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  زیرند.پرا نیز می »حقیقت«آیند هاي آزاد، و کسانی که چهره ناخوشتقدیم به اندیشه

  

تقدیم به فرهیختگانی که تاریخ کهنه، پر دروغ و مندرس کنونی را بر قامت مردم با 

پسندند و در جست و جوي هویت نمی ایرانو  میانهتمدن ممتاز شرق فرهنگ و 

  حقیقی و بدون رتوش هستند و نه هویتی برآمده از افسانه و خوش باوري.

  

تقدیم به وزارت آموزش و پروش، وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت فرهنگ و ارشاد 

دم اسلامی و سایر نهادهاي جمهوري اسلامی که در قبال تاریخ و فرهنگ و هویت مر

  .و مورد سوال هستند »مسئول«این خطه گوهربار 

  

  
 هايافسانه هنوز کسانی اگر! تعجب ابراز نه و است تفکر تحریک براي مطالب این

 این حصار در خوشانهدل و پسندندمی را سیره هايکتاب مطالب و هرودت و نامهشاه

 مار دو ضحاك هايشانه بر گرچه مثلاً که اند،مانده آن موازي هايردیف دیگر و هاقصه

 رشکو سپاه شتران رایحه یا کرده، سلطنت سال هزار او ولی زیسته،می خوار آدمی مغز

 دیوانگی به را کمبوجیه مصر، در آپیس گاو کردن زخمی یا رمانده، را کرزوس اسبان

 رايب گروه این ظاهراً زیرا است، رسانده سلطنت به را داریوش اسب، شیهه یا کشانده،

 آدمی شکوش و کنندمی درك بهتر را سازتاریخ حیوانات زبان تاریخ، با تکلیف تعیین

   !نمایدمی حاصلبی آنان به حقیقت تبیین و تبلیغ در

  ناصر پورپیرار
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  پیش گفتار

  

هدف ترویج  با ایران باستان تاریخ خصوص در ايفریبانه عوام بانگ کرنا، و بوق در که دیریست

 سرزمین، یک باستانی آثار در تصرف و دخل با چنینهم و ملی افکنیتفرقه ایجاد و پرستیقوم

 از حتی و گوناگون هايرسانه در امروزه که است چیزي آن ایران تاریخ که اندقبولانده مردم به

 هویت از است ايبینانه واقع آینه درواقع آید،می بیرون سابق و فعلی رژیم سردمداران دهان

  !ایران سرزمین تاریخی

 چنان ایران باستانی تمدن خصوص در اندیشانه بنیان تحقیقات و جدید هايیافته که حالی در

 هویت رفتن دست از براي همچنان ايعده که است داده باد بر را کنونی هايداده شیرازه

 از دست شده، که هم شب نان تهیه براي و دانشگاهی هايکرسی در منسب و مقام و پوشالی

 در شناسباستان و نگار تاریخ مورخین تمامی که دانندمی آنکه با و دارندنمی بر دروغی هیچ

 کسی و باشدمی یهودي عمدتاً  غربیان هايیافته حاصل تماماً سرزمین، این تاریخ خصوص

 چیست؟ ما تاریخ به قوم این اشتیاق و علت که پرسدنمی

 قرار...  و دانشگاهی و عالی مراکز لطفیکم مورد میانه شرق از نو هايیافته همچنان نتیجتاً

 مرحوم قدرعالی دانشمند و متفکر ظهور از بعد بار اولین براي که هستیم تلاش در اما گرفته،

 انجام کوچک چند هر تلاشی کننده خیره بس و گرویران هايیافته این اشاعه در پورپیرار ناصر

 آقایانی که دهد نشان و شود منتشر رسمی صورت به خواهیحقیقت نداي این بالاخره تا دهیم

 این تاریخ سوزدل اندشده سرزمین این خاك وارد ...و سیاح مورخ، شناس،باستان قالب در که

 مردم، این تاریخی هویت یافتن به جاي که اندبوده بگیرباج جاعلِ ايعده بل اند،نبوده سرزمین

 که است این تردردناك و اندکرده باستانی آثار جعل و کاري، تخریبدست به شروع برایشان

 و توهین هیچ از دست و نیستند مطالب این خواندن به حاضر حتی رو تند و متعصب ايعده

 این قماش که این امر قطعاً نشان دهنده احساس خطر دارندنمی بر ، سرکوببرچسبی زدن

  است.  اکنون شناخته شده

  مسعود صابري (هبوط)
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  براي آغاز مدخلی نواي همقدم

  

از شدت خشم و هراس از اي هعد» در بنیان تاریخ ایرانتأملی «کانال هاي فعالیت از زمان آغاز

از را خود هستند که کار هاي بر باد رفتن عقاید پوشالی خود چنان مشغول خوردن ناخن

  ! اندرساندهپوست گذارنده و به خون 

رت گرفت و همچنین پاسخ به بکر و نوینی که راجع به تخت جمشید صوهاي کنکاش حقیقتاً

شناسان غرق شده در طی این سالها منتشر مورخین و باستان لاحاًطنقدهاي آبکی که توسط اص

اي هتوسط این کانال پاسخی صریح، واضح و منطقی داده شد تا هیچ شک و شبه شده بود که

تمام و ناقص است باقی نیمه صد در صد در خصوص این ادعا که تخت جمشید یک بنایی

مجدد راجع به تاریخ ایران را باقی گذارده تأملی نمانده باشد تا حداقل براي اهل خرد جاي 

  . باشد

بازگرداندن هویت تاریخی مردم این  مدیریت کانال در راستاي تحقق اهداف خود که مسلماً

از امروز خوانندگان را با مدخلی نو ، از اذهان این ملت است هاسرزمین و دور ریختن دروغ

شناسان از مورخین و باستان کند، و مجدداً که میورا شاي هبیشتر از قبل مات و مبهوت و عد

 ،براي یکبار هم که شدهو کنند نگاهی دقیق به تاریخ این سرزمین کند براي بار دیگر تقاضا می

عاري از تعصب به بنیان اي هدید دست از بازگو کردن مطالب مستشرقین غربی بردارند و با

  . تاریخ ایران بپردازند

 کنیم تا مجدداً می شروع »پاسارگاد«دقیق و فنی را راجع به هاي از این پست به بعد کنکاش

هاي غربی بر سر گذشته ملت این هایی دیگري را برملا کنیم و نشان دهیم که دانشگاهرسوایی

سالهایی که این مطالب  در طی ند و آهی از نهان بیرون کشیم که چرااهسرزمین چه آورد

شناسان داخلی دست از تعصب و دنده لج بر عنوان شده است حداقل مورخین و باستان

   کوبند؟غربیان نمیهاي دارند و بر کوس رسوایینمی

ن داخلی با خارجی آیا دست مورخیپرسد: می کند ومی شدت اذیته سوالی ذهن نگارنده را ب

   ؟در یک کاسه است

   و اگر نیست چرا این مطالب خدشه ناپذیر را نمی پذیرند؟
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   پاسارگاد شرحی بر

  

  
  پاسارگاد موقعیت

  

هاي مجموعه پاسارگاد که هسال پیش براي جلوگیري از ریزش ساز 2500مهندسان هخامنشی  « 

استفاده » دوپوشه«صورت  هاند، از روش ابتکاري در پی بشدهخیز ساخته در منطقه ي زلزله

»  ...شودمی حساس به کار گرفتههاي و سازهاي ههاي هستاند که امروز در ساخت پی نیروگاهکرده

  ) 14، ص1907شماره  ،(روزنامه ابرار

 جایی در واقع در است؛ ساز هخامنشی هايسازه به راجع توصیفات از کوچکی گوشه فوق متن

: گویدمی فوق متن در ما مدعی ولیکن !معناست چه به پی دو پوشه که ایمنخوانده و ایمندیده

  کردند!!! می استفاده پی این از پاسارگاد هايسازه ریزش از جلوگیري براي

  ! پاسارگاد مقاوم بوده استهاي سازه اندازیم تا ببینیم چقدرمی ویر زیراحال نگاهی به تص
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پاسارگاد در برابر زلزله هاي نویسد سازهمی این بناي پاسارگاد مستند مهندسی است که ظاهراً

  ! اندمقاوم بوده

  . بیان درباره ایران باستان شده استهاي وارونه گویی و وارونه نویسی از مشخصات و نشانه

کنیم از می دارند استفادهاي هخود از چند منبع که در این زمینه جایگاه ویژهاي کنکاشما در 

   :جمله

  پاسارگاد نوشته آستروناخ

  پاسارگاد نوشته شاهپور شهبازي

  پاسارگاد نوشته علی سامی
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   دهیم:می حال شرح مختصري ارایه

بسیاري از سیاحان اروپایی، در . پاسارگاد بنا کردن خود، در کوروش پایتختی متناسب با شأ ... «

، »ارنست هرتسفلد«هایی در پاسارگاد توسط حفاري. اندگذشته پاسارگاد را دیده و توصیف کرده

سسه ؤاز طرف م، »دیوید آستروناخ«توسط ، 1963تا  1961هاي در فاصله سال علی سامی و اخیراً

  ) 24(جان کرتیس، ایران کهن، ص  ». مطالعات ایرانی صورت گرفته است انگلیسی

هاي ابنیه، کیلومتري تخت جمشید واقع است 150محوطه پاسارگاد در فارس و در فاصله 

  :هايموجود در آن را امروزه با نام

  مقبره کوروش

   )کوروش اختصاصی (کاخ Pکاخ 

   تله تخت

   بناي موسوم به زندان سلیمان

  بارعام  یا Sکاخ 
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  کنکاش در مقبره کوروش

  

ها تند که انگار ورود شود و زبانمی ها تیزشود چنان گوشمی هنگامی که صحبت از کوروش

کلامی جز بزرگی و ت کند أکسی حتی جرنباید به حوزه کوروش جز تعصبات این مردم است و 

  ! ش عنوان کنداو فتوحات

 مان است وولیکن هدف از گردآوري این کانال رسیدگی دقیق و فنی گذشته تاریخی سرزمین

اطلاعات  ز چه طریق و توسط چه کسانیرا دور بریزیم و ببینیم که اها خواهیم تعصبمی

  ؟ تاریخی ما وارد شده است

   کنیم:می را با چند پرسش شروع یات آرامگاه کوروشئبررسی جز

  سوال 

   ؟مقبره کوروش از روي چه بنایی الگوبرداري شده است. 1

   ؟صورت داریم ه اینابقه معماري بآیا در ایران س. 2

   توانیم بگوییم این بنا مربوط به هخامنشیان است؟می به چه دلیل. 3

جغرافیاي برسیم، به متن زیر که برداشته شده از کتاب ها خواهیم به جواب این پرسشمی حال

   اثر ویلهام بارتواد است توجه کنید: نتاریخی ایرا

گران در این که اینجا آرامگاه کوروش است اتفاق نظر ندارند، پژوهش اما درباره قبر مادر سلیمان،«

در مشخصات بیرونی آن اثر معماري . بنا از نظر تزینات داخلی شبیه گورهاي لیکیه و پامفیلیا است

