
 !تجاوز فرهنگي و عدم آگاهي
 

  با جمهوری اسالمی سرنگونی آنمی خواهند با تمرکز در مبارزه مستقيمبسيارکسانی هستند که به حساب خود 
در حاليکه می بينيم هر کتابی .  به بعد موکول نمود بايستی اينان معتقدند که کار های ديگر را.را تسريع بکنند

يا گفته ام ميگيرد، هر نشريه ويا تارنمائی باز ميشود و هر مطلبی نوشته منتشر می شود، هر مصاحبه ای انج
در جهت بقای جمهوری اسالمی و در جهت همه و همه می شود از سوی گروه بخصوصی حمايت می شود 

  .نابودی فرهنگ ، خط ، زبان و ارزش های ملی ما طراحی شده اشت
 

ا، کدبان هومر آبراميان، مهدی شمشيری، دکتر جالل متينی، اگر امروز کسانی مثل استاد دکتر شجاع الدين شف
 هوشنگ معين زاده ها فرصت نيابند و مطالب آنها بازگو نشود وکدبان و کدبانو مهرا ملکی يا نگارنده ای مثل 

 به دست جوانان ما نرسد ديگر در نبود اين افراد کسی نخواهد بود تا بتواند به نجات از سوی کسانی مثل ما
اگر امروز واژه های ايرانی را بکار نگيريم و اگر امروز گاهنامه ايرانی را رايج . بپردازدگ و مقدسات ما فرهن

ن ونکنيم، اگر امروز گوشه های تاريخ را بيان نکنيم و اشتباهات را ياد آور نشويم چطور می توان در آينده بد
ابزار های کار را از دست مردم بگيرم و همه اگر امروز . در دست داشتن داده های مستند به نجات ميهن رفت

 را نابودکنيم با چه وسيله ای می خواهيم کار را انجام دهيم؟؟
 

آنچه به ايران هجوم آورده با طرح و توطئه نابودی ارزش ها، ثروت ها، فرهنگ، زبان و خط ما ايرانيان بوده 
ين جبهه ها بطور مساوی و در هر جهت و مبارزه ما هم در همه ابايستی وعامل آنهم جمهوری اسالمی است 
 .جبهه ای که رژيم باز می کند باشد

 
بطور نمونه بهرام مشيری مطالبی می گويد که اگر امروز به آنها جواب داده نشود تمام گفتار و نوشته های او 

ه بسيار  کسانيکيکی ديگر از. مورد استناد قرار خواهد گرفتدر آينده در تارنما ها و کتاب و مجله ها 
 .مرموزانه پيشرفت هم کرده است و کسی به او توجه نکرده حسن عباسی يا سياوش اوستا است

 
سياوش اوستا گرچه در برخی موارد مطالبی می نويسد که بنظر درست می آيد ولی ميدانيم بيشترمطالب او  

همانطور بخوبی . ستجهت دار است و به منظور های ويژه ای برای بهره برداری های بعدی تنظيم شده ا
آشکار است حتا نام خود را از حسن عباسی به سياوش اوستا تغيير داده است تا برحسب مورد از هر دو نام 

 . چه بسا که استفاده هم کرده و شوربختانه گروهی هم با طناب او به چاه آويزان شده اند.استفاده کند
 
آتشکده زرتشتی  ه کعبه نوشته شده است که کعبه يکدر باره گذشت) اوستا(يکی از کتاب های حسن عباسی در

آن را بتخانه می کنند و بعدها توسط محمد قبله  بوده است و پس از کوتاهی دست ايرانيان از مکه قريشيان
را در اين می داند که شخصی به نام عمروبن لحی که راهزنی شجاع » اهللا« مسلمانان می شود، همچنين ريشه 

خوانده  » لحی خانه«يعنی »  بيت اللح«داده و بدين روی کعبه  رکز فرماندهی خود قراربوده است کعبه را م
  . است» اللح«اهللا همان شکل دگرگون يافته  شده است و

 
آنچه در پژوهش ها و خوانده هائی در اين باره آمده است براحتی می توان دريافت که سياوش اوستا در نوشته 

