
 

  
سرنيزه و دموکراسی  

  

باستان « بابل» ناميده می شد . اين   است که در گيتا سناسی جهان  همان   «عراق » ناميده می شود   سرزمينی که امروز
(… هيج کس نيست که ،  می داند :   جهان »   تمدن  بزرگترين  خاستگاه «  آن را  همان سر زمينی است که ويل دورانت 

بيحاصل و سوزان ممتد بر ساحل نهر    که اين سر زمين فقير و  بابل قديم نظر کند ، بر خاطرش بگذرد  چون امروز به محل
علم نجوم بوده، و از همين نقطه است که به ترقی علم    و پر ثروت ، و شايد واضع فرات ، روزگاری ، مرکز مدنيتی نيرومند 

علم حساب و فيزيک و فلسفه به   قانون نامه فراهم آمده ، اصول کمک فراوان شده، علم لغت پديد آمده ، نخستين  پزشکی
اطالعات علمی   آنها همه جهان را پر کرده، و پاره ای از يونان آموخته شده ، و داستانهايی به يهوديان رسيده که بوسيله 

- ويل دورانت   اخته است …)معماری به اعراب انتقال يافته ، و از راه ايشان روح خفته ی اروپای قرون وسطی را بيدار س
 ٢۵٩   رويه –پوشنه ی يکم  –تاريخ تمدن    

     النصر (= بخت    نبوکد نصر   فرمانروای زور آوری بنام    سده ی هفتم پيش از ميالد   در
و  کشی، لشگر  د تا از راهزور آور خود کوشي  همتايان و مانند بسياری ديگر از   نشست   بابل  فرمانروايی  اورنگ  بر

يکی از سر  بگرداند ،   سر زمينهای ديگر ، کشور خود را به شکوهی دروغين آراسته   ش و دسترنج مردمچپاول دار
  کشيده شد اسراييل بود.  او به تباهی  بدست سپاهيان آهن پوش    زمينهايی که

يکی پس از ه های فراپويی را ، گام  داود  زگاررو   پايان    تا از زمان بيرون آمدن از مصر  اسراييل   بنی
و      فرزندش سليمان بر تخت پادشاهی نشست  روز تواناتر و پرمايه تر شدند. پس از داود ،   به روز  و  پيمودند     ديگری

و   شهريگری ان سام   با    و مردم خود را پديد آورد    در کشور  هنجار شايسته ای  ، همگان   کار و کوشش   پرتو    در
و   گرديد پيشرفت روز افزون برخوردار   آرامش و   اسراييل از   پادشاهی او  دراز   بساخت . در دوران   آشنا  د همگانیدا

  روزگار خود برافراشت.   سری در ميان ملت های سربلند

يال خود را خ   و برای اينکه نشست، پدر  بر جای    Rehpboam پس از درگذشت سليمان يکی از پسرانش بنام رحبعام 
با  و     همه ی برادران خود را کشت،  خواهان تاج و تخت پادشاهی بودند آسوده بگرداند ،  سوی کسانی که    از

  باد گذاشت.    گذرگاه در   آنچه را که نياکان او با رنج بسيار بدست آورده بودند ،    همه ی  ، کردارها  زشتترين 

کشوری   ،   ، پاره ای در شمال از هم جدا شدند    جو    دو بخش ستيزهبودند به   مبسته ا آن زمان مردمی هبنی اسراييل که ت
کشور يهودا   در جنوب   پاره ای ديگر بود ، و   پديد آوردند که نام يکی از تبارهای دوازده گانه بنی اسراييل    افراييم  بنام 
و فرزندان يک   از يک خاندان ،  هردو برآمده  مين که. مردم اين دو سرزکردند پايتخت خود و اورشليم را      بنياد گذاشتند را 
هر دو گروه    که  آغاز کردند آنچنان شوم   و ستيز ی  پسر سليمان، بجان هم افتادند   زشتکاريهای   بودند ، در پی  نيا 
  دچار سيه روزگاری کرد.    را

و همه ی زر و     تاخت مان داشت ، بر اورشليم اندوخته های سلي  چشم به  که ن مصر ، فرعو در آغاز اين ستيز خانگی 
سو  خانگی هر دو   اين نبرد    زمانی که    به مصر برد.   گرد آورده بود    سيمی را که سليمان در زمان دراز شهرياری خود

ن و بردن چيز ديگری د بجز کشتن و سوختد ديگر همتايان خوبابل که مانن  نبو کد نصر پادشاه ستم پيشه  از پا درانداخت ،   را
ميالد به  پيش از  و پنج    از پادشاهی نياموخته بود، از اين فروپويی روز افزون اسراييل بهره گرفت و در سال شش سد