  ) 190(صفحه » . شودمی یونانی دیده

از لحاظ  نظرها متفاوت است و هنوز کاربرد این بنا کاملاً  ،در مورد کاربرد این بنا اساساً در واقع

  . فنی مشخص نشده است

یونانی است، پس در راستاي ادعاي  کنیم که مقبره کوروش یک بناي کاملاً می حال ما ادعا

   دهیم:می خود اسناد زیر را ارائه
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 و سبک و سیاق شیروانیها نوع چیدمان بلوك. 1

  
  

  . ابزار موجی و تاج پیشانی، ها: کنگرهسقف شامل عناصر اساسی یونانی براي تزئین. 2

ادعاي یونانی بودن این توان در معماري یونانی مشاهده کرد، البته می در واقع این موارد را فقط

خود هاي که مهندسان یونانی سبک خاصی براي ابنیهشود بلبنا فقط به موارد بالا خلاصه نمی

  . ابنیه بوده است يهاسنگ گذاريبردند که یکی از آنها علامتمی کاره ب

   :به متن زیر توجه کنید

تراشان تقابل جالبی را با علائم علامت مربوط به سنگ 70در دیدارهاي تل تخت بیش از «  

تراشان در تل این کشف جالب است که علائم سنگ ...کندمی شده در تخت جمشید ارائهشناخته 

در ترکیبات ، شوندمی شروع Oعلائمی که با حرف . توان به دو گروه وسیع تقسیم کردمی تخت را

وبی اند در نیمه جنمشخص شده Uگاه و علائمی که که با حرف مختلف، در نیمه شمالی تخت

تل تخت به فضایی یونانی مربوط است، شاید هاي این امکان را که بسیاري از نشانه. شوندمی دیده

  ) 38ص، پاسارگاد، (آستروناخ»  ...بتوان با نبود همین علائم در تخت جمشید تقویت کرد

  

کامل ین حال که ناگزیر یونانی بودن سبک بناي پاسارگاد و شباهت عآستروناخ در  ظاهراً

کند، با می ساز آن با بناهاي یونانی را ذکرو انطباق شیوه مهندسیها علامت گذاري بر سنگ

  ! رودمی این همه از ورود دقیق و کامل به بحث طفره

ساز سراسر بک مهندسیمانده بر بناهاي سَهاي این نکته بسیار پر اهمیت است که غالب نشانه

در مدخل ( اند،و آن چه را که با غلط دوره اشکانی خوانده سلوکیالنهرین، در دوره ایران و بین

چیزي جز الفباي یونانی و ) دهیممی توضیح امپراتوري اشکانیان این مبحث را مفصلاً



@Haghsabre :کانال تلگرام 

8 

 

از حروف  Aو  Hو  Mو  Uریاضی در زبان لاتین نیست و برخی از آنها را چون هاي سمبل

  . دانیممی شناخته شده یونانی کاملاً

   برجاي مانده توجه کنید: موجود وبه تصاویر زیر که بر روي بناي مقبره کوروش 
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 ءاشیا؛ ي پاسارگاد وجود دارد براي نمونهدیگري براي اثبات یونانی بودن بناهاي هنوز هم ادله

پاسارگاد هاي و خرابهها هخامنشی از میان خاك ئش» یک«یافت شده در پاسارگاد حتی 

  ! اندبیرون نکشیده

اسکندر، فیلیپ و تصاویر خدایان یونانی یافته شده هاي و در مقابل آن تعداد بسیاري سکه با نام

  ! امنشی در پاسارگاد یافت نشده استاست که در واقع حتی یک سکه هخ

تشریح بناهاي با تمام دقتی که در  ، سامی و دیگران،دهرتسفلآیا عجیب نیست که آستروناخ، 

   اند؟، آنگاه این علائم یونانی مانده بر گور کوروش را ندیدهاندکار بردهه پاسارگاد ب

  براي توضیح بیشتر متن زیر را بخوانید:

تخت در پاسارگاد در تل  1962هاي سال آمده در کاوشهاي هلنی بدست این بخش به سکه «

 82است که همراه با جواهرات متفرقه در اتاق  1ها شامل دفینه دو گروه اصلی سکه. مربوط است

هاي ضرب شده براي سکه) پیدا شده که شامل الف 187که در دالان اتاق  2بدست آمده و دفینه 

هاي سلوکوس اول سکه) ب. مرگ وي ضبط شده  ونی که در خلال و بلافاصله بعد ازاسکندر مقد

  ) 28پاسارگاد ص  - (آستروناخ » . جمشید ضرب شده استتخت در که عمدتاً

هاي کند که یافتهمی صورت پراکنده اذعانه شناس ما که در کتاب خود باین باستاندر واقع 

   کند؟می آنگاه به چه دلیل این بنا را هخامنشی معرفی، باشدمی پاسارگاد یونانی

شناسان و آور دیگري که باعث رسوایی بیش از حد باستانشما را به خواندن متن حیرت مجدداً

   :کنیممی دعوت، شودمی مورخین ما
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. ر پاسارگاد، به تل تخت تعلق دارددست آمده از سه فصل کار ما ده تمام سفال ب قدمت: تقریباً «

 106-22تثبیت شده متعلق به اوایل دوره هخامنشی وجود ندارد و آن چه که در نقوش هاي لایه

(آستروناخ، پاسارگاد،  » !!!م مربوط است. ه قرن چهارم و سوم پنشان داده شده، در اصل ب

  ) 251ص

 توان باور کرد درزیرا نمی. ستایان ما باید با شرمندگی تمام سکوت کننددر این باره باستان

، د را در آن برآورده، نه تنها سکهشمرده و گور خومی گذار، پایتختکه کوروش بنیاناي همحوط

تجمع بومی یافت هاي کاربردي در محیط ئترین ش، یعنی فراوانهیچ سفال هخامنشیکه بل

  !!!یابیممی هاي سلوکیان راجاي آن به وفور سفاله نشده و ب

اند اما باز به هکردکشف سلوکی هاي ضحک است که در محل سکونت کوروش سکهبسیار م

  ! هخامنشی بودن آن مسر هستند

 به تصویر زیر ارجاعشما را  ،و در پایان اثبات سلوکی بودن مجموعه پاسارگاد و مقبره کوروش

   دهیم:می

  

  
  

   کوروش چیست؟ با مقبرهها شباهت این خزانه آتنیپرسیم دلیل می

   کند این است که:می جوي هر فردي را مشغولشدت ذهن کنجکاو و حقیقته سوالاتی که ب

   گذار امپراتوري چیست؟اعتنایی سلاطین هخامنشی به مقبره بنیاندلیل بی
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شک ، بیهان سلسله هخامنشی برپا بوده استدر زمان شا) اگر این بنا (مقبره کوروش

نه را به بناي مقبره یاگراآرایشیهاي از آن ولخرجیاي هبرآورندگان تخت جمشید بایستی گوش

   چرا چنین نبوده است؟به راستی گذار امپراتوري خود و فاتح بابل منتقل کنند، بنیان

 و توجهی کم و است ابتدایی حتی و شکوهبی و ساده حد این به تا مقبره کوروش چرا یعنی

 بارد؟ می بنا این روي و سر از، آن ساخت در حوصلگیبی

 تخت جمشید روي را عظیم گذاريسرمایه آن که هخامنشی مقتدر شاهان چرا راستی به

  ند؟!اهنساخت کوروش نام خور در گوري و مقبره، اندکرده

  :است معلوم پرستانباستان ايکلیشه پاسخ و جواب

 و کردهمی ایجاب چنین اشمنشانه آزاد خوي و خلق و بوده عارف و عابد و زاهد فردي کوروش

  .بود کرده وصیت چنین خود

 ذهنتان و باشد وجودتان در حقیقت دانستن به میل عمیقاً و کنید دنبال را کانال مطالب اگر اما

 هاسوال این حقیقی و منطقی پاسخ به زودي به، شودنمی اقناع ايکلیشه نماينخ دلایل این با

   .رسید خواهید

 آن، برداريعدم شرایط بهره و تخت جمشید بودن ناتمام و ناقص بر علاوه که دانستیم اینجا تا

 محوطه یک در دلیل چه به پرسید آقایان از باید و است یونانی بناي یک نیز مقبره کوروش

اشیاي  سفال، ها،سکه جمله از آن اطراف در شده کشف باستانی آثار تمام که( یونانی کاملاً

 نشدن یافت رغمعلی و اندکرده اشاره هایشانکتاب در خود و یونانیست ...و هامجسمه، تزئینی

 کنند؟! می را پاسارگاد بودن پایتخت و بودن هخامنشی ادعاي یک شئ هخامنشی، حتی

 قصد و دارد وجود ناراستی شانکلام در ايعده هم باز جمشید تخت هايداستان همانند آیا

  ؟کنند گمراه را ملتی ذهن که دارند

 مقبره این به سراغ مجدداً ادامه در و شودنمی ختم موارد این به کوروش مقبره بحث اما

 آمد. خواهیم

 که پاسارگاد از راهنما نقشه هوایی یک خوانندگان، آشنایی براي پاسارگاد، بررسی ادامه از قبل

 کنیم. می نصب آن هاي مختلفقسمت و نام معرفی شامل

 داراي کهبل واحد، قسمت و ساختمان یک نه تخت جمشید، مانند هم محوطه پاسارگاد زیرا

چند  فاصله با که است سلسله ابنیه و کاخ یک شامل و است مختلف هايقسمت و اجزا و پارت

 اند. گرفته قرار هم از متر صد
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  بررسی محوطه پاسارگاد

  

  
  آن  مختلف اجزاء معرفی با همراه محوطه وسیع پاسارگاد، از ايماهواره تصویر

  

   :ھوایی پاسارگاد نقشھ مختلف اجزای معرفی

 دروغ به که نیست معبد یونانی یک جز چیزي واقع در دیدیم که( کوروش آرامگاه و مقبره - 1

 اند؟!) نهاده نام کوروش آرامگاه را آن

  )اسلام از بعد به مربوط( مظفري سرايکاروان - 2

  P کاخ یا اختصاصی کوروش، کاخ - 3

  S کاخ یا بار عام، کاخ - 4

 پل شاهی؟!  بقایاي - 5

 مجسمه  کاخ یا R کاخ یا دروازه، کاخ -6
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  .کنندمی معرفی هم زندان یا سلیمان زندان هاينام به که) کوروش کمبوجیه؟! (پدر آرامگاه - 7

 تل تخت.  نام به عظیم سنگی سکوي یک شامل نظامی استحکامی - 8

  :چون هم دیگري مختلف هايقسمت محوطه پاسارگاد البته

  کوشک - 9

  مقدس؟! محوطه و منطقه -10

 نماها؟!آب -11

 هم هاآن مورد در ما و نشده داده نشان فوق نقشه در که دارد هممحوطه پاسارگاد، اجزایی 

  .داد خواهیم توضیح

  بینیم. می را قسمت هر از تصویري زیر در هم با ها،بررسی و بحث به ورود از پیش حال

  