اگر کسی متوجه نيست و با به به و چه چه . ه کتاب های اورا بی ارزش می کندهای خود بسيار غلط ها دارد ک
  - چو بينی که نابينا و چاه است –اورا بزرگ کرده اند مسلما کاری غلطی است 

 
 سالها پيش از محمد، خيلی پيش از او،  سال ها پيش از آن، تقريبا تمام کسانی  آنچه در پژوهش ها آمده است؛

ان شده اند از قبايلی تشکيل شده اند که اجداد آنها از يمن يعنی سرزمين آباء اجدادی خود به که ساکن عربست
ميدانيم ظاهرا شخصی در آغاز زبان عربی را به وجود آورده و به آن زبان سخن گفته . آن خطه آمده اند

 .  نام داشته است که جد اعالی او از اعراب يمن بوده اند»يعرب بن قحطان«
 

ندان و فرزند زادگان اين شخص قبايل و طوايف متعددی منشعب شده که گويا پادشاهان سيائی و حميری از فرز
 . يمن نيز از همين طوايف بوده اند

 



يکی از فرزند زادگان قحطان قبيله .  بشمار آورده اند»قحطانی«پيش از ظهور اسالم تقريبا تمام قبايل خود را 
 می »يعرب بن قحطان«که معتقد بوده اند که جد اعالی آنان به شخصی بنام   ،»بنی طی«ای بوجود آورده بنام 

 معروف است که آنها هم معتقدند جد آنان به »بنی کعب«قبيله ديگری که در اين سرزمين بوده به . رسيده است
 .  استمی رسيده» يعرب بن قحطان«
 

 چهارم از يعرب بن قحطان بوده منشعب  که پشت»زيد«طبق شجره نامه هائی که در دست است هردو قبايل از 
 . شده اند

 
پادشاهان حميری يمن و نيز پادشاهان دو کشور کوچک حيره و غسان که به ترتيب در محل عراق امروز و 
شام امروز بوده تحت حمايت و نظارت شاهان ساسانی و امپراتوری روم يا بيزانس تشکيل شده بود خود را از 

 » ازد«   می دانستند که اگر به شجره نامه آنان نگاه کنيم» ازد«ه و از فرزندان عموزادگان يک ديگر دانست
 : است به اين ترتيب»يعرب بن قحطان«نواده هشتم از 
    نيت            مالک         زيد            کهالن           سبا            يشحب           يعرب بن قحطان

 . ازد          غوث               
 ميدانسته اند به اين امر »ازد« يمنی که خود را منتشعب از ربه اين جهت آن عده از طوايف و قبايل مهاج
 ده فرزند داشته و هرکدام قبايل و طوايف ديگری را »  ازد«افتخار می کرده اند و چون مشهور است که 

 .  افتخار کرده اندبه اوشاره و ا»ازد« به  در شجره نامه های خودتکشيل داده اند همگی
 

چون اين قبايل با گذشت زمان با مهاجران يهودی آن عصر و داستان های خلقت آدم و اسامی فرزندان و 
طبق فرزندزادگان وی تا نوح آگاهی هائی بدست می آورند کم کم اين مورد بين مردم شايع می شود که 

 »يام« ، »سام« و بايد حتما به يکی از سه پسر نوح يعنی  بوجود آمده اند» آدم«همه از يک  مندرجات تورات
 و مسلمانان مدعی  شده اند که نسبت خود آنان بايد قاعدتا به سام منتهی گرددمدعی برسند و نيز »يافث«يا 

 . هستند که نسل آنها به ابراهيم می رسد
 

  :  می رسيده»سام بن نوح«به  که نسبش به شرح زير »يقطان«طبق روايات تورات شخصی وجود داشته بنام 
  يقطان           عامر           شالح           ارفکشاد        سام           نوح

 
از اينرو بزرگان قبيله های قحطانی با کمک گرفتن از پيشوايان يهودی که همواره در صدد واقعيت دادن به 