با ده هزار اورشليم تاخت ، يهوياکين شاه يهودا را به اسيری گرفت و صدقيا را برجای او بر تخت پادشاهی نشانيد و 
فرعون مصر بسته  با تکيه بر پيمانی که با   بود  که دوستدار آزادی شت، پس از چندی صدقيا يهودی به بابل برگ اسير 

به اورشليم برگشت و آن شهر بزرگ را به آتش کشيد ،هيکل   سنگين    بر نبوکد نصر شوريد ، نبوکد نصر با سپاهی  بود
با خود به اسيری   و مردم اورشليم را به بند کشيد و   چشمان پدر کشت ،دقيا را در برابر پسران ص  سليمان را ويران کرد ،

  برد .

بر  اين کاروان بخت    داستان اندوهناک      اسيران بود ، در ميان   خود  که خوش پردازی   چامه سرای
  است: گزارش کرده    چنين      را    گشته

  .بياد صهيون گريستم بابل نشستم و     رودهای   نزد 

  را آويختم،   ساز خود   بر درختان بيد ، که در ميان آنها بود

  خواستند، می   از ما نغمه ،  کشيدند   می   اسيری به    را ما  که  آنان  



  و آنان که ما را تاراج کرده بودند ،

  دلشان ،  خواستند که برای شادی  می

  بسراييم ،  سرودی از سرودهای صهيون را

  خواند؟    در زمين بيگانهخداوند را   سرود   می توان چگونه  

  فراموش کنم ، ترا    اگر     ای اورشليم ،

  دست راست من مهارت خود را فراموش کند ،

  چسبد ،  اگر ترا بياد نياورم ، زبانم به کام

روزهای تيره ترين    رفایبه ژ  خود کامه، زشتکاريهای فرمانروايی    در پی   ملتی سربلند ،   بدين ترتيب
  افکنده شد.  فرو د خو  تاريخ 

  آشنا می کند:  درد جانکاه اين مردم   با    ما را    تا اندازه ای    ارميای نبی  سوگنامه ی

بی  چگونه آنکه در ميان ملتها بزرگ شمرده می شد اينک   نشسته است، (…چگونه شهری که پر از مردمان بود اينک تنها 
چگونه پسران صهيون که با زر  *   است  بيوه زنی نگون بخت   اينک    بودشهر ها  شهبانوی  آنکه  ديده است ، گر ارج 

  شکوه دل انگيز تو کی سر آمد؟ …  صهيون  آه ای دختر    ناب برابر بودند اينک مانند کوزه های گلين بی ارج گرديده اند…

ی بی شير گرديده اند* زبان کودکان شير ند شتر مرغ بياباندختران صهيون مان نيز بچه های خود را شير می دهند ولی  شغاالن
دامن زنان را در صهيون     به کامشان چسبيده، و فرياد رسی نيست * کشتگان شمشير از کشتگان گرسنگی بهترند*  خواره 

ز ير بارهای سنگين او کودکان را در ز جوانان را به سنگهای آسياب بستند  درشهرهای يهودا آلوده کردند *  را  و دوشيزگان
  پای درآوردند …

چرا ما را فراموش کرده     ای يهوه ، خروشی از جگر بر کش ، بگو:   ،   بر خيز  شباهنگام   ، ای اورشليم، ای اورشليم  
  ای؟؟ 

کودکی    اندوه سرای بزرگ ،کمی دورتر از آن   می خروشيد،   ناليد و می  درگيرودار آن روزگار بدفرجام که اسراييل از درد 
نام گرفت ، و اين نامی نبود که فرزندان يعقويب آن را به ارزانی   «مسيح خداوند»    که سپس تر از سوی همين مردمزاده شد 
تاريخ او را ( شاه    که  بويژه اگر آن کس برآمده از خاندان ابراهيم نباشد. اين کودک « کوروش » بود بخشند ،   به کسی

شاهی که نمی توانست اين سوگنامه های برآمده از   ،  ( شاه چهارگوشه ی زمين)،    ه مهر گستر )( شا  ناميد ،  ن)شاها
بنشيند.. به او آموخته بودند که:    آسوده  روان يک ملت از اسب فرو افتاده را بشنود و بر تخت شهرياری خويش  ژرفای 

و (شادی) را برای    (مردم ) آفريد، که   مان آفريد ، که آن آس    ريد ،(اهورا مزدا خدای بزرگی است که اين زمين آف 
  برساند …    (خان شادمانی)  را به     ( مردم)   شهريار اين است که  ..). پس کار  آفريد   (مردم) 