  
  آرامگاه کوروش - 1
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  مظفري سرايکاروان - 2

  

  
   P کاخ یا اختصاصی کوروش، کاخ - 3
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   S کاخ یا بار عام، کاخ - 4

  

  
  پل شاهی؟!!! بقایاي - 5
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   )داربال مرد معروف مجسمه همان( مجسمه کاخ یا R کاخ یا دروازه، کاخ - 6
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  معرفی شده.  هم زندان یا زندان سلیمان هاينام به که) کوروش کمبوجیه؟! (پدر آرامگاه - 7
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  .تخت تل - 8

  

  
  نیست!؟  کف سنگ تکه چند جز چیزي واقع در که کوشک، شکوه با بناي - 9

  



@Haghsabre :کانال تلگرام 

19 

 

  

  
  اند!؟ گذاشته آن روي محوطه مقدس نام که زمخت و ساده پلکان همین آخر در و -10

  

 افتادن جا بر علاوه کوروش، اختصاصی کاخ کنونی وضعیت از تصویر چند ارائه با مقدمتاً

 جنایات از جدید و نو مدخل یک کردن باز قصد مخاطبین، ذهن در محوطه این فعلی وضعیت

 با که بودن گروهی واقع در آقایان این دهیم نشان تا داریم، را حفاري دیوید آستروناخ تیم

  .بودند شده اعزام ایران به هاي شومنیت

 را مطالب و باشد نشده تخیل و تعصب و دروغ مفتون و آلوده که خردمند و انسان سالم هرچند

 دیدن با تنها کند،می قضاوت و خواندمی حقیقت و عقل معیار با تنها و متانت و سرديخون با

 و دلیل هاده با که ناتمام بودن تخت جمشید اسناد و مطالب به توجه با و تصویر 10 همین

 از هاییگوشه با و است نشده ساخته گاههیچ تخت جمشید که کرد اثبات اشاره و مدرك

 هم پاسارگاد در که بردمی پی خوبی به شد، آشنا غربی شناسانباستان حدهاي بیخباثت

 تنهایی به حقیقتاً  که 10 و 9، 5 تصاویر به خصوص دهد،نمی جولان ناراستی و دروغ جز چیزي

 وجود این با زنند،می فریاد را گرفته صورت تحمیق و خباثت و فاجعه عمق و هستند بیدارساز

   .پردازیممی پاسارگاد مورد در دروغ و جعلیات تربیش تشریح به
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  کوروش  اختصاصی کاخ یا Pکاخ  از تصویري
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  کوروش  اختصاصی کاخ یا Pکاخ  از تصویري
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  جعلیات تیم آستروناخ

  

میهن  که کنیم اعلام و دهیم نشان را پاسارگاد در داده رخ فاجعه یک عمق خواهیممی حال

 که بگیرید را کسانی یقه و بروند مطالب، این کننده منتشر به توهین به جاي سوزپرستان دل

 چرا که بپرسید سمجانه و بخواهید اساتید داخلی از همچنین و زدند جنایاتی چنین به دست

  اند؟؟ کرده سکوت

  

   
 کشاورزي زمین جز چیزي که پاسارگاد سازي پروژه شروع از قبل پاسارگاد از بخشی از، هوایی تصویري

   .نبوده

  

برداشته شده است  1960باشد که در سال میگر یک عکس هوایی از پاسارگاد تصویر فوق بیان

  . نیز به ثبت رسیده است 11و در کتاب تخت جمشید اشمیت صفحه 

به کل تهی و بر زمینی اي هاین تصویر خود گواه این مطلب است که پاسارگاد کنونی را بر عرص

اند که دورنماي تنهاي دیواره برپا مانده بنا مشابه مکعب زرتشت، معروف به بناي ساختهبکر 

 ترین تل و قوز خاکی دیدهفاقد هرگونه بناي باستانی و کوتاهاي هزندان، در میان محوط

  ! شودمی

 پروژه از قبل به مربوط آن برداريعکس زمان که فوق جالب بسیار عکس از که اينکته

 سال 100 تا باستانی جاعلانه محوطه این که این شودمی محقق گیردست است پاسارگادسازي

 و ... و چغندر و نخود کاشت مخصوص بوده کشاورزي وسیع زمینی و نبوده شده شناخته پیش

هاي هیچ اثري از کاخ و است نمایان خوبی به آن در زدگیشخم شیارهاي بینیدمی که چنان

 . کوروش در آن نیست
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 آنها زمان در که کنندمی اذعان بپرسید، هم منطقه آن معمرین بومی از اگر که این ترجالب

 یعنی اند،ساخته جاعلانه صورته ب و اکنون که هاي جعلی و ساختگی کوروشکاخ از اثري هیچ

 است!!!  نبوده شد، باز آن به آستروناخ دیوید نام به جاعل یهودي پاي که 1342 سال حوالی

 روند و نحوه قدیمی تصاویر با و ادامه در ما که عمیق، و مهم بس ستا ايو این نکته

  کنیم.می تشریح خوانندگان براي را پاسارگادسازي

نخود براي کاشت چغندر یا  بر این زمین بکر که احتمالاً  (!)شناسی آستروناخ یهوديتیم باستان

کنند که هر خردمندي می بناچنان کودکانه و تحقیرآمیز  هایی را، ابنیهسازي شده استمادهآ

  . بردمی ها در فکر فرورا ساعت

  

  زندان سلیمان

هد همان بنایی که در دمی سلیمان را نشانزندان اي موسوم به تصاویر زیر وضعیت کنونی بن

  . برداري شده بودعکس 1960سال 
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  Bکوشک 

صفحه  ،آستروناخ دهیم به تصویر زیر که برداشته شده از کتاب پاسارگادِحال شما را ارجاع می

  . باشدمی 515

  
یابند که این قسمت که آستروناخ می شناسان نیز با مشاهده تصویر فوق درترین باستانمبتدي

ترین تل و آوار و سایه نامیده است زمینی بکر بوده است و در آن کوتاه Bآن را کوشک 

چنان که در عکس هوایی شود، برآمدگی زمین، ناشی از تخریب یک بناي کهن دیده نمی

  . باستان شناختی زمین دیدیمبدون هر گونه عوارض  اشمیت، سراسر منطقه پاسارگاد را
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   !!!نوسازي شناخته نخواهد شد این زمین جزی بر روي یسیس هر بناأبدون شک ت

 بعدي خواهیم گفت، در واقعهاي سازي سنگی کهنه که مکان اصلی آن را در پستو این کف

   !!!سازي توسط تیم آستروناخ باشدواند آغاز جاعلانه ساخت پاسارگادتمی

اند و زده چیده در واقع در تصویر مشخص است که چند لاشه سنگ بر روي زمین بکر شخم

که ) هیچ نشان اضافی نه در خود و نه تا امتداد زندان سلیمان (در تصویر با فلش مشخص شده

   !!!است وجود ندارد pکنونی کاخ  محل

  . را به هم متصل کندها ثاري از یک جاده و راه وجود ندارد تا این ابنیهآ مثلاً

شود در واقع تیم طراح تازه به این موضوع ختم نمیسازي فقط تیم پاسارگادهاي شعبده بازي

هایی، هرچند ولنگارانه را بر این زمین آماده کاشت برند و باید ابنیهمی سره در آغاز راه خود ب

  . احداث کنند

  

  پوششی براي جعل

   .رویممی کاخ اختصاصی کوروش همان یا Pکاخ  سراغ به مجدد

  . توجه کنید به دو تصویر زیر با دقت
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 درواقع. شودمی آغاز کوروش براي قلابی قصري ساخت و پاسارگادسازي جعلی پروژه اینجا در

 بدون شویم،می هاپایه ستون این ناگهانی آمدن بر سر شاهد کشاورزي مسطح زمین آن در

 هیچ بدون و شانهايکتاب در کاخ این آثار نحوه کشف در توضیحی و تشریح ترینکوچک

   .تصویري از لحظه حفاري

گهان در بینیم که معلوم نیست چطور نامی ستون پراکنده رانیمچند با دقت در تصویر فوق 

  ! ؟اندزمین مزروعی بکر سبز شده

ر تصویر پیش بکري است که داین آغاز ساختمان کاخ اختصاصی کوروش بر زمین در واقع 

  ! دیدیمشخم زده آن را 

(در دو تصویر فوق دیوار  خواه خویش دیواري بلندرا به دلاي هگرد محوطآسان که گردبدین

اند و در پس آن مشغول کشیده به منظور پوششی براي کارگاه جعل خود) مذکور مشخص شده

  . هایی نوساز هستندچینی و ردیف کردن ستونکف

  . تصویر نایاب زیر را نگاه کنیدکنیم می دعوتدر ادامه 

دهد این می نکته اول این است که بناي زندان نیز همچنان در تصویر مشخص است و نشان

  . برداري شده استتصویر نیز از همان زاویه قبلی عکس
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نکته دوم اینکه در این تصویر مراحل ساخت کاخ کوروش پیشرفت مطلوبی داشته است و آن 

اند و ان که در تصویر قبل بر روي زمین افتاده بود بر جاي خود نصب شدهدو ستون سرگرد

  ! همچنین یکی از دو درگاه در جوانب شرقی و غربی تالار نیز تا حدودي تکمیل شده است

زند که ساخت جاعلانه کاخ کوروش توسط تیم آستروناخ یهودي در واقع تصویر زیر فریاد می

  . دهدمی به کار خود ادامهآغاز شده است و با نظم 

 .  

