
 هزار سال دارد ١٠بی هنران بدانند ايران تمدنی بيش از  

سال دارم و پنجاه سال در راه سر فرازی و سر بلندی خاک پاک ايران و ملت فرزانه ايران  ٧٠خاکسار؛ عبدالعظيم رضايی که 
يدانم؛ زبانم به گفتن گام برداشته و در اين راه از هيچ کوششی فروگذار نکرده ام خودم را خاک زيرپای هر ايرانی فرهيخته م

ايران و ملت ايران قلمم به نوشتن ايران و توده ايرانی؛ انديشه ام ايران؛ گفتارم ايران و کردارم ايرانی است. چندی است که  
از فردی که از ملت و تاريخ و فرهنگ ايران بيگانه است و هيچگونه هنر و خردی در فرهنگ و تمدن و تاريخ ايران ندارد 

يخ نگاری گام نهاده و خاک اين مرز و بوم و ملت آن را با نا بخردی هرچه بيشتر پايمال می کند و شگفت آور به پهنه تار
آنکه برخی از نا بخردان ديگر از اين فرد قدردانی و سپاسگذاری می کنند و به او ارج می نهند که خوشبختانه فرهيختگانی 

 ١٣٧٨سخ هايی دندان شکن به او داده اند و خود من هم در فروردين چون آقای جهانشاهی و سر کار خانم پريسا جعفری پا
در روزنامه (آفتاب امروز) پاسخی دندان شکن به آن فرد دادم و چاپ هم شد. اينان بدانند؛ ايران تمدنی خيلی بيش از ده هزار 

عزيز طويلی) با خود می گفتم: بنشينم سال دارد .(کتاب به دنبال روشنايی يا تاريخ تمدن سه هزار ساله ايران ؛ نوشته استاد 
و صبر پيش گيرم دنباله کار خويش گيرم؛ ولی ديدم هفته نامه شما بيش از اندازه بی{...} را بزرگ می کند. پس بر آن شدم 

 که ناگزير پاسخ گفته های آنها را بدهم (چو ايران نباشد تن من مباد ).

و آريايی بودن آنها بپردازم؛ کوتاه سخنی درباره پيدايش واژه ايران؛ نامی  پيش از آنکه به گفتگو درباره جستار هخامنشيان
که بر سرزمين کهن سال ما گذاشته شده می گوييم: بايد دانست اين واژه بسيار کهن است و همانند خود آريايی ها زندگی بس 

معنای آزاده و نجيب است به کار می رفته و  درازی دارد و در زبانهای هندوايرانی به شکل (ايريه) و (آريه) و (اريه) که به  
نامی است که هندوها و ايرانيان باستان به خود می دادند. در سنگ نوشته های هخامنشی (آريانام)؛ (ايران) و آريان و در 

 شاهنامه استاد سخن روانشاد فردوسی(ايران) آمده است. در سنگ نوشته های هخامنشی؛ داريوش خود را آريايی می خواند
و نيای پنجم داريوش؛ (آريارمنا) نام داشته است (برای آگاهی بيشتر بنگريد به تاريخ ده هزار ساله ايران؛ جلد يکم نوشته 

جلدی؛ جلدهای يکم و چهارم و پنجم نوشته نگارنده) و اينک می پردازم به تاريخ فرهنگ  ١٢نگارنده و گنجينه تاريخ ايران 
 و تمدن ايرانيان.

نويسنده و پژوهشگر نامور انگليسی می نويسد: (در پيمايش بررسی ها و کاوش های باستان چارلز برلی تز 
 شناسان؛ ديرينگی برخی از ابزار آغازين بشری به شرح زير است:

  سال  ١٠٠٠٠٠ابزار دست ساز يافته شده در باختر ايران  -١

 سال ۵۶٣٠٠تبر های دست ساز در ماالوی  -٢

  سا ل  ۴٠٠٠٠س ازکان رودزيا کان مس و بيرون آوردن م -٣

  سال و... ٣٠٠٠٠استخوانها با نشانه های گاهشماری در فرانسه  -۴

سال پيش ابزارشخم زنی(خيش) را پديد آوردند (گنجينه تاريخ ايران؛ جلد يکم) و (تاريخ تمدن  ٧۵٠٠ايرانيان انديشمند در 
ساله دارد (تاريخ  ١٠٠٠٠ورزش باستانی ايران ديرينگی  انتشارات فروهر) ٬سه هزار ساله ايران نوشته استاد عزيز طويلی

