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؛ پس چرا چنين فرهنگی      فرهنگ ايران چنين گوهری بوده است که شما آنرا می ستاييد  اگر براستی 
همانند يک کاخ کاغذين در گذرگاه    و   در برابر فرهنگ تازيان پايداری کند ؛   با اين ويژگيها نتوانست  ؛

 رو پاشيد .  باد از هم ف

خوب شکيبايی کنند ؛ هنگامی که در اين رشته گفتارها ؛ به اين گامه از تاريخ برسيم ؛ بگستردگی در اين   اگر اين يارانِ 
را بژرفی بنگريم ؛ و تا جايی که می   زمينه سخن خواهيم گفت ؛ و کوشش خواهيم کرد تا همه ی کرانه های اين جستار

؛ از اينرو امروز تنها برای اينکه پاسخی به اين ياران خوب خود داده باشم ؛ تنها به اشاره   متوانيم نا گفته ها را بگويي
کردن به چند نکته بسنده می کنم ؛ اميدوارم شما نيز به همين اندک بسنده کنيد تا همگام با يکديگر خود را به اين گامه از  

 .   تاريخ ايران برسانيم

انگليسی هم سنگ و   Cultureواژه ی   ؛ نبايد با   واژه ی فرهنگ ؛ در زبان فارسی را  پيش از هر چيز بايد بدانيم که
اما اين واژه در زبان   ؛  آمده است  فرهنگ بچم ادب و دانش وپرورش هم  ؛ اين درست است که واژه ی   برابر دانست

نام ديگِر همان کاريز   فرهنگ   مونه،ن ای؛ بر  فارسی باری بسيار سنگين تر ؛ و آرشی بسيار ژرف ترو گسترده تر دارد
در بسياری از شهرهای ايران ؛ جايی را که آب کاريز به روی زمين می رسد ؛ دهانه ی   چنانچه هنوز هم  يا قنات است ؛

از جاييکه آب   ؛ چرا که برای آزمايش چگونگی جريان آب ؛  کاه ريز بوده است  فرهنگ می گويند ؛ خود کاريز در آغاز،
بر روی آب می ريختند تا   کاه زيادی  زمين فرو می رفت ؛ و يا در يکی از چاهها يی که به آب می رسيد نخست يربز

سپس با کندن چاهها ی پياپی و پديد آوردن گذرگاهها ی نو از راه داالنهای زير زمينی   ؛  بتوانند گذرگاه آنرا شناسايی کنند
؛   بدين ترتيب ؛ همانگونه که رگهای تن آدمی  می بردند ؛   و بجاههای بايسته نديد؛ اين آبها را از دل زمين بيرون می کش

و   بتمام بدن يک روستا  آبهای زير زمين را  اين کاريز ها نيز ؛  می رسانند ؛  اندامها بدن  ؛ به همه ی  خون را
 .   کنند زهتاتا همبودگاه مردمان را شاد و خرم و تر و   کشتزارهای پيرامون آن می رساندند

؛ و هم گوهر آب بشمار ميرفته   ؛ همسنگ  از ديدگاه ايرانيان ؛ دانش و فرزانگی  در همين نخستين گامه در می يابيم که
که جريان آب از راه داالنهای زير زمينی بايد به جای جای روستا و کشتزارهای پيرامون آن برسد تا   همان گونه  ؛  است

همه   بايد در ميان  نيز  دانش و فرزانگی  و گياهان را فراهم آورد ؛ بهمانگونه  رانانوو ج  ادامه زيست مردمان ؛
 .   گسترانيده شود  مردمان  ی



با کاويدن و کندن و سفتن   اين آبهای زير زمين تنها  در اينجا يک نکته ی بسيار شايان ژرف نگری هست ؛ و آن اينکه
دانش و فرزانگی نيز که در نهانخانه ی تاريک هر   ؛ بهمان ترتيب   شوندمی  زمين از دهانه ی فرهنگ بيرون کشيده

 .   ؛ با کاويدن و پژوهيدن و جستجو کردن و هم پرسی کردن با ديگران رخ نشان می دهند  کسی جريان دارد

نهالهای  نند ونه بزباز واژه ی فرهنگ به شاخ و برگ درختانی گفته می شود که در زير خاک می خوابانند تا دوباره جوا
در اينجا باز واژه ی فرهنگ به تخم هايی اشاره می کند که در تاريکيهای درون   ؛   تازه از جای ديگری سر برون آورند

تخم در زير زمين می توان جوانه های نو پديد آورد و   و همانگونه که با آبياری و پرستاری کردن  هر کسی پنهان اند ؛
 ؟؟ .    شيد ؛ بهمانگونه هرکسی فروپاشيدگی بخو تازپيرامون زيست را تر 

هستی خود دارد آبياری کند و درختان پر بر    اگر اين می تواند با کار و کوشش خود ؛ تخم ادب و فرزانگی را که در ژرفای
 .     از خود بزاياند  دانش و هنر و فرهيختگی را  و بار

و   ؛ دانش آموزی  پيش آمد ؛ در جهان بينی ايرانيان باستانسانيان زمان سا؛ وارون آنچه که در   پس چنانچه می بينيم 
بلکه کوشش در راستای شکوفانيدن و ببار    ؛   نبوده است  و سنجيدگی و فرهيختگی ؛ ويژه ی گروهی از مردم  دبيری ؛

و هرکسی می  ؛   شد نسته میدا  ؛ يک بايدهمگانی  نشانيدن فرهنگ که تخم آن در نهانخانه ی هرکسی پاشيده شده است
؛ رمز و راز فرمانروای بر هستی ؛ و شايست و ناشايست را    بايست بکوشد تا از راه خردو دانش و انديشه ی نيک

گروه ويژه ای از   تنها شايسته ی  کران بسته کردن اين فروزه ی همگانی ؛ و آن را  بشناسد و ميان آنها چينه بندی کند .
بود که در زمان   ؛ آسيب بزرگی  ای گستره ی مردمان را از آن دور نگهداشتنتوده ه و  ؛  نآورد  مردمان بشمار

زده شد و زيانهای بزرگی ببار آورد ؛ اينگونه برخورد با ارزشها، هيچگونه   بر پيکر فرهنگ ايرانزمين   ساسانيان
و به آن می باليم فرهنگ   می ستاييمفتارها رشته گ پيوندی با فرهنگ واالتبار و ريشه دار ايران ندارد ؛ آنچه که ما در اين

که بر آمده از آرمانهای بلند مردمی است که در هزاره های تاريخ در اين گستره ی فراخدامن زندگی کرده   ايرانزمين است
 .   نه کرد و کار اين خاندان يا آن خاندان پادشاهی  اند

ردوسی نمی گويد خرد ورزی و فرهيختگی و ادب و ؛ اما ف  می نامد اين درست است که فردوسی خرد را افسر شهرياران
 انش آموزی ويژه ی شهرياران است و ديگران را از اين گوهر اهورايی بهره ای نيست ؛ بلکه می گويد : د

   مانيکز     نشادما   همی   نباشد                  روان   روشن  مرد  و  تيره  خرد                                   

؛ و دانش آموزی ؛ از ديدگاه فرهنگ ايران ؛ يک بايد همگانی است ؛ و اگر نيک بنگريم    پس خرد ورزی ؛ و فرهيختگی
؛ از    يکديگر می شناسد  ؛ هم گوهر و همسنگ و همزاد ؛ و در امتداد  خواهيم ديد که فرهنگ ايران خرد را و جان را

و جان را جدا ؛ و   بنام خداوند جان و خرد آغاز می کند ؛ تای خود راهکار بی همهمين رو است که فردوسی بزرگ شا
 بلکه خرد را ادامه ی هستی جان ؛ و آن را چشم جان بشمار می آورد :   از خرد نمی داند ؛  پاره شده

 نسپری  شادان جهان  چشم  بی  که             جانست چون بنگری  خرد چشم                          

تنها بدستياری آموزش و پرورش و پژوهش و جستجو و همپرسی کردن است که از تاريکخانه ی    گوهری ؛ ين خرداما ا 
در سرود های زرتشت ؛ درست در   واژه ی فرشگرد    سر برون می کشد ؛ می شکفد ؛ و رخ نشان می دهد .  درون آدمی

 .    همين راستا است که پياپی بکار برده شده است

 عقل در زبان عربی ؛  کنم که واژه ی خرد ؛ و واژه ی عقل را نبايد هم گوهر و اين همان دانست اد آوری میدر اينجا ي
ديه دادن  -  ٣     بستن زانو و لنگ شتر -  ٢   ”بند آوردن اسهال ”قبض آوردن شکم   - ١   :  اين آرش ها را دارد  بترتيب

جوهری لطيف و   5-  شناخت خير و شر ؛ بر بنياد شريعت -۴  دن در برابر ديهاز قصاص چشم پوشي  =  و ديه گرفتن
اين علوم ضروريه را که عقل درک می کند همان     درک می کند علوم ضروريه را ....  نوری روحانی که نفس آدمی بدان

کروه و پاک و نجس ؛ و م و ثواب و گناه ؛ و  ؛ و کفر و دين ؛  اوامر و نواهی شريعت اند ؛ و شناختن حرام و حالل
نه بدان گونه که آدمی از راه بينش خود بدان     بگونه ای که هللا و رسول او حکم می کنند ؛  و گناه و عقاب ؛؛   مستحب

؛ بنا براين می بينيم که واژه ی خرد نه تنها با عقل اين همان نيست بلکه سرشت اين دو ؛ از بيخ و بن با هم     رسيده باشد
 رند .ناسازگا

  



؛ و صراط مستقيم آن است که هللا و يهوه و پدر آسمانی و رسوالنشان پيشاپيش   می رود  مستقيمدر صراط  عقل هميشه
نيازی به جستجوی راههای تازه و    ؛ خطر نمی کند ؛ هيچ  عقل پير جهانديده و کارآزموده است   فرا روی او گذاشته اند ؛
می ترسد ؛   بيگانه  قل ازچيزهای تازه وع  بيگانه است ؛ تازه ای برای او هر چيز  ؛  ايده های تازه نمی بيند

دروغ می   شر بکار می برد ؛  سازشکار است ؛ برای رسيدن به آرمانشهر خود که آنرا غايت خير می نامد به آسانی  عقل
پيمان می شکند ؛ انمردی می کند ؛ گويد ؛ چاپلوسی می کند ؛ تقيه می کند ؛ دو رويی می کند ؛ نيرنگ بکار می برد ؛ ناجو

بجز مصلحت خود بچيزی نمی انديشد ؛ از اينرو دروغ مصلحت آميز را سفارش   آن می کند ؛  آنچه که به مصلحتش باشد
نشان داده اند هر راه ديگری را بيراهه می شمارد ؛ در جهان   بجز آنچه که شريعت و رسول و امامش  ؛  می کند

؛ و جز آن هيچ    است که کيش او و شريعت او گفته و نموده اند ؛گانه حقيقت همان ی باورد ؛ و آن ييک حقيقت را م  تنها
 .   حقيقت ديگری را نمی باورد و هر سخن ديگری را ياوه می پندارد

د ؛  جوانمرد است ؛ پيمان شکنی نمی کن  اما خرد چنين نيست ؛ خرد جستجو گر است ؛ خرد جوان و برنا و دلير است ؛  
خرد هميشه در   ی رسيدن به آرمانشهر خود ؛ خود را خوار و زبون نمی کند ؛يز نمی گويد ؛ برادروغ مصلحت آم

هيچ حقيقتی   بيازمايد ؛  و تازه ها است ؛ و می خواهد زير و روی هر چيز تازه ای را بشناسد و  جستجوی ناشناخته ها
چيز های تازه و حقايق تازه است  وی راهها ی تازه ودر جستج  و پيوستهاز اينر  ؛  در جهان نمی شمارد   را يگانه حقيقت