که باید با آن کاخ اختصاصی  شدن تعدادي ستون در محوطه هستیم در تصویر زیر شاهد اضافه

  ! کوروش را بیارایند

نها انبار، معدن و یا آدیدیم، آیا از آنها را نمیاي هترین نشانهایی که در تصاویر قبل کمستوننیم

   ند؟اهبلامصرف در اختیار داشتهاي ستوناز نیماي هگنجین

اند تا را در پاي کار ریختهها ستوناین نیم شود که انگار همانند باري آجر،می در واقع احساس

  ! بناي جدید کاخ نشیمن کوروش بدون مصالح باقی نماند

دستان پرتوان حجاران تیم آستروناخ بیرون نیز از زیر ها هر چند که مشخص است پاي ستون

  . آمده است که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد

  . ار هنوز مشخص استت: بناي زندان سلیمان و دیوار استنکته
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ها ریخته شده در عکس بالا بر روي پاي ، در واقع ستونتصویر زیر نیاز چندانی به توضیح ندارد

  . گرفته است و همچنان بناي زندان مشخص استنوتراش قرار هاي ستون

  

  
  

در انتهاي عکس عرصه بکر و طبیعی  ،ساخت کاخ کوروش رو به اتمام است در تصویر فوق کار

 تا آشکارا ثابت کند کاخ پی کوروش را بالاتر از سطح طبیعی زمین شودمی زمین دیده

  ! سازندمی

، اما ریختمی تر لااقل به عمق یک متر شفته، پیشبردمی اگر یک روستایی دیوار چینی را بالا

که زمان در  دانستند و یا آنریزي را نمیساخت پی و شفته ضرورتسازندگان کاخ کوروش یا 
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تر شد و باید هر چه سریعمی ساله شاهنشاهی نزدیک2500هاي حال گذر بود و موعد جشن

   !دشمی جاعلانه تکمیل ايشیوهبا کاخ کوروش 

  
دهد که کار تیم آستروناخ تمام شده است و دیوار استتار گرداگرد آن نیز می تصویر فوق نشان

  ! برداشته شده است

بدون هیچ گونه  در آن زمین بکر قسمت جنوبی دشت پاسارگاد اینک قصر اختصاصی کوروش

 و! آورده؛ براستی بقایاي آوار این کاخ کجاست؟سرستون ،سقف سر بیرون ، دیوار، پنجره، درگاه

 بر مستقیماً  و فنداسیون فاقد سنگی سنگین کاخ یک بناي بپذیرد تواندمی مهندسی کدام

  .بگیرد قرار سست خاك سطح

 ،دارد وجود پاسارگاد در صورت همین به کاخ این نیز اکنون و بینیدمی تصویر در که چنان

 خرج به کوروش مختص کاخی ساخت براي این از تريبیش حوصله جاعل شناسانباستان

 . اندداده ما تحویل کوروش کاخ عنوان به را ستون نیمه چند همین اند نداده

 را شودمی کارفراموش گودروغ که جا آن از را، بنا این در فنداسیون و شالوده عدم علت واقع در

 طرفی از و نیستند مهندس شناسانباستان که آنجا از که دانست سوتی این اصطلاح به در باید

  .اندنکرده احساس فنداسیون به نیازي سبک جعلی بناي این جورچینی
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دیوار، ، از اجزاي این کاخ جز چند قلمه ستون و پایه ستون باقی نمانده و هیچ اثري از سرستون

 کنیم ظاهراًمی یادآوري. شوداجرایی در یک بنا دیده نمیر پنجره، درگاه و سایر عناص سقف،

  ! زلزله هم بوده است این بنا ضد

جاي مانده کنونی نیز بسیار جالب و مهم است و پرده دیگري از ه اما توجه به اجزاي این آثار ب

  . کندمی صورت گرفته براي مردم این سرزمین را برملاهاي سازيتاریخ

موجود در این محوطه نوساز هاي توان پی برد که پایه ستونمی حقیقت با کمی دقتدر 

  . مشخص است ست که بر روي برخی از آنها جاي تراش ماشین نیز کاملاًا این در حالی هستند،

ممتازي چون هاي شان شخصیتشناسان ایرانی که در میانکه: چرا باستان سوال مهم دیگر این

کثیف غیر فرهنگی هاي سازيشود، نسبت به این صحنهمی الله نگهبان نیز دیدهاستاد عزت

   اند؟سکوت کرده
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  هاپایه ستون

   دقت کنید: هستند هاستون پایه از هایینمونه کهبه تصاویر زیر 
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  .فهمید توان جاي تراش ماشین را نیزمی با کمی دقت در عکس

طور از ابتداي کارکرد کانال اذعان داشتیم که به هیچ عنوان متکی به حزب، قومیت و همان

ن جعلیات و دنبال تاریخ اصلی این سرزمین و دور ریخته م و بینشانده اشخاصی نیستدست

  . دهیممی به راه خود ادامه باشیم هم اکنون نیز با این ادعا و با صداقتمی هادروغ

از شکوه و جلال باستان  زنند و دائماً می باستان ایران را به سینه تاریخ از کسانی که سنگ مثلاً

  . پرسیممی رانند با فرض ساختگی نبودن این بنا، سوالی سادهمی سخن

کوروش تا این حد فقیر و از  چرا پایتخت یک امپراتوري و قصر اختصاصی و بارگاه عمومی

   معماري هوشمندانه خالی بوده است؟هاي نشانه

از  ،، از نظر کیفی و کمی و بهمانديار رفته در سراسر محوطه پاسارگادکه آیا ارزش مصالح ب

تر اهمیتتر و بیسازد، کم جلوهمی عمومی شهرهاهاي نما که شهرداري در میدانیک آب

 ! است؟

افرادي را  خوار بودنتواند جیرهمی گذرد فقطمی شه که سالها از انتشار آنخدرد این مطالب بی

شناسان ما در مقابل این حجم عظیم از دروغ و مشخص کند، چرا که نه تنها مورخین و باستان

اند و تعریف و تمجید نیز کرده شناسان غربی دائماًکه از باستاناند بلجعل حرفی نزده

ننگ از این و آیا  هایی بسیاري کردند تا این آثار مجعول را به ثبت یونسکو نیز برسانندتلاش

  توان یافت؟ تر را جایی میبزرگ
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  بررسی مجدد مقبره کوروش 

  

 هايفاجعه عمق از دیگري، پرده تا رویممی مقبره کوروش به موسوم بناي سراغ به مجدد حال

 این واقعی چهره تا برداریم ،یهودي اکثرا و غربی شناسیباستان مراکز توسط شده آورده بوجود

 .شود مشخص تربیش شیادان

 به معروف منطقه آن بومیان میان در هاي گذشتهدهه تا ظاهرا کوروش مقبره بناي: نکته

  است. بوده مقبره مادر سلیمان

  است.  اوائل دهه پنجاه شمسی سلیمان، در مادر یا کوروش مقبره به مربوط زیر تصاویر
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 وجود مذکور مقبره اطراف در نیز دیگر بناهاي از آثاري که دهدمی نشان به راحتی فوق تصاویر

 وجود بناها این از اثري هیچ دیوید آستروناخ شناسیباستان تیم همت به متاسفانه که داشته

  !! ندارد

  .کرد خواهیم بررسی مفصلاً  را شده تخریب و سرقت بناهاي این آتی، هايپست در اما

 کوروش مقبره اطراف ثارآ این اکنون هم بپرسید، اساتید و خود از را سوال این اجالتاً 

 ؟!! کجاست

 سلیمان، مادر به موسوم مقبره یا کوروش مقبره که، به دور دهدمی نشان وضوح به زیر تصویر

علی  همچون افرادي همت به آستروناخ شناستیم باستان تا بودند، کشیده استتاري دیوار

بکنند؛  ملت یک براي مجعول هویت یک ساخت به شروع ترراحت و زده بالا آستین سامی

   .زدند کوروش اختصاصی کاخ در که کثیفی حقه همان
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 این چرا که کندنمی اعتراض کسی و شودمی جعل ملت یک هویت تاریخی سادگی همین به

 تغییر ایجاد بستري براي و جعلیات ساخت به شروع و اندآمده شناسباستان اصطلاحاً آقایان

 را آقایان این یقه کس هیچ که شودمی مشخص زمانی فاجعه عمق و ؟‼اندکرده ما براي هویت

   .دهدنمی قرار بازخواست مورد را آنها و گیردنمی

  

  
  

 سازمان تائید با آنهم. بگیرید تحویل کبیر کوروش قبر سلیمان، مادر مقبره جايه ب اینک

 شودمی صادر جدید نامهشناس آن به جاي و باطل قبلی نامهشناس سادگی همین به !!!یونسکو

   !شود جعل ملت یک هویت تا
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  مقبره کوروش  اطراف از مفقود شده آثار

  

 این سراغ باید امروزه اما است، بوده دیگري بناهاي مقبره این اطراف که دردانیم می: سوال

 گرفت؟  کسانی چه از را آثار

 که تکرار نکنند دائماً و !نگیرد بالا جویانبهانه التهاب و تب دوباره بقایا، این بررسی با امیدواریم

 را دشمن و دوست بین تفاوت است بهتر پس دارد، را ملت یک هویت تخریب کانال، قصد این

 مشتی ما سازانتاریخ که بدانیم مختلف و هايپان از طرفداري و توهین با نه دهیم نشان ادله با

  .اندزده اینچنینی جنایاتی به دست کلان اهدافی پیشبرد براي که اندبوده جاعل

 چرا بریزیم دور را خود تعصبات باید گام اولین در هستیم، حقیقت یافتن پی در اگر اکنون هم

 را نحوه ورود اسلام به ایران از پیچیده و گسترده نهایتبی مداخلی دور، نه چندان زمانی در که

در  بپذیرد را مطالب این تواندمی حقیقت جویاي و کنجکاو ذهن یک فقط که خواند خواهید

 با و کرده ترك را کانال این دهید،می ترجیح دیگر، افراد از خیلی همانند غیر این صورت

 به یهوديغربی شناسانباستان و مورخین هايداستان با را عمر دارید، خود سر در که ذهنیاتی

  .برسانید اتمام

   :کنید دقت زیر تصاویر به
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 در مانده جايه ب آثار از نمایی نزدیک کشیدن تصویر به با و فوق تصاویر در دقت با واقع در

 شدن باریک با .است داشته وجود قبور تعدادي و ستون تعدادي شویممی متوجه مقبره، اطراف

 در موجود مسلمانان به مربوط قبور این که شد خواهیم متوجه هااندازينقش این روي بر

   .است بوده منطقه
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 بر بلایی چه سامی علی همچون افرادي کمک با آستروناخ دیوید پاسارگادسازي تیم به راستی

  اند؟!! آورده آثار این سر
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   :رویممی علی سامی نوشته پاسارگاد کتاب از متنی سراغه ب هم با حال

مسجدي هاي توان به ویرانهمی پس از اسلام در پاسارگاد به جاي مانده،هاي از آثاري که در دوره«

این دو . سرا در شمال آرامگاه اشاره کرداطراف آرامگاه کوروش و یک ساختمان شبیه به کارواندر 

آثار پاسارگاد وارد آورده است، چرا که براي ساخت ناپذیري به مجموعه هاي جبرانیانساختمان ز

کار ه بها ده و در آنشکسته شهاي ستونو زیرها فرش ظریف و ستونآنها مقدار زیادي از سنگ

  ) 191(ص ». رفته است

اند ، در واقع متن فوق را آقاي سامی واژگون نوشتهیک نقطه تاریک و گنگ در اینجا وجود دارد

جع به آن صحبت کردیم را کنیم؛ ساخت کاخ اختصاصی کوروش که مفصلاً می چرا که ادعا

آستروناخ بوده است، چرا که هیچ آثاري از این افرادي امثال سامی و تیم هاي حاصل برداشت

  ! پیدا کنیماي هتوانیم حتی ردي از آنها را در هیچ موزبناها وجود ندارد و نمی

بخشد چرا که بر می به مسلمین ساکن در منطقه آقاي سامی سنگ قبرهاي یافت شده را ناچاراً 

ی پرسیم به چه حقمی و مجدداً! لامی آمده استو نقوش و ادعیه اسها روي قبور آثاري از نام

اند و معلوم نیست باید در منطقه موجود بوده است را به سرقت بردهدر آثار گذشتگان ما که 

