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١٩٩۶می   ٢٧تاريخ ترور   – دکتـــر کورش آريامنش   

 
 

 
 بر گزيده از "کارنامه دکتر کورش آريامنش" 

      ١٩٩۵دسامبر  ۵ايرانی برابر با   ٢٧٠٣آذر ماه   ٢٨٢از پيام ما آزادگان، شماره  
 
 

 

  سخنی با ايران پرستان 
  اگر ايران را دوست داريد، دستها را از آستينها بيرون بکشيد 

 

  

ران پرست پر تالش و پر شور ما، کدبان الف. رفيعی از آلمان نامه ای نوشته اند که به راستی دل هر ايرانی دلباخته اي
سرزمينش را به درد می آورد و از اينهمه بی انگاری خويش که بر روی گنجينه ای از سيم و زر و گوهر نشسته ايم و  

  نمی دانيم، سخت اندوهگين می شود.
  

  ه که رنج درونش از نامه پر شورش نمايان است، می نويسد:اين گران ماي
  

اگر در اين زمينه هر نسکی  "مهر ورزيده هر چه زودتر پاسخ اين پرسش مرا بدهيد که فريادم به آسمان بلند است.
واهم (کتابی) به فارسی يا هر زبان ديگر می دانيد، برايم بفرستيد، روشن است که بی درنگ بهای آنها را برايتان خ

فرستاد، زيرا بايد پاسخ يکی از دوستان آلمانيم را که دانشجوی رشته باستان شناسی است و دارد پايان نامه دکترای 
  خود را می نويسد، بدهم.

  
پژوهش او در باره دانشمندان باستانی هم دوره سغرات، افالتون... می باشد. بر پايه بررسيهايی که او کرده، چنين 

که شهريگری (تمدن) و فرهنگ از اروپا که رم و يونان باشند به ديگر سرزمينهای جهان رفته اند  برداشت نموده است
و اروپا گهواره شهريگری و مادر فرهنگ و دانش جهان است و اينکه شما ايرانيان می گوييد که گهواره شهري گری و 

يک دانشمند ايرانی را در هيچ فرهنگ واژه فرهنگ و دانش جهان، ايران است، دروغی بيش نيست زيرا برای نمونه نام 
  ها و نسک و نوشتار و پژوهشی نخوانده است، ولی ده ها نام دانشمند يونانی، مصری، چينی...را ديده است."
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من به او پاسخ دادم، همانگونه که می دانی تازيان همه نسک خانه های ما را آتش زدند و دانشمندان را کشتند. اينان  
جايی رساندند که هر کس توانايی خواندن و نوشتن داشت، دست بريدند. آنها همه نوشتارهای ارزشمند ددمنشی را به 

  زرتشت و آيين و انديشه ايرانی را نابود کردند و بدين گونه خواستند ما را بی منش و بی گذشته نمايند.
  

در اوج توانايی و نيرومندی می زيست و  او پاسخ داد که همه اينها درست، ولی ايران در زمان ساسانيان، چهارسد سال
با اروپا در پيوند بود، به گومه ای که در نسکها و نوشتارهای دانشمندان آن دوره، همه جا از شاهان و کشورگشايي 

  هايشان نام برده شده است، ولی هيچ جا نام دانشمندی ايرانی به چشم نمی خورد.
  

و نوشتارهايی که سراغ داريد برايم بفرستيد چون او می خواهد در پايا اکنون بر شماست که پاسخ من و او را بدهيد 
  نامه اش بنويسد که ايران دارای شاهان کشورگشا بوده، ولی دانشمند نداشته و اين کشور بويی از فرهنگ نبرده است.

  
  ايران پرست آزاده کدبان الف. رفيعی!

 

  
  ست، دل ما را هم به درد آورد.انامه تان به همان اندازه که شما را اندوهگين کرده 

در باره دوست آلمانی دانشجوی رشته باستان شناسی که در باره شهريگری و فرهنگ ايران هيچ چيز پيدا نکرده، پاسخ 
بسيار ساده است. به او بفرماييد که اگر ما هيچ نداشتيم چگونه فرمان آزادی (حقوق بشر کنونی) کورش بزرگ بر پا 

دادگری نوشيروانی بسته شد؟ چگونه نخستين دانشگاه جهان به نام "گنديشاپور" در خوزستان  گرديد؟ چگونه زنجير
درست شد و بزرگترين دانشمندان در آن به آموزش پرداختند؟ در همان زمانی که ما اين دانشگاه را داشتيم، در رم، 

فرانسه می داند به او يادآوری فرماييد که  وآدمها را جلو ببر و پلنگ و شير می انداختند و پاره پاره می کردند. اگر ا
دوازده پوشينه نسک ارزنده از "امير مهدی بديع" را که در پنج هزار رويه است، بخواند تا ببيند که اين مرد بزرگ 

ايرانپرست چگونه از بنمايه های خود يونانيان و نويسندگان اين کشور بهره گرفته و نوشته است که " ايران، کانون  
و شهريگری جهان بوده است. اين نسکها پر از دستمايه های يونانی است که کسی نگويد ايرانيان از خود  گفرهن

  آفريده اند تا به نادرست خودی نشان دهند!
  

