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م١٨/٠١/٢٠١٠                                    رحمت آريا: اهتمام 
                                      
               

  يا افشای» تخت گاه هيچکس« فيلم  مستند
 يکی از بزرگترين جعل های تاريخی در منطقه

   آخربخش
  

  ]پلی برگذشته! ] [ دوازده قرن سکوت[ روی صفحه 
  ] پلی برگذشته! ] [دوازده قرن سکوت[ 

  پور پيرار: تصوير صفحه انترتی 
  

  
  

پس بنابرين اصوال چيزی به نام امپراتوری هخامنشيان در جهان شکل واقعی و عينی نداره يعنی اينکه اگر تخت 
شما در ايران به غير ازتخت . جمشيد يک مجموعه نيمه کاره است پس بايد پرسيد اين امپراتورهاکجا متمرکز ميشدند

  . در ايران بنای نداريد که بتونين بگين که مثال مرکزيت حکومت هخامنشيانه به اونجا منتقل می کننجمشيد 
  

هدف از انجام . در تخت جمشيد ما بايک سلسله تخريب مواجهيم و در کنار آن با يک سلسله ساخت و ساز:  پرسش 
جمشيد شده بوده چون اغلبا احساس ميشه اين کارها يعنی اين تخريب ودر کنار ان و ساخت و سازيهايکه توی تخت 

که فقط مثال بردن ازيک بنای که باعث جعل ميشه ولی ، ما درتخت جمشيد می بينيم که حتی اضافه کردن يک سری 
  . موارد به اين بنا باعث اين جعل شده و دامنه اين جعل را گسترش داده

  
ست و به سعی برمی گرده که دانشگاه های اروپا در اين مبحثيست که بسيار طوالني و ريشه دارا : ناصرپورپيرار

تمام اين کوشش برين به اصطالح مقدمه استوار بوده که ايران . تعويض و جابجايی مبدا تأريخ ايران انجام داده اند
پيش از هخامنشيان فاقد اعتبارهای تمدنی ، توليدی و تجمعی ، هنرو دانش و صنعت و غيره بوده و آنچه که ايرانيان 

پس بنابرين هرچيزيکه حکايت بکنه که در . بايد و ميتوانند بهش  افتخار بکنند تأريخيست که از هخامنشيان آغازميشه 
ايران يک هستی هويتِ  توأم با هنر و صنعت ودانش و تکنيک و قانونگذاری ، يعنی اون واقعيتی که هست و ميشه 

 بخواهد چيزې در خودش داشته باشد بايد آن عاليم محو و حذف هر عالميکه از ايرانِ  پيش از هخامنشيان. اثبات کرد
  . تا بتواندی هخامنشيان به عنوان آغاز تاريخ يک ملتی معرفی بشه. بشه
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ـل اصلی خيلی بنيانی ئاين کاريست که کرده اند و فقط منحصر به تخت جمشيد هم نيست ، در مورد تأريخ ايران مسا
هيم در يک گفتگوی سادهِ  مربوط به يک مستنِد کوتاه يا مشخص در مورد يک تر از اون چيزيست که اينک ما بخوا

ولی آنچه که ميتونيم بگيم اينه که ملت يهود هم مثل هر ملت ديگه ای حق دفاع از خودشه . حوزه مشخص طرح کنيم
 دين وطرفدارانش و اينه که اين ملت و اين قوم و اين]  است[ داشته در اون زمان و هرزمان ديگری ، اونهم يک ملته

پيروانش راه های نادرستی را برای ادامه حيات خودشون انتخاب ميکنن و اين راه های نادرست باعث ميشه که 
انزوای بيشتری نصيب شون بشه در بين مردم جهان ودر بين تمدن وفرهنگ ايرانيان ، اون يک بحث جداييست يکی 

که با التجا به جعل نادرست گويي هويت يک ملتی را . دم ايرانهازين کار های نادرست همين تاريخ سازی برای مر
بد تر از همه اينها بين ملل منطقه ] منحرف کردند/ چيز کردند [ تأريخ يک ملتی را از مسير اصليش. پريشان کردند 

