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تلخی ی شنيدن واقعيت ،اولين گام برای شناخت حقيقيت است.
احمد پرتوی

به بھانه انتشار کتاب " بازيگران عصر تمدن ،کوروش ،محمد و چنگيز" نوشته سيامک ستوده

 5مرداد نود
توھم زدائی و مبارزه با خ,راف,ات ي,ک ض,رورت ھ,م,ي,ش,گ,ی اس,ت.
سيام,ک س,ت,وده در ک,ت,اب ت,ازه خ,ود چ,گ,ون,گ,ی اي,ج,اد دول,ت,ھ,ای
ھخامنشی ،اسالمی و مغول و فرايند تاريخی شکل گيری آنھا و ن,ق,ش
کوروش ،محمد و چنگيز را توضيح ميدھد .ستوده در اي,ن ک,ت,اب ب,ر
خالف داستان پردازيھای پوچ و خ,ي,ال ب,اف,ي,ھ,ای ش,اه ا ل,ل,ھ,ی ھ,ا و
اسالميست ھای وطنی به ذکر وق,اي,ع ت,اري,خ,ی و دالي,ل وق,وع آن,ھ,ا
ميپردازد .او قھرمان س,ازي,ھ,ای ب,ی اس,اس و دروغ,گ,وي,ھ,ای ج,ع,ل
کنندگان تاريخ را برمال و نيرگھای آنان را افشا م,ي,ک,ن,د.رس,ان,ه ھ,ای
فارسی زبان خارجی و ايرانی ھم,واره ب,گ,ون,ه ای از ت,اري,خ اي,ران
باستان صحبت ميکنند که اگر ندانی چه مصيبت ھائی صورت گرفته
است ،گذشته ای طالئی را در ذھن شنونده ھا و بيننده ھ,ای خ,ود ب,ه
تصوير ميکشند .اين رسانه ھا فقط کشور گشائيھ,ا و ج,ن,گ,ج,وئ,ي,ھ,ای
پادشاھان و فرماندھان جنگ طلب و مت,ج,اوز ب,ه ح,ق,وق انس,ان,ی را
بمثابه کارھای قھرمانی و مالک موفقيت و پيروزی ملتھ,ا ج,ا زده و
نيتجه اش را برقراری رفاه و آسايش موھوم عموم مردم کشور اعالم
ميکنند.رسانه ھای فارسی زبان گفته ھا و نوشته ھای شمشير بدست,ان
و ادمکشان تاريخ را مالک ارزيابی و سنجش حقانيت گفته ھای خ,ود
قرار داده و از ھر گونه نقد مستند تاريخی و ثبت شده دوری مي,ک,ن,ن,د
کتاب ستوده شامل  10فصل و  61بخش و س,ه پ,ي,وس,ت ب,ن,ام,ھ,ای،
"فجايع شاھان ايرانی"" ،نظام ساسانی ،نمونه ديگری از نظامcھcای
سرکوبگر باستان" ،و "زن در زمان ساسانی" ميب,اش,د .در ھ,رک,دام
از بخشھا با استناد به آثار تاريخی باقيمانده -،نوشت,ه ھ,ا و س,ف,رن,ام,ه
ھا ،تحقيقات مستند تاريخی  -عمل و سياست,ھ,ا ،ج,ن,گ,ھ,ا ،ش,ک,س,ت و
پيروزيھای حاکمان ،و ش,راي,ط زن,دگ,ی م,ردم آم,ده اس,ت .ي,ک,ی از
مطالب جالبی که ستوده به آن اشاره ميک,ن,د چ,گ,ون,گ,ی ط,رح دروغ
بزرگ "منشور آزادی بشر کورش" در سازمان ملل اس,ت .اگ,ر چ,ه
بنا بر نوشته ستوده ،طرح کاذب منشور آزادی کوروش در س,ازم,ان
