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  ناصر پور پيرار
http://www.porsojoo.com/fa/node/3475  

 
  تاريخ معاصر

 

 )سی تحريف تاريخ ايران به وسيله يهود ربر( نعل وارونه 
 مقدمه

عبارت ديگر تاريخ  ای جديد است؛ به پديدهعنوان کنکاشی در پيشينة اقوام اين کشور،  نويسی در ايران به اصوًال تاريخ
پردازد، از صد سال اخير  وجوی مسائل پيش از اسالم و در واقع خاستگاه تمدنی ايرانی می  جست ای که به نگاری

خوردو   نمی چشم نگار خودی به های آن، ملی نبودن آن است؛ يعنی در صد سال اخير تاريخ آغاز شده و از ويژگی
عنوان تاريخ برای ما  ها به ها يا فرانسوی  ها، آلمانی ها، انگليس شود که از سوی روس ب مشاهده میای از مطال سلسله

گونه تحقيقات ملی دربارة درستی و نادرستی  فرستاده شده است و ما خود دربارة اين مطالب کنکاشی نکرده و هيچ
 .ايم مطالب انجام نداده

پيش از  جری نيز مورخان اسالمی، مطالبی دربارة ايرانيان و تاريخه… های سوم، چهارم، پنجم   تر در قرن پيش
های مورخان  گردد و در کتاب چه به تاريخ پيش از اسالم بازمی اند؛ ولی آن اسالم و نيز تاريخ زمان خود بيان کرده

ای اروپايی و ه که آقايانی که معتقدند در دانشگاه باشد و جالب اين اسالمی مضبوط و منثور است، قابل تعمق می
هايی است که مورخان اسالمی  همان نوشته اند، بيشتر استنادهايشان به امريکايی تحقيقات نوين علمی برای ما کرده

های مورخان  نويسی اخير، ارزشی برتر از نوشته توان گفت که اين تاريخ اند؛ در نتيجه می هزارة پيش انجام داده
 .اسالمی هزاره پيش ندارد

است که بها » فردوسی شاهنامه«ديگری نيز در اختيار داريم که از قرن چهارم هجری باقی مانده و آن، منبع تاريخی 
هايی است  عنوان منبع تاريخ، چندان درست نيست؛ زيرا اين کتاب بيانی شاعرانه دربارة موضوع دادن به اين کتاب به

گردد  کم به دوهزار سال پيش از نگارشش باز می ست همراه ندارد و بيان مطالبی است که د  که هيچ استناد تاريخی به
هم بدون ارائة سند، از نظر مورخ جز  وگوی يک شاعر دربارة مسائل دوهزار سال پيش از زمان خود، آن و گفت
 .شود گويی ارزيابی نمی قصه

می در هزارة پيش و دانان اسال با مطالعة کامل اسناد موجود دربارة تاريخ ايران، اعم از اسناد مورخان و جغرافی
توان به اين نتيجه  های جهانی و داخلی، می هايی که در سدة اخير نوشته شده است، همچنين با بازديد از موزه کتاب

 .های موجود بيانگر هويت واقعی ايرانيان نيست ها و دانسته رسيد که داده
ترين وظائف روشن فکری ايران شمرده  رمگونه اسناد، منابع و اطالعات از مب اين ترتيب، ضرورت بازنگری اين به
ای در ذهن روشنفکری و   پيامدهای بسيار تخريب کننده-که پيدا است   چنان-های ارسالی  شود؛ زيرا اين تاريخ می

 .حتی عوام اين سرزمين پديد آورده است
نری و صنعتی است؛ ولی ايران واقعی دارای يک تمدن کهن هفت هزار سالة بسيار پيشرفته و انباشته از آثار کهن ه

در اسناد تاريخی موجود، تمدن ايرانی از دوهزار و پانصد سال پيش و از ظهور کورش و سلسلة هخامنشی آغاز و 
انديشی و حقوق بشر برای  شوند که ظهور هخامنشيان با اهدای آزادی، نيک شود و در خالل آن مدعی می تعريف می

کنند که ايرانيان و مردم شرق ميانه پيش از ظهور  طور غيرمستقيم القاء می بهايرانيان و حتی جهانيان، برابر است و 
های جهان،  شناسی در موزه های موجود باستان که يافته درحالی. اند کورش، وحشی، نادان، متجاوز و از اين قبيل بوده

 بازبينی بنيان تاريخی های ترين محرک تواند يکی از بزرگ کشف پاسخ اين پرسش می. کند خالف اين را ثابت می
 .ايران شود

 -های اين واحدهای ملی  ها ملت و تمدن پيشرفته را شاهديم که دولت در ايران کهن پيش از هخامنشيان، حضور ده
 پيرو شکوه و جالل افراطی نبوده و همچون امپراتوری هخامنشی، ساختار مرکزيت -دهد  ها نشان می که يافته چنان

آورد و بيشتر منازعات باستانی در  ها نشانی نمی های دراز مدت و سراسری بين آن اريخ از ستيزهاند، ت  نظامی نداشته
النهرين فرض  های آشور، سومر و بابل و بين های حاشية غربی ايران با تمدن ايران کهن در محدودة برخورد تمدن

 - که هنوز برقرار است - مردم ايران ترتيب در آغاز هزارة نخست پيش از ميالد، ترکيب قومی وملی بدين. شود می
شود که از   سال پيش از ظهور هخامنشيان کامل می٥٠٠کم    سال پس از استقرارهای نخستين و دست٢٥٠٠

که به احتمال بسيار در صورت ادامة رشد تاريخی و منظم خود . ديرهنگام، ترکيب صلح و همزيستی بوده است
 ترکيب قدرتمندی 
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ها، تمدن مستقلی  تنش آن آوردند که رشد طبيعی و بی جوار، در محدودة جغرافيايی معينی پديد میهای هم از اتحاد ملت
گذارد؛ و براساس روند دوهزار سالة پيش از هخامنشيان، منطبق با امکانات طبيعی ملی و قومی و احکام  را بنيان می

 که فرهنگ و تمدن جهان به آن -النهرين باستان      شد و اگر اين مدنيت و در مجموع مدنيت بين جغرافيايی متحول می
 سال پيش، قوانين اجتماعی را مدون کرده بود، ٥٠٠٠شد، اين تمدن که  دست هخامنشيان برچيده نمی  به-مديون است 

کرد و خرد بشری به مبنای غرب منتقل  ريزی، می شک در رشد بعدی خود، فلسفه، حکمت و علوم را نيز پايه بی
  .شد نمی
ها  توان اثبات کرد که درپی ظهور و تسلط سلسلة غير ايرانی هخامنشی بر ايران کهن ده ادگی ولی با استحکام میس به