؛ در سرآغاز داستان   ؛ هر شکستی را آزمونی تازه و پيروزی تازه بشمار می آورد   ؛ و در اين راه از شکست نمی ترسد
و   ؛  درد سرکی راه دراز و کم دو راه در پيش پای تو است ؛ ي  هفت خوان ؛ زال به رستم می گويد : از اينجا تا مازندران

؛    که راه پر بيم و هراس و پر تيرگی  پر از ديو و شير است و و پر تيرگی ؛ در اينجا رستم  ی راهی است کوتاه ؛ اماديگر
فردوسی آيينه ی تمام نمای   ؛  حافظ شيرازی چهره ی ديگری از خرد است  اما کوتاه را بر می گزيند نماد خرد است ؛

خود را بر دوش آنها بکشد ؛ نماد    تا بتواند جنازه ی  ر و نواهی شريعت را کالبد شکافی می کنديه که اواماما ولی فق      ؛ خرد است
نماد عقل است ؛ ؛     تا دست و پای ديگران را قطع کند ؛   در بستر شريعت دراز می کند  عقل است ؛ حاکم شرع که دست و پايش را 

 .  م روحانی نماد عقل است لعا

تر و تازه و    می خواهد همه چيز را مانند خود  ر و تازه و دونده و پاک و نايستا است ؛نند آب کاريز تخرد درست هما  
گور کنی است که   پليديهای بسياردارد  آب انبار است ؛ بويناک است ؛  برکه است ؛  اما عقل همانند ؛   شاداب و نو کند

در سياهی گورهای   از اينرو  خورشيد ندارد ؛در زير تابش   ها وا در ميان گندم زاربازيگوشی رنگهای شاد ر  چشم ديدن
  .   را زير و زبر می کتد تا سر پناهی برای خود فراهم آورد  استخوانها ی مردگان  ؛  پوسيده

ت و پا و بينی دس  چشم و گوش و  هستی آدمی است ؛  ديگر اينکه خاستگاه عقل مغز است ؛ اما خرد کوشش شاد همه ی
گر اندامها ی آدمی تارو پود رنگين خرد را فراهم می آورند ؛ مغز در زايش خرد همان اندازه ن و پوست و همه ی ديو زبا

     .   ست دارد که دست و پا و چشم و گوش و دل و جگر و پوست آدمید

   شمارد و می گويد :استه به گوهر خرد می فرهنگ ايران از آنجا که آدمی را پديدآمده از بن خدا می داند ؛ او را آر

 نهان   و  آشکار  همی  شناسی                       جهان     کردگار  کرده ی  تويی                                      

در  ؛  بايسته است  شايست و ناشايست ؛ و آشکار و نهان جهان  برای شناخت  تو همه ی آنچه را که  می گويد :
با نور ايمان شکفته نمی   ن بيخ که تخم خردو و دانش تو در آن پنهان استهستی خود داری؛ اما اي تاريکترين اليه های

و امام ؛    پيامبر ؛   از اينرو تو نيازی به،  ؛ جوانه می زند و بر و بار می آورد ؛  شود ؛ بلکه با شخم زدن و آبياری کردن
تو می   فروشان نداری ؛ در راسته ی خداو هيچ خدا فروش ديگری  ؛ و ولی فقيه ؛  و مال ؛  و کاهن  ومفتی ؛ و کشيش ؛

   .  از زهدان خود بزايانی  خرد را  مامای خود باشی و کودک  توانی

 و گناهکار و متمرد و فرو افتاده در چاه  فرهنگ ايران مانند امام خمينی و امامان ديگر ؛ آدمی را صغير و جاهل و ذاهل
فرهنگ      بها نمی دهد ؛ بلکه آنرا در ستيز با خرد می شمارد ؛  تنها  نور ايمان را نه  ينروتاريکی نمی داند ؛ از ا

 می گويد :   ايران

   خرد دست گيرد بهر دو سرای                       خرد رهنمای و خرد دلگشای                                     

و اگر    ؛  که هللا و رسولش پيش پای تو گذاشته اند     و آن يگانه راه همان است،می گويد راه تنها يکی است فرهنگ ايران ن 
و بسيجيان و کميته چيان و     در اين جهان با جندهللا و چماق داران  و سرو کارت   راهی جز آن بروی از زيانکاران خواهی بود

آتش     شيه و عقرب جرار وومارغا   ومنکر و مالک دوزخب ؛ و در آن جهان با نکير و برادران حزب هللا و خواهران زين  سداران اپ
بلکه از زبان سيمرغ به زال می گويد : يکی آزمايش کن از روزگار     ؛و گرز های آتشين خواهد بود   سوزان و حميم جهنم 



عاشقانه  ن بگير ؛ برو عاشقانه ترين؛ بروعاشق شو ؛ برو زندگی را جش  در گيتی خود را بيازمای  می گويد : برو و  ؛
 بخوان و رستمی پديدآور که نگهبان ايرانزمين باشد .   ابهها را در گوش رود

مانند امامان    فرهنگ ايران،     ؛ مردم را اغنام يعنی گوسپندان و خود را چوپان نمی نامد  مانند حضرت بها ء هللافرهنگ ايران  
پيروان    حضرت عيسی مانند   فرهنگ ايران    ؛ ناقص العقل نمی داند نده ی علم لدنی ؛ و مردم را؛ خود را عقل کامل و دار  شيعه

مانند حضرت داود نمی گويد خداوند شبان من است ؛ پس محتاج به    فرهنگ ايران، ؛   نمی خواند  خود را گوسفند ؛ و خود را شبان
را در يافته  پايه ی انگليسی ؛ اين راستیرتراند راسل ؛ فيلسوف بلند هزاران سال پيش از ب  چرا که    ؛ هيچ چيز نخواهم بود

بنا براين به گروهی از مردم خرد ستيز و      ؛( جامعه ی گوسپندی شايسته ی حکومت گرگان است)   بود که،
را گوسفند بخوانند  فريبکار بنام عالم روحانی ؛ و کاهن ؛ و آيت هللا ؛ و کشيش و مال و روضه خوان پروانه نمی دهد که او

در کنار آبهای   ؛  افات بچرانند و بگفته ی حضرت داود در مزمور بيست و سومدوار در مرتع های سر سبز خرو گوسفن
می گويد : رسد آدمی بجايی    فرهنگ ايران ؛    راحت بخوابانند ؛ و برای قربانی کردن بدرگاه خدايانشان پروارکنند

 و از زبان فردوسی می گويد :    تا چه حد است مقام آدميت ؛که بجز خدا نبيند ؛ بنگر که 

    شناسی همی آشکار و نهان                          تويی کرده ی کردگار جهان                                           

 پيامبر و رسول و امام و پاپ و کشيش و مال نيست .    شبان و چوپان و  ترا نيازی به

تو صغير هستی و مغز تو از مغز گنجشک هم کوچکتر است ؛ پس بايد از من که      گويد که:از زبان خمينی نمی   هنگ ايرانفر
 از زبان فردوسی می گويد :    بلکهپيروی کنی ؛  ولی فقيهم

           زا دور داربدو جانت از ناس                هميشه خرد را تو دستور دار                                    

حقيقت همان است    در جهان تنها يک حقيقت هست و آن  دينهای سامی نمی گويد   مانند رسوالن و انبياء و امامان   ايران،فرهنگ    
جهان شرک و کفر و مايه ی ذالل اند ؛ مانند عيسای مسيح نمی گويد : من راه و    و همه ی ديگر دينهای     که در دين من است

با خون خودم گناهان ناکرده    تا   بياييد همه مسيحی بشويد پس   در جز بوسيله ی من نمی آيد ؛استی و حيات هستم ؛ هيچ کس نزد پر
 می گويد :    از زبان فردوسی  بلکه     ؛   تان را بشويم 

   به بن   نيايد  دانش  که  بدانی                       شاخ سخن  به  يابی  ديدار  چو                                 

من هست ؛ و اگر در کتابهای ديگر چيزی هست که در کتاب دينی     همه ی دانستنی های بايسته در کتاب    فرهنگ ايران نمی گويد، 
ود کنيد  است ؛ پس همه ی کتابها را بسوزانيد و يا بدجله بياندازيد و ناب    من نيست ؛ آن چيز مايه ی ذالل و تيره روزگاری

 می گويد :   بلکه     ؛

 نغنوی   زمان   يک   ز آموختن                      زهر دانشی چون سخن بشنوی                               

؛ بلکه می      چهره همان است که من نشان می دهم  فرهنگ ايران نمی گويد که راستی تنها يک چهره دارد و آن يگانه 
ای شنيدی ؛ گوشی باش برای  ؛ سخن تازه  زمان از اين زمان بيکران؛ و در هر   کجای اين جهان فراخدامن : درهر  گويد

 نيک يافتی در زندگانی خود بکار ببند ؛ می گويد :   ؛ و سپس با خرد خود همپرسی کن ؛ و اگر آن سخن را  آن

 بگوی  بهر کس  و  بگيتی بپوی                     جوی      راه    دانندگان    بگفتار                              

؛ و تختگاه او را بر فراز آسمانها ؛ و خانه ی او را در کعبه نمی داند ؛ و    فرهنگ ايران خدا را در فراسوی هستی آدمی
 خوار و کوچک نمی کند ؛ بلکه می گويد :  گوهر هستی بخش خدا را که بن کيهان است ؛ اينچنين

 خانه ی خدا کی خالی از صفا گردد              رددد خانه ی خدا گدل چو با صفا ش                             

؛ مردمان را بزيارت کعبه نمی فرستد ؛ و دست خالی بخانه هايشان بر نمی    با خدا  ديدار و همپرسی   برای  فرهنگ ايران،
 از زبان مولوی می گويد :   بلکه   گرداند ؛

 معشوق همينجا است بياييد بياييد                     اييد کجاييدحج رفته کجای قوم به                               



؛ برکه نيست که   آبهای زير زمين در کاريز ها ؛ رونده و دونده و نا ايستا است و پوينده است  فرهنگ ايران مانند همان  
وزه ای را ختم آموزه ها و هيچ دينی را ؛ از اين رو هيچ سخنی را سخن آخر و هيچ آم   بگندد ؛ شريعت نيست که بپوسد

 می داند که :  نمی شمارد ؛ چرا که بگفته ی مولوی  دينها و هيچ دانشی را ختم دانشها  ختم

   بقا  اندر  شدن  نو  از  خبر  بی                          ما  و  دنيا  نو می شود  زمان  هر                              

هر زمان نو شونده ؛ هر روز بايد انديشه ای تازه ؛ و   و  ين جهان هميشه پويا و نا ايستابا ا  ام شدنپس برای همگ 
 و طرحی نو فراز آورد ؛ از اينرو از زبان حافظ می گويد :  ی تازه ؛شبين

 در اندازيم  فلک را سقف بشکافيم و طرحی نو          ندازيمبيا تا گل برافشانيم و می در ساغر ا              

دار و گرانمايه   با اين نگاه گذرا به بن مايه های فرهنگ ايرانزمين ؛ آيا شما ياران خوب من هنوز هم چنين فرهنگ ريشه
 ی را شکست خورده می دانيد ؟؟ . قول و فعل و تقرير تازيان را پيروز ؟؟ 

حاج سياح داشته باشيم و   سفرنامه ی  بهنخست نگاهی   و پيروزی ؛  شکست  دريافت آرش درست پروانه بدهيد برای
 بزنيم تا به روشنی دانسته شود که شکست چيست و پيروزی کدام است . 57م به سالهای پيش از انقالب سپس سری ه

ماعت عمامه بسر ها همه جا را پر  ج  پس از برگشت از سفر دورجهان ؛ در سفرنامه ی خود می نويسد :  حاج سياح 
ا فهم و سواد دارد و کداميک ندارد ؛ همه نام آيت امات را صاحب شده اند ؛ کسی نميداند کداميک از آنهکرده اند و همه مق

هللا و حجت االسالم و شيخ و مال دارند ؛ و کارشان اين است که به اسم شريعت هر چه می خواهند بکنند و جلو هر چه را 
بگويد  ؛ معامله ی بهشت و جهنم می کنند ؛ کسی جرات ندارد می خواهند بگيرند ؛ مومن می سازند ؛ تکفير می کنندکه ن

آقا دروغ می گويد ؛ زيرا بيرق واشريعتا بلند می شود ؛ به آنها ايراد می گيری ؛ می گويند ايراد به مجتهد جايز نيست ؛ 
وان گفت که مجتهد را تکذيب کرده ای ؛ به هيچ آخوند گردن کلفتی نمی تتکذيب می کنی مثل اين است که خدا و پيغمبر 

قلچماق پشت سرش دارد که هر چه بگويد می کنند ؛ ... و اما مردم ؛ گرد اندوه بر  نيست ؛ يا عادل نيست ؛ زيرا جمعی
زمين ؛ گويا خرمی و نشاط از بدنها الغر ؛ لباسها کثيف ؛ لبها آويخته ؛ چشمها بر    روِی همه نشسته است ؛ رنگها زرد؛

است ؛ آنچه باقی مانده است زيارت رفتن و بجا نمانده   ت ؛ و بغير از نوحه و گريه زاری چيزیاين مملکت بار بسته اس
 اين تصويری بود از ايران در دوره ی ناصرالدين شاهی.   کشيدن و نمازجماعت خواندن است . شنع

 اينک نگاهی به اينسو تر بيندازيم. 