  ! کجا این قبور با ارزش را یافت؟

وانگهی باید از سامی پرسید که اگر مسلمانان ساکن در منطقه براي ساخت مسجد و 

ح مقبره کوروش که دم دستشان اند، آنگاه چرا از مصالشان از پاسارگاد سرقت کردههايمقبره
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اند آثاري که، اگر مسلمین قادر بوده و پرسش گردن کلفت دیگر این اند؟، سرقتی نکردهبوده

چنین هنرمندانه براي مردگان بسازند، آنگاه چطور از ساخت یک قلمه ستون سنگی عاجز 

 غارت و سرقت یک آیند، ناخوش بوي هم باز آیا اند؟د؟ و نیازمند سرقت از پاساگاد شدهانمانده

  رسد؟!!! نمی مشام به محض، شیادي و دروغ و جعل و

  

  
  

 ذهن سند مدقن، شماربی هیارا با و استدلالات محکم پایه براین کانال تاکنون توانسته است 

 و تاریخی اساتید و دولتی مراکز اگر اما کند، بیدار خواب از را ایران شریف ملت از بسیاري

 مردم حداقل نیستند، تاریخی مجعول هايداستان رد و جرم اعلام به حاضر شناسیباستان

  کنند!! می نرم پنجه و دست و هستند روبرو قماشی چه با که دانندمی

 موجود هیاهو و قشقرق هرگونه از دوري تعصب، از عاري و طرفبی تحقیق یک براي گام اولین

  .است شبهه و شک یک ایجاد و

 حضور... و کار دان، مرمتشناس،تاریخمورخ، باستان قبیل از اساتیدي تاکنون کانال این در مثلاً

 وارطوطی گربیان که بهانه چند جز ايعده ولی پذیرفته را مطالب این ايعده و دارند و داشته

  .نداشتند گفتن براي است، حرفی غریبان نامستند مطالب کردن عنوان
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 در شده عنوان ادله صدها توانیدمی دارید قرار جامعه عموم قشر در که خوانندگان شما حتی

 اساتید و شناسانباستان به و برده خود با را جعلیات پاسارگاد و ناتمامی تخت جمشید خصوص

  .کنید جواب طلب آنها از بحث، بر تسلط و زیاد فشاري پا با و دهید نشان مختلف

 به بازگشت و هایافته این شدن بازگو عدم از صحبت و دواندن سر جز جوابی احتمالاً  ايعده

 از باید ولیکن !شنوندنمی تهمت و افترا مشتی و پرستیمیهن و گذشته افتخارات

  چه؟!!  یعنی پرستیمیهن پرسید عزیزمان کشور اساتید و شناسانباستان

 ؟! پرستی است، میهنبسازند قلابی افتخارات برایمان غربیان تا بریم فرو خود لاك سر در این که

   .فشاریممی را اندکرده برخورد مطالب این با باز آغوش با که ايعده آن دست صمیمانه، البته
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   Pکاخ 

  

 و زمین بکر یک از یهودي آستروناخ دیوید شناسباستان تیم دادیم نشان که طورهمان

 علائم از اثري هیچ نبود و شکوه و عظمت از نشانی هیچبی و برآوردند را ستون چند زده،شخم

 بدترین به را کاخی ناگهان بقایایی، و آوار هیچبی و)  ...و در،پنجره،تیر،سقف( بنا یک تکامل

  .دهند ملتی خورد به را قلابی و مجعول کاخ یک تا اندکرده جورچینی ممکن شکل

 دعوت ،)P کاخ( پنل این بررسی به خاتمه براي و شد صحبت هاموضوع این به راجع مفصلاً 

 شیاد، جاعلین شود مشخص تا بیاندازید کاخ این فراز بر موجود کتیبه به نگاهی تا کنیممی

   .است خوردن آب همانند کوروشزبان از کتیبه یک کندن برایشان
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رد وجود دا Pدر کاخ اختصاصی کوروش یا همان کاخ  نکته جالبی که در این عکس و اساساً

  ! این است که کتیبه فوق رو به داخل کاخ نصب شده است

باید کتیبه بر سر در ورودي کاخ از بیرون نصب دهد، می دانیم و اصول کار گواهمی تا جایی که

 ظاهراً. شود تا میهمانان و بازدید کنندگان هنگام ورود به کاخ به این کتیبه برخورد کنند

خواستند کار را ختم به خیر کنند و پروژه احداث می اند و سریعاًهراسان بوده جاعلین ما کاملاً 

  ! دپاسارگاد را با سراسیمگی تحویل دهن

   کنیم متن زیر را که حاصل برداشت آستروناخ از کتیبه است را با یکدیگر بخوانیم:می دعوت

در بخش پارسی باستان کتیبه کاخ پی وجود دارد، نشانگر قدمت و اي هاملایی سادهاي غلط«

  ) 142ص-پاسارگاد-(آستروناخ » ...بی نوشتن به زبان پارسی بوده استکم و بیش تجر شرایط

کاتب یا منشی امپراتوري عظیم هخامنشیان یک  متن فوق بسیار مضحک است چرا که ظاهراً

نداشته است تا به آنها صحیح نوشتن چند خط را بیاموزد، در واقع اگر این کتیبه را ساخته 

وش سواد کافی دست حجاران ناتوان تیم آستروناخ ندانیم آنگاه باید گفت منشیان دربار کور

   !!!نداهنداشت

خیز بناهایی مجعول را ساخته بودند، در واقع تیم آستروناخ که از زمین بکر و حاصل

تواند از دل این بناها یک محوطه باستانی کهن طراحی پنداشتند که هیچ عقل سلیمی نمیمی

پاسارگاد یادداشتی کوتاه از اسر محوطه بکاهند در سرشک و شبهه از که  کند، لیکن براي آن

  ! نداهجاي گذاشته کوروش ب
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باور نداشته باشند که این درب ورودي و کتیبه مجعول نیست، آنگاه این  ايهنوز هم شاید عده

   کنم تا تصاویر زیر را ببینند:می دوستان را دعوت
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مشخص است نوع استقرار بدنه  کاملاً دیدن دو تصویر فوق نیاز به توضیح چندانی ندارد، چرا که 

ت و به هیچ جایی چفت و بست طرف این سنگ آزاد اس کتیبه ایراد بزرگی دارد، چرا که دو

 و ساخت حاصل کوروش اختصاصی کاخ سرتاسر که است مطالب این یدؤم خود این و! نشده

 ساز، نو و قدیمی مصالح با کاخ این جورچینی بر علاوه و است گذشته دهه چند همین سازهاي

  است!  بوده آشکار فریبیعوام یک سفانهأمت نیز کوروش به ملقب کتیبه که دریافت توانمی

   ؟!اندتازگی از چه جایی به پاسارگاد آوردهه این سنگ را بنیست معلوم به هیچ وجه 
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  S کاخ بارعام یا اِس

  

  
  کاخ بارعام یا اِس

  

 راجع خواهیمشود می مشخص تا کنید، توجه زیر تصاویر و فوق تصویر به تربیش آشنایی براي

   .کنیم گوگفت بنایی چه به
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   خوانیم:می فرازي از کتاب آستروناخ را در ابتداي شروع بحث، مجدداً

حدود » پی«و کاخ » آر«در وسط فضاي بین دروازه  س یا بارعام، تقریباًدار یا کاخ اِ کاخ ستون «

 1811در اولین بازدید برادران اوزلی در سال  ...متري شمال شرقی آرامگاه کوروش قرار دارد1250

به ها از آن ترسیم کنند طراحی شده و از آن سالاي هانگار 1840در سال  که مجدداً قبل از این

ص -(پاسارگاد »! تر از دیگري استه که هر یک غیر واقعیبعد شش نقشه مختلف به چاپ رسید

85 (  
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تشخیص » بارعام«دانیم چرا آن را ه است که امروزه نمیتچنانچه خواندیم کوروش کاخی ساخ

ستون اولیه و سه  116همچنین از اسرار این کاخ باقی ماندن یک تک ستون از میان ! اندداده

اي، آن ستون و جرزها را در جاي متفاوت و به اخیر، هر بینندهجرز پایه است که در دوران 

نقشه مختلف  6تعداد مختلف تشخیص داده و ترسیم کرده و چنین که آستروناخ نوشته است 

  ! دارد

دد و در ع 8کاخ در نقشه فلاندن و کوست هاي سال پیش تعداد ستون 165بدین صورت که 

  ! عدد است 116پیش سال  54آخرین نقشه آستروناخ در 

راستی ه اند، که بفلاندن و کوست نقشه زیر را نیز از بقایاي کاخ بارعام کوروش رسم کرده

اند، زیرا در را چه گونه بدست آوردهها بنديو فاصلهها و دروازهها دانیم این جاي ستوننمی

وجود ندارد که فلاندن بخواهد آن را در حد اي ههیچ تصاویر از قدیم علائم آگاهی دهند

  ! متر ترسیم کندمیلی

  
س است توسط فلاندن و کوست کشیده شده است، که در آن تالار نقشه گرافیکی فوق که بیانگر کاخ اِ

   .ستون دارد 6مرکزي فقط 
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  .دهدمی نشان را ستون تک محل، فوق رسام در موجود فلش

  

  
  .کنید توجه است، شده مشخص فلش با که بلند و کوتاه جرز قرارگیري محل به
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 شده کشیده آستروناخ و هرتسفلد توسط که کنیممی جلب هایینقشه به را شما توجه حال

   .است

  
  

  !!!است یافته افزایش ستون 8 به 6 از هاستون تعداد مرکزي تالار در ناگهان
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   .است کرده ارائه فلاندن که است چیزي آن هرتسفلد رسام بلند و کوتاه جرز محل اما

  

   اندازیم:می کشیده است 1962حال نگاهی به تصویري که آستروناخ در سال 

، این است که د و اکنون در پاسارگاد وجود داردتخت جمشیهاي نکته جالبی که در بررسی

داده است، چرا که هر بار که می هت و بزرگی پادشاهان را نشانمیزان ابُها تعداد ستون ظاهراً

ها بلافاصله بر تعداد ستوناش، همانند آستروناخ در پلان ترسیمی اند،جاعلین ما اراده کرده

  ! اندافزوده
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  !!است شده عوض آستروناخ رسام در ستونتک محل که بینیممی تمام حیرت با

 احمقانه چنین که شودمی افشا هایشاندروغ روزي که دانستندمی خود آقایان این به راستی

  کردند؟!!  جعل به شروع
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  !!!است کرده تغییر عدد 48 به عدد 4 از کاخ این ایوان هايستون تعداد همچنین

 باید بلعکس، یا ؟هستیم طرف شناسباستان و نگارتاریخ مشتی با ما کنیدمی فکر هم هنوز آیا

  ؟ بخوانیم جاعل و کلاش را آنها

 چنین که انددیده چه ایشان کجا برداشته است؟از ن را ااما سوال این است که آستروناخ این پل

 ؟اندکرده رسم را پلنی

  است؟ آمده کجا از ساِ کاخ در موجود ستونتک که این دیگر سوال

 شده مفقود آن اجزاي اینک که شویممی روبرو ايمحوطه آثار با کنار محوطه تخت جمشید در

  است!!!