ملل قبال در روزنامه ی المانی .اشپيگل منتشر شده ولی ھيچ,ي,ک از
رسانه ھای فارسی زبان در مورد آن صحبت نميکنند )صف,ح,ه (61
کسی که در  14اکتبر 1971يک کپی از لوح کوروش را ھمزمان ب,ا
برگزاری جشنھای  2500ساله شاھنشاھی به سازمان ملل برد آن,ق,در
بدنام است که ھيچ جا نامی از آن برده نميشود .و حتی گفته ن,م,ي,ش,ود
که اين کپی در چه تاريخی بعنوان ھديه به س,ازم,ان م,ل,ل ب,رده ش,ده
است تا تبليغ برتری آريائيھا با ھدف تحميق جامعه توسط شاه مخل,وع
و دست بدامان شدن وی به نوشته يک جنايت کار بزرگ تاريخ مب,ادا
بر مال شود .اين رسانه ھا نميگويند که حامل کپی لوح ،کسی بغير از
اشرف خواھر دوقلوی شاه نبوده است .زيرا اشرف پھلوی بقدری در
دنيا بد نام است و مردم ايران از او نفرت دارن,د ،ک,ه ھ,ن,وز ھ,م از
طرف رسانه ھای فارسی زبان ھيچ خبری از او منتشر نميش,ود .اي,ن
مطلب مرا به ياد نکته ديگری انداخت و آن اي,ن,ک,ه م,ل,ی گ,راي,ان و
طرفداران سلطنت شايعه ای ساخته بودند مبنی بر اينکه شعر سعدی،
"بنی آدم اعضای يکديگرند "......بر سر در سازمان مل,ل ن,وش,ت,ه ي,ا
حک شده است .در زمان شاه خيلی در مورد آن گفتگو و ت,ب,ل,ي,غ م,ی
شد .ولی در سالھای  78و  79در زمان رياست جم,ھ,وری خ,ات,م,ی،
موقعی که ظريف رئيس ھيئت نمايندگی ايران در سازمان ملل ب,ود،
معلوم شد که چنين نوشته ای در ھيچ يک از ساخ,ت,م,ان,ھ,ا وي,ا س,ردر
ھای سازمان ملل نيست .در آن زمان يک قطعه فرش ايرانی ھ,م,راه
با تابلوی اين شعراز طرف دولت جمھوری اسالمی به سازم,ان م,ل,ل
ھديه شد .تابلوی حاوی شعر ،به ديوار ي,ک,ی از س,ال,ن,ھ,ای ع,م,وم,ی
سازمان ملل نصب و فرش ھم در ھ,م,ان اط,اق پ,ھ,ن ش,د .اي,ن ک,ار
جمھوری اسالمی شبيه نوشته لوح کوروش است که عظمت ط,ل,ب,ان
برای آن ادعای ارزش فوق بشری می کند ..آيا ميتوان نتي,ج,ه گ,ي,ری
کرد چون جمھوری اسالمی ادعای پيروی از شعر سعدی را می کن,د
نشان دھنده انسان دوست بودن آن دولت است؟ آيا ادعای کوروش در
مورد آزادی که در لوح آمده نشان دھنده حقيقت حکومت اوست؟ اين
بزرگ سازيھا از گذشته بدون اشاره به سرک,وب ،ج,ن,گ ،کش,ت,ار و
قتل عام ھائی که صورت گرفته ،ساخته و پ,رداخ,ت,ه م,ي,ش,ون,د .اي,ن
تبليغات جعلی از گذشته ی ضد انسانی حاکمان چ,گ,ون,ه م,ي,ت,وان,د ب,ه