ديد او از    و تنگ بود، ا  ايران با همه ی بزرگی برای  بزرگ» ناميدند،  از هيمن رو او را«     کوروش در ايران نمی گنجيد،
و   ،   ( ايرانيان)    بودند که    ( مردم )   رنج می بردند، همان اندازه فرمانروايان بابل  اسارت   که در بند   يهود اسيران   ،

  .   که ديگر (مردم جهان)  داشتند     بهره     از « خوان شادی»   همان اندازه   به   نيز « مردم بابل» 

و بگفته ی امرسن همه ی مردم از تاجگذاری   رای فرمانروايی آفريده شده اند،گويا ب  نی بود کهکوروش يکی از کسا     (..
شکست خوردگان به بزرگواری رفتار می کرد،   داشت و شاهانه به کار بر می خاست ، با  ايشان شاد می شوند. منشی شاهانه

نيان در باره ی او داستانهای بيشمار گفتی نيست که يونا، پس مايه ی ش  شترفتاری مهربانانه دا  و با دشمنان پيشين خود
  ) . ۴٠٧  رويه –تاريخ تمدن  –ويل دورانت     .   دانسته اند بزرگترين پهلوان جهان»      «  نوشته و او را

جان آزردن و آزردن    يستمندان کشتن زندگی،ز   کشتن   سپاهيانی که می دانستند  با    ،   که آن پارسی بزرگ  چنين بود
آن (     و  گشود ،   بند از پای اسيران يهود ،    بی آنکه خونی بر زمين بريزد  و   لشگر کشيد   بابلسوی   به  ،  مزدا است
  .   گذاشت  يعقوب   فرزندان    خوان   بر  اهورا مزدا برای « مردم » آفريده بود ،   را که     شادی ) 

آيين    گمان می برد که برابر  ،  ايران   سپاهيان  بدستاز گشوده شدن دروازه های کشورش  پس   بابل ،    پادشاه  نبونيد ،
کوروش از کشورگشايانی بود  کشته خواهند شد، ولی  خود و خانواده، و سران سپاهش ، بفرمان کوروش     آن روزگار ،



خوی نيکو بنا اد شهرياری خود را بر بخشندگی و او بني  و را دوست می داشته اند،ا    کشور گشای ديگری  بيش از هر  که
از هيمن رو در جنگ با کوروش مانند کسی نبودند که با نيروی  کرده بود ، دشمنا ن وی از نرمی و گذشت او آگاه بودند، 

از سوختن در   کروزوس را  او  ، نيست جز اينکه بکشد يا کشته شود   چاره ای  و می داند   نوميدی می جنگد
–تاريخ تمدن   -و بزرگش داشت و او را يکی از رايزنان خود کرد) . ويل دورانت   دبخشي   هيزمهای افروخته رهايی   ميان

  ۴٠٨  رويه –پوشنه ی يکم   

او را بدست دژخيمان بسپارد تا سر از  برابر آيين آن روزگار ،    بابل داشت ، بجای اينکه   فرمانده ی سپاه همين رفتار را با 
  .  خود فرا خواند  بخشی از سپاه   فرماندهی به  او را  بسيار  با گراميداشت   ش جدا کنند،پيکر

بر     به نيروی سپاهيسان خونريز،   و    سر نيزه، که دين خود را بزور   نکوشيد    اين شهريار واالتبار ايرانزمين هرگز
  چيره بگرداند :  مردم فرودست 

شاهنشاهی او را فراهم می   و اقوام گوناگونی که اجزای ايی وی آن بود که که برای مللفرمانرو  (.. يکی از پايه های
و می   داشت   دلها آگاهی  شيوه ی فرمانروايی بر از    باور داشت ، اين خود می رساند که کوروش     به آزادی دين آوردند، 

 هر گز شهرها را غارت نمی کرد و نيايشگاهها را که وی   به همين جهت است دولت نيرومند تر است، دانست که دين از 
می نگريست ، و برای نگاهداری   احترام  با ديده ی ملت های شکست خورده   ويران نمی ساخت ، بلکه نسبت به خدايان

نسبت    شاهانه ی او را  مردم بابل برخوردهنگامی که  پرستشگاهها ی خدايان ، از خود ياری مالی نيز می کرد، 
پوشنه ی يکم  –تاريخ تمدن  –ويل دورانت       و خوش آمد گفتند..).به ا   نيايشگاهها و خدايان خود ديدند ، بگرمی  به

  ۴٠٩    رويه

«( مردوک خدای بزرگ او را   ود که نبود…او پادشاهی ب    بيگانه    بابلی ، کوروش هرگز يک پادشاه   اتباع  در چشم  (..
کنار او می رفت). سربازان  و (همچو دوست و همراه در  بابل در پيش گيرد،    داد که راه روانه ساخت) ، او را فرمان