هرودت؛ جلد دوم ) ايرانيان باستان تا آنجا که روشن شده به گياه شناسی و درمان بيماران با گياهان پيشينه توجه داشته اند 
ی رودابه مادر سال پيش رو ٨۵٠٠ساله دارد (تاريخ طب در ايران دکتر نجم آبادی ).  "کارسزار" در  ١٠٠٠٠و قدمتی 

رستم تهمتن انجام شد (به وسيله ثريت پزشک نامدار ايران ) و پس از گذشت هزار سال اين عمل سزاريون روی مادر ژول 
سزار قيصر روم به وسيله پزشکان ايرانی انجام شد و با سد افسوس و دريغ که اين کار پر ارج ايرانيان به نام ژول سزار 

رتی که بايستی رستميون ناميده می شد (تاريخ طب در ايران ؛ جلد يکم ؛ دکتر نجم آبادی و (سزاريون ) ناميده شد در صو
  تاريخ پلوتارخوس؛ تاريخ نگار يونانی ).

ايرانيان در پيش به فن شعر گفتن آگاهی داشتند و با سبک ويژه ايرانی شعر می گفتند (گات ها سروده های اشوزرتشت) و 
سال  ٧٠٠٠يران؛ نوشته استاد دکتر رکن الدين همايونفرخ) ايرانيان هوشمند دربيش از (هشت هزارسال شعر پارسی در ا

پيش به فن آب کردن فلز آشنا بودند و کارگاههای ذوب فلزات پيشرفته ای داشتند (کتاب هفت هزار سال فلزکاری در ايران؛ 
سال پيش در  ١٠٠٠٠ی و خانگی بيش از نوشته استاد ؛ دکتر محمد تقی احسانی؛ انتشارات علمی فرهنگی ) ابزار جنگ

لرستان ساخته می شد نگاره های آنها را در جلد يکم گنجينه تاريخ ايران ببينيد و همچنين در تمدن ايران باستان در کتاب 
سال پيش در  ١٢٠٠٠استاد؛ دکتر علی سامی با نگاره آنها نگاه کنيد ) تنديس های شايان ستايش مهری دينان ايران را در 



تاب ميترائيسم يا مهر پرستی در ايران نوشته استاد هاشم رضی و گردونه مهر نوشته دکتر بختورتاش نگاه کنيد جمله ک
سال پيش از زبان و خشور ايران اشوزرتشت  ٨۵٠٠خشته تره اهورهی مزدا به معنی بنام خداوند بخشنده مهربان راکه در 

از آن واال مرد هوشمند ايرانی خدا به يگانگی پذيرفته و راه خوشبختی را روان شد. در اوستا بنگريد و ببينيد چه کسی پيش 
سال پيش  ٨۵٠٠برای نخستين بار چه کسی برای انسان ها پديدار ساخته؟ اشوزرتشت برابر سندها و مدرکهايی فراوان در 

ر زير می آورم: پژوهش های چشم به جهان گشوده و برای نمونه چند تن از دانشمندان يونانی و ايرانی و هندوستانی راد
ميالدی) زير سرپرستی "روبرت بريدوود" باستان شناس نامور  ١٩۵٩خورشيدی ( ١٣٣٨پيش از تاريخ ايران در سالهای 

آمريکايی در کرانه کرمانشاه انجام گرفت ابزار سنگی و تبر دستی مربوط به آشولين يافت شد و بريدوود باراديوکربن 
سال پيدا کرده است (تاريخ تمدن؛ دکتر علی سامی ) (اين سال ها در  ١٠٠٠٠٠سال تا  ٧۵٠٠٠ديرينگی آنها را در مرز 

کتابهای استاد ايرج افشار سيستانی آورده شده است) و بپردازيم به ديرينگی پيدايش اشو زرتشت: گر نبيند به روز و شب پر 
  چشم چشمه آفتاب را چه گناه.