شرايط امروز ما ارتباط داشته باش,د و چ,ه چ,ي,زی ع,اي,د ص,اح,ب,ان
رسانه ھا ميکند و چه تأثيری در عموم مردم ميگذارد ،بسيار س,وءال
ب,ران,گ,ي,,ز اس,ت و ن,ي,,از ب,ه ب,ررس,ی دارد .ق,ال,,ب ک,ردن پ,ادش,اھ,,ان
جنايتکاری ھمچون خسرو پرويز به ھنر دوس,ت,ی و ع,اط,ف,ی ب,ودن،
انوشيروان به عدل و داد ،کورش حامی حقوق بشر ،محمد و ابوب,ک,ر
و علی )از نظر مسلمانان( به مساوات طلبی و رأف,ت و داري,وش ب,ه
کشور گشائی ،از سوی رسانه ھا بدون ذکر وقايع مستند تاريخی،

رابطه بسيار تنگاتنگی با شرايط کنونی زندگی م,ا دارد.اي,ن واژگ,ون
نمايی ،جعل و دروغگوئيھ,ا ،در م,ورد وق,اي,ع ت,اري,خ,ی ف,ق,ط ب,رای
پاسخگوئی به نياز حاکميت سرمايه داری ميباشد .تا جائی که گ,م,راه
کردن و فريب جامعه ،پيشه دائمی گروھی از نويسندگان و سخنوران
رسانه ھای حامی ديکتاتوری و اس,ت,ث,م,ار دول س,رم,اي,ه داری ش,ده
است .وقتی ميتوان برای مشک,ل,ی راه ح,ل ي,اف,ت ،ک,ه در م,ورد آن
صحبت کرد و چگونگی پيدايش آنرا بررسی و راه حلھای مم,ک,ن را
سنجيد و در صورت امکان با آزمايش و تجربه ،راه ھای زوال يا از
بين بردن آنرا يافت .در مورد مسائلی که اکنون گريبان جامعه اي,ران
را گرفته و بسياری از خانواده ھا با بيکاری و ف,ق,ر و گ,ران,ی م,واد
غذائی روبرو ھستند وھمچنين روزانه با تعطيلی کارخانه ھ,ا و ع,دم
پرداخت دستمزد کارگران روبرو ھستيم ،سلطنت طلبان و جمع,ی از
اصالح طلبان به طرح واژگونه تاريخ عالقه مند شده اند .و ھ,م,ه ج,ا
تبليغ ميکنند که گويا اين يا آن فرد )ھمچون پادشاھان و جن,گ,ج,وي,ان(
در تاريخ با قدرتی پنھانی )خدا ،ﷲ ،ھورامزدا و يا مردوک( و ف,ق,ط
با تکيه به توانائيھای ف,ردی ت,وانس,ت,ه ب,رای م,ا ع,ظ,م,ت و ش,ک,وه
بياورند .و يا با حمله خود ،ايران را غارت و چپاول و مردم را ق,ت,ل
عام کرده )مانند محمد و چنگيز و ھوالکو( و اکنون ھم اگر خامنه ای

و باند اسالمی او از ايران بروند و حکومت سرنگون شود زير س,اي,ه
رھبران ) مانند رضا پھلوی ،کروبی-موسوی و امثالھم( ميت,وان,ي,م ب,ه
رفاه و آسايش برسيم !.و استناد آنھا به جع,ل ش,ک,وه آم,ي,ز گ,ذش,ت,ه و
رواج ناسوناليسم ايرانی تا آن حد که بايد جان را فدای ميھن و خ,اک
آن کرد ،پيش ميرود .ھ,م,ان م,ي,ھ,ن,ی ک,ه ش,اھ,ان,ش وق,داره کش,ان و