و نبرد او   و خورد     بيشمارش که شمار آنها را چون آبهای دريا نمی توان دانست، در کنار او با سالح پيش می رفتند . بی زد
ترس نداشت ، به   رهانيد . نبونيد شاهی را که از او«مردوک» را گذاشت که به بابل در آيد . او شهر خود بابل را از بدبختی

دست کوروش داد . همه ی مردم بابل ، همه ی سومر و اکد ، سروران و پايوران ، پيش او بزرمين افتادند و از 
  شد ، و فرمان او را به گوش گرفتند ..شادمان شدند . چهره ی آنها روشن     پادشاهيش

تا شهر بابل را از بدبختی برهاند و   (   بشمار آوردند  رستاده ی مردوک) کوروش را (ف     م بابلمرد درست همانگونه که 
مار بش   فرستاده يهوه     را   او اسيران يهود      درست به همان گونه و همراه در کنار او می رفت) .   همچو دوست خود 

 تا بحضور وی امتها را مغلوب سازم و  ه دست راست او را گرفتمک   يعنی کوروش،    «مسيح خويش»   آوردند: ( خداوند به 
ديگر بسته نشود چنين می گويد* که من پيش    و دروازه ها   کمرهای پادشاهان را بگشايم* تا درها بحضور وی مفتوح نمايم

و پشت بندهای آهنين را  را هموار خواهم ساخت * و درهای برنجين را شکسته     ا هموارخراميد و جايهای ن  روی تو خواهم
را بتو خواهم بخشسد تا بدانی که من يهوه که ترا به اسمت خوانده ام خدای   مخفی خواهم بريد * و گنجهای ظلمت و خزاين

می که مرا نشناختی ترا به اسمت خواندم و ملقب اسراييل هستم* بخاطر بنده ی خود يعقوب و برگزيده ی خويش اسراييل هنگا
  باب چهل و پنجم  کتاب اشعياء نبی       ) ساختم… 

مردم بابل را    خدای     ( مردوک )  و هم   خدای اسيران يهود را ارج گذاشت ،   ( يهوه )  هم  منشی شاهانه ،  کوروش با 
(   تا  ارج گذاشت    را    او ( مردوک ) و ( يهوه )  ،  خدايان )   نه (    بود ند ، (مردمان )    آنچه نزد او گرامی بود     ،

بها دادن به ارزشهای اين جهانی بود که هنوز   و ،   دم گرايیهمين مر  ، ارج گذاشته باشد   مردمان ) را
نه از زرتشت نامی بميان  ه او چرا ک   !!.  يا مهری      بود زرتشتی  کوروش   که   با دليری بگويد  نتوانسته  کسی   هم

بود ، اگر در   نگی زيست مردمانچگو   ، نگران  در انديشه ی خدايان باشد   از آنکه  او پيش ..  مهر  نه از و  آورده است 
ن بابليا   و (    يهوديان) اين است که(    برای   گرامی داشته می شوند،    و ( مردوک )   ( يهوه )  او  گفتار و کردار

 در    آنگونه که شايسته ی (مردم) است،    و باشند     مان )شاد  ( (مردم)   …برای اين است که  گرامی داشته شوند    )
و برای همه ی ديگر باشندگان روی آن.    زمين را جشنگاهی بسازند برای خود   و دوستی،    مهر   پرتو

فرمان تاريخی     با نوشتن پانسد و سی و نه پيش از ميالد،  در روز بيست و نهم اکتبر سال  که  بود  چنين   ..
چون مهر گستر به   از زشتی به زيبايی دگرگون کرد:(.. پويش تاريخ را   کوچک گلين،   يک استوانه ی   روی  بر   خود
را بسوی من گردانيد، و    بابل     در آمدم ، به شادی در کاخ شاهانه نشيمن گزيدم، مردوک خاوند بزرگ مردمان آزاده ی  بابل

نا   سومر و اکد رفتار سربازان بيشمار من به آرامش به بابل در آمدند ، در سراسر ، من هر روز به پرستش او روی آوردم 
ردم ، نو بنا ک از  را   شان   افتاده  خانه های    برداشتم ،   آنها  از  را    ندادم ، يوغ ننگين بردگی     پروانه     دوستانه را

داد آفرين    و از روی مهر مرا   گشت  گ از کارهای نيکم شادمان خاوند بزر   مردوک از ميان برداشتم .   ويرانه ها را 
  ٧٢  رويه    -دکتر محمد مقدم   برگردان –  هخامنشی   تاريخ شاهنشاهی -..ا.ت. اومستيد