  .است جمشید تخت حدود در آن بزرگی که میابیم در محوطه این ابعاد مقایسه با

  .گشاییممی آینده پست چند در را دیگر باستانی محوطه یک اسرار از دیگري فصل و

 و ساخت و هاکاريدست و جعلیات چنان پاسارگاد به موسوم محوطه در که دانستیم اینجا تا

 و هاجعل این آثار توانمی دقیق و فنی بررسی یک با که است گرفته صورت فراوان سازهاي

 آمده فردي هر که دادیم نشان فوق تصویر چند در که ايبه گونه. کرد مشاهده را هاکاريفریب

  !!دارد فرق دیگري رسام با رسام هر و است کرده رسم غریب و عجیب رسامی پاسارگاد از و



@Haghsabre :کانال تلگرام 

59 

 

 تاریخ یک ایجاد خصوص در شانهايکتاب در حداقل که است رفته یادشان جاعلین ظاهراً

  .باشند هماهنگ یکدیگر با ملت، یک براي مجعول

 این دامنه و کندنمی پیدا خاتمه مورد چند این با فقط مضحکهاي ناهماهنگی این البته

 گرفته صورت هايجعل دهدمی نشان و گیردمی نیز را عصر معاصر و دامن اسلام جعلیات

 خصوص در ناراستی و تناقض شماربی و !!دارد و داشته وجود ما قدمی یک تا آقایان توسط

 بالا، بسیار با درصدي و شدت به شده، نوشته تاکنون که تاریخی دهدمی نشان ایران، تاریخ

   .باشدمی کلاش و جاعل مشتی تراوشات حاصل و است فراوان عیوب داراي

 نه مقطعی، هر در و است شده عنوان که سطحی هر در را کنونی نگاريتاریخ توانمی به راحتی

 متفکران و دانست دوره از تاریخ را مجعول آن توانمی بررسی یک با کهبل برد، سوال زیر تنها

 سرگرم الهویهمجعول اشخاص و القاب با را ملتی ذهن آن که نه کرد، اندیشه به دعوت را ایرانی

  .کرد

 نه پاسارگاد بناي صد در صد دهیم نشان تا رویممی Sکاخ بارعام یا کاخ  سراغ به مجددا حال

 بقایاي سایر از غارت با و گرفته قرار فراوان هايتصرف و دخل مورد بل است، مجعول تنها

   .کنند جورچینی ناشیانه کاملاً شکل به را پاسارگاد محوطه اندتوانسته تاریخی،

  
  .است واقع جمشید تخت اطراف در که اشاره مورد محوطه
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در این محوطه چیزي جز چند پاره سنگ و همچنین چند پلان ترسیم شده توسط اشمیت که 

جالب است که محوطه مورد اشاره . یابیمنمی، ذکر کرده است ید ایشاندر کتاب تخت جمش

زئوس و دیگر هاي به خط یونانی آن با نامهاي کند که کتیبهمی یک مجموعه یونانی را بیان

   !!خدایان هلنی یاد شده است

  
  .است موجود اشمیت جمشید تخت کتاب در که محوطه همان پلان

  

محوطه  همین از شده برداشته کاخ اِس، در موجود ستونتک این که کرد خواهیم ادعا بنابراین

  است!  جمشید تخت اطراف در موجود یونانی

 دیگر مناطق سایر بقایاي از غارت با را پاسارگاد محوطه آستروناخ پاسارگادسازِ تیم حقیقت، در

 !!!اندنهاده ساله 2500 قدمت آن بر و اندساخته

 یک جورچینی این آیا ولی باشد نقاط صحیح بعضی در ارفاق با هامتریال بعضی قدمت شاید

 ؟ نیست جعل و کلاشی

   .دهیممی ارائه آینده هايپست در را کافی ادله خود ادعاي پیوست به

  

  
  کوروش اِس یا بارعام کاخ در موجود ستون تک کنونی موقعیت 
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تر دهد، چیزي عجیبمی آستروناخ نشانهاي کاريس را پس از دستتصویر زیر محوطه کاخ اِ 

کند که در کاخ بوده، فقط همین تک می ستونی که آستروناخ ادعا 16از این نیست که از میان 

قبلی نشان هاي است که در پست ود قرار داشته باشد؟ این در حالیستون سالم سرجاي خ

تر، عوض شده است ولی از همه جالب قدیمیهاي یدادیم جاي همین تک ستون نیز در رسام

 نظر در نکته یک به عنوان را این(! خانه لک لکی است که بر فراز این ستون اقامت داشته است

   )باشید داشته

  
  .آستروناخ-کتاب پاسارگاد 474برداشته شده از صفحه ي 
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  .شهبازي- برداشته شده از کتاب پاسارگاد

  نیبور

 دیدن جمشید تخت از 1764 سال در که است، کرده ثبت خود سفرنامه در نیبور را زیر متن

  پاسارگاد.  محوطه به آستروناخ دیوید تیم ورود از قبل سال200 حدود یعنی. بود کرده

هایی از یک ساختمان دیگر در سطح مسطحی، در نزدیکی گوشه غربی تخت جمشید، باقی مانده«

سمت چپ بالا، نشان داده شده ، 6که در شکل اي هایستاداز جمله تک ستون . خوردمی به چشم

کمی بالاتر، در . ستونی است که در این ساختمان وجود داشته است 20این ستون یکی از . است

ها از نظر این درگاه. خوردمی مسطحی، یک جفت درگاه به چشم محوطهسمت شمال در 

ص  –سفرنامه  –(نیبور » . اندتخت جمشید داشتههاي ساختمان همان شکلی را دارند، که درگاه

132 (  
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  رسامی از نیبور

از موقعیت تخت جمشید و محوطه بیرونی آن، در سفرنامه نیبور  6نقاشی شماره  تصویر فوق

 در گوشه بالاي سمت چپ عکس آن تک ستون مانده از بقایاي یک محوطه و معبد یونانی را

  . اخیر ناپدید شده است صد سال بینیم که درمی

متعدد هاي از ابنیه یا ستون و جرز درگاهاي هن سمت چپ، مجموعیکه در گوشه پای چنان

  . شودمی دیده) در تصویر زیر با فلش مشخص شده( نمایش داده شده
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  .به محل فلش توجه کنید

  

ناپدید شده است و بعد با تمام  گذشتههاي دهساین همان ستون توصیفی نیبور است که در 

س کوروش حداقل یک اجزا و همان لانه لک لک به پاسارگاد منتقل شده است تا در کاخ اِ 

سال پیش  2500 به ظاهر افرادي را فریب دهند و ادعا کنند که و! ستون وجود داشته باشد

  ! جا کاخی بوده استاین

یگري است که عالی جنابانی نظیر آستروناخ، بندي عامیانه داینک زمان برملا شدن شگرد چشم

در ! اندنگاره آشوري در کاخ بارعام کوروش، به راه انداختهچند سنگ هیدر میدانگاه تاریخ، با ارا

 جالب و که الگوهاي غیر هخامنشی دارند شویممی س و پی با نقوشی مواجهاطراف محوطه اِ

   است! غیرهخامنشی الگوها این که اندکرده اعتراف نیز خود که است

  . دهدمی را نشانها تصاویر زیر این قطعه سنگ
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 ساخت مأموریت که بازانیشعبده همین توسط حتی دیدیم، فوق تصاویر در که نقوشی

 به را هااین سنگ ايعده امروزه چطور آنگاه است، تردید مورد نیز اندداشته را پاسارگاد قلابی

  شود! می مشخص رازش که است عجایبی از زنند؟ این هممی سینه

مشابه آشوري توجیه کرد، به خصوص شخص لباس  توان با موارد تقریباًمی این نقوش را نیز«

 –(آستروناخ  ». ردي که پرچمی با صفحه مدور بر فراز آن، در دست داردف –ماهی پوش و گاو 

  ) 99ص  –پاسارگاد 

با نمودارهاي معماري منطقه ها هویتی کامل و عدم هماهنگی آنبراي آستروناخ هم بی حقیقتاً 

  . معلوم است و به آن اعتراف دارد کاملاً

  . کندمی حال آقاي شهبازي نیز به این موضوع در کتاب خود اعتراف

آشوري هاي هنوز در نقوش کاخ داده که ریشه آشوري دارد ومی هایی را نشاناین نقوش صحنه«

 پاسارگاد - (شهبازي » . نطقی میسر نیستقش، تعبیري منباقی مانده است؛ با وضعیت کنونی این 

  ) 49ص -

د و نزنمی از عدم درك مفاهیم این نقوش و اصالت آشوري آنها فریادو آستروناخ شهبازي 

د در نکنمی گامی که اعترافند و هنپذیربه شده درباره این نقوش را د کدام تصویر ارائنندانمی

 آنهاکند که از می نامیسر است، خواننده را محقها تفسیر این نقش و وضعیت کنونی درك
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از نقش برجسته آشوري را کاخ بارعام کوروش  بپرسد با کدام نشانه و با کدام علت این کاخ پر

  ! اند؟فرض کرده

 علایق و باشد داشته انصاف کمی کسی اگر و بریممی به سر پاسارگاد بررسی روزهاي آخرین در

 جعل، از سرشار ما کنونی تاریخ که شودمی متوجه باشد، گذاشته کنار را خود گراییقومیت

 به دنبال اگر و !!نازدنمی خود مجعول افتخارات به دیگر خرد صاحب و است دروغ و فریب

  داند. می نگاريتاریخ به راجع نظر تجدید در را چاره گردد،می خود هویتی علایق

  

  رسامی فلاندن و کوست

رویم تا به نکات مهمی اشاره می به سراغ تصاویر نقاشی شده توسط فلاندن و کوست مجدداً

 فلاندن از پاسارگادتصویر زیر از کتاب فلاندن و کوست برداشته شده است، حاصل بازدید . کنیم

  . استباشد که آن را ترسیم کرده می

 ایجاد را سوالات این تفکريترین تصاویري است که هر صاحب این رسام خود جز خیره کننده

   :کندمی

در ها چه معنایی دارد که این دروازه کنند؟ اصولاًمی دروازه در بیابان چه نقشی را ایفا 3این * 

 دروازه 3 همین فقط و ندارد وجود بنا بقایاي از دیگري اثر هیچ آخر وجود داشته باشد؟بیابانی 

  کند؟ مشخص را دروازه 3 این کاربرد تواندمی کسی چه به راستی، است مشهود تصویر در

   ؟ش نیستثاري از جمله مقبره کوروآچرا در این رسام هیچ * 

   ؟دروازه را گرفت 3امروز کجا باید سراغ این  اساساً* 

با  شباهتی کمترین پاسارگاد ترسیم کرده، آیا فلاندن با عنوان که ايمحوطه بین این* 

   دارد؟ وجود پاسارگاد کنونی
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فقط اي هآمور است که عدقدري تهوعه جورچینی مضحک تاریخ گذشته مردم این سرزمین ب

وقتی تیم آستروناخ در حال ساختن  احتمالاًاند و قصد تمسخر کردن این ملت را داشته

پرسیدند توسط به می از خودو  توانستند خود را کنترل کنندپاسارگاد بود از شدت خنده نمی