جنايتکاران و برپاکنندگان ساواک و ش,ک,ن,ج,ه و اع,دام م,وق,ع ف,رار
چنگی از خاکش را ھمراه با ملياردھا دالر ثروت مردم ب,رداش,ت,ن,د و
از کشور گريختند .رسانه ھای راديو تلويزيونی بجای اينکه در مورد
مشکالت و چگونگی دخالت عموم مردم در تصميم گيريھا و ک,ن,ت,رل
و اداره جامعه برای رسيدن به زندگی بھتر و رفاه و بح,ث در م,ورد
ضرورت ايجاد نھادھای اجتماعی ک,ه س,ازم,ان دول,ت,ی دي,ک,ت,ات,وری
سرمايه را واژگون نمايد ،به انتشار دروغھا و تبل,ي,غ م,ل,ی گ,رائ,ی و
برانگيختن احساست ناسيوناليستی می پردازند .تجرب,ه بش,ری ب,ارھ,ا
غلط بودن و ضد انسانی بودن افکار ناسيوناليستی را آزموده و نمونه
آخرين آن کشتار جوانان درنروژ توسط آندرس بھ,ري,ن,گ ب,ري,وي,ک
در تاريخ  22جوالی  2011ميباشد .ھدف ع,ظ,م,ت ط,ل,ب,ان م,خ,ت,ل,ف
،مانند گروه ھای سلطنت طلب و اص,الح ط,ل,ب,ان چ,ي,زی ج,ز ح,ف,ظ
شرايط استثماری موجود با پائين نگھداشتن سطح معيش,ت ج,ام,ع,ه و
کسب ارزش اضافی توليد شده ک,ارگ,ران و ت,داوم خ,ري,د و ف,روش
نيروی کار انسانھانيست .برداش,ت وارون,ه از ت,اري,خ ،ب,ه ش,راي,ط
اجتماعی اقتصادی تغييرات سياسی و اجتماعی کاری ندارد و م,الک
ارزيابيش حرکات و گفته ھای فالن جنگجو و پادشاه اس,ت .س,ط,ح,ی
نگرھا به تاريخ ،اينکه چرا فقط کوروش ،محمد و يا چنگيز که ھر

يک در دوره خود يکی از افرادی بودند که توانستند به کشورگشائی
برسند .و چرا به دھھا و شايد ت,ع,داد ب,ي,ش,ت,ری از اف,رادی چ,ه بس,ا
جنگجو ترکه نتوانستند موفقيت چشمگيری کسب کنند کاری ن,دارن,د.
آنان دنبال قھرمانان افسانه ای خ,ود ھس,ت,ن,د و ن,ه پ,اس,خ,گ,وئ,ی ب,ه
چرائی تاريخ .آنچه که ستوده در کتاب خود بدرستی روی آن ت,أک,ي,د
می ورزد ،ضرورت گذار از نظام قبيله ای به نظام ت,م,دن و اي,ج,اد
دولت طبقاتی در سه دوره مختلف از نظرزمانی است .دوران گذار
از نظام قبيله ای به نظام تمدن ،با ايجاد دولت طبقاتی در ن,ت,ي,ج,ه ی
اتحاد قبيله ھا و پذيرش يکتا پرستی و رھبری ي,گ,ان,ه و ت,ب,ع,ي,ت از
رھبر که عنوان پادشاه ،پيامب,ر و ي,ا ام,پ,رات,ور را دارد ،ب,ه پ,اي,ان
ميرسد .ھر سه نفر کوروش ،محمد و چنگ,ي,ز ق,ب,ل از ھ,ر چ,ي,ز ب,ا
جنگھای متوالی بر قبايل کوچکتر -از طرفداران و قبيله خود -غل,ب,ه
يافته و بتدريج با قدرت يابی به جنگ قباي,ل ب,زرگ,ت,ر اق,دام ک,ردن,د.