رديف يکی از کشورهای  ؛ در  رهبری درست پهلوی هابا کار و کوشش و  . ايران ۵٧  پيش از رخداد شوم سال
سازمان   سرفرازجهان جا گرفت ؛ و يکی از پيروزمند ترين آزمايشهای سازندگی زمان خود را بنمايش گذاشت ؛ تراز نامه

 ؛ در اين ترازنامه ؛ ميزان رشد    سخن را نشان می دهدچاپ و پخش گرديد راستينگی اين  ١٣۵۴ملل متحد که در سال 
ميليارد  ۵۶٨٢ميليارد لایر به  ٣۴٠دالر و در آمد ناخالص ملی از  ٢٢٠٠؛ و در آمد سرانه به    %۴٢به   اقتصاد ايران

به چهره   و سراسر آن خاک خوب   ميليارد لایر رسيد ؛ ۵۶٨٢ميليارد لایر به  ٣۴٠لایر رسيد ؛ تکرار می کنم ؛ از 
ياری از کچلی و تراخم و آبله و وبا و بس  ؛   و پرورش در آمديک کارگاه بزرگ پيشرفت و گسترش و آموزش   ی

دشت دزفول ؛   ؛ شرکتهای سهامی زراعی در دشت مهاباد ؛  بيماريها خانمان برانداز از سراسر ايران ريشه کن شدند
گ ايران را به يک کانون بزر  ؛  جای جای آن سرزمين خوب؛ و در   سيستان  قزوين ؛ دشت مغان ؛ دشت  دشت

بزير کشت رفتند و آب بندها و سد های   هرگز کشت نشده ؛ ؛ سدها هزار هکتار زمينها ی  کشاورزی دگرگون کردند
شهر ها ؛    بزرگ يکی پس از ديگری سر بر افراشتند و نيرو ؛ و روشنايی ؛ و شادمانی را به سراسر ايرانزمين فرا بردند

راسته شدند ؛ کوتاه موزه ها و کتابخانه ها و بيمارستانها و فرودگاهها آ به مدرنترين سينماها و تاتر ها و دانشگاهها و
بيست ميليارد دالر در آمد ساالنه نفتی همراه با رشد اقتصاديی دوازده در   ؛ ايران با نزديک 1353در سال   سخن اينکه

نترين و نيرومند ترين ارتش ؛ اگير صنعتی ؛ و آبادانی در سراسر کشور ؛ و داشتن مدرو اجرای برنامه های فر  سد ؛
مان بشمار آمد ؛ سپاه دانش و سپاه بهداشت درست مانند همان آبهای زير زمين در کاه ريز ها ؛ بزرگترين نيرو در آن سا

ين ترتيب ايران به چهره ی يک کانون دانش و بهداشت و تندرستی و بهزيوی را به سراسر ايرانزمين فرا بردند ؛ بد
؛ درست پيش از آن گردباد ايران  ۵٧سال در آمد ؛ در   هنگی و کشاورزی و پيشه وری و بازرگانیجهانی کوششهای فر

ذوب پوالد   فراتر رفت ؛ پيشه های بزرگ و نوپا مانند ذوب آهن ؛  شمار دانش آموزان از ده ميليون تن  ويرانگر و شوم ؛
چنين بود   ؛  ی تار و پود ايران نوين را بهم بافتندسازی ؛ تراکتور سازی ؛ و پترو شيمی و نيروگاههای اتم؛ ماشين 

و از سوی همه ی کشورها و از   ؛ به هر کجای جهان می توانستند سفر کنند  ايرانيان با دالر هفت تومانی بدون ويزا  که
 .   ترين گراميداشت برخوردار شوندسوی همه ی مردم جهان با آغوش بازپذيرفته و از به



  

ما مردم ؛ چهارده سده بود که با   ر بهزيوی دير زمانی بر ايرانيان وفا نکرد ؛ چرا کهو روزگا    ابندگیاما اين دوره ی ت
خود از دست داده بوديم ؛ دير زمانی   بود که گوهر فرهنگ ؛ و سرشت   بوديم ؛ چهارده سده  بيگانه مانده  خويشتن خود

ز ما نيروی شناخت نيک و بد را ا  ری؛ خرد ما را جويده ؛ وود که موريانه های خرافات و سنت گرايی ؛ و ياوه پنداب
روشنايی پرتاب   بوديم که از ژرفای تاريکی ؛ ناگهان به سرزمين  ما آفتاب ستيزانی  ؛  بودند  ربوده

ه ها ؛ موزه ها و کتابخان  را نداشت  ؛ و رنگها و نيرنگهاچشمان ما در درخشش آفتاب توان ديدن راستيها   ؛  بوديم  شده
و   و تاالرهای هنری ؛  اهها ؛ و سدهای بزرگ ؛ و بزرگ راهها ؛و فرودگ  و سينماها و نمايشگاهها و پااليشگاهها

انديشه و با روان و   نيروگاههای اتمی ؛ و صنايع پتروشيمی و ارتش مدرن ؛ و هزار و يک دستاورد ديگر جهان نوين ؛
با آن   دل ما درهوای روزگار ناصرالدين شاهی ازگاری نداشتند ؛ما سر س  آرمانهای پسگرايانه یسنت گرايی و 

... و    جنازه ؛  زباله و  ؛ و  خيابانهای پر از عبا و عمامه و روبنده و چادرسياه و روضه خوان
نامه خوانی پر می زد ؛ آنچه را که در   سينه زنی و قمه زنی و نوحه سرايی ودعا نويسی و زيارت   برای

گاری بود که برتن ما گريه می  نا ساز  همانند جامه ی  بدست آورده بوديم ؛  فراوان پی کار و کوشش
در پهنه ی   را برای رويش و بالش تخم اهريمنی رايات آخوندی  بدست خود زمينه  کرد ؛ از اينرو

 را بدوران حجاج ابن يوسف و يزيد ابن مهلب برگردانند  تا يکبار ديگر ما  ايرانزمين فراهم آورديم
چشم جهانيان را خيره کرده بود ؛ يک جنبش  چنين شد که در ست در گرماگرم آن فراپويی ملی که   ؛

يک گردباد ويرانگر رخ نشان داد تا يکبار ديگر ما    اسالمی ؛ به رهبری حضرت آيت هللا خمينی ؛ بسان
 بوديم پرتاب کند.ای تاريکيها ؛ و تيره روزگاريهايی که به آن خو کرده به ژرف  بدست ما،  را هم؛

که نام روشنفکر بر خود نهاده بودند ؛ و با   و بی فکری  با همازوری و همدلی پسگرايان خرد باخته   اين جنبش ؛
و انتليجنت   ه شورویروسي  ب  و کا گ  لندن ؛ و سازمان سی آی ا آمريکا و  همکاری بسيار کارساز راديو بی بی سی

و   ايرانزمين را فرا گرفت ؛؛ دامنه اش بزودی سراسر   نفتی  و هفت خواهران  و  يلو موساد اسراي  سرويس انگلستان ؛
لگد کوب نياکان    ؛ و دارش و دسترنج نياکانشان   هزار و چهار سد سال پيش ؛ همه ی ارزشهای فرهنگی  مردمی که

م در بازارهای برده فروشان جهان به و زنان و دخترانشان بدست نياکان اين قائد اعظ  ؛  بودخمينی و همراهان او گرديده 
؛ سراسر    در يادگاه تاريخی خود داشته باشند  بی آنکه يادمانی از آن رخداد شوم،  ده بودند ؛روسبيگری فروخته ش

خمينی بشيوه ی     ود را در گذرگاه باد گذاشتند .ايرانزمين را که خانه ی خوبشان بود ؛ به آتش کشيدند و چراغ زندگانی خ
ته مانده ی خرد و وجدانمان را   می گفت تا  غ در پشت دروغ؛ و درو  پيام می فرستاد  ان فريبکار خود پيام در پشتنياک

آب و    ؛  شد نخواهد  ماليات از شما گرفته  که در حکومت اسالمی ؛  و خانه ها مان را هم بدست ما خراب کند :  ؛  تاراج
و   نها ويرانزندا  ؛   خواهد رفت   د نفت يکراست بر سر سفره ی مردم؛ در آم  برق رايگان برای شما خواهد بود

مطبوعات و احزاب سياسی آزاد خواهند بود ؛ قسط اسالمی و جامعه ی بی طبقه ی توحيدی   ؛  زندانيان آزاد خواهند گرديد
و از اين         ... ؛   د آورد؛ زنان پايگاه انسانی خود را بدست خواهن  تی خواهد شدجانشين طبقات اجتماعی و نظام طاغو

که پژواک همان سخنانی بود که نياکانش در   فريبکارانه ؛   کار اينگونه فراگفت های  بسيار ؛.... مايه سخنان مردم فريب
مردم سرزمينهای دور و نزديک می گفتند و ساده  قبايل بيابانگرد تازی و سپس تر به ديگر  هزار و چهارسد سال پيش به

دانش نياموخته و پرورش   که نه تنها ما مردم خرد باختگان را بسوی خود می کشاندند ؛ بجايی رسيددالن و 
نويسندگان ؛ چامه سرايان ؛ روزنامه نگاران ؛ هنرمندان ؛   ؛  ؛ بلکه نخبگان   فريب خورديم  نيافته

بسياری از  ؛ و بس    ادان دانشگاه ؛ دبيران و رهبران احزاب سياسیاست  وکالی دادگستری ؛
بدانند    بی آنکه  ؛  تی از علی و کردو کاراو داشته باشندکمترين شناخ  بی آنکه  ديگر هم ؛  فرزانگان

از    قسط اسالمی چگونه قسطی است ؛ بی آنکه  بی آنکه بدانند   ؛  عدل علی چگونه عدلی بوده است
آنکه بدانند که نياکان فرمندشان   بی  سی ؛ و قوانين اسالمی و حاکميت شرع چيزی بدانند ؛شيوه ی دادر

لی و بدست پسران او و ديگر سپاهيان تازی کشته شدند ؛ بی آنکه ازچگونگی چگونه بفرمان امام ع
خونريز   اسالم پذيری ايرانيان ؛ و آسيابهای خونی که خالد ابن وليد و يزيد ابن مهلب و ديگر سرداران

؛ فريب خوردند و آسيمه سر به پيشباز   چيزی بدانندکمتر   تازی در سرزمينشان براه انداخته بودند
و در ستايش اين اژی دهاک سه کله ی سه پوزه ی شش چشم دارنده ی هزار   ک شتافتندضحا

و    پول نفت ؛ بهره ی بيشتری از  از سر و کول يکدگر باال خزيدند تا مگر خودی نشان دهند و   چستی،
بگفته ی فردوسی خرد را زبهر هوا کشته بوديم    مردمی که ؛ و ما رند پايگاه باالتری درحکومت اسالمی بدست آو 

و   ايران ستيزی که شورش را رهبری می کردند ؛ سينما ها و بانکها و کارخانه ها  ؛ بفرمان ديوان و اهرمن زادگان
خواستند از اين دريای  پر پيدا است که بيگانگان نيز که می  به آتش کشيديم ؛ و جای جای شهر و کشور مان را  اتوبوسها

آمريکاييها اين آيت  بيکار ننشستند و تند و تيز هيزم بيار اين معرکه شدند ؛   ؛  بهم رخته برای خود ماهی بگيرند



انگليسيها او را   يدند ؛مرد مقدس نام   در زير عبا از ديدها پنهان مانده بودند  را که مارهای دوشش  هللا
در آيينه ی ماه ؛ و چنان از تابش و فروزش چهره ی نورانيش   نشانيدند به آسمان فرابردند و در ماهش

و خيابان ؛ بلکه استادان و نخبگان و فرزانگان و پزشکان    ما مردم کوچه  سخنسرايی کردند که نه تنها
و   سياه بر چشم زده بودند تا درخشش فکرشان؛عينکهای  و روزنامه نگاران و روشنفکران نيز که 

را در آيينه ماه    اين مرد خدا  رکنيز چهره ی مبا    چشمشان را کورنکند ؛   رانی امامشان؛چهره ی نو
 ديدند و بر خرد ما و بخت خويش خنديدند . 