ی درازمتوقف اين پوريم است که تمام هستی منطقه ما وبل جريان پيشرفت انسانی را برای مدتها. اختالف ايجاد کردند
. اين اسکندره که اومد شمارا به اصطالح بخش از تمدن تون را نابود کرد. اما تأريخ نويسی يهودی ميگن نه. ميکونه

بعد تا شما آمديد کمر راست کنيد اين اعراب سوسمار خور بودند که اومدند شما را خوردند هر چې که ساخته بوديد 
ِ  باز تا اومديد شما. باز نابودکردند  تا يک عرض اندام تأريخی يا صنعتی يا فرهنگی يا هنری بکنيد موجِ  سوم

پس ببينيد که اين جرم بزرگ نابودکننده  تمدن . و ترکهابودند که شما را به اين روز انداختند. نابودساِز مغول وارد شد
به اين ترتيب هيچکس از . و هستی منطقه وبل سراسر جهان رايهوديها پخش کردند بين اسکندر، اعراب و مغولها

. اين حيله گري يه . پوريم خبر نداره همه به يونانی ها فحش ميدن ، يا به اعراب فحش ميدن، يا به ترکها فحش ميدن
اين نشون ميده که اين ملت حتی انديشمندانشان ، خردمندانشان حاضر نيستند يک روشِ  درسِت برخورد فرهنگی ، 

  . اين محتاج محاکمه است. اين جداسری يه. ارنش يا با تمدن پيش بگيرندتأريخي اقتصادی سياسي با همجو
 

  !تختگاه هيچ کس ؟
  

 
 

  ـه شده درئبرمبنای منابع و مدارک ارا
  »تأملی در بنيان تأریخ ایران« مجموعه کتاب های 
  »نشر کارنگ«منتشر شده توسط 

  »حق وصبر« و سلسله مقاالت موجود در پایگاه انترتی 
  ار ناصرپو رپيرار پيرارهمگی از آث

  
  مجتبی غفوری: تهيه کننده و کارگردان 

com.Muji_Jimi@Yahoo 
  اندونزی
  آرش شيروانی: فلمبردار
  مالزی

  حسن تقوی و حسن کريمی:دستياران فلمبردار 
  کامبوج
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  مجتبی غفوری: تدوين 
  چين

  رفرزاد واحدی ف: مديرتوليد 
  هند

  عليرضا اسماعيلی و محمد شافوری: گروه توليد 
  ترکيه

  هست: موسيقی 
  ] بين النهرين[ عراق 

  عليرضا بوالحسنی: انيميشن 
  سوريه

  مجتبی غفوری: متن 
  اردن
  ـیئحسن هما: گفتار
  لبنان

  مبثم غفوری: امور فنی 
  مصر

  احمد مقدم و کورش نجمی: تدارکات 
  يونان

   حسين نوریقاسم رنجبر و: حمل و نقل 
  ايتاليا

  .ش.  هـ ١٣٨۵: زمان فلمبرداری 
  مکزيک

  :ارتباط با ناصرپو رپيرار پيرار 
A: TelFax : ٤٩ ٢٠ ٤٩ ٦٦ -٠٢١ 

B: Pirna٤٤@ Yahoo.com 
com.Blogfa.Naria.www://http 
com.Blogfa.Narialinks.www://http 

 
  :ارتباط با نشرکارنگ

A: TelFax: ٦١٨٣ ٤٠ ٦٦-٠٢١ 
B:Info@KarangBooks.com 

com.KarangBooks.www://http  
 

  : صدای ناصرپورپيرار روی صحفه 
  

  !ـل جدی تره ئمسا
  
 
  

  پايان
  

  :يادداشت
 Documentary film اين فلم مستند تاريخی به بخش آ، گ، او، تی  وی صفحۀ تحليل ها تحت عنوان  برای ديدن

  
  
  
 
  