گجستکی     ديری نپايد که  سر زمين کهنسال ميان رودان ،     پايان سرگذشت  نه  و  ايران بود    تاريخ    پايان  ولی اين نه
با به آتش کشيدن تخت     و    يورش آورد    به ايران   پوش  آهن از جنگاوران   بزرگ  با سپاهی  اسکندر   بنا م



به انجام رساند ، شيرازه ی کار ها را آنچنان   که  تباهيهيا ی ديگری  به يونان ، و  اوستا   گرامی نامه ی  بردن   و   يدجمش
بسياری    و  دور افتادند  اندک اندک از شالوده های بنيادين فرهنگ خود    ايرانيان   بهم ريخت که

دامن     بدا نجا   ايران تا   جدايی از فرهنگ   ،اين  فراموش کردند   ورجاوند نياکان را فرهنگ   ارزشهای  از
چنين    خود را    روزگار  سامه های   دل گداز  با اندوهی  کليله و دمنه ،  ی پزشک ، در پيشگفتار برزويه   که   گسترانيد

و فروزه  و بزرگواری مردمان رو بکاهش نهاده است  که دهش    گزارش می کند : ( … در اين روزگار تيره
جوانمردی، راستی  استواری رای ،  و برتری خرد ،    مانند خجستگی نهاد  فرزند غباد ،    انوشيروان ، دادگر    پادشاه   های

گزينش   گراميداشت دانشمندان ،  دانش دوستی ،  خويشتن داری ،  دستگيری ، بخشش ،  در سخن ، گسترش داد ، مهربانی ، 
از ستمديدگان ، به فراموشی سپرده شده  پشتيبانی  کارکزاران ،    و پرورش   زبون سازی بيدادگران و فرزانگان ،   فرزانگی 

  است .  

دادگری ناپيدا و بيدادگری هويدا است،   بسته و کژ راه گشاده !  کهنه گشته است ، راه راست کردار ستوده و خوی پسنديده 
و    فرمانروا گرديده و بخشايش دارد ! پستی و فرومايگی بر همه افتاده است و نادانی خواستار بسيار  دانش بدور 
و دشمنی ها نيرومند گشته است ! نيکمردان رنجور و خوارند و بد کاران آسوده  دوستيها سست ،    گريزان ،   جوانمردی 

و پر بار است و راستی از ياد   دروغ هناينده  و پيمانداری و نيک منشی در خواب ،  وگرامی ! نيرنگ و فريب بيدار است ، 
و بی ارزش شمردن فرمان  پيروی از خواهش های تن پسنديده است ،  و بيهوده پيروز ،    هوده گريخته است   رفته ،

و بی نيازی و     آز چيره است      و ستمگر گناهکار گرامی !    شده است  بيگناه پست    روشی ستودنی ! ستمديده ی    خرد
  در شکست .    بسندگی

اندک   که   گسيخت   از هم  آنچنان شيرازه ی کار ها را    ايرانی ،   کورش پرور    فرهنگ اين دور شدن از شالوده های
گرديد،  آماده     شيرويه  و پسرش  پرويز    خسرو  خود کامه ای مانند  فرمانروايان  روی کار آمدن  زمينه برای    اندک 

بد   در يک يورش   توانستند      تازيان بيابانگرد  که  کشيدند آنچنان ايران را به تباهی     با زشتکاريهای خود  اينها   و
  برند:  دارش و دسترنج ايرانيان را بتاراج  زن و کودک و   و   سپاه ايران را در هم بشکنند فرجام 

اد که هرگز بار ها را گشود و چشمانش به آنقدر گوهر و مرواريد و زر و سيم افت  (.. وقتی غنائم ايران را نزد عمر آوردند
  ) ۵۵ رويه  الخراج     -نديده بود بگريه افتاد ..(ابو يوسف انصاری 

سردار اسالم برای مسلمان سازی مردم   باهلی  با چنان خصلت قبيله ای و تعصب اسالمی بود که مثال قتيبه بن مسلم   …  (
متفکرين  مورخين،  هجری ٩٠  لبسا  ويرانی شهرهای اين مناطق  و    ضمن قتل عام مردم،  خراسان و خوارزم

و آثار و رساالت     و بسياری را به شهرهای دوردست تبعيد نمود کرد  دانشمندان اين نواحی را بکلی فانی و معدوم االثر    و
خوارزم امی ( مردم خراسان و خوارزم ) مخفی و مستور بماند … و اهل  و اوضاع ايشان   آنچنانکه اخبار  آنان را بسوخت ، 