. اند و رشد ملی در اين سرزمين و منطقه متوقف شده است کشی کامل شده تمدن و تجمع در ايران و شرق ميانه نسل
دهد که در سراسر آن دوران، هيچ   اب گواهی می سالة ايران پيش از حملة اعر١٢٠٠کنکاشی مختصر در تاريخ 

مردم ايران کهن، اين . شود های اقتصاد، سياست و فرهنگ ديده نمی اثری از حضور انديشه و عمل ملی در حوزه
اند و چنين است که ايرانيان تا سدة دوم پس از حملة اعراب از معرفی   سر برده دوران دراز را در اختفای عمومی به

مانند و اسناد فرهنگی جهان حتی يک برگ  های حکمت باستان عاجز می رة جهانی در تمامی ردهحتی يک چه
 .شناسد مکتوب را، که از سوی ايرانيان به فرهنگ بشری افزوده باشد، نمی

های نخستين هجری به سبب گستردگی و عمق ضربة  آشکار است که ايرانيان پس از حضور هخامنشيان تا قرن
ده و فقدان فضای مناسب برای ارائه انديشه، به عرصة تأليف، حکمت و خرد بومی و ملی وارد سهمگين وارد آم

شود  در هيچ زمانی از اين دوران طوالنی، نشانی از همکاری اقوام کهن ايران با حکومت مرکزی ديده نمی. اند نشده
ام ديرين ايران کهن، نقشی ايفا های اقو و متجاوزان غير ايرانی تا ظهور اسالم، جز تضعيف و تخريب توانايی

های مسلط تا بدان حد بوده است که اقوام ايرانی در  بيگانگی در بين ملل مغلوب ايران کهن و امپراتوری. اند نکرده
اند و کار دفاع از سرزمين غصب شده  تمام اين دوران طوالنی حتی به تقابل و تدافع ملی در برابر مهاجمان برنخاسته

  .شود ای است که در تاريخ پس از اسالم تکرار نمی رکزی بوده است و اين پديدهبرعهدة حکومت م
ريزی در سراسر مسير خود، بارها با مقاومت ملی، مردمی و حتی  رغم اعمال بيشترين خشونت و خون مغوالن به
مت ملی از سراسر که اعراب با نيرو و تجربة ناچيز نظامی، بدون برخورد با مقاو اند؛ درحالی رو بوده فردی روبه
های بيگانه است که ملل پامال شده و مغلوب ايران کهن،  تنها پس از اسالم و با فروپاشی نظام سلطه. اند ايران گذشته

آورانی به  های گوناگون سياست، ادب، اقتصاد و علوم، نام تر از سه سده در عرصه گيرند و در کم بار ديگر جان می
 .کنند فرهنگ جهان عرضه می

دست   عنوان بنيانگذاران يک امپراتوری، هيچ نشانة فرهنگی و قومی به هخامنشيان، پيش از حضور در تاريخ بهاز 
 ساختة هنری حتی در حد توليد يک سفال ساده  اند و هيچ دست ها دينی ندارند، خانه و معبدی نساخته آن. نيامده است

انگيز است، ولی برای قومی که پيوسته در حاشيه تمدن زيسته اين مطلب در عين حال که شگفتی بر. ايم از آنان نيافته
جا که اين قوم حتی پس از تسلط بر ديگر  آيد؛ تا آن است، چندان غير ممکن نمی و به تبعيت فرهنگی ناگزير بوده 

مستقل النهرين و ايران نيز به علت عدم سابقه و سنت گذشته، قادر به معرفی هيچ نقش و نشانة قومی  های بين تمدن
نيست و عالئم اقتدار بعدی آنان در معماری، خط و يا تدارکات زيستی و ادوات نظامی و ظروف مصرفی از هنر و 

 .فرهنگ اقوام مغلوب اقتباس شده است
شود و ما نظرية  حضور و ظهور و صعود هخامنشيان در مقام بانيان يک امپراتوری، بدون مقدمة قبلی انجام می

های قديم است، در دست نداريم و  ای که ماالمال از قدرت ها در منطقه در علل بر آمدن آنمشخص و قابل پذيرشی 
طور کلی دربارة هخامنشيان، هيچ سند ملی کهن وجود ندارد و اسناد تاريخی جهان تا يک سده پيش در معرفی آنان  به

  .اند خاموش
ای بيش از   و پيشينة بوميان ساکن اين سرزمين، نکتهبا تمام اين تفاسير، در بازخوانی تاريخ ايران و هويت ايرانيان

از . کند  جلب نظر می-دارد   که تعصب قومی و ملی را بر تحقيق جدی برتر نمی-هرچيز توجه هر خردمندی را 
شوند و از ديگر سو،  سويی مورخان اروپايی برای معرفی پيشينة ايرانيان به هر سند دست چندمی متوسل می

وجوی پيگير و  های خاک باقی بماند و با جست کوشد که تمدن ايران کهن در اليه انی مصرانه میشناسی جه باستان
کوشند که آغاز تمدن ايران را به آغاز امپراتوری هخامنشيان  جمشيد و شوش می منظم در همدان، پاسارگاد، تخت

اساس بيااليند و هويت واقعی ايران   بیکنند تا فرهنگ ملی ما را به يک سلسله باورهای منتقل کنند؛ همچنين تالش می
اين کوشش . های پسته به سقوط بکشانند های قالی و دانه جمشيد، نقش های تخت و ايرانی را تا حد تصاوير سر ستون

و نسخه … اشميت، آستروناخ . گلدزيهر، واندنبرگ، هرتسفلد» گيرشمن«هدفمند خاورشناسان يهودی تبار همچون 
ترين تجاوز جهان را با تاريخ اصلی سرزمين غرورانگيز  رو است که تاريخ گسترده ا از اينه های ايرانی آن بدل

داشتن تمدن ايران  های اجباری در مخفی نگه گويی خوبی آشکار است که تدارک اين زياده ايران کهن مبادله کنند و به
 .کهن، ايجاد پردة دودی است تا قوم يهود را در پس آن پنهان کنند
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شناسی تاريخی و هويت هخامنشيان را جدی بگيرند و چون اسناد  اند که ديرين ايران عالقه نداشته ان تاريخنگارندگ
تاريخی که به دوران مورد نظر اشاره دارد بسيار ناچيز است، اين بررسی به تعقيب متون متعدد نياز ندارد و در 