گفته خواهد  وطنی، در مدح این مجموعه ساختگی چه اراجیف و اکاذیبی اصطلاح مورخین

  شد. هم اینچنین نیز واقع در که! شد

بدون نیاز به اثبات  وشود می پیدابا حجاري فردي بالدار خته سنگ ناگهان در بیابانی یک ت مثلاً

   !!!کوروش است گویند نقشی ازمیدعاي خود ا
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مهملات  شان جزاگر بپرسیم به چه دلیل این نقش برجسته متعلق به کوروش است پاسخ حال

  ! سروته نخواهد بودبی

س و اِهاي را بپذیرد و همانطور که کاخها تواند این جورچینیکنجکاو هر خردمندي نمیذهن 

هایی آشوري را همانند آن تک نقش برجسته پرسد چطورمی از خود ند واهپی را سرهم کرد

 برجسته نقش کند کهمی را مطرح قوي و این احتمال، اندستون به این محوطه حمل کرده

ولی  مشخص نیست به چه طریق و مکانی که امروز براي ما مجهول استانسان بالدار نیز از 

  . فریب تاریخی این ملت آورده شده است شک به منظوربی
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   !در پاسارگاد گلی محو شده خشت و آثار

  

خشت آثار  خصوص در مختصر نسبتاً شرحی پاسارگاد، محوطه هايبررسی از بخش آخرین در

 حمایت با غرب از که سوغاتی دهیم نشان تا داد، خواهیم ارائه محوطه در موجود گلی و

  .نیست جعل به آغشته و مسموم تاریخ یک جز چیزي، شده آورده هاداخلی

 جمشید تخت در موجود ایلامی گلی خشتی آثار تخریب با آقایان این که داد خواهیم نشان لذا

 کلفت گردن سوال این همچنان و اندداده بسط نیز رستم نقش و پاسارگاد به را موضوع این

  .است مانده پاسخبی

 ؟ است بوده چه گسترده جعلیات و هاتخریب این هدف

 آنجا در و کردیم منتشر جمشید، تخت ناتمامی به راجع کتابی فوق سوال پیوست به البته

 حوصله و صبر کمی با کانال این در را آن مفصل شرح لیکن .شد ارائه توضیحی مختصر

   .خواند خواهید

 یهودیان فریب و جعل سرتاسر نامهنمایش از پرده آخرین به را خوانندگان شما توجه حال

 اساس بر تصاویر تمامی گیریم، منبعمی و نتیجه کنیممی جلب پاسارگاد منطقه به اعزامی

  .باشدمی یهودي اشمیت اریک هايبرداريعکس

 هوایی بخش یک شناسباستان هايگروه براي است مایل که گفت من به هلن مري روزي«

 را ما پراکنده افکار تا کردیم دعوت مشاوره براي برینجر بی لوین از منظور همین به. کند تاسیس

 هوایی برداريعکس براي که گرفت نظر در کابین ویکو با ايباله دو هواپیماي او. بخشد انسجام

 )21 ص ایران، باستانی شهرهاي فراز بر پرواز. اشمیت. ف. اریک( »بود...  مناسب کاملاً

 از اشمیت گرفته آسمان از هايعکس نخستین از یکی به استناد ما نظر مورد اینک 

  .است ایران باستانی هايمحوطه

 هايسازي بناي راهنماي و هویت زننده برهم تصرفات مبناي گرچه پاسارگاد، از زیر تصویر 

 دست مجریان گرانهحیله اعمال و هانادرستی امروزین اثبات براي اما گرفت، قرار آنان بعدي

   .دارد کاربرد نیز شیکاگو دانشگاه هاآن رأس در و فرهنگی مفتضح هايرويکج این کار اندر
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 از 1935 سپتامبر 28 روز صبح 7 ساعت در پیش، سال 80 اشمیت، که پاسارگاد هوایی نماي .1 عکس

  .است کرده چاپ خود جمشید تخت کتاب اول جلد 11 ي صفحه در و گرفته پاسارگاد محوطه
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 تصویر در آن رد و کرده معلوم نقطه چین با اشمیت را آن امتداد و محل که آن، اطراف حصار و تخت تل

  .شودمی دیده نیز قبل هوایی
  

 در و برداشته متري 2196 ارتفاع از 1935 سپتامبر 28 در که عکس این توضیح در اشمیت

 :است آورده آن زیرنویس

دیوار  متوجه بود، گذارده پاسارگاد محوطه در قدم این از پیش که دیگر کس هیچ نه و ما نه«

 تواندمی عکس این. بود نشده است، مشخص عمودي عکس روي که الاضلاعی، کثیر استحکامی

 (!!!) » نیستند. مشاهده قابل هم عکس این در حتی که باشد، آن در محصور مهم آثار از اينشانه

 و نبوده، عظیم حصار این مصالح بقایاي دنبال به و نگرفته جدي را عکس این کسی هنوز

  است!!؟  آمده حصار این سر بر بلایی چه که است نپرسیده کسی همچنان
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 بقایاي با مقایسه براي که جمشید، تخت زیگورات صفه آخرین در ایلامی، معابد بقایاي از تصویري .2عکس

   .ایمآورده پاسارگاد گلی و خشت

  

 دو استثناي به آن، اطرافهاي محوطه و یک شماره فلش اشاره محل در و فوق هوایی عکس در

 ستون و سنگ بدون و هاي بناهاي خشتیمانده با هدیش، و تچر تمام نیمه سنگی محوطه

 . است برداشته جمشید تخت زیگورات صفه ترینمرتفع از اشمیت که شویدمی آشنا

 با کرد، خواهیم معرفی زیر در که دیگر، نمونه چند و بقایا این میان ساده تصویري مقایسه یک

 شماره محوطه در موجود، کوروشی ابنیه اولیه بقایاي که کندمی معلوم پاسارگاد، هوایی تصویر

 خشت ابنیه از هاییمانده کرد، خواهیم رسیدگی آن به که هاییکاريدست از قبل پاسارگاد، 2

  است!!  بوده ایلامی گلی و

  
  3عکس
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 چنان .بود شده مشخص پاسارگاد از اشمیت هوایی عکس در که هاییمحوطه از جدید تصویري

 نیمه چند فقط ایلامی، گلی و خشت بقایاي آن جاي به عکس این در کنیدمی ملاحظه که

 از شده منتقل هايستون نیمه که کردیم معلوم ترپیش که اندگذارده کار شفاف سنگی ستون

 از ايذره است معلوم که چنان. است کورش کنونی مقبره محل اصطلاح به در مسلمین مسجد

   .نیست باقی جدید، وضعیت این در شود،می دیده اشمیت هوایی عکس در که بقایایی

هاي محل و است برج یا زندان ،3 شماره محل جدید؛ و خورده شماره و رنگی عکس این در

 این گواهی به. دارد نام کورشی هايکاخ اینک که کندمی اشاره هاییمکان به 6 و 5 و 4 شماره

 باقی اثري ترینکم اشمیت، هوایی عکس در موجود کهن خشتی محوطه سه آن از تصویر،

 هايمخروبه آن جاي در کند مسلم که داد ارائه دیگري هايعکس توانمی هنوز و اندنگذارده

 تاریخ یک تلقین براي که آنگاه سپس و اندکرده کشاورزي و انداخته خیش ابتدا ایلامی، خشتی

 در اند،دیده ضروري را او براي هاییکاخ ساخت ایران، در کورش براي پایی رد ایجاد و قلابی

 و مضحک وضعی با مصالح، انتقال و سرقت با پیشین، مسطح و شده شخم هايزمین همان

  اند!!! ساخته دارستون و سنگی هايکاخ کورش براي اسفبار

 هايمحوطه کنار در برج به موسوم بناي بقایاي به توجه با و دیگر سوي از مباحث این تمام

 در که دیگري، شکل مکعب بناي با اجزاء در و کل در که پاسارگاد، در ایلامی گلی و خشت

  :که کندمی معلوم برپاست، نقش رستم ایلامی و گلی و خشت مجموعه جنب

 هویت همانند اشمیت، هوایی عکس در ،2 شماره محوطه مربع در موجود هايمانده تمام هویت

  .است عیلامی تخت جمشید، و نقش رستم در مانده آثار غالب

 فلش درمحل زیر، شده بزرگ تصویر که چنان اشمیت، هوایی درعکس. 4 و 3 شماره محوطه

 که پیداست، سنگی عمدتاً شکل مستطیل منظم محوطه یک بقایاي دهد،می نشان 1 شماره

 14« تصویر عنوان به که زیر، هوایی عکس. شودمی معرفی اتابکی سرايکاروان از هاییمانده

 چند فقط شده، اعلام گذاريتاریخ با و آمده »ایران باستانی شهرهاي برفراز پرواز« کتاب در »ب

 آلوده محتواي شناخت براي که است زیرنویسی داراي اند،برداشته قبل هوایی عکس از پس ماه

  :دارد بسیار ارزش موجود شناسیایران جعل به

 گوش چهار ايمحوطه دهنده نشان نقشه منظره. کورش آرامگاه از عمودي منظره. ب 14 تصویر «

 شده، اضافه آن به دوران اسلامی در که را ايهاي شکستهردیف ستون و شاهی آرامگاه که است

 کرده بدل مقدسی اسلامی مکان به و محاصره را پیرامید این اسلامی گور هزاران. گیردمی دربر

   »فیلتر بدون ثانیه، پنجاهم و دویست یک سرعت متر، 1220 ارتفاع بامداد، 6 ،1936می .است
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  4 عکس

 تصاویر این در. پاسارگاد در کورش مقبره به معروف محوطه از شده بزرگ هوایی تصویر دو

 . شودمی دیده خوبی بهها آن اطراف ایلامی و گلی و خشت کهن بقایاي و مقبره موقعیت

 باستانی تل یک میان از را مقبره محوطه کندمی بیان تمام وضوح با تصویر که چنان

   .انددرآورده

 جاي بر است، معلوم تصویر دو این در که را باستانی عوارض از یک هیچ حاضر حال در

  .اندآورده در مسطح صورت به یکسره را مقبره اطراف سراسر و اندنگذارده

یهودي  شناسانباستان توصیف به خاطر ايعده باز ايوحشیانه هايتخریب چنین وجود با آیا

  گرفت؟!  خواهند خرده ما بر... و پلید و خبیث چون عناوینی با غربی

 در را کورش قبر اصطلاح به محدوده ،6 و 5 و 4 و 3 و 2 شماره فلشهاي محل در مانده آثار

 که میدهد نشان ارتفاعی چنان با و غرب و شمال در متعدد، خشتی و باستانیهاي تپه محاصره

 ارتفاع هرجا ها،تپه این لابلاي و دامنه در ولی نبوده، زدن شخم قابل عکس، این برداشتن زمان

  !!میبینیم خورده شخم را محوطه نبوده، مانع زمین

 و پیداست کاملاً  اطراف دیوارهاي آثار دارد، گسترده بسیار محیطی که ،5 ي شماره تپه در