و   ؛  انيدندايرانزمين زير پای او گستر  ؛ و به پهنای  روسها بدستياری حزب توده ؛ فرشی برنگ خون 
را بر روی کاغذ آوردند و زردآب    واپسگرايانه ی خود سيه دل، چرک آب انديشه های  ايران ستيزان

 نوشت : 58علی اصغر حاج سيد جوادی در نشريه جنبش سال        ود را پيکار ناميدند.خ

دوستی و محبت و   خط مشی زندگی فکری و سياسی و اجتماعی آيت هللا خمينی در مسير واليت فقيه يعنی
لحظه از زندگی امام می تواند سرمشقی عظيم از ايثار و  نمونه ای از شجاعت و فضيلت و تقوا ؛ هر

 خالص و قاطعيت رای ما باشد ....! ا

سازمان مجاهدين خلق ايران در نشريه ی خود بر رهبری بی قيد و شرط حضرت آيت هللا خمينی پافشاری کرد و تلگرافی 
؛ در اين تلگراف آمده   اسالمی ايران مخابره نموددر نشريه مجاهد بچاپ رسانيد به پيشگاه رهبر کبير انقالب که متن آنرا 

ما فرزندان مجاهد شما جسارت کرده و ضمن درود به حضور آن پدر مجاهد اعظم مراتب آمادگی   بود :
ايران هميشه از الهامات وارشاد خود را برای جانبازی به پيشگاه معظم تقديم می داريم ؛ اميدواريم خلق 

 باشد ...آن وجود گرامی بر خوردار 

: خمينی می آيد ؛ مردی که    ناميده بود نوشت  ” بشارت نامه  ”در نامه ای که آنرا  جبهه ی ملی ايران
غريوشادی جهان آزاديخواهی را بعرش رسانيده است ؛ خمينی می آيد ؛ مردی که ندای مبارک رهايی 

حيات انسانها تنها يکبار  که وجودش تجسم آرمانهای يک ملت تاريخی است ؛ در تمام طول است ؛ مردی
 آيد ؛ خورشيدی که امانت شرق است نزد غرب . ... است که خورشيد از غرب به شرق می

يح هللا صفا و دريغا که ما مردم ؛ نه تنها نوشته های طبری ؛ ابن اثير ؛ ابن خلدون ؛ ابن هشام ؛ يعقوبی ؛ مسعودی ؛ ذب 
نشان می دل آشوب گفتار و کردار و نوشتار و باورهای دينی تازيان را  از اين دست که زشتی   تاريخی  سدها نوشته ی

فقهی و احاديث و سنت و   قران و نهج البالغه و نهج الفصاحه و سيرالنبوبه ها ؛ و کتابهای  و کتابهای دينی مانند  داد ؛
نيز    آوريم ؛ ما حتی شاهنامه را می  بر سر خود چه  می کنيم و  وديم تا بدانيم که با خود چهرا نخوانده ب  احکام دين

تازی را بر تخت   آموزنده ی خيزش مردم را در براندازی جمشيد ؛ و نشاندن ضحاک  داستانبدرستی نخوانده بوديم تا 
؛ و    جمشيد با خرد خود ؛ و کرد و کار خود  که  نخوانديمبياموزيم : ما   پندها  و ازاين داستان  پادشاهی ايرانزمين بدانيم

برای ايرانيان فراهم آورد   راسيتين را هم در اين جهان بهشت  آرمانهای بلندی که برای مردم خود در سر می پرورانيد با
 :   و آنان را از بيابانگردی و غارنشينی به واالترين گامه ی شهريگری رسانيد

  بگردان سپرد    جستن    نام   در                      نخست آلت جنگ را دست برد                                          

 چو خود و زره کرد و چون جوشنا                       آهنا     کرد    نرم     کئی   بفر                                         

مال و ناموس ملتش مرزهای کشورش را پاس بدارند و از دستيازی بيگانگان به جان و تا سپاهيان دالور ايرانزمين 
 پيشگيری کنند ؛ 

   جنگ و نبرد     هنگام   که پوشند                      دگر پنجه انديشه ی جامه کرد                                         

نگهداشتن  بافتن و دوختن و تن مردمان را از گزند باد و باران روزگار دور پنجاه سال ديگر به نو آوری در کار ريستن و
    پرداخت

       نيز شاد  او   و  شاد    بدو    زمانه                      چو اين کرده شد ساز ديگر نهاد                                        



  را     خاک     آميختن  ندرا   باب                       را      ناپاک      ديوان    مودبفر                                        

  از برش هندسی کار کرد   نخست                       کرد   ديوار  ديو  و بگچ  بسنگ                                        

 گزند    از  شد پناهچو ايوان که با                        بلند      کاخهای  و  بهگرما   چو                                       

هنر بناسازی و مهندسی و شهرسازی را پديد آورد ؛ و با ساختن گرمابه ها و کاخهای بلند مردم سرزمينش را به رفاهی 
ه فرانسوی ها تا زمان انقالب فرانسه چشمگيررسانيد ؛ در اينجا سخن از گرمابه در ميان است ؛ خوب است بدانيم ک

 ؛   گرمابه نداشتند

  خواستار   روشنی  زو  کرد  همی                        جست يک روزگار   گهر  ز خارا                                        

  و زر   و سيم  ياقوت و بيجاده  چو                       گهر   گونه  چند  آمدش  بچنگ                                       

 نياز      ببويش   مردم   دارند   که                        باز    آورد  خوش   بويهای  دگر                                      

يران جانها را تازه می پيش از اينکه فرانسويها دست بکار عطر سازی بزنند ؛ بوی عطر از ژرفای تاريخ واستوره های ا
 کرد 

  گزند    راه   و     تندرستی     در                         دردمند  هر  درمان  و  پزشکی                                     

  خواستار     چنو   يامدن  را  جهان                        آشکار  کرد    نيز    رازها   همه                                     

 شتاب   آمد   بر  بکشور   زکشور                      آن پس بکشتی برآبرد از گذر ک                                     

او به آنچه که کشورش بر روی زمين داشت بسنده نمی کرد و می خواست تا بهترين ناوگان دريايی را هم در کشور خود 
 اشته باشد . د

  نشاخت   اندر  گهر  بدو  مايه  چه                         ساخت  تخت  يکی  کيانی  بفر                                    

  افراشتی   بر   بگردون   هامون  ز                          برداشتی  که چون خواستی ديو                                    

 روی هوايی بايسته و شايسته سرزمين او بود ؛ از اين رو :هواپيمايی کشوری و ني

 فرمانرا     شاه    او   بر   نشسته                           هوا  ميان  تابان   خورشيد   چو                              

ر کسی که آنان را از غار روی بگرداندند و ب  ايرانيان از چنين پيشرفت و فراپويی و بهروزگاری  در آن زمان هم  دريغا ؛
 تابندگی رسانيده بود ؛ شوريدند : بدوران  نشينی و بيانگردی به

  پديدآمد از هر سويی جنگ و جوش                از آن پس بر آمد زايران خروش                                  

  جمشيد           از   پيوند    گسستند                روز سپيد  سيه گشت رخشنده                                  

 پهلوی       زهر      نامجويی     يکی                خسروی   پديدآمد از هر سويی                                 

عل اصغر حاج سيد جوادی و علی شريعتی و ديگر ان ؛ در   خلق و چريکهای فدايی و  حزب توده و مجاهدين  انگاری که
 وزگار هم بوده اند آن ر

  پرداخته       جمشيد    مهر  از  دل                 ساخته  را  جنگ  و  کرده  سپه                                

 راه    گرفتند     بر    تازيان   سوی                  سپاه   بر آمد  ايران   از   يکايک                               



رفتند راه يعنی ن کردند و همانند پيشينيان خود سوی تازيان بر گروشنفکران و آشوبگرا  همان کاری که اين بار هم درست
 رفتند تا از سرزمين تازيان يکی را بياورند و بر جان خود و مردم خود بياندازند 

 است   پيکر  اژدها  آن  هول  از  پر                 است  مهتر  يکی  کانجا  شنيدند                                

 و ايران ويرانگر بوده است   جايگاه اژدهای غول پيکر  ری سرزمين تازيان ؛ در هميشه ی تاريخ ؛انگا  هشگفتا ک

  روی      بضحاک     يکسر    نهادند                  جوی  شاه  همه  ايران  سواران                               

  خواندند   زمين   ايران   شاه   ورا                    خواندند    بشاهی بر او آفرين                                

 سر نهاد   تاج بر  زمين   بايران                    باد    چو   بيامد   فش  اژدها  کی                            

                    يعنی با هواپيمايی ارفرانس

                                                                                   *** 

فرشته می دانستيم با سالم و صلوات  امام آمد ؛ آنرا که ديو می پنداشتيم از خانه برون کرديم ؛ و آنرا که   شاه رفت ؛ و
؛ مردی را    ه استبما گفته بودند غريوشادی جهان آزاديخواهی را بعرش رسانيد  مردی را که  بخانه ی خود در آورديم ؛

؛ سر انجام   وجودش تجسم آرمانهای يک ملت تاريخی است  ؛ مردی که می گفتند  ندای مبارک رهايی است  که می گفتند
از   داشت ؛ از هواپيمای ارفرانس بر خاک ايرانزمين پا گذاشت ؛ نخستين خبر نگار  ی که ذلفقار علی در دستين مردچن

به وطن خود باز گشته ايد چه احساسی داريد ؛   اينک که پس از پانزده سال دوری از وطن  ؛حضرت آيت هللا   او پرسيد :
؛ با اينهمه روشنفکری از    بکار کندن گوری به فراخی ايران شدو بر چنين بنياد هيچی بود که دست   ” هيچ !!  ”گفت 

قائدا ؛     : بحضور اين ضحاک زمانه گفت در شرفيابی و عطار نيشابوری    مردم خراسان ؛ از سرزمين فردوسی و خيام
رهبرا ؛ ايمان مدارا ؛ ما که در محضر آن امام بزرگوار شرف حضور داريم ؛ مردمی هستيم که به  

را از زجاجه پيشانی بلند   هللا   زيرا که نور  آن حضرت بر خاسته ايم تا فرمان امام را اجراکنيم ؛زعامت 
نان می درخشد که تاريکی زمان را در هم می پيچد . شما زيتونه  شما می نگريم ؛ مصباح جانتان آنچ