اينکه ھر يک از آنھا بنا به گفته خودش,ان ب,ر گ,زي,ده خ,داي,ان ي,ک,ت,ا
پرستان زمان خود بوده اند و دارای مأموريتی غير زم,ي,ن,ی ھس,ت,ن,د
،تبليغاتی برای فريب مردم ناآگاه بوده و بس .ضرورت ط,ی ش,دن
دوران گذار از نظام قبيله ای به دولت ،م,ح,رک و ب,وج,ود آورن,ده
اتحاد بين قبايل ماد و پارس)پس از حداقل سه جنگ و شکست مادھا
در آخرين جنگ( در ايران و اتحاد قبايل عرب)با جنگھای پی درپی
محمد و کشتار مخالفينش( و تشکيل دولت اسالم,ی در ع,ربس,ت,ان و
تشکيل دولت مغول)با حمله به قبايل کوچکتر و حتی محو ف,ي,زي,ک,ی
قبايل مخالف سر سخت( زمان چنگيز ميشود ستوده توضيح م,ي,دھ,د
که چگونه تغييرات ناگھانی شرايط آب و ھ,وائ,ی ،ات,ح,ادھ,ای ب,ي,ن
سران قباي,ل ،ع,ادت ب,ه پ,راک,ن,دگ,ی ق,ب,اي,ل م,خ,ت,ل,ف و ع,ادت ب,ه
جداسازيھای اوليه ای قبيله ای ونارضايتی از ظلم وس,ت,م دول,ت,ھ,ای
ايجاد شده و عوامل غير قابل پيش بي,ن,ی ،س,رع,ت ف,رآي,ن,د گ,ذار ب,ه
دوران تمدن ،يعنی ايجاد دولت طبقاتی را برای قبايل عقب مان,ده از
نظام تمدن ،تحت تأثير قرار ميداد .اتحاد ھای ق,ب,ي,ل,ه ای ھ,م,واره ب,ا
جنگ و خونريزی و دربدری شکست خوردگان و گ,اھ,ی ق,ت,ل ع,ام
مقاومت کنندگان در برابر نيروھای مھاجم ھمراه ب,وده اس,ت .آن,چ,ه
که رسانه ھای فارسی از آن نام نميبرند روش ھ,م,ان,ن,د اي,ن ف,ات,ح,ان
تاريخ ،برای تشکيل دولت خود ،يعنی تجاوز و تسخير و غ,ارت و
کشتار مخالفانشان ميباشد .حمله ھا و جنگھای کوروش و پ,ادش,اھ,ان
ايرانی به ديگر کشورھا برای شکست خوردگان ھمان ن,ت,اي,ج,ی را
ببار آورد که حمله مغول و يا اع,راب ب,ه اي,ران ب,ب,ار آورد.غ,ارت
ثروت و دسترنج مردم ،چپاول ذخائر پادشاھان زورگ,وی ق,ب,ل,ی،ب,ه
اسارت و بردگی گرفتن ملل شکست خورده وب,رق,راری م,ال,ي,ت,ھ,ای
سنگين ،از عام ترين نتايج ھ,ر ح,م,ل,ه ای ب,ود.ارت,ب,اط ب,ي,ن دوران
گذاراز نظام قبيله ای به تمدن ،با يک,ت,ا پ,رس,ت,ی و ح,ف,ظ و ت,وس,ع,ه
روابط پدر ساالری و ضرورت وجود آن برای غ,ل,ب,ه دي,ک,ت,ات,وری
فردی بر جامعه از سوی طبقه حاکمه در کتاب ستوده خوب توضيح
داده شده است .پايمالی آزادی زن,ان و ت,ح,ت ان,ق,ي,اد درآم,دن زن,ان
توسط مردان و برخورد پادشاھان و طبقه حاکمه با ھ,رگ,ون,ه آزادی
زن به اقتضای نياز تاريخی ديکتاتوری فردی ،با استناد به م,دارک
تاريخی از مواردی ميباشد که کتاب،با است,ن,اد ب,ه م,دارک ت,اري,خ,ی
دروغھای عظمت طلبان را افشا ميکند .لوح باقی م,ان,ده از تس,خ,ي,ر
بابل با تبليغات و دروغ سازيھای سلطنت طلبان ب,ه ي,ک,ی از م,ن,اب,ع
اصلی نادانان و رياکاران حقوق بشری نظام س,رم,اي,ه داری ت,ب,دي,ل
شده است .در ادامه به مطالب کتاب ستوده در مورد منشور کوروش
و مطا لب آن و افشای دروغ پردازيھا يی ک,ه در م,ورد "م,ن,ش,ور"
شده است ميپردازم.