 .يمرو نيست ها روبه بررسی پيدايش اين امپراطوری با تنوع ديدگاه
معرفی کرده از مسيرهای گوناگون به » مهاجران ايرانی« تقريبًا تمامی مورخان ناچار هخامنشيان را با عنوان کلی 

  توان قومی را پيش از حضور در ايران ايرانی ناميد؟ اند؛ اما چگونه می  نجد ايران رانده
از هخامنشيان به اين سرزمين وارد گروه مهاجران نخستين را که به گفتة خودش، هزار سال پيش » گيرشمن«. ر

کند؛ اما مهاجمان گروه دوم از جمله هخامنشيان  اند، ايرانی خطاب نمی   های بومی ايران را پايه ريخته شده و تمدن
زمان و سمت و سوی مشخصی برای ورود آرياييان سرشار از تمدن که » مرحوم پيرنيا«. خواند  بعدی را ايرانی می

اند و در ورود به ايران کنونی خود را با ديوها يعنی  بهشت آسا، ولی نامعلوم خويش گريختهاز سرزمين رويايی 
 .شناسد نمی! بينند تمدن ايران کهن مواجه می ساکنان پست و بی

قفقاز و ماوراءالنهر را مسير » گيرشمن«. در مجموع هيچ اتفاق نظری دربارة مسير ورود اين مهاجران وجود ندارد
داند و ديگران اين مهاجران را از غرب دريای خزر، شرق دريای خزر، آسيای ميانه و مرکزی ،  ورود آنان می

ناآشکاری مبدا اين کوچ سبب شده است که بيشتر . اند های ميانی افغانستان يا حتی از هند بدين سو گسيل کرده  سرزمين
 .طور عمده از ورود به اين فصل طفره روند تاريخ ايران نويسان به

های برشمرده که به  ها و نشانه  جا که منظور ما پيگيری موضوع هخامنشيان است، مجموع نظريه  اين همه و از آنبا
کند که بوميان ايران کهن، بازماندة گسترش يافتة   آورده شده است، آشکار می» دوازده قرن سکوت«تفصيل در کتاب 
های ميانی روسيه بدانيم که  ن را بايد تنها قوم مهاجر از استپاند و هخامنشيا های پارينه و نوسنگی بوده نخستين تجمع

های  ها در اين سرزمين، سراسر خطه و نجد ايران، در اشغال ديگر تمرکز های حضور آن زمان ظهور نخستين نشانه
 .تر انسانی با توليد و تمدن و فرهنگی متعالی بوده است ديرينه

لوه دادن تاريخ باستان ما از هخامنشيان تا ظهور اسالم و تبديل آن به ها دربارة منزه ج با توجه به گسترة کوشش
های امريکايی و اروپايی  دوران افتخارات ملی با طرح مطالب مبهم و اسرارگونه به اتکای آثار مورخان دانشگاه

دارد يا شود که کدام کورش واقعی است؛ کورشی که در تورات وجود  وابسته به کليسا و کنيسه پرسشی مطرح می
توان  گونه که در تاريخ آشکار است، نمی همان. اند  های تاريخی برای ما تأليف کرده کورشی که يهوديان در کتاب

النهرين تخريب شده بود، هرچند که در وضع کنونی شاهد حضور تاريخی و  مدعی دو کورش و دو بابل و بين
  .و ديگری از فارس در ايران) تورات ( کند  ه میکه از اشکناز حمل يکی آن: ايم عملياتی دو کورش جداگانه

های آنان  برای پاسخ به اين پرسش ابتدا الزم است که دربرابر تمامی تلقينات خاورشناسان ترديد کنيم و بازگفته
 . سال پيش را تابعی از سياست استعماری اروپا بدانيم٥٠دربارة شرق ميانه تا 

پيوسته اين بوده است که کورش بنابر آزاد منشی خود، … و » ازیشاپور شهب» «گيرشمن«فرض مورخان همچون 
توان مطرح کرد که سرکردگان يهود، که پس  جا فرض ديگری را نيز می  در اين. يهود را از اسارت بابل رهانده است

طلب،  ت قدرتاند، با حمايت مادی و عقلی از ماهي النصر به اورشليم در منطقه ما پراکنده و آواره بوده از حلمه بخت
ها را تا مرتبة  فرهنگ و خونريز سران يک قبيله سرگردان و غيربومی استفاده کرده و آن بدون هويت، بی

النهرين  اند تا اسيران و ثروت يهود را از بابل آزاد کنند و با نابودی تمدن بين بنيانگذاران يک امپراتوری باال کشيده
امنيت بالمعارض مردم و معابد خود را تضمين کرده باشند؛ البته اين خردمند و تمدن در حال توسعة ايران کهن، 

های  های نادرست و باستان پژوهی نگاری چه را که يهود با تاريخ منطق دفاعی يهود، جای سرزنش ندارد؛ تنها آن
ده است، يهود را هدفدار در دو سدة اخير برای انتقال تمدن ايران به آغاز هخامنشيان با اهداف سياسی ناپاک انجام دا

آلود تاريخ شرق ميانه، نه فقط مانع نزديکی مردم ايران و  کند که با بازسازی غرض شايستة سرزنش بسيار می
وار در ايران، سبب  زدن بر ناسيوناليسمی مطلقًا، بی ريشه و حکايت النهرين کنونی بوده است، بلکه با دامن بين

آور بين   به ضديت با عرب و اسالم انجاميده و حاصل آن شکافی هراساند که منطقی شده های ملی بی انگاری بزرگ
 .نمايد  های مردم ما است که در شرايط کنونی پر ناشدنی می  روشنفکران و توده

 تا يکی -های مورخان ديگر برتری دارد  جهت اثبات اين فرض، ناگزير متن تورات که در دسترس است، بر تفسير
 البته نه -شناسد؛ اما در تورات، آشکارا تمام حرکاتش توضيح داده شده است  ش را نمیدو سدة اخير، هيچ کس کور

که برخالف قرآن که  عنوان يک سند تاريخی با اين تذکر و توجه  عنوان نخستين کتاب نخستين دين آسمانی، بلکه به به
 تورات ذيلی است که بوده است،) ص(سراسر وحی آسمانی و سخن االهی است و تنها مخاطب آن، رسول خدا

هايی   اند که جز پاره آورده) ع( های دين يهود بر سخنان موسی ترين رسوالن، پيروان و اعضای نخستين حوزه برجسته
هايی که بر اين کتاب نوشته شده است،  تواند داشته باشد؛ بنابراين طبيعی است ذيل کوتاه، ادعای وحی آسمانی نمی
های  توان يک حکم قابل اعتنا دانست که ديگر قرينه وع به تورات را در صورتی میتاريخ معينی نداشته باشد و رج