در اموری که مورد نياز آنان بود تنها به محفوظات خود استناد کردند. علی مير فطرس: مالحظاتی در  و    ماندند   (بيسواد)
  ٢٧ تاريخ ايران رويه 

   

د باندازه ای بود که تنها سيصد هزار زن و دختر به بن (… فاتحان گريختکان را پی گرفتند، کشتار بيشمار و تاراج گيری 
د، شسصت هزار تن از آنان به همراه نهصد بار شتری زر و سيم بابت خمس به دارالخالفه فرستاده شدند و در کشيده شدن

بازارهای برده فروشی اسالمی به فروش رسيدند، با زنان در بند به نوبت همخوابه شدند و فرزندان پدر ناشناخته بسيار بر 
ا را بهم کوفت و گفت از اين بچه های پدر ناشناخته به خدا پناه می ر رسيد دستهجای نهادند، هنگامی که اين خبر بگوش عم

  دو قرن سکوت –زرين کوب   عبدالحسين   برم …

« .. قتيبه بن مسلم باهلی سردار معروف اسالم که چندين هزار از ايرانيان را در خراسان و ماوراءالنهر کشتار کرد و در يکی 
کلمه از خون آنها آسياب روان گردانيد و   بود اينقدر از ايرانيان کشت که بتمام معنیی که خورده از اين جنگها به سبب سوگند

گندم آرد کرد و از آن آرد نان پخت و تناول نمود، و زنها و دخترهای آنها را در حضور آنها به لشکر اسالم قسمت کرد 
  تاريخ اجتماعی ايران –   مرتضی راوندی … 

کشتاری بزرگ کردند با اينحال مردم از پذيرفتن اسالم خود داری   مسلمانانن  تل عام شدند ومردم شهر ق   ( … در فتح استخر
    ٢٠٠٩( تاريخ تبری: پوشينه پنجم رويه  کردند بلکه با حفظ آيين خود به پرداخت جزيه گردن نهادند. 

و زنان و   سياری از مردم را کشتندان مسلمان برامهرمز نيز پس از جنگی سخت به تصرف سپاهيان اسالم در آمد و فاتح  (…
  ٢١۵رويه ی   الفتوح کودکان فراوانی را برده ساختند و مال و متاع هنگفتی بچنگ آوردند. 

خشونت بسيار کردند بطوريکه ربيع ابن زياد سردار اسالم برای   مقاومت بسيار و مسلمانان  مردم  ( .. در حمله به سيستان
اومت آنان دستور داد تا صدری بساختند از آن کشتگان ( يعنی اجساد کشته شدگان جنگ را ن از شور مقارعاب مردم و کاست



اسالم   بدين ترتيب  و ربيع ابن زياد بر شد و بر آن نشست،   تکيه گاهها ساختند  روی هم انباشتند ) … و هم از آن کشتگان
ک ميليون ) در هم به امير المومنين دهند با هزار غالم ار هزار ( يدر سيستان متمکن شد و قرار شد که هر سال از سيستان هز

  ٨٠تاريخ سيستان رويه           د ختر    بچه و

(…بگرفتند و غارت کردند… بسيار غنائم و برده گرفتند … همی کندند و همی سوختند و مال اين واليت بتاراج بردند… 
الی عظيم حاصل کردند… قريب صد هزار برده از پسرکان و منکرتر … م لشکر اسالم اندر افتادند و ُکشتنی کردند هرچه

دخترکان فايدت يافتند… چندان خون بريختند که نهر از حکم طهارت بيرون شد و َمشارب آن بر هر شارب حرام 
  ۶٩- ۶٨گشت…گرديزی رويه های 

کوروش و   که   در سرزمينی    اهم گرديد ،فر    خونريز بيگانه  فرمانروايان  زمينه برای روی کار آمدن    بدين ترتيب
ديگر   و   و آغا محمد خان قاجار  صفوی  بودند، سلطان محمود غزنوی و شاه اسماعيل  باليده و درخشيده   داريوش در آن

ما نوبت در روزگار    و سرانجام    ايرانشهر درآوردند ،  د مار از روزگار مردم   و  سالطين ترک و تاتار برسر کار آمدند
به ( قدس   دستيابی برای  و  آمد     فريب و نيرنگ بر کرسی فرمانروايی ايران فراز   با رسيد که   خمينی    گجستگی بنام   به
اهرمن زاده     و سر انجام   کاشت.   در دل ايرانيان  را   نابودی اسراييل)  آرمان (  و  را برگزيد ،     ( کربال)   راه    )

بر اورنگ     ( اسراييل بايد از روی نقشه ی جهان محو شود )   با شعار   احمدی نژاد  بنام تازيان     تخمه ی  زا      ای
خيز   برای نابودی اسراييل   ، و    را دروغ شمرد  (هولوکاست )  گامه   در نخستين    و   ايران نشست    فرمانرويايی

  برداشت .