 در آن بوده و هستند به ناگاه کشف کرده اند که مندرج داستان های ساختگی تورات از جمله نسبنامه 
می باشد و به اين ترتيب شجره نامه خود را تا حضرت آدم تکميل   »يقطان« جد اعالی آنان همان » قحطان«

 . !!! نموده اند
 

تمام شواهد و دالئل موجود نشان می دهد که تا زمان ظهور اسالم هرگز حتی يکنفر در سرتاسر عربستان خود 
 فقط بدليل ارتباط از نسل اسماعيل پسر ابراهيم نميدانست و کوچکترين تصوری هم در اين مورد نداشته استرا 

 .محمد با يهوديان و کپی برداری از دين يهود محمد هم بر آن شده تا نسب خود را به نوح و ابراهيم نسبت دهد
 

تنی بر اين است که اهالی مکه در دوران قبل با اين ترتيب مطالبی که در تاريخ های اسالمی نوشته شده است مب
از اسالم اسماعيل را جد اعالی خود ميدانسته اند و به اين امر افتخار می کردند در حاليکه ما می بينيم تا پيش 

 .  وجود ندارد نشانیاز اسالم از نام اسماعيل و ابراهيم در شجره نامه های اعراب مهاجر به مکه
 

اوليه مکه را از بوميان عربستان و يا از مهاجران قديمی يمن می دانند که نام مورخان اسالمی ساکنان 
 در ميان آنها ديده می شود حال اينکه ساکنان مذکور در زمان خود ويا پس از آن اين نام را داشته » عمالقه«

ن مکه را به قتل  ساکنا»بنی قطورا« و »بنی جرهم«اند چنين آمده است؛ دو طايفه از مهاجران يمنی به اسامی 
 هردو خود را از فرزندان ،»بنی قطورا« و »بنی جرهم« دو طايفه ن اي. رسانده بجای آنان نشسته اند

 به مکه می آوردند در  مهاجران ديگر و عمو زاده های يک ديگر می دانسته اند و از کاال هائی که»قحطان«
ن يا بهای کاال را به عنوان عوارض يا ماليات به اين آن منطقه بسيار نفوذ يافتند زيرا هر کاروانی ده درصد وز

 . پرداخت می کرد ها قبيله
 



 و »بنی جرهم«آمده است نفوذ  پيش از اسالم و اسالم را گويش می کند اوليهتاريخ هائی که مهاجرت قبايل در 
و با نشانی هائی که از اين دو منطقه داده اند .  به ترتيب در باال و پائين مکه زياد بوده است»بنی قطورا«

 در مشرق مکه امروز و منظور از پائين طرف کوه »قعيقيان«چنين گمان می رود که منظور از باال طرف کوه 
 .  در مغرب آن شهر بوده است»ابو قبيس«
 

در حرکت بوده اند از اين جهت می   جنوبوشمال در دو جهت جاری کاروانهای تبيشتر با اين ترتيب چون 
 . دند از اين کاروانها عوارض دريافت کننخواستند که هردو قبيله بطور مساوی بتوان

 
 بوده رئيس طايفه »مضاض بن عمرو« که در اين زمان شخصی با نام »بنی جرهم«نوشته اند رئيس طايفه 

پس از استقرار اين دو طايفه در مکه   قتل رسانده و اين بعنوان اوليل قتل  را به»سميدع« بنام »بنی قطورا«
 . شناخته شده است

 
 و »خزرج« و »اوس«تعدادی از مورخان اسالمی نيز به تعدادی از قبايل بزرگ عرب از جمله دو قبيله 

 رسيده خبر داده  می»قحطان« که جداعالی آنان به »عمروبن عامر« را از فرزندان »خزاعه«همچنين قبيله 
 : شجره نامه عمرو بن عامر به شرح زير است.  اند

که        عمرو          عامر          حارثه            امرالقيس            ثعلبه        غسان =  مازن         ازد 
             حارثه دان ثعلبه داشته است از فرزن،و ثعلبه حارثه) ربيعه(اين شخص دو فرزند بنام حزاعه حارثه 