ريخ نگار پر آوازه يونانی که در سده ی پنجم پيش از ميالد می زيست، روزگار نويسنده و تا Xantusاگزان توس     -١
  سال پيش از لشکر کشی خشايار شاه به يونان نوشته است.  ۶٠٠٠زرتشت را 

سال پيش از ميالد می زيسته سخنانی از اگزان  ٢١٠پژوهشگری که در    Lrtus  -Di ogencsديوژنی لر تيوس  -٢
سال پيش از خشايار نوشته وی افزون بر نوشته اگزان توس سخن   ۶٠٠٠زرتشت راهمانند او توس ياد کرده و پيدايش 

  سال پيش از جنگ ترويا ۵٠٠٠ديگر هم از هر مودوروس شاگرد افالتون ياد می کند و بنا به گفته او ، روزگار زرتشت را 
Toroya   . می داند  

به جهان گشوده و کتابی دارد به نام آلکی   پيش از ميالد چشم ۴٢٩اين دانشمند و پژوهشگر نامی در سال  –افالتون  -٣
  سال پيش از مرگ خود نوشته است. ۶٠٠٠بيادس که در آن کس در آن کتاب ، پيدايش زرتشت را 

پس از ميالد زاده شده تاريخی به نام تاريخ طبيعی دارد که در  ٢٣دانشمند بزرگ رومی که در سال  Plinyus پلينيوس  -۴
  پيش از جنگ ترويا نوشته است.  سال ۵٠٠٠زمان زرتشت را  آن کتاب

 ۵٠٠٠پس از ميالد زاده شده ، درکتاب خود می گويد :  ۴۶يا پلوتارک يونانی در سال  Pl utarkhus پلوتارخوس   -۵
ل و نسب سال پيش از افالطون و پنج هزار سال پيش از جنگ ترويا زاده شده است. (برای آگاهی بيشتر بنگريد به کتاب اص

سال پيش و ماه و هفته ها و روز ها و ماه و روزهای هفته آگاهی داشتند. برای  ١۴٠٠٠و ديدنيها ايرانيان انديشمند در 
نمونه پس از گذشت چهارده هزاره سال اکنون اروپائيان و آمريکائيان روزهای هفته ی ايران باستان را به التين در آورده و 

و سه نمونه از آن را ياد آور می شوم. ايرانيان باستان يکشنبه خورشيد روز می گفتند که امروز  که د به نام خود نوشته اند 
شده(سان دی) و دوشنبه را " ماه شيد روز " می گفتند که امروز ( مان دی) شده و.....(بنگريد به تاريخ نوروز و گاهشمار 

هنری وبی سوادی می نويسد واژه های ايرانی از عربی گرفته  نگارنده، نوشته نگارنده، چه اقبال) فردی که با بی ٬ايرانيان
  شده بگوئيد ببينم :"گزيت" ايرانی که در عربی " جزيت" شده، ايرانی است يا عربی؟

سال پيش در ايران ساخته شده و به عربی؟ واژه گنج که هزاران   ١٢٠٠٠" مزگت " به معنی پرستش گاه و خانه خدا که در 
به معنی همراه که در بيش   واژه موبايل  ر ايران بودهوبه عربی "کنز" شده آن هم از عرب گرفته شده؟سال پيش از اسالم د

سال پيش در ايران به اين نام ناميده می شده است زبان ايرانی يا زبان بيگانه؟ دهها هزار واژه ی ديگر عربها و  ١١٠٠٠از 
  اروپائيان از ايرانيان گرفته و به نام خود کرده اند.

ناگزير سخنی کوتاه درباره ی هخامنش برای هم ميهنان می آوريم: هخامنش مردمی فرزانه و آريائی نژاد و از اهل پارسی 
بودند و تمدن درخشان بر پا کردند که تا آن روز و پس از آن کسی نديده و نشنيده است. سنگ نبشته ها و منشور های 

نده شده نمايانگر تمدن و فرهنگ و دانش و بينش هخامنشيان و همه ی کورش و داريوش که بر سر سازمان ملل متحد چسبا
می گويند و شگفت زده می شوند. هخامنشيان کسانی هستند که در تورات مقدس نام آنها به  مردم دنيا بر آن تمدن آفرين

ای ملت ما ايران جای سر نيکی آمده و ستوده شده است و کورش و داريوش را رهاننده بنی اسرائيل ياد آور شده اند آيا بر
افرازی نيست که کتاب آسمانی تورات از شاهان هخامنشی ياد کند؟ اگر خط ميخی را که هخامنشی ها بر سنگها نوشته اند از 

سومريان است بايد دانست که سومريان هم نياکان ما و آريائی نژاد بودند و نه سامی نژاد (در کتاب نياکان سومری ها، 
دی ) در باره ی راد مرد ايرانی فردوسی بزرگ پس از اين سخن خواهم گفت و هم چنين درباره ی نوشتهی دکتر سجا

  هخامنشيان.