ی که ذوالفقار را در زند علای فر  مبارکه هستيد و توانستيد مشيت الهی را در کره ارض تجلی بخشيد .
دست داری ؛ ايران برای تو تنگ است ؛ کره ارض ارزانی حکومتت باد ؛ ای سليمان زمان بر مسند  

  ود عصر قضاوت کن .حکومت بنشين ؛ ای دا

اما هنوز يکی دو   ؛  اين پيروزی بزرگ را جشن گرفتند و شادمانيها کردند  فريب خوردگان درهر کوی و هر برزن ؛
افسران ارتش که    شته بود که سدای رگبار مسلسلها بر پشت بام خانه اش خواب را در چشم ايرانيان لرزاند ؛روزی نگذ
ود را بگل آراسته و به پيشباز اين زيتونه ی مبارکه شتافته بودند ؛ گروه گروه به جوخه لوله های تفنگ خ  ساده دالنه

آسيابهای خون براه افتادند ؛ و اين بار اين روح هللا بود که کار    نجيبهای اعدام سپرده شدند ؛ يکبار ديگر در آن خاک 
؛ ميليونها تن از ايرانيان را    جای سدها هزار که او کشتيعنی خالد ابن وليد را بپايان می رسانيد وب   ؛  سيف هللا  ناتمام

و بگويند ؛    وانند به آزادی بنويسندمی تنويسندگان و سخنورانی که فريب خورده وگمان برده بودند   بخاک و خون کشيد ؛

نيد قلمها را شکب ”:   ؛ پرده ی پندارشان را دريد   که خروش مهيب زعيم عاليقدر  هنوز آی آزادی را ننوشته بودند
؛ هنگامی که بشرف عرض حضرتش رسانيدند که امت انقالبی چشم براه اجرای ميثاق و دريافت   ”؛ ببريد زبانها را

هر چه   که امت انقالبی در پی از کار افتادن چرخ صنايع کشور از کار بيکار شده و خواهان  است ؛سهميه پول نفت 

؛ ما که برای اقتصاد انقالب نکرديم  ”اقتصاد مال خر است  ”: فرمود   ؛  زودتر روبراه شدن اقتصاد ملکت است
؛ شما اسالم  ه شاه خائن بهترينش را بشما داده بوداگر رفاه اقتصادی می خواستيد ک ؛ ؛ ما برای اسالم عزيز انقالب کرديم

مين اسالم عزيز و همين انقالب را می خواهيم ه  ؛ و حاال  عزيز را می خواستيد ؛ ما هم اسالم عزيز را برايتان آورديم
له کرد ؛ سا 8ما را در گير يک جنگ خانماسوز   دوستميهن ما ؛ و مردم صلح   ؛ و چنين بود که  بجهان صادر کنيم....

از ايرانيان را در زندانها تير   ميلياردها دالر خسارت ببار آورد ؛ ميليونها جوان ايرانی را بکشتن داد ؛ سد ها هزار تن
ان کرد ؛ زنان ايرانی را بدستاويزهای شرم آور و بر بنياد سنت تازيان که همان قول و فغل و تقرير پيامبر و امامکان بار

مردان ايرانی را که جامی باده نوشيده بودند بتازيانه بست ؛    و سنگسارنمود ؛   اک فرو کرددر خشيعه بود تا نيمه 
به ميدان اعدام    ؛ و به گورستانی بزرگ ؛ به سياستگاهی فراخ    بود ؛کشوری را که روزی روزگاری شبچراغ روزگاران 

؛ دروغ   بجای همه ی آن وعده هايی که داده بود  ؛ نموددگرگون کرد ؛ ميليونها تن از ايرانيان فرهيخته را آواره ی جهان 



؛ فرزندان را جاسوس پدران   تو دغا و جاسوسی و خبر چينی و گدايی و اعتياد و روسپيگری را بر دامن ايرانيان گذاش
ی عرب و خوبچهر ايرانی را در کشورهای  دختران و زنان جوان  ساخت ؛  کرد ؛ و پدر مادران را جاسوس فرزندان خود

به مزايده گذاشت و سر انجام گوی سبقت از خالد ابن وليد و سعد ابی وقاس و يزيد ابن مهلب و حجاج ابن يوسف و تيمور 
 نغمه شادمانی را از ايرانزمين بر انداخت .   و  رسول هللا نشست  خود بر جایمغول ربود و لنک و چنگيز خان 

براستی اگر   يا شکست ؟؟  را پيروزی بشمار می آوريد  شما اينهمه  اينک از شما ياران خوب خود می پرسم ؛ که آيا  
 چيست ؟؟   است ؛ پس شکست  اين پيروزی

پی اين دگر گونی ارزشها ؛ از تيره روزگاری به بهروزی ؛ ی بشمار آيد که ملت ايران در بيگمان زمانی می توانست پيروز
؛ از   آزادی ؛ از دروغ و دغا به راستکاری ؛ از نامردمی به جوانمردیاز غم و اندوه به شادمانی ؛ از اسارت و بردگی به 

به دانشمندی ؛ و سر انجام از    جمندی ؛ از بيدانشیپيمان شکنی به پيمانداری ؛ از گرانی به ارزانی ؛ از بی ارجی به ار
ن بود که اسالم جهنمشان را آوارگی در جهان ؛ به سر وسامان يافتن در خانه ی خوب خود رسيده باشند ؛ پيروزی در آ

 ؛ نه اينکه بهششان را جهنم کند .    بهشت گرداند

اران خوب من اين را پيروزی تگرگ می شماريد و آن را ويران می کند ؛ شما ي  هنگامی که تگرگی سهمگين کشتزاری
شکند ؛ از ديد شما پيروزی آيينه ی گرانبهايی را ب  اگر خاره سنگی   دی بخش را شکست خورده می ناميد ؟؟کشتزار شا

نه زشتکاری کرده است !! ؛ نفرين جاودا  آن خاره سنگ از ديد من   ؟ از ديد من چنين نيست ياران!!  بدست آورده است
را بشکند ؛ هورا نمی کشد و آنرا   را برای خود خريده است ؛ هيچکس برای خاره سنگی که دستاورد هنرمندی بزرگ

 !.پيروزی بشمار نمی آورد !

 نشود   زر کم  قيمت سنگ نيفزايد و                  سنگ بد گوهر اگر کاسه ی زرين بشکست                          

را می آزارد ؛    ارها را نابود می کند و گرد غم بر روی زمين می پاشد ؛ و جانهاويرانگری که کشتزهيچکس برای تگرگ 
بسياری از   اگر چه  پيروزی نمی داند ؛ اگر چه گندمزارها در زيربارش آن بميرند ؛دست نمی زند و هورا نمی کشد و آنرا 

اما هنوز هم آنکه شکست     ويرانی بسيار ببار آيد ؛  اگر چه  بشگنند ؛ واگر چه گلبرگها فرو ريزند ؛  شاخه های درختان
نه درخت ؛ که سرشتش زاييدن است ؛  هموار کرده است ؛   که نفرين زمين و زمان را بر خود  خورده است تگرگ است

و از   انيمميوه دادن است . ياران !! خوب است که ما بر پيکر واژه ها آسيب نرس   بار آوردن است ؛ سايه بخشيدن است ؛
برای شکست خوردگان بکار برد ؛ بابک خرمدين بدست خليفه ی   ؛ واژه ی پيروزی را نمی توان   ارزش واژه ها نکاهيم

جان باخت اما پيروزی   ته شد ؛ اما پيروزی از آن بابک بود نه خليفه ؛ منصور حالج بدست اهرمن زادگانسياهدل کش
تيرباران شد ؛ اما پيروزی از آن او بود نه    رخ رو پارسا ؛ بدست دژخيمان خمينیازآن حالج بود نه اهريمن ؛ زنده ياد ف

اما پيروز و سربلند بجاودانگی پيوست و در تاريخ ايران   آدمکشان خمينی کشته شد  خلخالی ؛ کوروش آريامنش بدست
د از اين ميدان بدر آمد فرهنگ ايران ؛ آری ايرانيان از تازيان شکست خوردند ؛ اما آنکه پيروز و سربلن    جاودانه شد ؛

نبايد شکست بود ؛ برای دريافت اين سخن به هوشمندی زياد نيازی نيست ؛ هر کسی می داند که شکست ساسانيان را 
 .  فرهنگ ايرانزمين بشمار آورد

؛ و    سترنج مردمانتاخت و تاز خونبار تازيان را که در پی غارت دارش و د  با اينهمه اگر شما ياران خوب من هنوز هم
به    يک ننگ ديگر پيروزی فرهنگی و هزار و  دستيازی به زنان و دختران ؛ و فروش کوکان در بازار برده فروشان ؛

؛ پيش از هر چيز    و داليل چيرگی آن نگاهی بياندازيم  به گوشه هايی از اين برتری   ؛ آنگاه ناگزير بايد  ر می آوريدشما
آگاهی داشته    ه ی تاخت و تاز تازيان به کشورهايی مانند ايران و ديگر کشورهای جهانشايسته است که از انگيز

يسد : چون باديه نشينی يکی از موجبات دالوری است ؛ بيگماان يک مقدمه می نو 263ابن خلدون در رويه ی   :  باشيم
غلبه ی بر خصم و ربودن ثروتها ی  نژاد وحشی از نژاد شهر نشين دالورتر است و بنا بر اين چنين قومی در چيرگی و

 اقوام ديگر توانا است .

و عاص می توان به علل اقتصادی کشور گشايی اعراب  از نامه عمر به عمر  ”محمد علی خليلی درکتاب ( ظلم تاريخ ) می نويسد : 
م برتو ؛ ای به عمرو عاص . سال از بنده خدا عمر ؛ امير مومنان ؛ ”:  پی برد . ترجمه اين نامه چنين است 

؛ به جان خودم سوگند که اگر من و همراهانم از گرسنگی بميريم ؛ تو و همراهانت که سير هستيد  عمرو 
   ”بداد برس ؛ بداد برس ؛ بداد برس.   ؛ چرا غنيمت نمی فرستی !!هيچ نگران نمی شويد 

عاص : و اما بعد ؛  به بنده خدا امير مومنان از بنده خدا عمرو ”و عمرو عاص در پاسخ چنين نوشت  
 ) .  از خوار بار برايت فرستادم که آغازش نزد تو و پايانش نزد من است !!!؛ کاروانی   لبيک لبيک



اخبار الطوال می نويسد : چون شهرياری به پوران دختر  151تا  121ه احمد ابن داود دينوری ؛ دررويه های ابو حنيف
 که سر زمين پارس را پادشاهی نيست و بدرگاه زنی پناه برده اند . خسرو پرويز رسيد ؛ در اطراف چنان شايع شد 

ابن قطبه ی عجلی در مرزهای ايران بر دهقانان به تاخت و دو تن از اعراب بنامهای مثنی ابن حارثه ی شيبانی ؛ و سويد 
. مثنی که    می گريختند تاز پرداختند ؛ هر چه را می توانستند می ربودند و چون مورد تعقيب قرار می گرفتند به صحرا

ن پيشامدها در راهزنی سياهدل بود از سوی حيره تاخت و تاز می کرد و سويد ابله را بباد چپاول و تاراج می گرفت ؛ اي
 زمان خالفت ابوبکر اتفاق افتاد . 

و   نامه ای نوشت )به ابوبکر نامه ای نوشت ( يعنی اين دزد چپاولگر به خليفه ی مسلمين و جانشين رسول هللا ؛   مثنی
مداد کند . خواست تا او را به لشکری ا از تجاوز خود به مرزنشينان و پريشانی اوضاع ايران او را مطلع ساخت ؛ و از وی

چون نامه به ابو بکر رسيد به خالد ابن وليد که از گير و دار جنگهای رده و سرکوبی اعرابی که از اسالم برگشته بودند 
ايرانيان مرزنشين بجنگ پردازد و مثنی و ديگر دزدان شت به جانب حيره رهسپار شود و با فراغت يافته بود نو

همه را گردن زد و زنان  خالد مردم عين تمر را محاصره کرد و همراه او را ضميمه ی سپاه خود سازد . 
  و فرزندانشان را اسير کرد .