 . اوس و خزرج در تاريخ ها ياد شده است        
 

 بوده و »مارب« و محل سکونت اوليه آنان در »ازد«به عبارت ديگر اکثر قبايل مهاجر نسبتشان به 
  . صورت گرفته است»عمروبن عامر«مهاجرتشان به داخل عربستان مقارن يا مدت کوتاهی بعد از مهاجرت 

 
خورشيد را می پرستيدند و بعالوه پرستش ) در يمن(ر مورد دين اوليه مهاجران آمده است که مردم مارب د

 .  طرفداران زيادی داشته است»يمن« و ساير نقاط »مارب«ستارگان در 
 

 درهرکجا که سکونت اختيار کرده اند معبد و پرستشگاهی برای خورشيد و »ازدی«اين طوايف مشهور به 
 »ازد« يعنی آن گروهی که از »خزاعه«ورد پرستش خود بنا کرده اند بنابر اين روسای طايفه  منستارگا

 در نزديک مکه ساکن شده و تصميم به احداث محلی گرفته اند تا در آن »مرالظهران«سرچشمه گرفته اند در 
 مکه بوجود آمده در واقع کعبه که در. بر طبق عقيده و رسوم خود به پرستش خورشيد و ستارگان بپردازند

 می شدند به ميزان توانائی خود و اعتقادات خود در احداث آن »ازد«هريک از افراد اين طايفه ها که مربوط به 
 . شرکت داشته اند

 
 يا پسرش »عمرو بن خزيمه« به نام »ازدی«بطوری که اشاره شده است رئيس يکی از همين طوايف مهاجر 

ر پرستشگاه جديد را با ديواری محسور کرده و آن را بصورت وداشته اند د اقامت »تهامه« که در »عام«بنام 
 تبديل شده »بيت اهللا الحرام«خانه ای در آورده اند که بعدا بيت الحرام نام گرفته و اين نام بعد از اسالم به 

 ديوار کعبه بدين ترتيب هرگاه نوح و ابراهيم و اسماعيل هم وجود خارجی داشته اند روحشان از ساختن . است
 و اسناد باستانی که در دست است نشانی از موسی، نوح، ابراهيم  آگاهی نداشته است و بموجب شرح زندگی

هرگز و بوده ن موجود  در اطراف مکه ويا در عربستان از آناناثری  تا ظهور اسالم و اسماعيل يافت نمی شود 
 . گذارشان به صحرای عربستان نيافتاده

 
ميخواسته اند واقعيت مسلمی را که برخالف شرع و  يم مورخان اسالمی بهر ترتيب شده هرگاه بطوری که ميدان

يا مندرجات قرآن بوده است را شرح دهند از ترس تکفير و اعدام و يا حد اقل متهم شدن به بی دينی آنرا از 
 ... !! قول جمعی مجهول نقل کرده اند

 
نام د ب دارای نوه ای بو»لحی« بنام «خزاعه« در قبيله »ازد«بطوريکه در تاريخ ها آمده؛ يکی از پسران 

.  ويا حد اقل يکی از روسای آن بشمار ميرفته است»خزاعه« که در عهد خود رئيس قبيله »عمرو«
اين جمله در کتاب سيرت " ( بت پرستيده استستاندرعرببار  بوده است که اول  کسی آن»عمروبن لحی«"

 ). ت آمده اس١٠٠رسول اهللا برگ 
 



 شام که چشمه ای در » بلقاء«در داستان ها آمده که عمرو به بيماری دهشتناکی دچار شد و باو گفتند اگر به 
آنجا هست بروی آب گرمی است که اگر شستشو کنی بهبود خواهی يافت پس بدانجا رفت و در آن چشمه حمام 

 را می پرستيدند پرسيد اينها چيستند گفتند به انیــتــُ را ديد که ب»بلقاء«کرد و بهبود يافت در آنجا اهالی 
 از آنها درخواست کرد که به او  .شفاعت آنها طلب باران می کنيم و با توسل به آنان بر دشمن چيره می شويم

. و در پيرامون کعبه نصب کرد. ت هائی چند ببخشند و بخشودند و آن بت ها را وی با خود به مکه آوردـُهم ب
 ) ابو منذر هشام بن محمد کلبی ترجمه سيد محمد رضا جاللی نائينی  کتاب االصنام( 
 