 آشکار و قابل ردگيری 
توان گفت که بيشتر اشارات تورات به هخامنشيان با ساير  رو و از بخت مساعد می با آن همخوانی داشته باشد؛ از اين

 .و همخوان استباره منطبق  ها و ديگر اسناد تاريخی در اين نمودارها، نقل
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ای که در قبضة نخستين و  هم در منطقه اکنون راز اعجاب عمومی مورخان در بر آمدن کورش از هيچ را، آن
  .وجو کرد های متوالی در ميان قوم و در سرزمين يهود جست مقتدرترين اقوام جهان است، بايد در سه سده ناآرامی

نمونة امروزی که در . اند  اند، به آزار همسايگان خود پرداخته  شدهها متمرکز تاريخ يهود نشان داده است که هرگاه آن
های  ها توانايی ارائة سيستمی برای همزيستی را ندارند و دارای انديشه ايم، اين که اين پنجاه سال اخير شاهد آن بوده

ها  شيده شده است و آنها بخ تجاوزکارانه هستند، زيرا با توجه به مندرجات تورات، تصور می کنند که جهان به آن
 .يابند ای به اهداف خود دست دانند تا به هر وسيله خود را مجاز می

تر از سلطنت داود و سليمان به ياد ندارد؛ همچنين دوران داود را با يورش يهوديان به  تاريخ يهود، دورانی درخشان
اريخ کهن يهود است که به نظاميگری پيروان و شايد اين تنها برگ ت. داند فلسطينيان و ديگر اقوام همسايه برابر می

 .نيز خواند» داووديسم«نوعی  رو صهيونيسم کنونی را شايد بتوان به کند؛ از اين  موسی اشاره می
 که در دوران وی وحدت سياسی اسباط به علت -در آغاز هزارة اول پيش از ميالد، با مرگ سليمان فرزند داود 

و » يهودا« تشنج و چند دستگی يهود سبب جدايی اسباط به دو گروه عمدة -د وفور نعمت در نهايت استحکام بو
ها را به غارت و تار و مار مردم يهود  ثروت فراوان يهود و دو دستگی عميق قومی، دشمنان آن. شود می» اسرائيل«

دگی کامل اسباط، پادشاه بابل دريافت کردند که به پراکن» نبوکدنصر«آخرين ضربه را مردم يهود از . ترغيب کرد
نبوکدنصر، ثروت معابد را به بابل کشاند و گروه زيادی از . المقدس انجاميد تسليم اورشليم و خرابی خانة خدا در بيت

آن گروه از يهوديان که توانايی داشتند، به . را به اسارت بابل برد. …منصبان، ثروتمندان، هنرمندان، و  صاحب 
، دره موسی )گرگان(استرآباد : های يهودی در شهرهايی مانند ردپا و نام.  گريختند-تری بود   که مأمن مطمئن-شرق 

اينان بسيار . در تاريخ و جغرافيای ايران باقی مانده که حاصل اين کوچ اجباری بوده است... علی و  در انتهای آب
. کردند لی را به خود نيازمند میهای مح شدند و قدرت اند، با سرماية خود، بر بازار و مردم مسلط می ثروتمند بوده

ميانه و حتی در  باره تاريخ، اسناد معتبر فراوانی از حضور و نفوذ يهوديان در دربار و در اقتصاد مردم شرق دراين
 .بابل ذخيره کرده است

ة بدين ترتيب سراسر ايران از عيالم، تا افغانستان و خراسان وماوراء قفقاز و حواشی جنوب دريای خزر در قبض
» ارميا«در کتاب . اقتصادی يهوديان قرار داشت که آرزويشان بازگشت به ارض موعود و تجديد بنای خانة خدا بود

هايی باشد که يهوديان برای انتقامجويی از بابل  گر طرح تواند توضيح نهايت نفرتی که يهوديان از بابليان دارند، می
گويد که  اولية حمله به بابل و از رسيدن روز مکافات بابل سخن میارميا با اطمينان و دقت از تدارکات . اند کشيده
های بسياری دربارة  ها و وعده در تورات با مژده. توان او را از طراحان و سازمان دهندگان نجات يهود دانست می

 .رو هستيم فرا رسيدن روز موعود روبه
رو  نيرويی برای حمله به بابل بوده است؛ از اينخوبی آشکار است که يهود در آن دوران، مشغول فراهم آوردن  به

افزودند تا روز موعود با هزينه  های خود می وگوش خود در جستن منجی، بر ذخيره خردمندان يهود با گشودن چشم
 .النهرين بستانند کردن آن، انتقام يهود را از بابل و بين

انگيخته يا در واقع اجير کرده است تا بابل را ويران نويسد که يهود، قومی را از شمال بر تورات آشکارا و مکرر می
کند و پيش از آن، هيچ  های تاريخی، ما را با نام، هستی و هويت کورش فقط در بابل آشنا می جا که يافته کند و از آن

، اين قوم توان پذيرفت که يهود  می ايم و ويران کنندة ديگری نيز برای بابل جز کورش نمی شناسيم، ردی از او نيافته
  های ميانی روسيه به پاکسازی شرق ميانه و آزاد کردن اسيران و ثروت نيرومند شمالی سنگدل را يکسره از استپ

های دجله و فرات  های کهن کناره النهرين و تصرف امکانات امپراتوری خود مأمور کرده است و پس از تسلط بر بين
 .تازد است که با همکاری و تدارکات يهود به ايران می

ويژه مارليک،  های تابناک جنوب دريای خزر، به اگر زمان نابودی مردم سرزمين سوختة سيستان، نابودی تمدن
 سال پيش و همزمان با سقوط ٢٥٠٠های درخشان البرز مرکزی، سيلک، عيالم، لرستان و اورارتو همه به   تمدن
ازمان و تعقل يهود در اختيار قوم غير بومی مهاجمی گردد، معنايی جز اين ندارد که ثروت، س النهرين باز می بين

النهرين را به تيول قبيلة گمنام خونريز خود درآورند، راه بازگشت به اورشليم را بر يهود  نهاده شد تا ايران و بين
را فراهم ها، زمينة فراغت و امن تاريخی يهود  های آنان را آزاد کنند و با برچيدن اين تمدن بگشايند، اسيران و ثروت

شک تسلط آسان و سريع کورش بر اين همه مردم و قوم و ملت، تنها با حمايت بيرونی يهود و کارشکنی  آورند و بی
  .ها نفوذ کرده بود ها بين مردمی ميسر بوده است که يهود تا قلب سياست و اقتصاد آن درونی آن