 



 

 

در پاسخ يکی از سپاسگزاران دشمنان ايران بايسته است بگوئيم: که بوديم و رواست از دانشمندان تاريخ بپرسيم اکنون 
  کجاييم)

     هر که مهر ميهنش در دل نباشد کافر است

  ين سخن فرموده ی زردتشت پاک و برتر استا 

  هست ايران مادر فرزند ايرانت پدر 

  کوششی کن گر تورا مهر از پدر وز مادر است                                              

    خسروان پيش نياکان تو زانو می زند

  اين گواهم نقشه ی شاپورو نقش قيصر است                                              

  اين همان ملکی است کاندر باستان بينی دراو

  داريوش از مصر تا پنجاب فرمان گستر است                                              

   

  تاريخ نگار، نويسنده پژوهشگر، استاد پيشين تاريخ در دانشگاه -عبدالعظيم رضايی

   ملت فرهيخته ايرانو خاک زير پای 

 

 

ها} تن از دانشمندان و ١٠٠چاشده و صدها {  همانگون که در مقاله پيش گفتيم و در برگ هشتم هفته نامه "اميد جوان "
تلفن به من شادباش گفتند و مرا مورد آفرين قرار دادند. من حتی خواستم  بزرگان فرهيخته ادب و تاريخ ايران به وسيله ی

 شتن نام کسانی که تاريخ ما را خدشه دار می کنند در نوشته ام بياورم:قلم خود را با نو

ايرانيان در روزگاری بسدراز به اين سرزمين پاک گام نهاده و چون در دامنه ی کوه ها نشيمن کردند و دامنه ی کوه را به  
ر که بدبختانه دانسته اند و نتوانسته  زبان خودشان (پهلو) می گفتند خودشان هم به پهلوی نام دار شدند. آقای ناصر پور پيرا

اند بخوانند و درک کنند که می گفتم در ايران باستان جای نيايش و نمازگذاری را "مزکت " می گفتند و اين واژه در عربی به  
 "مسجد" دگرگون شده (لغت نامه ی دهخدا، واره ی مزگت و فرهنگ نفيسی نوشته ی نام اال اطبا و فرهنگ های ديگر) واژه
"مهراب" در واژه نامه ها و بويژه در کتابهای استاد دکتر فريدون جنيدی و استاد هاشم رضی و دهخدا بخوانند و بدانند که 
همين" مهراب" به معنی به " ربخورشيد " و نور و جای پاک و ارجمند بود که به زبانهای سامی راه يافت و در تورات و 

دوباره گفتن ندارم، اين آقا بروند و کتاب " تاريخ طب در ايران پيش از اسالم"  زبان عرب " محراب" نوشته شد. نيازی به
و تاريخ "هرودت " و ديگر کتابهای دانشمندان تاريخ را بنگرد و  ٢٣۴تا  ٢٢٩نوشته دکتر فرزانه نجم آبادی برگ های 

شده يا نه. درباره ديرينگی زايش  سال پيش انجام ٨۵٠٠ببينند که "سزاريون" نخستين بار روی مادر رستم (رودابه) در 
زرتشت بروند و کتابهايی که در مقاله پيش گفتيم بخوانند و بدانند که فردی ملت ستيز و دشمن توده ايران هستند. تاريخ 



ايران از روزگار هخامنشيان نيست بلکه هزاران پيش از هخامنشيان است آقای پورپيرارا. گر نبيند به روز شب پره چشم 
  فتاب را چه گناه ؟ چشمه آ/

 ١۵برای اينکه از تاريخ ايران آگاهی يابيد و بدانيد که تاريخ يعنی چه به کتاب تاريخ حبيب السير نوشته خواند مهر کتاب 
جلدی روضةالصفا نوشته محمدبن خاوند شاه بن خواند و تاريخ مردم؛ ايران پيش از اسالم نوشته استاد دکتر عبدالحسين 

ارسيان اهل کتابند ) نوشته پروفسور رضوی و سدها کتاب تاريخ از دانشمندان بزرگ ايران و جهان و زرين کوب و کتاب (پ
ساله من  ١٠٠٠٠جلدی من نگاه کنيد و اين را هم بدانيد که تاريخ  ١٢جلدی و گنجينه تاريخ ايران  ۴هزارساله  ١٠تاريخ 

سال چاپ و نشر و آبرومند انها را به چاپ می رساند  به چاپ پانزدهم رسيده و ناشری بزرگ و ارجمند و با پيشينه سد
آقای پورپيرارا اين را بدانيد که شما آن توان و سواد آن را نداريد که بتوانيد با گفته ها و نوشته های ناپاک و (اقبال) 

پارسا و دالور ريشخند آميز و ملت ستيز خود؛ اشوزرتشت؛ ابن مقفع؛ ابن مقنع؛ مزدک؛ مازيار؛ مانی و سدها و هزاران 
  ايران را زير پرسش ببريد.