؛ فرهنگی که با دزدی و غارت و  را بدانندانگيزه های پيروزی آنبنگرند و   فرهنگ  دوستان خوب به اين
ترش يافت . وامروز تا کسی کشتن مردان و به اسارت بردن زنان و کودکانشان آغاز شد و در بخش بزرگی از جهان گس

بخواهد به نقد آن بپردازد ؛ همان کسانی که پدرانشان کشته و مادرانشان به اسارت رفته بودند به مخالفت بر می خيزند که  
 باورهای مردم کاری نداشته باشيد !! .به 

( عراق کنونی   که همين  سواد در تمام مدت خالفت ابوبکر مثنی ابن حارثه و عمرو ابن حزم از گوشه و کنار بر سرزمين
تا اينکه ابو بکر در گذشت . پس عمر ابن خطاب به   است ) می تاختند و اموال و زنان ايرانيان مرز نشين را می ربودند

فت رسيد و آهنگ لشکر کشی به سوی عراق کرد بدين منظور ابو عبيد پدر مختار ثقفی را با پنجهزار مرد جنگی به خال
و به مثنی ابن حارثه که همچنان به غارت و چپاول اموال و زنان ايرانيان مشغول بود نوشت که با همه   عراق گسيل داشت

بدست   ابو عبيد و برادرش و عده زيادی از عربان  رش به ايرانيان ؛بپيوندد . در نخستين يو  ی مردان خود به ابو عبيد
مر مردم را بجهاد خواند و کسانی را برای گرد آوری سپاه به ايرانيان کشته شدند . مثنی واقعه را برای عمر نوشت ؛ ع
وی مثنی فرستاد ؛ جرير با را بفرماندهی جرير ابن عبدهللا بس  نزد قبايل عرب فرستاد و سر انجام سپاه بزرگی از عربان

اطراف سر زمين  اين لشکر انبوه به ثعلبيه برفت و مثنی با لشکريان خود بدو پيوست و سواران را به منظور غارت به
دوازده هزار تن از سواران دلير برگزيد   ؛ پوراندخت پادشاه ايران  دهقانان ايرانی به دژ ها پناه بردند  های سواد فرستاد

سوی حيره گسيل داشت ؛ ايرانيان با سر سختی تمام پيکار می کردند و مسلمانان جوالنی کردند . مثنی از فرط و آنان را ب
ريش خود را با دست می کند و فرياد می زد ؛ برادر او مسعود ابن حارثه بقتل رسيد . جرير بانگ  خشم و تحسر موهای

بر شما پيشی جويد ؛ چه اگر اين سرزمين بخواست هللا بدست  می زد : ای مردان عرب ؛ مبادا کسی در حمله بر اين دشمن
د داشت ؛ پس برای رسيدن به يکی از دو نيکی خواهي  شما فتح بشود مقامی را که هيچ عربی بدان نمی تواند رسيد

؛ بدين ترتيب مسلمانان گرد هم  زن و خواسته در اين جهان و بهشت برين و حور و غلمان در آخرت؛   بجنگيد
يرانيان سخت حمله آوردند . در اين جنگ مهران فرمانده سپاه ايران بدست مثنی بقتل ند و فراريان باز گشتند و باز بر اآمد

مسلمانان از پی آنان بر خاستند و گروهی از پارسيان را که نتوانسته   پارسيان که کشته ی او را ديدند فرار کردند ؛رسيد 
سر   بهالکت رسانيد ؛ هجوم بر اين  نيدند ؛ چون هللا ؛ بزرگان پارس را بدست مسلمانانبودند از پل بگذرند از دم تيغ گذرا

ی پس از ديگری در هم کوبيده شد ؛ شيرازه ی کار ايشان از هم گسيخته گرديد و زمين ميسر گشت و استحکامات ايران يک
ليج و استانهای آن مرز و بوم را ميدان  مسلمانان بر آنان جری شدند و سرزمينهای سواد و سورا و کسکر و صراط و فال

ی حيره قريه ای است که در تاخت و تاز و غارت و چپاول قرار دادند . در اين حين به مثنی خبر رسيد که در نزديک
بازاری بزرگ وجود دارد و هر ماه يکبار بازرگانان فارس و اهواز و ؛ و ديگر شهرهای ايران به آنجا می آيند و به   آن

فروش اجناس می پردازند ؛ مثنی راه بيابان پيش گرفت تا به انبار رسيد و مردم انبار برای دفاع از خود متحصن خريد و 
در پی مرزبان فرستاد و او را امان داد وبا وی بخلوت نشست و گفت : من قصد چپاول بازار بغدا را دارم  گشتند مثنی کس

چند همراه من کنی تاراه را بمن بنمايانند و پل را برای من استوار و کسی را نمی کشم ؛ می خواهم که تو راهنمايانی 
ز پل گذشت مردم آن سامان اموال خود رها کرده به بيرون شهر سازی تا از روی فرات بگذرم ؛ مرزبان چنان کرد ؛ مثنی ا

پيروزی مثنی به سويد ابن گريختند ؛ دست مثنی و همراهانش از طال و نقره و کاالهای ديگر انباشته شد ؛ همينکه اخبار 
برای غارت قطبه عجلی رسيد سويد به عمر ابن خطاب نامه نوشت و جريان امر را بدو آگهی داد و از وی خواست تا 

بيشتر لشکری بکمک او بفرستد ؛ عمر ابن خطاب برای اين منظور عتبت ابن غزوان مازنی را که سخنان رسول اکرم را 
است سپاهی بزرگ از مسلمانان برای کمک به مثنی فرستاد و به سويد ابن قطبه نوشت که  درک کرده بود بر گزيد و به ري

اما بعد ؛ سپاس هر ابله رسيد و آنجا را بزور بگرفت و به عمر چنين نوشت ؛ ... او هم به اين سپاه بپيوندد . عتبه به ش



حرين و ؛ فارس ؛ و هندو چين هللا را که ابله را بر ما فتح کرد ؛ اينجا لنگر گاه کشتی های عمان و ب
تيم و من  زندان مردم آن سامان را بغنيمت گرف؛ و کاال و اموال و زنان بسيار و فر  ما زر و سيم   ؛  است

. سپس عتبه به مزار رفت و هللا وی را بر مردم آن بخواست هللا تفصيل اين پيروزی را برای تو خواهم نوشت 
دست او گرفتار کرد و عتبه او را بکشت و زنش را برای خود برداشت و جامه و شهر پيروزی بداد و مرزبان آنجا را ب

؛ مسلمين از اين   از گوهر های زمرد و ياقوت بود برای عمر فرستاد بر گرفت و کمر بند وی را که انباشتهسالح او را 
لمانان در بصره در زر و سيم خبر يکديگر را بشارت دادند و چونگی اين پيروزی را از او جويا شدند وی گفت اينک مس

داد آنان در آنجا بسيار غوطه ورند از اين رو مردم رغبت نشان دادند و به بصره شتافتند تا ايرانيان را غارت کنند و تع
گشت . عتبه آنان را به فرات بصره برد و آنجا را نيز فتح کرد و بعد از آن بدشت کميشان رفت مرزبان آنجا را کشت و 

؛ پس قبايل   عمر نوشت  ر گرفت و اخبار فتح شهر ها و دياری را که هللا بر دست او ميسر کرده بود برایغنيايم بسيا
چون ايرانيان ديدند که اعراب گرداگرد آنان را فرا   ستان برای غارت بسوی ايران روانه شدند .بسياری از سراسر عرب

رداخته اند ؛ يزدگرد پسر شهريار ؛ پسر خسرو پرويز را که گرفته به تاخت و تاز و چپاول شهرها و دستيازی به زنان پ
سر هرمز را که مردی سرد و گرم چشيده بود به و يزدگرد رستم پ  ؛  جوانی شانزده ساله بود به پادشاهی برداشتند

 فرماندهی سپاه برگزيد . 

نگام مثنی در گذشت و سعد زن او را عمر فرمان بسيج داد و سعد ابی وقاص را به سرداری سپاه اسالم برگزيد ؛ در اين ه
م پارسيان رفت صفوف در گرماگرم جنگ غباری شديد بر خاست و بچشبه زنی گرفت ؛ سر انجام جنگ شعله ورگرديد ؛ 

بقتل رسيد و سپاه او منهزم شد ؛ مسلمانان جسد رستم را در ميان کشتگان   لشکر پارس در هم شکست ورستم فرخزاد
    . ...  و شمشير برداشته بود و قاتل وی معلوم نشد يافتند که سد زخم نيزه

دی گراييد هللا مسلمانان را ياری کرد و تا شبانگاه به : چون رنگ آفتاب بزر  در واقعه ی جلوال می نويسد  همين نويسنده
آمد ثعلبه گويد :  کشتار ايرانيان مشغول شدند بنحويکه اردوگاه پارسيان و هر چه در اردوگاه بود به غنيمت مسلمانان در

قرص ماه بود  به خيمه ای در آمدم ؛ زنی را بر روی تختخوابی در آن خيمه ديدم که چهره ی او چون  در اردوگاه آنان
؛ او را با خود نزد امير بردم و از او خواستم که او را بمن بخشد و او نيز  همينکه مرا ديد ترسيد و گريست 

 چنين کرد. 

را يافت از زر که به مرواريد و در گرانبها و ياقوت آرايش يافته و  ی پارسيان مجسمه ی شتریابن صلت در سراپرده ها 
  اين مجسمه را تکه تکه کردند و هر عربی تکه ای از آن بغنيمت برد . پشت آن نشسته بود . مجسمه ی زرين مردی که بر 

قعه ای نصيب آنان نگرديد ؛ همچنان بسياری از مسلمانان در واقعه جلوال غنايمی بدست آوردند که مانند آن در هيچ وا
د ؛ گويند که عمر ابن خطاب گفت ؛ الها من بتو  به اسارت بردند و بنوبت با آنان همخوابگی کردن دختران آزادگان پارس را

 پناه می برم از فرزندان پدر ناشناخته ی اين دختران . 

حسب طبيعت وحشيگری که دارند بغارتگری و خرابکاری  مقدمه می نويسد : اعراب بر  284ابن خلدون در رويه ی 
ه آنچه دسترسی پيدا کنند ؛ آنرا بغارت می برند ؛ و به  و جهانگيری داشته باشند ؛ ب  دت کرده اند و بی آنکه آهنگ غلبهعا

ا و دشتها ی بيابانهای خشکی که جايگاه چادر نشينی آنها است می گريزند ؛ هر وقت کشورها و هرجايی را که در جلگه ه
ند آنگاه هموار واقع است بسبب ضعف دولت آن بی لشکر و بی نگهبان ببينند ؛ بدانسوی می تازند و بغارتگری می پرداز

در آن سرزمين در نتيجه ی دخالتهای قوم مهاجم امور فرمانروايی دم بدم تغيير می کند و دست بدست می گردد و بوضع 
 ؛ و عمر ايشان منقرض می گردد ؛ چنانچه در مورد ايران شد .   سر انجام تمدنسياست آنان انحراف راه می يابد تا 

وحشی اند و عادت و موجبات وحشيگری چنان در ميان آنان استوار است که همچون باز می نويسد : ... زيرا تازيان ملتی 
ز قيود فرمانبری وحکام و خوی و سرشت ايشان شده است ؛ و اين خوی برای ايشان لذت بخش است زيرا در پرتو آن ا

ين خوی و سرشتی با قوانين سر باز می زنند ؛ و نسبت به سياست کشور داری نا فرمانی می کنند و پيدا است که چن
از اينسو   عمران و تمدن منافات دارد و در جهت مخالف آن است چنانکه کليه هدف های عادی آنان در زندگی کوچ کردن

ه قبايل ديگر است در صورتيکه چنين هدفی مخالف آرامش و اقامت گزيدن می باشد که از ی بدان سوی و تاخت و تاز ب
ار می رود ؛ و نيز در مثل آنان از اينرو بسنگ نياز دارند که از آن ديگدان بسازند ؛ و مهمترين مبانی تمدن و عمران بشم