های طوالنی و  جا که به ستيزه ز آنمسلمًا رويکرد بزرگان يهود به کورش جهت رسيدن به آرزوهايشان ا
آوری و شقاوت دارد و سران يهود را بايد  های فراوان نيازمند بوده است، نشان از شهرت کورش به جنگ خونريزی

 .ها خون خوارگی ويژة قبيلة کورش جذب کرده باشد، نه سيمای پيامبرگونة سرکردة آن
گويند، يک مأموريت و وديعة االهی از پيش مقرر در   هود میکه تورات و مورخان ي توان چنان آزادی يهود را نمی

وخوی کورش پنداشت؛ زيرا اگر کورش را دارای خصايل نيک و در برابر يهود خير انديش بدانيم، بروز اين  خلق
النهرين را بروبد و ايران  های بين خصايل در آغاز نيازمند چنان اقدام نظامی بوده است که در زمانی کوتاه، تمدن

 کهن 
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گاه اين خبرگی در خونريزی و هجوم در برخورد با قوم يهود، به گذشت، انسان دوستی و مروت   را تسليم کند و آن

نظر يهود را به خود جلب . رحم، نه يک منجی پر عطوفت عنوان يک نظامی بی شک شهرت کورش به بی! بدل شود
 .کرده است
کند و او را چون انبيای يهود، طرف خطاب خدا قرار  ی که تورات از کورش با عنوان مسيح خويش میباور تجليل

ها اگر ادعای تورات را در معرفی کورش  آن. دهد، برای گروهی از مورخان، مشکل بزرگی ايجاد کرده است می
 -دانند   کورش را مبلغ دين زرتشت می که-گاه ادعاهای ديگر آنان   عنوان پيک و رسول برگزيده يهوه بپذيرند، آن به

: شويم با سه کورش آشنا می. شود و با توجه به تنها سندی که از کورش يعنی گل نبشته بابل به دست داريم باطل می
، کورش برگزيدة »يس بو مری«کورش يهودی به تصديق تورات، کورش زردشتی به گواهی مورخانی همچون 

 . گل نبشته خود اومردوک خدای بزرگ بابل به گواهی
اش در بابل به  شناسيم و افتخار و پشتگرمی اکنون آيا ممکن است کورش که برای او هيچ تعلق مذهبی معينی نمی

است، در همان سال نخست برآمدن امپراتوری، بدون هيچ داد و ستد قبلی، ناگهان از خدای تورات » مردوک و نبو«
  .شان به اسرائيل بازگرداند تا اورشليم را باز سازی کنند های دستور بگيرد که يهوديان را با ثروت

های مادی و عقلی يهود در  خيزد؛ بلکه دستور بازپرداخت سرمايه مسلمًا چنين فرمانی از رأفت انسانی کورش برنمی
 .برکشيدن او است

 اسيران و اموالش را از پس امپراتوری هخامنشيان از هيچ زاده نشد کورش را يهود با امکانات و انديشه ياری داد تا
ناميد؛ زيرا » کورش کبير پادشاه ايران«توان او را  ها را به اورشليم بگشايد و نمی بابل آزاد کند و راه بازگشت آن

 که تنها سند اثبات حضور او در تاريخ -اش  تاريخ، کورش را شاه ايران نشناخته است؛ حتی وی در متن گل نبشته
ای از ايران  کند و ادعايی بر هيچ گوشه  النهرين معرفی می ، يعنی فاتح بين»بل، سومرواکدشاه با« خود را فقط -است 
  .ندارد

 سخن آخر
و » اومستد» «اشميت» «آستروناخ» «گلدزيهر«، »گيرشمن» «اشپولر«روشی را که مورخان يهود از قماش 

اند، تنها به اين قصد  يش تدارک ديدههای خو و پيروانشان برای فرو کردن تاريخ شرق ميانه در نوشته» هرتسفلد«
های  ها با بيان افسانه آن. بوده است که حضور اسباط يهود در ميان مردم آزاده و انديشمند شرق ميانه ديده نشود

های منطقة ما را به جان هم انداخته و چنين وانمود  ترين تمدن ناممکن تاريخی و تدارک اسناد نا معتبر جاعالنه، عمده
های خشونت در رفتارهای وحشيانة  ترين شيوه مانده ها، با اعمال عقب  که آشوريان، عيالميان، بابليان، و مدیاند کرده

 .اند طور دائم به ستيزه با يکديگر مشغول بوده مطلق، به
ن، جا است که مثًال برای کمرنگ کردن اهميت و اعتبار هستی شناسانة آ های مورخان يهود تا آن وسعت اين ياوه بافی

 دستاورد -اند   که در شوش يافته و به قانون نامة حمورابی بابلی شهرت داده-قانون نامة معروف سنگی را 
شوند تا آن متن خردآموز و مدرک مطمئنی  خوانند و با ايجاد اغتشاشی گيج کننده، مانع می  غارتگرانة مردم شوش می

 خوبی معرفی شود، صاحب اصلی خود را بيابد و حد اعتالی کند، به که آشکارا ستيزه و ستم به زيردستان را نفی می
 .های دور آشکار کند  را، در هزاره  در بين مردم شرق ميانه فرهنگ و احترام به مسالمت

های کهن  اند تا اسناد تمدن های قالبی ستيزه، سرکشی، غارت و اسير کشی کوشيده ترين صحنه ها با ايجاد وسيع آن
های بزرگ آشور و بابل و عيالم را به سبب فطرت  ز، تهديد و زورگويی بيااليند و امپراتوریشرق ميانه را به تجاو

های کثيف، ضمن، آغشتن هويت  رايی ها در اين صحنه آ آن! ناپاک و مهاجمشان، مستحق مجازات و انهدام بشمارند
د را مورد تهديد و تجاوز همسايگان عقب بازانه، نه فقط تمدن خو نمايی حقه مردم شرق ميانه به انواع آلودگی با مظلوم

طور کلی هخامنشيان  دانند بلکه تاريخ و تمدن بشری را وامدار ظهور کورش و داريوش و به مانده و کافر خود می
اند که پس از برچيدن حيات و حضور ساکنان وحشی پيشين شرق ميانه، ظاهرًا اين خطه را به مسالمت،  نمايش داده

 .اند و حقوق انسانی آراستهقانونمندی، آزادی 
و امروز با تلقين تمدن درخشان ايران پيش از اسالم با دامن زدن بر احساسات و عواطف و با اتکاء و القای 