 بیرون تپه میان از تسطیح، و برداري گود با را مقبره پیرامید که نمایدمی چنان آن از مهمتر

 عکس در که چنان بل کند،می مسلم را خشتی بقایاي تربیش قدمت فقط نه کهاند کشیده

 هايتپه که فعلی وضعیت در اما. است قرارداده گودي در را، اطراف محیط و مقبره پیداست،

 عکس، خلاف مقبره، محیط به دسترسی براي اند،کرده تسطیح کلی به را مقبره اطراف باستانی

 در را کورش قبر اصطلاح به که باستانی، هايتپه این مجموعه!!! رفت بالا هاییپله از باید
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 نیم عرض و طول به مربعی در ،4شماره محوطه وکادر عکس مقیاس برابر دارند، محاصره

 . است گنجیده کیلومتر

 حتی و پاسارگاد ایلامی و واقعی هویت به را ما توانستمی آنها در اکتشاف که ها،تپه این

 تمام و نیست باقی اثري ترینکم حاضر حال در کند، هدایت تربیش مقبره، سنگی پیرامید

 بدون و صاف دست کف چون کیلومتر چند عمق تا کورش مقبره اصطلاح به اطراف محوطه

  است.  عوارض هرگونه

 هوایی تصویر در ،5 شماره محوطه در مندرج هايآموزش به اینک ،5 ي شماره ي محوطه

 نام محوطه این به اشمیت پیداست، عکس از که چنان کنیم، توجه پاسارگاد منطقه از اشمیت

 است!؟  داده »سلیمان مادر«

 تدارك کورش ي مقبره اصطلاح به اطراف قدیمی روستاي براي ظاهراً که است نامی این

 نظر به که است محصور محوطه سه بینیم،نمی روستا از اثري هوایی عکس این در اما. انددیده

 محوطه سومین و اندکرده سیاه عمد به عکس، انتشار از پیش را هاآن از تاي دو درون رسدمی

 سایه و بلند بسیار دیواري با است، منظمی حصارگونه. نیست متعلق آزاد ده یک به مسلماً نیز

 شوش در ایلامیان گلی و خشت معماري هايفرم با آن داخلی ابنیه که غرب، سمت به انداخته

 نمایدمی عریض بسیار نیز آسمان از کههایی جرز با است انطباق قابل و مشابه جمشید تخت و

 اسلوب چنین .کندمی تطبیق ایلامیان، از مانده معماري آثار با که داخلی هايبنديتقسیم و

 بر بنا که نشده، دیده ایران روستاهاي در هرگز مانند، قلعه و منظم پیوسته هم به معماري

   .محصورند غیر پراکندههاي حیاط و هاآغل و هاخانه از ايمجموعه معمول،

  

  
 کلی به ایلامی بقایاي با نیز پاسارگاد از اشمیت هوایی عکس 5 شماره محوطه در ترتیببدین

 کهن و کامل حضور سود به بزرگ، مجتمع این مجدد بازبینی که ایممواجه دیگري شده معدوم

 اصطلاح به میان تريبیش تشابه یافتن با آن ضمن در که کند،می ناگزیر را، آن در ایلامیان
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 شکل مکعب ابنیه دو خصوص به و محوطه دو هر عمومی تعلق رستم، نقش و کنونی پاسارگاد

 . کند میسرتر ایلامیان به را آن

 آجري بناي پاسارگاد، از اشمیت عکس 5 شماره محوطه در ایلامی ابنیه جاي به حاضر، حال در

 جذاب مجموعه از نشانی و رد هیچ و اندگذارده نگهبانی و اداري امورات براي محقري سیمانی ـ

   .نیست باقی اشمیت عکس در مانده نظیربی و
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  گیري نتیجه

 

 و کاربري غیرقابل و ناتمامی اثبات و تخت جمشید به راجع متقن مطالبی انتشار از پس

 و آنجا آتش کشیدن به همچون توهماتی ریختن دور به منجر پیوست به که آن برداريبهره

 نام با را بررسی قابل و کلان بس مطالبی شد،... و هاي سده و نوروزبرگزاري جشن همچنین

  .کردیم منتشر جعلیات در پاسارگاد

 که نخواستند و گذشتند آن از اعتناییبی با و نخوانده را مطالب این بسیاري عده که چند هر

 کانال این در شده ارائه عظیم هايمدخل به نو نگرشی با و بگذارند کنار را خود غلط باورهاي

 حقیقت جویاي که شودمی یافت افرادي همیشه انسان صدها میان در ولیکن کنند توجه

  .بپذیرند و بشنوند را حق نداي و باشند،

 آینده به را آن جز و گیریممی کلی اينتیجه هم کنار در شده ارائه مستندات دادن قرار با حال

  .بگیرد را خود واقعی شمایل و شکل مطالب تا کنیم،می موکول نزدیک

  

  :که دانستیم گذشته مطالب سلسله در

 سبک همچنین و مقبره کوروش بدنه روي بر شده حک یونانی هايگذاريعلامت به توجه با -1

 این که کرد ادعا توانمی بنا، این در یونانیان به مربوط هايسکه کشف و آن معماري سیاق و

 و است مقبره یونانی این اساساً و نداشته ایرانیان بومی فرهنگ با تطابقی عنوان هیچ به مقبره

  .است مطلق فریبیکوروش یک اشتباه و عوام به نام بنا این گذارينام

 80 حدود در P کاخ یا کوروش کاخ ساخت نحوه از فراوان تصاویر شدن ارائه به توجه با -2

ه ب کاخ، این مهندسی و فنی بررسی همچنین و زده شخم و بکر زمینی روي بر پیش سال

 صد در صد بصورت را کوروش کاخ یهودي آستروناخ تیم که گرفت نتیجه توانمی راحتی

  .باشدمی مسلم جعل و جنایت یک کاخ این و اندکرده بنا مجعول

 اند،کرده جدید هویت یک ساخت و سرقت به شروع جعل؛ بر علاوه غربی شناسانباستان -3

 اطراف هايستون با همراه را کوروش مقبره اطراف در موجود اسلامی قبور تمامی که گونه بدین

  .کرد پیدا باید کجا را آثار این دانیمنمی امروزه و اندبرده سرقت به آن

 قرار جنایت و جعل مورد غربی، متجاوزان هايکاريدست طبق نیز S کاخ یا بارعام کاخ -4

 جمشید تخت اطراف در یونانی ايمجموعه از بنا، این ساخت براي که ايگونهه ب است، گرفته

  .اندنموده منتقل بارعام کاخ به را آن و کرده سرقت و حمل را ستونی تک



@Haghsabre :کانال تلگرام 

80 

 

 همچنین و آستروناخ خود که هستیم آشوري هایینگاره سنگ شاهد بارعام کاخ اطراف در -5

 تنها نه پاسارگاد سایت که است این یدؤم خود این و کنندمی اعتراف موضوع این به شهبازي

 آنجا در تواننمی منطقه هايبومی از هنري اثري هیچ بل است، سازتازه و جعلی بناهایی شامل

  .است آشوري هاییبرجسته نقش و یونانی بناهایی شامل سایت و یافت

 جاعل تیم ورود زمان در که داشته وجود پاسارگاد محوطه در ایلامی گلی خشتی آثار -6

 با، نیز جمشید تخت در دقیقاً  کار اینو  است گرفته قرار تخریب مورد یهودي آستروناخ

   .گرفت صورت تمام رحمیبی
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   :منابع و مراجع

  

هاي پی دي اف هاي چاپی کتاب و نیز دانلود نسخهتوجه: علاقه مندان جهت تهیه نسخه

خانه وبسایت جامع بنیان اندیشی، به آدرس توانند از طریق بخش کتابمی

Www.haghosabr.ir  هاي و یا تماس با ایمیلHaghosabr@gmail.com   و

Haghosabr@yahoo.com  .اقدام نمایند  

مشاهده  توانند کتب مرتبط با مباحث رامی Nariabook@همچنین از طریق کانال تلگرامی 

  کنند. 

Www.Naria.info  

Www.naryna.blogsky.com  

Www.Haghosabr.com  

Www.bonyan-andishi.ir  

 

 haghsabre@پیج اینستاگرام: 

  haghsabre@کانال تلگرام: 

 Zaytun2@و   Tamoli_dar_tarikh@ارتباط از طریق تلگرام با ما: 

  Haghosabr@yahoo.comو   Haghosabr@gmail.comایمیل: 

  



@Haghsabre :کانال تلگرام 

82 

 

                     

  »بر آمدن هخامنشیان « 1-جلد»                                          اسلام و شمشیر«              

                     

  » 1- ساسانیان« 3-جلد                                               »اشکانیان « 2-جلد              
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  » 3- ساسانیان« 5-جلد                                             » 2-ساسانیان« 4- جلد           

                   

  » 2-پلی بر گذشته -بر آمدن اسلام« 7-جلد                    » 1-پلی بر گذشته -امبر آمدن اسل« 6-جلد 
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  » 1-بر آمدن صفویه« 9- جلد                             » 2-پلی بر گذشته -بر آمدن اسلام« 8-جلد 

                     

  »3- بر آمدن صفویه« 11- جلد                        »             2-بر آمدن صفویه« 10- جلد       
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  » 5- بر آمدن صفویه« 13- جلد                              » 4- بر آمدن صفویه« 12-جلد          

                 

  » 7- فویهبر آمدن ص« 15- جلد                                 » 6- بر آمدن صفویه« 14- جلد         



@Haghsabre :کانال تلگرام 

86 

 

                

  »2 -  بر آمدن مردم« 17- جلد                                   »1-  بر آمدن مردم« 16- جلد             

  

  

                   

  »عرب ستیزي در ادبیات معاصر ایران«                           » 3- بر آمدن مردم« 18-جلد
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  ناسیو اولاگوئهگای، )اندها به اسپانیا حمله نکردهعرب( »انقلابی اسلامی در غرب«
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  (تاریخ یهودیان ایران)» فرزندان استر«

  



   را سیره هايکتاب مطالب و هرودت و نامهشاه  هايافسانه هنوز کسانی اگر ! تعجب ابراز نه و است تفکر تحریک براي مطالب این

  مغز مار دو ضحاك هايشانه بر گرچه مثلاً که اند،مانده آن موازي هايردیف دیگر و هاقصه این حصار در خوشانهدل و پسندندمی

  گاو کردن زخمی یا رمانده، را کرزوس  اسبان کورش سپاه شتران رایحه یا کرده، سلطنت سال هزار او ولی زیسته،می خوار آدمی

   براي  گروه این ظاهراً زیرا است، رسانده سلطنت به را داریوش  اسب،  شیهه  یا کشانده، دیوانگی به را کمبوجیه  مصر، در آپیس

  حاصلیب آنان به حقیقت تبیین و تبلیغ در آدمی کوشش و کنندمی درك بهتر را سازتاریخ حیوانات زبان تاریخ، با تکلیف تعیین

   !نمایدمی

 ناصر پورپیرار