گهای آنرا برای اين منظور بکار می برند تا با ديگ غذا پزی خود را روی آن بگذارند ؛ پس بنا ها را خراب می کنند و سن
سرا پرده ها و خيمه ها نياز داشته باشند تا   اختناگر بچوب برای بر پاس  ؛ و يا  سنگهای اينگونه کاخها ديگدان بسازند

تا از چوبشان را ويران می کنند   و در بپا داشتن چادر بکار برند ؛ کاخها و عمارتها  از آن ميخ ها و ستونهايی بسازند ؛
هر نشينی و ؛ سرشت و طبيعت ايشان منافی ساختمان ها و بناها است که اساس ش  برای بر پا داشتن خيمه استفاده کنند

بطور کلی عادات و طرز رفتار عرب چنين است و گذشته از اين خوی آنان غارتگريست ؛ که هر چه را در   عمران است
در ربودن اموال   ح می کنند و روزی آنان در پرتو نيزه های ايشان فراهم می آيد ؛و تارا   دست ديگران بيابند می ربايند



يستند ؛ بلکه چشم ايشان بهر گونه ثروت يا کاال يا ابزار زندگی بيفتد آنرا غارت می کنند ديکران باندازه و حد معينی قائل ن
قدرت آنان در آن سر زمين مسلم گردد ؛ آنوقت به  ؛ و هر گاه از راه غلبه جويی بر کشوری دست يابند ؛ و فرمانروايی و 

دستبرد آنان می شود و از ميان می رود و  سياست حفظ اموال مردم توجهی ندارند ؛ و حقوق و اموال همگان پايمال
 .   مران و تمدنهای بزرک بويرانی کشيده می شوندع

تازيان به تيسفون در آمدند و غارت و    ”:  کتاب دو قرن سکوت می نويسد 69عبدالحسين زرين کوب در رويه   
گرانبها ی چهارصد  کشتن پيش گرفتند ... بدين گونه بود که تيسفون با کاخهای شاهنشاهی و گنجهای

کسانی که نمک را از کافور نمی شناختند و توفير بهای  ساله ی خاندان ساسانی به دست عربان افتاد و 
. نوشته اند که از   ننهادند افسانه آميز جز ويرانی هيچ بر جای زر را نمی دانستند ؛ از آن قصر های سيم و

نبود که آنرا بتوان افکند . پاره پاره اش کردند و بر سران قوم بخش  آنجا فرش بزرگی به مدينه آوردند که از بزرگی جايی
آمد ؛ مدافعان آنرا فرو گذاشته  نمودند ؛ پاره از آنرا بعد ها بيست هزار درم فروختند . در حقيقت ؛ وقتی سعد به مدائن در
اع در آمد . ايرانيان مجال آنرا و رفته بودند . . سعد با اعراب خويش در کوچه های خلوت و متروک شهر آرام و بی دف 

نيافته بودند که همه اموال و گنجهای پر بهای کهن را با خويشتن ببرند . مال و متاع و ظرف و اسباب و زر و گوهر که در 
ن باقی مانده بود بسيار بود . به يک روايت سه هزار هزارهزار درم در خزانه بود که نيم آن بجای مانده بود . از اين ميا

نرو گنج و خواسته بسيار به دست فاتحان افتاد .سعد فرمان داد تا در شهر کهنه مسجدی بسازند و از آن پس به جای اي
ی که سالها مرکز موبدان و مغان بود ؛ جز بانگ اذان و تهليل و تسبيح آتشگاه و باژ و برسم و زمزمه ؛ در اين شهر بزرگ

د رسم و آيين مغان و موبدان تجديد نشد . اندک اندک شهر نيز از اهميت چيزی شنيده نمی شد ؛ و ديگر هر گز در آن حدو
ند ايوان آن سالها همچنان افتاد و با توسعه بصره و واسط و کوفه ؛ از مدائن جز شهری کوچک و بی اهميت نماند . هر چ

  . ”ارد ...باقی ماند و ويرانه های آن از شکوه و عظمت ايران رازها می گويد و افسانه های دلنشين د

... فاتحان گريختکان را پی گرفتند ؛ کشتار بيشمار و تاراج گيری باندازه ای بود که تنها ”  : باز می گويد
آنان به همراه نهصد بار شتری زر و   ؛ شسصت هزار تن از به بند کشيده شدند زن و دختر سيصد هزار

برده فروشی اسالمی به فروش رسيدند ؛ با خمس به دارالخالفه فرستاده شدند و در بازارهای سيم بابت 
نوبت همخوابه شدند و فرزندان پدر ناشناخته ی بسيار بر جای نهادند ؛ هنگامی که اين  زنان در بند به

  ” برم ... دستها را بهم کوفت . گفت از اين بچه های پدر ناشناخته به خدا پناه می خبر بگوش عمر رسيد 
. 

... اعراب در تيسفون غنائم   ”  : ز پوشينه دوم تاريخ اجتماعی ايران می نويسدا ۵٠مرتضی راوندی در رويه 
حيوان و   فراوان بدست آوردند که عبارت بود از مقادير زيادی طال و نقره منقوش به صورت انسان و

سنگهای قيمتی ؛ پارچه های ابريشمی ؛ زربفت ؛ قاليهای زيبا ؛ بردگان بسيار از زن و مرد و اسلحه و 
شهر تيسفون ويران ؛ سوخته و غارت شد و ديگر در هيچ عهدی احيا نگشت .    موال فراوان ديگر؛ا

سيری و بردگی برده شدند ؛  بخشی از ساکنان شهر که نتوانسته بودند فرار کنند کشته شدند و بخشی به ا
درک ارزش  سطح فرهنگ و تربيت سپاهيان عرب و حتی سرداران بزرگ ايشان به قدری نازل بود که از 

اشيائی که با چنان هنرمندی و چيره دستی ساخته شده بود ؛ عاجز بودند و طبق سوره مربوطه غنايم را  
هنری بی بديل بودند ذوب    ره را که از لحاظتقسيم می کردند . بدين سبب بود که ظروف زيبای طال و نق

 ه کردند . کردند و به شمش مبدل ساخته و پارچه های زربفت و زيبا را قطعه قطع

: حکومت اسالمی با نامه ی بسيار ارزشمندی بنام اسالم شناسی می نويسد   دکتر علی ميرفطروس در پوشنه ی يکم
د و اين حکومت می بايست ضرورتا نماينده ی منافع سران مزبور شرکت فعال اشراف و بازرگانان عربستان تاسيس ش

غنائم و تصرف اراضی و سرزمين های جديد و بدست آوردن  ؛ در نظر اشراف عربستان ؛ جنگ دائمی و کسب باشد
 .   اسيران برده از جمله فعاليت های توليدی بشمار می رفت

ی دهد و تاريخ طبری و نيز با تکيه بر آيات قرانی نشان م مير فطرس با آوردن نمونه های بسياری از تاريخ کامل
ذهبی آنها نبوده است ؛ بلکه چيزی که اين بيابانگردان را به تازش به تاخت و تاز اعراب ؛ ايمان م  انگيزه ی راستين  که

وش کودکانشان فر   ؛ و  زنان  و دستيازی به  سرزمينهای دور و نزديک بر می انگيخت چپاول دارش و دسترنج مردمان
 در بازارهای برده فروشان جهان بوده است . 

  



که د رتاريخ تمدن اسالم می نويسد    نده نامدار عرب بازگو می کنمو آخرين سخن در اين زمينه را از جرجی زيدان نويس
  . ”تازيان بخاطر غارت و زن و اسير و برده به اسالم روی آورده بودند .  ”               :

و    گيزه ی تاخت و تاز اين بيابانگردان بی فرهنگ به سرزمينهای گوناگون ؛ گسترش يک آيين مردمیيم که انپس دانست
؛ ملتهای جهان را   ؛ می خواستند  از راه شمشير و خون  با پذيراندن آيين خود  بلکه  هسازی زندگی مردمان نبوده استب

ن را بغالمی در آورند ؛ و چه اندوهناک است که هر يک از ما هنوز باجگذار خود گردانند و زنانشان را ببرند و کودکانشا
بر خود و فرزندانمان می گذاريم بی آنکه بياد داشته باشيم که غالم در    المعلیو غ  هم نام غالم و غالمحسين و غالمحسن

   نزد تازيان چه پايگاهی داشت و مردان عرب با غالمان خود چه ها که نمی کردند .

پيش به بر رسی آنچه که شما ياران خوب من آنرا فرهنگ تازی ناميده ايد ؛ بايد دانست که از سده های پردازيم اينک می 
و   بکار گرفته شد که ايرانيان را مردمی بی فرهنگ ؛   ؛ کوشش بسيار از سوی تازيان و ايرانيان تازی پرست  از اين

؛ در اينجا به نمونه هايی از اينگونه کوششها اشاره می   جا بيندازندتازيان را آورندگان نشان دهند و اين ذروغ بزرگ را 
در دو برنامه ی جداگانه که از راديو فرانسه پخش گرديد ؛   ؛     ٢٠٠١نويه ی سال ژا   و   ٢٠٠٠کنم ؛ در دسامبر سال 

مکاران ايرانيکا نيز بشمار می از ه   بنامهای دکتر معزی و دکتر دباشی ؛ که شوربختانه  دو تن از استادان اسالم شناس ؛
نبردند و هرگز کتاب يا کتابخانه ای را باتش شمشير بکار   : تازيان در پذيراندن اسالم به ايرانيان هرگز  روند گفتند
 نکشيدند . 

... امکان نداشته است که اعراب حتی يک برگ کاغذ را از بين برده باشند   :دکتر دباشی دراين برنامه گفت 
های عربی   و ادامه داد : ( ... اين کار بسيار بيهوده ای است که بجای واژه    د به کتاب ؟؟!!!تا چه رس
 رسی گذاشت ؛ آتش زدن کتابخانه ی اسکندريه هم حرف چرتی است!! کلمات فا

: گفت   به دانشجويان ايرانی  سر پرست سدا و سيمای جمهوری اسالمی در دانشگاه تهران در سخنرانی خود خطاب
قبل از اسالم مردمانی بی فرهنگ و بی سواد و در کل وحشی بودند و در عين حال خود نيز   انياناير

 فرهنگ و تمدن را به ايران آورد .   ؛ اين اسالم بود که دانش و  اشتند که بی سواد باقی بمانندعالقه د

شته ها ی ايران ستيز ديگری پوشنه ی دوم اسالمشناسی ؛ بخشی از نو  دکتر علی مير فطروس در رويه ی سی وششم
جامعه ی ايران هرگز   :ای ناميده و نوسته است را فرهنگ اصغر ترقه   فرهنگ ايران بنام بابک بامدان را آورده است که 

ايران در سراسر تاريخش چيزی که نداشته ؛ جنبش فکری و    نمی توانسته است متفکر داشته باشد ؛
اکنون پشت و رو شده از تهوع تاريخی ( يعنی جامعه ی ايران را  فرهنگی بوده است . سراسر اين دريای

برای نمونه حتی يک زورق پويا و جويا در آن نيافت ؛ نه از هنر ؛  ) می توان بيک نگاه در نورديد ؛ و 
   نه از شعر ؛ نه از فکر و نه از پژوهش .

