدید بودن کتاب نویسی -
 مرد  کهن این خطه مهاجر بودن مرد  فعلی ایران و بی ارتباط بودن ایشان با -
 رنج قرن تجاوز -
 کیستی قو  حاک  در نقش برجسته های تخت جمشید -
 یونانیان باستان -
 رومی ها -
 یهودیان اصلی -
 ابطال دسته بندی های نژادی -
 ابطال چند ادعا -
 زیرگونه ی زال -
 اثبات -
  نتیجه -

 یادآوری:
 را رایگان دانلود کنید!« حق و صبر»از طریق لینک زیر، کتاب 
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