کوشند تا شکاف بين  های تاريخی و حقايق بديهی می داشتن واقعيت هويت و با مخفی نگه ناسيوناليستی بی ريشه وبی
 موجب -اند   د تا ايرانيان، اعراب را که گويی تمدن و شاهنشاهی ما را نابود کردهتر کنن ايرانيان و عرب را عميق

 .عقب افتادگی تاريخی خود بدانند
النهرين است؛ اينک که آن  های بين گذرد، از نظر تاريخی دنبالة ستيز کهن يهود با تمدن  چه در خاورميانة کنونی می آن

اين همان ادعايی است که عينًا و با . شود  اسالم و يهود نمايان می کل ستيز بيناند، به ش های کهن به اسالم گرويده تمدن
بار  گذرد و اين   چينی نوين يهودی، در شرق ميانه می اکنون نيز در يک توطئه های واضح تاريخی، هم شباهت

بار به مدد   اين- را بينيم که برابر مأموريت دريافتی از يهوديان، دموکراسی نوين شدة کورشی آمريکاييان را می
 برای مردم افغانستان، فلسطين، عراق و احتماًال -های مدرن اسيران  های ناپالم و شکنجه های کروز و بمب موشک

 برند  ايران به سوقات می
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ها، به شيوه يهوديان و امريکاييان به  های مسلمان را با اين ابزارها و روش تا متجاوزان و آشوبگران و تروريست

زيرا مسلمين امروز همان ميراث برندگان تمدن کهن شرق ميانه و آرايندگان انسان به دانايی ! انديشی وادار کنندآزاد
ها را برای فرمانبردار کردن مردم  اند که تالش جبارانه و دراز مدت يهوديان و همدستان غربی آن و درستی اسالم

های دست کودکان فلسطين نيز  ی نازک و بدساختی، با سنگا شان چون حباب شيشه اند و جبروت منطقه ناکام گذارده
 .در هم شکسته و خرد شده است

قوم يهود در سراسر تاريخ خود، جز از مسير تجاوز و توطئه نگذشته و از زمان داود تاکنون، هرگز در جغرافيايی 
، ايرانيان، سلوکيان يا مسلمين  چه آراميان، کنعانيان، آشوريان، بابليان-متمرکز نبوده است که همسايگان خود را 

 وادار نکرده باشد تا به عنوان تنها و آخرين راه دفاع، به ستيز و در صورت توانايی، محو -اند  نخستين و کنونی بوده
 .کامل آنان اقدام کنند

های سياسی، اقتصادی و  ترين شقاوت نمايی در عين اعمال سخت قانون و ضرورت تاريخی حيات يهود، مظلوم
 .هنگی به همسايگان و حتی ميزبانان و پناه دهندگان خويش بوده استفر

های تسلط داريوش بر ايران و شرق ميانه به ياد ندارد و تمدن آدمی،  تاريخ، حکايتی خونبارتر از حوادث سال
يح تر از کشتار ايرانيان در ماجرای پوريم ثبت نکرده است؛ عيد و روزی که بنا بر سخن صر آورتر و خشن هول

. کنند  تورات، يهوديان با اجازة داريوش و با تصميم و تدارکات پيشين، اقوام ايرانی ساکن اين سرزمين را قتل عام می
ور کرد،   که هستی چند هزارة بوميان ايران را در خون و خرابی غوطه-حساب غير بشری  ماجرای اين کشتار بی

  .شود دام کامل و مطلق پيشينة درخشان ايران کهن شناخته میويژه سبب انه عامل اصلی توقف تمدن شرق ميانه، به
ريزی شده، منظم، ناگهانی و سراسری بوميان ايران، پيش و بيش از همه، به علت  اقدام يهوديان در انهدام برنامه

هبری و ها را حمايت، ر مخالفت و مقابلة وسيع اقوام کهن ايران، با تسلط وحشيان هخامنشی بوده است که يهوديان آن
اند و اين امر از دلبستگی عميق و گستردة اجداد و اعقاب ايرانيان به هستی ديرينة خود حکايت  کرده راهنمايی می

های سند، خالف يهوديان، در همزيستی کامل با همسايگان خويش  کند که برابر الگوی شرقی تمدن دره می
ی دفاع کامل دربرابر هجوم را نداشته و با بهره از امکانات  آمادگ های اقتدارگرا با ساخت نظامی، اند دولت زيسته می

 .اند کرده اطراف، در مسيری طبيعی رشد می
پس از سلطة داريوش بر ايران، ساکنان اين : گويد  متن کتيبة بيستون، سند بی خدشة مستقيم و مطمئنی است که می

اند و در يک اقدام هماهنگ دفاعی  نگذاردهسرزمين با همان امکانات اندک نظامی خود، حتی دمی او را آسوده 
های سراسری و مکرر ساکنان کهن منطقه مقابله کند؛ دفاعی که درست به  وقفه با شورش اند که بی ناگزيرش کرده

رغم تعدد و گستردگی در برابر خشونت ذاتی  های آموزش ديدة نظامی، به سبب فقدان ابزار و امکانات و نخبه
شده است، هنوز متن اين کتيبه  يريت عقلی و تأثير مخرب عوامل نفوذی يهود، شکسته میمتجاوزين هخامنشی، مد

معلوم »  هخامنشی-يهودی «ارزيابی نظامی نشده است تا وسعت پايداری اقوام ايرانی برابر تجاوز خونين و مشترک 
ها، باز هم در آرام و  رين خشونتت رغم توسل به حيوانی کند که داريوش به  شود؛ اما سراسر بيانية بيستون آشکار می

مطيع کردن مردم ايران موفق نبوده است؛ زيرا سراسر سه ستون از پنح ستون متن موجود بر سنگ نبشتة بيستون، 
  النهرين منحصر شده است که بارها برضد او شوريده به شرح تالش او در سرکوب پياپی مردم سراسر ايران و بين

  .اند
شکل بريدن گوش و دماغ، کندن چشم و   که در آن کتيبه به-های مداوم  يوش به اين مقاوتپاسخ خشن و حيوانی دار

 فضای  کند که رذالت داريوش در ساخت  به خوبی معلوم می-بردار کردن سرداران و سران اقوام توصيف شده است 
 .وحشت و عقوبت، جز به نفرت و ايستادگی عمومی ايرانيان نيفزوده است

وماتا را کشتم، مردی به نام آسينه پسر اوپدرمه در عيالم شورش کرد؛ سپس تمام عيالميان شوريدند هنگامی که گئ«
يک مرد بابلی به نام ندين تبيره پسر … و به آسينه پيوستند، آسينه را گرفتند و به نزد من آوردند، من او را کشتم 