و مهر پرستان بود   بوداييان  مانداييان و  يهوديان و مسيحيان و   زرتشتيان و در سر زمينی که روزگاری جشنگاه  
(   -  ( مسلم)   در گروههای  مسلمانان  که آمد   تباهی پديد  ،آنچنان  ناميده می شدند    يکدگر ( مردم)   همه در کنار و     ،

–( دشمنان خدا )  –  ( اهل ذمه)     و يهوديان ان مسيحي   ن وزرتشتيا ..    رو در روی هم ايستادند    )  و ( مخالف  مومن) 
و بسيار سزاوار کشته شدن!! بشمار   و ( مرتد ملی)   فطری )   مرتد  (    بهاييان     … و    مشرک)   (   -  ( نجس)  

ی در سر زمين … بی آنکه خونی از پيکر يک بهايی بر زمين ريخته نشود    و هيچ بامی به شام نرسيد    آمدند
برپا گرديد .. خرافه پرستی در جای خرد ورزی   چوبه های دار   روزهای سال     ، بشمار   مقدس ) شمرده می شد   جان(  که

راستکاری را از ميدان بدر کرد      نا راستکاری،    فرومايگی سپرد،    ، انديشه و گفتار و کردار نيک جای خود را به  نشست
بيدانشی   پيايند نابخردی و  و اينهمه    دادند  غم پراکنی  گستری و   کين    جای خود را به  نیو شادی پراکمهر گستری  و   ،

  بود:

  بد داشتيم سرانجام  کجا اين                        به يزدان که گرما خرد داشتيم

ين از زمانی شتاب روپويی مردم اين سر زم، ف  بود  به همين گونه   پويش تاريخ در سر زمين ميان رودان نيز 
يک سری بازيهای شترنگ سياسی ، در   به انگلستان رسيد و سرانجام در پی خاورميانه   که بوی نفت   گرفت  بيشتر 

بنا به   پديد آمد و  تمدن های بزرگ بود ، کشور کوچکی بنام «عراق »  که خاستگاه از آن سرزمين تاريخی  ١٩٢١  سال
وزارت    که خود برخاسته از سرزمين حجاز بود از سوی  شاه حسين  پسر    فيصل  امير  شنهاد لورنس عربستان،پي

و  از ميان برداشتند  به پادشاهی اين کشور نو بنياد برگزيده شد… پس از اندک زمانی امير فيصل را  مستعمرات انگليس ، 
بدست   و  بر انگيختند    را به کودتا   ن)( حکمت سليما١٩٣۶ در سال  د.. بر جای اونشاندن پسرش قاضی را  ١٩٣٣   درسال

يک کودتای ديگر(رشيد علی    با     ١٩۴١  پنج سال پس از آن در سال   ريختند.. را بهم    دستگاه فرمانروای (قاضی)   او
  بر جای حکمت سليمان نشاندند..    را ) 

يک کودتای نظامی که بدست عبدالکريم  در پی  ١٩۵٨  که در سال  جابجا نشده بود  اين يکی هنوز بر کرسی فرمانروايی  
بر کرسی   را    (عبدلکريم قاسم)   پادشاهی را برای هميشه ازآن سرزمين برانداختند و  سامانه ی    به سامان رسيد ،  قاسم 

ويليام  سر  با زمينه سازيهای  ١٩۶٣ که در سال رياست جمهوری عراق نشاندند. اين قاسم هنوز پولهايش را نشمرده بود 
تا   بزير کشيده شد، (عبداالسالم عارف )  فيشر سرپرست شرکت نفت بريتيش پتروليوم و کودتای (عبداالسالم عارف )

ست، و (عبدلرحمن) او را از کرسی فرمانروايی پايين کشيد و خودش بر جای او نش و راستش کدامند،  دست چپ  بداند    آمد
و آنچه را که از   تاريخ بنام (صدام حسين) بر کرسی رياست جمهوری عراق فراز آمد  ن تبهکارترين مردا   از  سرانجام يکی 

  گذاشت…    باد واالمندی مردم آن سر زمين بر جای مانده بود يکسره در برابرگرد 

ستعمرات انگليس وزارت م  ،  را فراهم نياورده بود!!     )يتيش پتروليوم   بر  (    آزار   مايه ی   اگر بوی نفت اين سرزمين
، و    انگيخت به جدا سری بر نمی  «حقوق اقليت قومی »  را بدستاويز  مردم عرب زبان آن سرزمين  هرگز 