اگر ما هيچ کس را نداشته باشيم، دست کم زرتشت، برزويه پزشک، بزرگمهر... را داشتيم. شما اگر دو پوشينه "گنجينه 
نام يافت می  615نام" پاسداران فرهنگ ايران را داريد، در بخش "هنر و هنرمند، خرد و خردمند، دانش و دانشمند" 

  به ايرانند، که گردآوری شده اند. از تازش تازيان  شود که بيشتر آنها فرزانگان پيش
  

دستمايه های بيگانگان نشان می دهد که بيش از چهارسد نوازنده و خنياگر و رامشگر در دربار "خسرو پرويز"  بودند. 
  تخت جمشيد را دست کدام هنرمندی ساخته است؟ اوستا را کی نوشته است؟ گاتها را کی سروده است؟ 

  
مند و فرزانه و دانشمندی نداشته است، چگونه دانشگاه بر پا کرده، فرمان آزادی آيا می توان گفت کشوری که هنر

(حقوق بشر)  نوشته، از يکتا پرستی سخن گفته، خوبی و بدی يا اهورا و اهريمن و فروغ و روشنايی به نوشتار کشيده 
  است؟ دو تازش بزرگ و اهريمنی اسکندر و تازيان همه چيز ما را نابود کردند.

  
مهدی بديع" با بهره گيری از نوشتارهای يونانيان می نويسد « اسکندر بيش از چندسد بار شتر نسک از ايران به   "امير

يونان برد.» به ايشان بفرماييد که هرچه امروز در دين ترسايی يافت می شود، از ميترايی ايران زمين است که بخشی از 
  آنرا در روزنامه خونده ايد و می خوانيد. 

  
ر کاخ واتيکان، مهرابه ميترايی يافت می شودکه در آنرا برای هميشه بسته اند و هيچ "پاپی" نمی گذارد که کسی در زي

  به آنچه که در آن يافت می شود، دسترسی پيدا کند.
  

اين مهرابه سرشار از نگاره های زيبا و دستورهای مردمی و دانشمندانه ايرانی است. سال گذشته در انگلستان، سوئيس 
و اسپانيا، به سه مهرابه تازه دست يافتند. در سراسر اروپا و در هر گوشه ای نشانه های ميترايی يافت می شوند که 

بيشتر فرتورهای (عکس های) آنها در دست ماست که اميدواريم به زودی بتوانيم به ياری ايرانپرستان آنها را به چاپ 
  برسانيم.

  
می نويسد: زمانی که ايرانيان شهريگری و فرهنگ و شاهنشاهی را پايه گذاری  "ناپلئون" در نامه خود به فتحعليشاه

  کردند، نياکانش در جنگلها و بيابانها به سر می بردند. مگر نياکان او چه کسانی بودند؟ جز روميها و يونانيان بودند؟
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بدبختانه همه چيز را نخست به  روشن است که بايد بپذيريم ما گناهکاريم که به جستجوی بزرگان خويش بر نيامديم و 
سغرات و ارستو و ...بستيم و پس از آن از آن محمد و علی و حسن و حسين...دانستيم و بدين گونه خود را بی منش و  

کيستی (شخصيت) و بی گذشته کرديم  هر چه گفتار نيک و پسنديده ايرانی و از بزرگان و دانشمندان ما می باشند، با 
 م مشتی تازی در آورديم و خود را سرافراز هم ديديم!!دست و دل بازی به نا

  
ميهن پرستان هم در اين تاراج انديشه و سخن، همچنان خاموش نشستند و گواه نابودی نام و نشان بزرگان خود شدند 

و که نفرين بر اينها باد و نفرين بر کسانی که هنوز خاموشند و با بی انگاری بر بدبختی و سياه روزی ايران کهن 
 سربلند، می نگرند. باختر هميشه دشمن ما بوده است و هست و نام و نشان بزرگان ما را دوست ندارد که بياورد.

  
با اين رو نسک (کتاب) "هفت هزار سال فرهنگ و شهريگری و هنر ايران" نوشته "آندره مالرو" بزرگترين نويسنده 

دانستنيها را روشن می کند و به روی می آورد. همين نوشته شده است بسياری از نا  ١٩۶٢فرانسوی که در سال  
دانشمند فرانسوی به شادروان محمد رضا شاه گفت که دستگاه چاپ از آفريده های (اختراعات) هخامنشيان است و 

سالها پيش از گتنبرگ بوده است و اين دستگاه هم اکنون در نمايشگاه باستانی "لوور" پاريس (موزه) در بخش ايران 
  است. 
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