من خود به بابل رفتم به خواست اورمزد، هم . شدندتمام بابليان با ندين تبيره همدست . آينايره در بابل شورش کرد
همان زمان که در بابل بودم اين مردم عليه من … بابل و هم ندين تبيره را گرفتم و سپس ندين تبيره را در بابل کشتم 

هايی که مرا  دستور دادم برويد و آن… پارس، عيالم، ماد، آشور، مصر، پارت، مرو، ستغيديان، سکاييان: شوريدند
ها، زبان او را بريدم، يک   بينی، گوش. فرورتی را دستگير کردند و به سوی من آوردند. خواهند درهم بکوبيد نمی
گاه به مقعد او تير فرو کردم و سرانجام در  اش را درآوردم و بر درگاه من بسته شد تا مردم و سپاهيان ببينند و آن چشم

  )های، هخامنشی، ترجمه کتيبة بيستون، گزيدة مختصر شده بهپيير لوکوک، کتي(» درون اکباتان به دارش زدم
ای برای ترساندن، آرام کردن و تسليم مردم شرق ميانه، در کتيبة بيستون نوزده بار  اجرای چنين کارهای وحشيانه

ها و  حاصلی چنين سالخی گاه که بی شود که داريوش برای تاريخ تعريف کرده است؛ اما سرانجام و آن تکرار می
شود؛ چنان که در کتاب استر تورات ضبط است، يهوديان به  ها آشکار می ها نيز به علت وسعت مقاومت وحشيگری

رهبری مردخای، خواهان صدور دستور قتل عام و هجوم ناگهانی به دشمنان خويش در سراسر خطة تصرفی 
 هوديان جا خوش کرده در ميان بوميان شوند و پس از دريافت اين دستور، با شناسايی پيشين، انبوه ي هخامنشيان می
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کارگيری   زنند و با به کشی کامل و قتل عام مردم ايران دست می سراسر ايران مستقيمًا و به شکل گروهی، به نسل

يهوديان هنوز . کنند  وحشيگری بسيار، سرانجام بر دفاع و استقامت ايرانيان، با انهدام زيربنای هستی آنان، غلبه می
جشن » پوريم«عنوان روز سپاسگزاری، روز امحای دشمنان يهود و روز  کشی سراسری و وسيع را، به هم آن نسل

نامند و عجيب  می» ايرانی کشی«بسياری از يهوديان اروپا و امريکا به جای پوريم، اين مراسم را جشن . گيرند می
ا يهوديان در آغاز تسلط هخامنشيان،  است که چر ها، هيچ مورخی از خود نپرسيده است که تا پيش از اين بررسی

اند که اجرای توطئة براندازانة پوريم را برای بقای خود و هخامنشيان، ضروری  چنان مورد نفرت اقوام ايرانی بوده
  !اند؟ ديده

م شان متحد شوند و تما های داد که برای دفاع از خود و خانواده اين فرمان پادشاه به يهوديان تمام شهرها اجازه می«
در سراسر مملکت، يهوديان در شهرهای خود جمع شدند تا به . بدخواهان خود را از هر قومی که باشند، بکشند
کردند در برابرشان  ترسيدند و جرات نمی همة مردم از يهوديان می. کسانی که قصد آزارشان را داشتند، حمله کنند

کردند؛ زيرا  اريان از ترس مردخای به يهوديان کمک میتمام حاکمان و استانداران، مقامات مملکتی و درب. بايستند
روز بر قدرت او  های برجستة دربار بود و در سراسر مملکت شهرت فراوان داشت و روزبه مردخای از شخصيت

ها را از دم شمشير گذرانده  به اين ترتيب يهوديان به دشمنان خود حمله کردند و در سراسر مملکت، آن. شد افزوده می
 )تورات، کتاب استر، باب نهم(» .ندو کشت

دهد که سه قرن پيش از تسلط داريوش و بعد از حملة  تورات و ديگر اسناد تاريخی مورد تأييد يهوديان، گواهی می
های  النصر، پنجاه سال پيش از ظهور داريوش، دسته دست بخت آشوريان به اورشليم و نيز در پی تخريب اورشليم به

وخو، شيوه، سرشت و منش  ها در اين دوران طوالنی مطابق خلق آن. اند  ايران رانده و تبعيد شدهبزرگی از يهوديان به
های کارآمد و کارساز،  ها، نقاط قوت و ضعف و نيز شخصيت هميشگی خود، پيوسته مشغول شناسايی ويژگی

طور  يشه، سازمان دهندگان و بهتوانگران، قهرمانان، دالوران، مديران، توليدگران، استادکاران، صاحبان پيشه و اند
اند که چارچوب، اسکلت و زيربنای استقرار و بقای اقوام بر دوش آنان قرار داشته  هايی بوده کلی اشخاص و خانواده

های اصلی استقامت و استقرار بومی، پس از دريافت  که آشکار است، يهوديان با شناسايی پيشين اين مهره است؛ چنان
های حيات هر قوم و تخريب  ترين مهره شی از سوی داريوش، با برچيدن و حذف اصلیک مجوز تجاوز و نسل

که پس از ماجرای  اند، چنان ها، موجب نابودی و پراکندگی اقوام متعددی در سرزمين ايران شده زيربنای تمدن آن
ها و  ها، جنگل  ته به بلندیهای کوچک گريخ  ها ملت نامدار و صاحب اقتدار و توليدگر ايرانی، جز کلنی پوريم، از ده

ای که هريک شاهدی بر سقوط ناگهانی تمدن ايران کهن  اعماق صحاری و جز صدها و هزاران تل و ويرانة ناشناخته
بينيم و آثار آن تمدن، توليد، هنر و انديشمندی ديرين ايرانيان تا  در زمانی واحد است، نام و اثری به جای مانده نمی

 .و مفقود استظهور اسالم، نامعين 
جای مانده از داريوش، بر بدنة ديوار جنوبی صفة تخت  اينک و فقط از فحوا و براساس متن سه سنگ نوشتة به

آيد که به زمان تسلط  ، برمی)DNa(و بر گور نبشتة او در نقش رستم ) Dse(ای در شوش  بر کتيبه) DPE(جمشيد 
های کمبوجيه و  ور او عليه فرزندان ضد يهود کورش، به نامالنهرين، پس از کودتای مشه داريوش بر ايران و بين

کم و به اعتراف و برابر فهرست ارائه شده از شخص و زبان داريوش، اقوام و بوميانی با اسامی ذيل در   برديا، دست
 زرنکه، ها، کت پتوکه، پارثوا، اوژه، بابيروش، اثوره، اربايه، مودرايه، سپرده، مدی: اند شرق ميانه حضور داشته