امروز زنان و کودکان   لورنس عربستان بگونه ی ديگر ی نوشته می شد،    گزارش  اگر
دند… آری عراق سرانجام جدا سر شد!! و برای اينهمه تيره روزگاری نمی گردي دچار     ی)(دموکراس    بدستاويز   عراقی 

و شيره ی زمينش را باال کشيد ملت    خود بنام يک کشورکوچک نو بنياد سری در ميان سرها در آورد، ولی آنکه نفتش را برد 
آنچه که  ز جدا سری عراق بيشترين بهره ها را گرفت، عراق نبود، اين بريتيش پتروليوم به رهبری سر ويليام فيشر بود که ا

ماند تنها  در گرماگرم تاراج ضحاک و افراسيابهای زمانه برای مردم عراق بجای 



سر انجام نوبت به آمريکا   پاره شده ی کودکانشان بود. تا اينکه و پيکرهای تکه  بيماری  و  بيدانشی  و  تباهی  و  گرسنگی 
دبليو بوش، فر  جورج   ٢٠٠٣   سال سرانجام در     شت !!خواب و آرام ندا (دموکراسی ) در آن کشور  از نبودن  که رسيد 

دست خونريز صدام  خونين درفش، و سپاهی کشتارگر،     جنگ ابزارهای   بزور   بر آن شد که    نشين کاخ سپيد آمريکا
ن کردن آباديها و ويرا و کودکان ،   زنان   بخاک و خون کشيدن   با و     بگرداند   عراق کوتاه  سر مردم  حسين را از

، و هم   مردم ستم کشيده ی عراق   که هم  ولی ديری نپاييد     بر درخت زندگی مردم عراق بروياند،  ( دموکراسی)  اندکی   ،
بر درخت زندگی   و بمب افکن  زه که ( دموکراسی ) ميوه ای نيست که بتوان با زور سرني  دانستند   مردم بيگناه آمريکا

در ميان مردمی     است ،  ( دانش)  زمينه های بايسته می خواهد که واالترينشان    (دموکراسی)مردمان روياند، 
جايی برای خرد ورزی   که خرافه باوری    باشد ، در ميان مردمی   دانش آموختگان   بيش از  دانش نياموختکان  شمار که 

  در پی باد دويدن است . و   هاون کوبيدناز( دمکراسی ) گفتن ، آب در   سخن  ،     باشد  برجای نگذاشته

هر دو   ،  داشت    پادشاه بابل در جهان باستان     نبونيد  با بسيار   هماننديهای ،   ما  در روزگار  صدام حسين   آری !
 صدام زمان  در      مردم عراق   ردم ستيز بودند ،م   و هر دو –نا بخرد  هر دو  –ستم پيشه   هر دو –   تبهکار
در زمان صدام    مردم عراق  پادشاهی نبونيد ، ولی  زمان در    بودند که مردم بابل  جانگداز   گرفتار همان رنج     حسين

و   داشتند،       کوروش را رهايی بخش خود   برخوردار نبودند ، آنها  مردم بابل در زمان نبونيد  حسين از بخت بلند
سد ها    ولی  اينها آزاد نشدند  خونی بر زمين شان ريخته شود ، و  بی آنکه    نها آزاد شدندآ  جورج دبليو بوش را ،      اينها

و اينها شهر های آبادشان ويران گرديد   آباد شد ،  ، آنها خانه های افتاده شان بدست کوروش   گذاشتند  بر زمين   هزار کشته
دموکراسی به   نمی توان  سر نيزه  بزور   ،  زمينه می خواهد   (دموکراسی)   که  ن نشان داد، و اي
، آنگا اين ميوه ی خوش آب و رنگ بخودی خود بر درخت  آورد  زمينه های دموکراسی را فراهم    بايد  نخست    داد،  مردم

 ( دانش )      دموکراسی در ميان ملتها   ش و بالشبرای روي   زمينه   واالترين  زندگی مردمان رويش خواهد گرفت.
دانش    در جايی که   و  ،  هست    ، دموکراسی  ، در جايی که دانش هست همزادند   مينوی دانش و دموکراسی دو  است. 

کوروش  جهانی نخواهد داشت .فرهنگستان      جز سيه روزگاری ارمغانی  که   است  زهر کشنده ای   دموکراسی   نيست ،
زمينه را برای رويش و    دانش افشانی  پراکنی و  دانش   تا با  می گذارد  ميدانپا ب    جهان بينی  اين چنين   با   بزرگ
در   آن را    داريد   که  با هر توانی  و    بپيونديد  کاروان بزرگ فرهنگی  اين    به آماده بگرداند.     ( دموکراسی ) بالش 
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