 آنهاظاهرا تعداد اين بت ها پنج بوده که بشکل عروسک های کوچکی بوده اند که امکان حمل داشته است و به 
 .نهاده اند» نسر«، »يعوق«، »يفوث«، »ود«، »سواع«  نام

  
 .  بوده است»مدرکه« پسر »لهذي«ام کرد خستين کسی که پرستش اين اصنندر تواريخ آمده 

 خود ديهی از ديه های مدينه آن را جای »عيني« از سرزمين »رهاط« را به خدائی گرفتند و در »سواع«اينان "
» هذيل«پسر » سعد«پسر » تميم«پسر » حارث«که او را » هذيل«را به مردی از قبيله » سواع    «...دادند 
 " می گفتند واگذاشتند» مضر«ر پس» الياس«پسر » مدرکه«پسر 

 
 . اين داستان منطقی و مستند و به احتمال واقعی که در مورد شيوع بت پرستی در اسناد تاريخی آمده است

 
درحاليکه کسانی مثل سياوش اوستا که نه عربی را می داند و نه ترجمه و نه فرانسه را امروز با پخش و 

می کند که " قرآن سروده ای به سبک پارسی" کتاب هائی بنام پروپاگاندا صاحب تارنما هائی می شود و
سرتاسر پر از غلط های امالئی، انشائی و تاريخی است و همه مطالب خود را به زرتشت می چسباند او يک 

 . نيت بيشتر ندارد و نابودی فرهنگ ايران است و بس
 

ام اصول تاريخی و همه بخش ها و يک انسان ممکن است خطا بکند ولی اگر اين خطا در همه خطوط و تم
نوشته ها و کتابهايش تکرار شود ديگر به آن اشتباه نمی گويند و قصد و عمدی در آن است که در گذشته 

سکوت ) جز احمدکسروی( و آنانی که حقيقت تاريخ را می دانستند دمزدوران بيگانه با تاريخ ما انجام داده ان
نکردن با اين تحريف ها نه تنها ميدان را برای کسانی مثل قاتالن احمد کرده اند و با بيان نکردن و مبارزه 

کسری باز گذاشته اند بلکه موجباتی فراهم آورده اند که مردم ايران در نا آگاهی تمام با جرثومه های فسادی 
 ..مثل خمينی لبيک بيگويند

 
وری اسالمی بکنيم بار ديگر در آينده با اگر امروز هم اين افراد اصرار دارند مبارزه را فقط و فقط متوجه جمه

آنانی که فقط يک سويه به قضيه نگاه می کنند . بی خبری به حريم و خانه های شخصی ما هم تجاوز خواهد شد
و جوانب را نمی سنجند بجز باز گذاشتن دست جمهوری اسالمی در جبهه های ديگری که باز کرده است خدمت 

 .ديگری نمی کنند
 
 ک-ح
 

يه قسمت های تاريخی از کتاب شرحال و زندگانی محمد نگارش شميم الرشديه با کوشش نادر کوشا برای ته
 اينجا کليک کنيدبرايی خريد کتاب به . استفاده شده است

asp.books/org.earsy1400.www://http  
 

 ... به معنی پذيرش شکست و زبونی پس از حمله اعراب است) شمسیهجری (استفاده از تاريخ 
 Tir  2546  Friday, 13-Jul-07  22  =     ******          ٢٠٠٧   جــوالی١٣  =  ٢٥٤٦  تيـــر    ٢٢  شيد ناهيد 

 To Medina 539 years BC, 1160 years prior to the    .سال پيش از فرار خفت انگيز از مکه به مدينه ١١٦٠ ميالدسال پيش از   ٥٣٩
deceptive escape from Mecca 

 This date effective Farvardin 2545 will be updated in every    تا زمانی که هر ايرانی... هرروز تازه خواهد شد٢٥٤٥اين تاريخ از فروردين 
e-mail … 
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 until such time that every Iranian uses it      ..را جايگزين تاريخ ننگين عرب بکند
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