کی هيا، اوتا، دهياو، اسه گرته، ادويندوش،  هرايوا، واررنی، سوگود، گندار، ثته گوش، هروواتيش، مکه، اوس
 .ها کوشيا، کرکا، مچپا، پوتايا، داريتی، اکئومچيا، رخج، مريه، باختريش، و سکه

ها در تاريخ و در شرق  نترين دليل حضور آ های داريوش، بزرگ سی و دو ملت موجود در سنگ نبشته اسامی اين
ای به جغرافيايی محدود، بلکه اعتراف به حضور قومی قدرتمند است که داريوش  اين اسامی، نه اشاره. ميانه است

کم اين اقوام، توانايی، قدرت و امکان مقاومت و دفاع از    دست. غلبه بر آنان را تنها به مدد اورمزد ميسر دانسته است
شود؛ اما بعد از  های سياسی داريوش ضروری می اند که ذکرشان در يادداشت  ميزان داشتهاستقالل خويش را به آن

اسامی اين . دهد که بعد از ماجرای پوريم، تاريخ ديگر اثر و يادی از اين اقوام ارائه نمی تر اين داريوش و درست
بينيم و  صة تاريخ حذف شده میها را از عر شود، تمامی آن بوميان کهن ايران در هيچ صحنه و سندی تکرار نمی

فقدان کامل ياد اين اقوام، در اسنادی که ! گذرد شان بر زبانی نمی گاه ذکری از اين مردم و قوم و سرزمين هيچ
دهد که  گويند به دوران اشکانی و ساسانی متعلق است، از برچيده شدن بنيان بوميان ايران کهن به ميزانی خبر می می

گويد که اتحاد ميان خشونت هخامنشی و  اند و از حد توحشی می  ظة تاريخ زدوده شدهگويی به تمامی از حاف
 .گری يهود بر شرق ميانة باستان جاری کرده است توطئه

 -دچار شدند » پوريم« که ايرانيان در توطئة جنايت کارانة - سال از آن مصيبت ملی ٢٥٠٠امروز پس از گذشت 
ها  ها، و ده هايی ها، اسپرده ها، کرکايی ها، مچياها، اکئوفچياها، رخجی کی هيايی اوسیها،  دانيم کته پتوکيايی ديگر نمی

اند، چه ظواهر تمدنی و توانايی تاريخی  زيسته نام ديگر، اشاره به کدام قوم بوده است، در کدام خطة ايران می
اند؟    و در چه صنعت و هنری آوازه داشتهاند اند، پيرو چه دين و خدايی بوده کرده وگو می اند، با چه زبانی گفت داشته
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پروردة خويش، برای  از اين جهت سرنوشتی که يهوديان با کمک بازوی نظامی و خشونتگر هخامنشيان دست
 اند، از  ايرانيان رقم زده

 
هر حال، تر و خونبارتر بوده است؛ زيرا تاريخ به  النهرين بدان دچار شدند، بسی انتقامجويانه سرنوشتی که مردم بين

های آنان را در ذهن نگاه داشته و از محدودة جغرافيايی  شناسد، نشانه ها را می بابليان، آشوريان، سومريان و آرامی
به چه کسان و در چه » مچياها«و » مکاها«کند که مثًال  داند؛ ولی آشکار نمی حيات و حضورشان چيزهايی می

 .کند  اقليمی اشاره می
های آشکار و پنهانی که مورد نظر مراکز و مقامات مسوول در هشتاد سال  ريزی امهبرابر صورت ظاهر و برن
شويم که بازشناسی و بازيافت اين اقوام و بوميان کهن ايران را در  ای ابهام قانع می گذشته بوده است؛ بدون ذره

شناسی،   کسی برای ديريناند و  های اداری قرار نداده دستور کار هيچ مرکز دانشگاهی، مقامات کشوری و سازمان
ای اهميت و اصليت و ارزش قايل نيست و پيدا است مهار اين امور را به نامگذاری، تحليل و  ذره» ها گوش ثته«مثًال 

های گيسو و شکل و  های گردنبند، تعداد طره اند که به شمارش دانه های همان مورخان يهود سپرده نويسی شناسنامه
اند و اگر به  اشکانيان و ساسانيان دروغين، با اطوارهای نمايشی دل آشوب کن بسنده کردههای هخامنشيان  شمايل تاج

ياب، ناگهان مرکز بزرگی از صنعت و هنر و تجمع انديشه  تصادف و در پی تالش حفاران و مکتشفان و بوميان گنج
لی شهری به نام جيرفت کنونی قرار ورزانه را، مثًال در جنوب ايران بيابند، تنها و از آن روی که اين مرکز در حوا

خواهد معلوم کند که اين تمدن   شناسند و کسی قادر نيست و نمی دارد، ناگزير و از سر نادانی، آن را تمدن جيرفت می
های برشمردة داريوش را بر قوم و تمدن خويش داشته و زمان و سبب  يک از نام جيرفت در حيات کهن خويش، کدام

توان گفت که هرکاوش و  بوده است؛ زيرا بدون اندکی ترديد و با يقين کامل و اطمينان مطلق میچه  سقوط هستی آنان
طور مسلم اثبات خواهد کرد که سقوط،  های تاريخی ايران، به  کنکاش دقيق، مطمئن و ملی، در بقايای مخروبه

  !ران برابر و همزمان بوده استالنهرين و اي ها، با زمان ظهور هخامنشيان در بين فروپاشی و انهدام تمامی آن
توزانة خود به بوميان آرام و  توان با اسناد و استنادهای بسيار، مدعی شد که يهوديان در هجوم کينه اينک می
 در ماجرای پوريم و با -اند  ها مخالف بوده  که با تسلط وحشيان هخامنشی و راهبران يهودی آن-طلب ايران  استقال

جوی  گيری کامل، اقوام مسالمت قدام خبيثانه و کثيف نظامی از پيش طراحی شده و در غافلاجازة داريوش، در يک ا
مصيبت، افسوس و مسأله اين جا است که در باور کنونی و . اند بسياری را از مسير تاريخ ايران و شرق ميانه روبيده

نشيان را، در جای بنيانگذاران هستی و ترين بنيان برافکنان هويت ديرين خود، يعنی هخام موجود، ايرانيان اين بزرگ
اند که به همت و پشتکار مشتی مورخ يهود و روشنفکران  ای شده  و تسليم توطئه هويت و تمدن کهن خويش نشانده

  !اند هوش خدمتگزار آنان ممکن شده و به راستی چنان است که گويی بر پای تاريخ شرق ميانه، نعل وارونه کوبيده بی
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