زحمت من برای مقصودی است/ جست و خيز تو بهر ملتمسی است کسانی شما را واداشتند که نام با فر و شکوه ايران را 
خراب کنيد و خود فروشی نماييد. من تاريخ فروش و بيسواد نيستم و خوشبختانه هم انديشان بسياری دارم و پنجاه جلد 

من هم با سند و مدرک هستند. اين شماييد که نابخرد هستيد و خود را به مسخرگی زده ايد و تنها بوده و مورد  کتابهای
درصد واژه های عرب از ايرانيان گرفته شده  ۵٠سرزنش و نکوهش خرد ورزان قرار گرفته ايد. آيا شما می دانيدکه نه تنها 

ان هستند. آقای پورپيرا من درد و رنج شما را می دانم کتابی که شما نوشته ملکه گروهی از اعراب نيز از نژاد و تخمه ايراني
ايد جوکی بيش نيست اين را همه ناشران و نويسندگان می گويند. من پنجاه سال است تاريخ و اديان می نويسم و هيچ يک از 

ايران ستيز و آلوده به ميهن فروشی  کتابهايم به بيش ازشش ماه نکشيده؛ فروخته شده؛ ولی نوشته های شما بسيار ناپاک و
  است. 

درباره گاهشماری و سزاريون و سنگ نوشته های داريوش و کورش و اشوزرتشت به اندازه ای بسنده در همه کتابهايی که   
ايرانيان و بيگانگان نوشته اند و خود من در تاريخ های خودم که از صدها تاريخنگار و پژوهشگر نامور ايرانی؛ رومی؛ 

انی؛ هندی؛ و ديگران سند و مدرک آورده ام. اگر در پندار بيهوده شما؛ ريشخند آميز و کثيف نيست بخوانيد و از تاريخ يون
ايران آگاهی يابيد برای فرزندان اين مرز و بوم بگوييد که سرچشمه و منبع نوشته های شما از کجاست؟ برای من روشن 

د؟. چون من همه سخنان و گفته هايم را با مدرک و سند آورده ام؛ شما هم مدرکی است که از کتابهای لنين و استالين گرفته اي
بياوريد. من دکترا در تاريخ و اديان دارم و روزگاری دراز در دبيرستان ها و دانشگاه ها درس تاريخ و اديان داده ام و هنوز 

چيست؟ آقای پورپيرارا اگر نمی دانيد؛ بدانيد که نه خانه ای دارم نه ماشينی و نه اثاث خانه ای. مدرک دانش آموختگی شما 
  پيامبر گرامی و بزرگوار اسالم ؛ ايرانيان را به دانش و فرهنگ ستوده اند و می فرمايند:

لو کان العلم معلقاً بالثريا لتناوله رجال من الفارس ( اگر دانش در ستاره ثريا باشد تيره عجم به آن دست می يابند) (کتاب 
ترجمه تاريخ نيشابور به نقل از صحيح مسلم؛ برگ سوم  -فارسنامه ابن بلخی -جامع صغير سيوطی -1 بخشل مسندابن حنب

کتاب ضحی االسالم(پرتو اسالم ) نوشته ، احمد امين مصری ،  -ماده فرس) (سفينةالبحار -(يکی از کتابهای صحاح سته )
) هنگامی که پيامبر با فر و شکوه اسالم، 19برگ  کتاب نقش ايران در فرهنگ اسالمی، دکترعلی سامی، – ١٠٩برگ 

درباره ايرانيان، چنين داوری می کنند. برای شما جايی نيست که ايرانيان چنين داوری می کنند، برای شما جايی نيست که 
ازند تا سايرانيان فرزانه و خاک پاک ايران را به باد ريشخند بگيريد. مردمان کشور های جهان حتی برای خود اسطوره مي

شايد برای مليت و نژاد خود جايی بيايند و خودشانرا بشناسانند، ولی شما نجات ايرانيان را زير پرسش برده ايد. چرا؟ از چه 
کسی و کسانی و از چه جايی پول می گيريد که ميهن و ملت ايران را پيمال می کنيد و خوار می نماييد و خود فروشی و 

  مزدوری می کنيد؟ 

  زدی بر سر و  پيشانی خويش  داغ ننگی 

  که به سد آب خزر ها نتوانيش زدود                                       

شما نوشته ايد " ميهن ما" خيلی شگفت آور است که شما از ميهنی دم می زنيد! پس چگونه اين ميهن را به باد ريشخند 
ای من و شما را مردم واالی ايران دانشمند فرهيخته ايران و تازيخ هگرفته ايد و ياوه سرايی را به اوج رسانيده ايد؟ نوشته 

گذاران فرزانه ی ايران داوری می کنند، تا چه پذيرفته شود و چه در ديد آيد. تا سيه روی شود آنکه در آن غش باشد. شما  
تز دکتر علی  –د دکتر محمد مقدم اهخامنشيان را ولگرد و بی سروپا ميدانيد! آيا تاکنون کتابی در باره ی هخامنشيان از است

تز پرفسور عباس پور محمد علی شوشتری ( مهرين ) از استاد عبدالرفيع حقيقت  –از استاد دکتر غالمعلی همايون  –سامی 
از کامل ان اثير و سدها تاريخ نگار و پژوهشگر  -از پروفسور پی. ير بريان –از استاد دکتر عبدالحسين زرين کوب  –رفيع 



را زير پرسش برده ايد!   و بيگانه خوانده ايد؟ روشن و آشکار است که خير؟ شما بزرگوار و دانشمندی چون روانشاد یايران
و با فرو شکوه کرده و بيگانگان به نام اين بزرگوار سرفرازی می نمايند و به او پس   کسی که نام ايران را با سند و مدرک،

ارسال آفرين می گويند و برايش هزاره می گيرند. تا اندازه ای به خود بيايد و زاز هزار سال آفرين می گويند و برايش ه
ببينيد پيش از انقالب چه کاره شده ايد؟ شما می خواهيد اينگونه خود را به مردم بشناسانيد که تنها و تنها تاريخ نويس 

  بودند و هستند .  دشماييد و همه ی تاريخ نگاران فرزانه ی ايران، دروغگو و دروغ نويس و بی سوا

  ۵٠شما اگر فرهنگ فارسی به پهلوی و پهلوی به پارس دکتر فره وشی را بخوانيد آن هنگام خواهيد دانست که دست کم 
واژه های عربی، اروپايی و آمريکايی از ايرانيان گرفته شده است. در پيش از ايرانيان گرفته شده است. در پيش از    درسد

حرف ساخته ميشد در آن روزگار کدام کشور، خط و زبان  ٣٢ن خط دين دبيره داشتيم که با اسال پيش ما ايراني ٨۵٠٠
داشتند؟  آيا خط ميخی از سومريان که نياکان ما بودند پس از هزار سال از خط دين ديره گرفته نشده؟ واژه دوژخ پارسی در 

نشده است؟  آيا    در زبان يهود و عرب پل صراط دباور داشتند و دارن  زبان عرب دوزخ نشده؟ آيا "پل چينونت "  که به
برای پيروان خود  اشو زرتشت  ديگر به وضو دگرگون نشده است؟ به معنی پاکی و پاکيزگی است در زبان های   پادياب که

  ازيد.تگفته تا آن روزگار، ملتی، کشوری و جايی اين نيايش را ميدانست. بس کنيد و تا اين اندازه به ايران و مردم آن ن

شما با اين نوشته های ننگين خود گفته تا آن روز گار، ملتی، کشوری و جايی اين نيايش را می دانست. بس کنيد و تا اين  
  نتازيد. اندازه به ايران و مردم آن

کرده  شما با اين نوشته های ننگين خود در پيشگاه ملت ايران رو سياه هستيد و خواهيد بود. اگر به ياد نداريد و فراموش
  خواهم گفت : ياد دارم و در و در صورتی که بايسته باشد برای ملت   ايد، من به

 کسی که از پدران ننگ داشت نامرد است 

  که مرد را شرف باب مام، نام دهد 

  ز درس حکمت و آداب رفتگان مگس

  که ا ين گسستگی است خواری مدام دهد 

  نسيم صبح که بر سرزمين ما گذرد 

  ، تو را سالم دهدنزخاک پاک نياکا 

   

  خدانگهدار ملت هوشمند ايران باد 

  تاريخ نگار، نويسنده پژوهشگر، استاد پيشين تاريخ در دانشگاه -عبدالعظيم رضايی

  

 

 
  ش کــاويـــــانیــــدرفـ

  
kaviyani.com/-https://derafsh 

kaviyani.com/-derafsh-https://the 



 