خدمات متقابل اسالم و    در نوشته ای زير نام  مرتضی مطهری که او را در رديف فالسفه بزرگ جهان اسالم می شناسانند
وزی ها و کوشش تازيان برای اينکه مردم ايران زبان  همه سخنان پيرامون کتاب س  ”: می نويسد   ايران

خود را ترک کنند وهم و خيال و غرض و مرض است !!! زيبايی و جاذبه لفظی و معنوی قران و تعليمات 
از آن خود   که همه مسلمانان اين تحفه آسمانی را با اينهمه لطف ؛ جهان و طنی آن دست به دست هم داد

منحصر به      گردند و زبان اصلی خويش را به طاق فراموشی بسپارند ... بدانند و مجذوب زبان قران
ايرانيان نبود که زبان قديم خويش را پس از آشنايی با نغمه آسمانی قران فراموش کردند ؛ همه ملل  

ان عربی ... مگر کسی ايرانيان را مجبور کرده بود که بزب ”:   ادامه می دهدو  ”سالم چنين شدند !!!..گرونده به ا
... آيا اين عيب است بر ايرانيان که پس از آشنايی با زبانی که اعجاز الهی را در آن شاهکار خلق کنند ؟ 

اب می دانستند ؛ به آن گرويدند و آن  يافتند و آن را متعلق به هيچ قومی نمی دانستند و آن را زبان يک کت
انی آن با زبان قديم ايرانی ؛ زبان شيرين و  را تقويت کردند و پس از دو سه قرن از آميختن لغات و مع

 .   ”لطيف امروز فارسی را ساختند ؟ 

اره ی ايران و پيش از ادامه ی سخن برای اينکه ديدگاه اين فيلسوف بزرگ مسلمان سالهای پايانی سده ی بيستم را در ب
در تهران انجام  1349ای نوروز سال فرهنگ ايران بدانيم ؛ شما را به شنيدن بخش کوتاهی از سخنرانی او که در روزه

 ( آنچه که در زير می خوانيد با سدای خود مطهری پخش می شود ) :   با سدای خودش فرامی خوانم ...   داد



بدانيم که االن تمام  روز نحس قرار نگرفته ايم ؛ اتفاقا بايد  ... پس شما بايد بگوييد که الحمدهللا در ”
اول فروردينماه هم نحس است !! بين روز اول و دوم و سوم و چهارم  روزهای ما نحس هست ! روز 

فروردين ؛ دوازدهم و سيزدهم فروردين هم نحس است ! ما از اين نحس بايد خارج بشيم ! چه بايد بکنيم  
ها را گره بزنيم از نحسی خارج می شيم ؟ با سمنو پختن از نحسی خارج می شيم ؟   ؟ ؛ بريم بيرون سبزه

دن سفره هفت سين از نحسی خارج ميشيم ؟ بيچاره بد بخت ! چرا خانه ات را ول می کنی  با پهن کر
  از اين حرکات زشت !! ميری بيرون ؛ از اين کارهای زشت بيا بيرون !! از اين عادت زشت بيرون بيا ؛ 

ر  از اين حرکات زشت و کثيف و پليد که به آن گرفتارج شو ! تا از نحوسات بيای بيرون ! ت خاخود
تا از نحوست بيای بيرون ! سيزده چه گناهی دارد ؟ از سمنو چه کاری ساخته است ؟ از  هستی خارج شو

را بعنوان  بخدا ننگ اين مردم است که روز سيزده و اين ايامسبزه و هفت سين چه کاری ساخته است ؟ 
ها را به مردم نمی ننگ باشه بر اينها که بعنوان پرورش افکار اين جشن سيزده بدر بيرون ميرن !! 

را   شما بدبختهای احمق ؟؟!!بلکه آنها   اين حرکات را هر سال انجام می دهيد هم احمقها شماگويند !! و 
ضد اسالم است !! ... نياکان ما در گذشته  تمجيد می کنند تشويق می کنند !! اينها از اسالم نيست !! اينها

ار شنبه آخر سال می شود ؛ بسياری از خانواده ها که بايد چنين کنيم !! چهجشن می کردن ؛ پس ما هم 
آتش روشن می کنند و هيزمی روشن می کنند و آدمهای سر و مر و گنده   خانواده احمقها ؟!!بايد بگويم 

ين از روی آتش می پرن که ای آتش زردی من از تو سرخی تو از با آن هيکلهای نمی دانم چنين و چن
خب چرا چنين می کنيد ؟؟ می گويند پدران ما چنين می کردند ما نيز   !! ؟اين چقدر حماقت است    من !!

خريت  و دليل  شما می بينيد که آن کار احمقانه استاگر پدران شما چنين می کردند و   چنين می کنيم !!
سند اين يک را سال به سال تجديد می کنيد ؛   سند حماقتاين رويش را بپوشيد ! چرا  !! تپدران شما اس

چنين پدران ماييم که را زنده نگهداريد و بگوييد  سند حماقتکه شما هی می کوشيد که اين است  ماقتح
  . ” خری داشته ايم !!! .

  

سال  8؛ يعنی  1349ل سا  در فروردين ماه  را زرداب دل آشوب   مطهری اين ياران ؛ بيادداشته باشيد که
؛ اينگونه باال آورد و بر سر ملت ايران فرو ريخت   ی پليدش پيش از انقالب شوم اسالمی ؛ از اندرونه

 ايرانيان ؛ زمانی بر زبان مطهری و فرومايگان ديگری از تبار او   دشنامها و خوارشمردن ارزشهای فرهنگی و تاريخی
مان امنيت جاری می شدند که ميهن اهورايی ما گامه های فراپويی را يکی پس از ديگری می پيمود ؛ در زمانی که ساز

در زمانی که دشمنان ايران ؛ از توده ای های ميهن فروش گرفته تا واپسگرايان   کشور در اوج توانمندی خود بود ؛
می گفتند و می نوشتند   آزاديهای گفتار و نوشتار و سانسور وشکنجهيک دروغ در باره اختناق و نبودن   هزار  اسالمی ؛

روزگار هيچيک از روشنفکران ايرانی و دولتمردان ما را يارای آن نبود که مشتی بر  و ساده دالن را می فريفتند . در آن
ما را از ويران شدن بدست آن دهان ياوه گوی اين بوزينگان باال رونده بکوبد و آنان را بر سر جای خود بنشاند ؛ و ميهن 

در برابر مطهری ها ؛   ن سنگستان بزرگانگاری که همه سنگ شده بودند ؛ سکوت مرگبار اي  فرومايگان رهايی بخشد ؛
زمينه را برای آن جنبش بزرگ اسالمی و خيزش مرگبار خمينی و ياران ايران ويرانگرش پديد آورد . آن روز روشنفکران 

تا   ياوه سراييها خاموش ماندند ؛ و پروانه دادند که چنين کسانی پدرانشان را خر بنامند ؛ اما امروز ؛ ما در برابر اينگونه
: آقا ما خروش بر می آورند که   ؛ روشنفکران  ما دهان باز می کنيم که آيه ای از انجيل يا تورات و يا قران را بخوانيم

   !!  م بی احترامی می کنيد ؟؟چکار داريد ؛ چرا به عقايد مرد  به باورهای مردم

می شمارد و واالمندی زن را   يتی از دنده ی چپش )( و به روا  ؛ زن را آفريده از دنده ی مرد  آنجا که کتاب مقدس تورات
و به زن اجازه نمی دهد که سدايش را  مرد را سر زن می نامدنا ديده می گيرد ....؛ آنجا که پولوس رسول در انجيل مسيح 

ط داده و مردان را بر زنان حق تسل؛ آنجا که در آيه ی سی و چهارم سوره ی نسا در قران   کند و سخن بگويد ....بلند 
زنان را کشتزار مردان می شمارد و به مردان پروانه سوره بقره  223... ؛ آنجا که در آيه زن داده می شود.  کتک زدن

آنجا که خليفه چهارم جهان اسالم و امام يکم شيعيان   درآيند.... ؛می دهد که از هر سو که می خواهند به کشتزار خود 
... آنجا   بدانيد كه زنان ناقص العقل و ناقص البخت و ناقص االيمان اند اى مردم ؛ اين: می فرمايد   جهان

زنان را در رديف حيوانات دسته بندی می کند و می گويد گروهی از حيوانات    ؛  صدر المتالهين شيرازی
و بعض   خلق شده اند ؛ برخی برای سواری دادن ؛ و برخی برای حمل و نقل کاال ؛  برای خوردن

آنجا که حاج مال هادی و تمتع جنسی ...  للنکاح ؛ يعنی بعضی حيوانات برای همخوابگی ؛ الحيوانات



؛ ايماء لطيفی : اين که زن را در جمع حيوانات نوشته اند سبزواری ؛ فيلسوف بزرگ جهان شيعه می نويسد 
ارف  است که زنان به واسطه ی سستی عقل ؛ وجودشان در ادراک جزييات و نيز گرايش آنان به زخ

دنيوی نزديک است که به حيوانات زبان بسته ملحق شوند ؛ سيرت و منش اغلب زنان مثل حيوانات است 
نکاح با آنان متنفر نباشند   ؛ اما خداوند به آنها صورت انسانی پوشانده است تا مردان از دوستی زنان و

؛ ..... آنجا که ابوحامد صلوات است و هللا و اکبر از اين سنگستان سدايی بر نمی خيزد و اگر بر خيزد سدای         !!.....
نوروز و سده بايد جشن نوروز را برگزار می کنند و می نويسد :   غزالی در کيميای سعادتش ايرانيان را می نکوهد که

ابر ؛ در بر  آنجا مرتضی مطهری فيلسوف معاصر شيعه د و کسی نام آن نبرد ؛ کسی دم بر نمی آورد ........؛مندرس شو

؛ در اين سنگستان آب از آب تکان نمی خورد    پدرانشان را خر می نامدهزاران تن شنونده ی مسجد نشين ؛ 
و همين سخنان را باز گو می کنيم تا بويناکی  ما که همين آيات ؛  اما  همچنان که سنگ از سنگ و برگ از برگ ...؛

مطهری پدرانشان وش همان کسانی روبرو می شويم که با رگبار خشم و خر  اينگونه انديشه ها را نشان دهيم ؛
 ؛ و آنان بروبر تماشايش کرده اند و دم بر نياورده اند ....؛ خر ناميده است  را

نشان دهيم که مطهری و هم پالگيهای او چگونه ساده   يم داد ؛ ما می خواهيمبا اينهمه ما به خويشکاری خود ادامه خواه 
و آنان را با بنيادهای فرهنگی خودشان بيگانه می ساختند تا بتوانند تخم انديشه ها ی خود را   دالن را فريب می دادند

همه سخنان  ”    :  طهری نوشت؛ بار خود را بر دارند . يادآوری می کنم که م  بکارند و با درو کردن خرد مردمان
را ترک کنند وهم و خيال و غرض و مرض  پيرامون کتاب سوزی ها و کوشش تازيان برای اينکه مردم ايران زبان خود

 است !!! 

                                                                              ***  

هم پالگيهای او چگونه ساده دالن را فريب دهند و آنان را با بنيادهای فرهنگی اينک می خواهيم نشان دهيم که مطهری و 
؛ بار خود را بر   زند تا بتوانند تخم انديشه ها ی خود را بکارند و با درو کردن خرد مردمانخودشان بيگانه می سا

نيست که در   ...شک  ”:  می نويسد  عبدالحسين زرين کوب در رويه ی يک سد و هفدهم دو قرن سکوت ؛   :  دارند
 ه است .هجوم تازيان ؛ بسياری از کتابهاو کتابخانه ی ايران دستخوش آسيب فنا گشت

اين دعوی را از تاريخها ميتوان حجت آورد و قرائن بسيار نيز از خارج آن را تاييد ميکنند . با اينهمه بعضی از اهل  
زم است !!! برای عرب که جز با کالم خدا هيچ سخن را قدر نمی دانست تحقيق در اين باب ترديد دارند !!. اين ترديد چه ال

د و البته نزد وی دست کم مايه ضالل بود چه فايده داشت که به حفظ آنها عنايت کند ؟ در ؛ کتابهايی که از آن مجوس بو
ا چه حد می توانست به کتاب و  آيين مسلمانان آن روزگار آشنايی با خط و کتابت بسيار نادر بود و پيداست که چنين قومی ت

تابهايی نظير آنچه امروز از ادب پهلوی باقی مانده کتابخانه عالقه داشته باشد . تمام شواهد نشان می دهند که عرب از ک
است فايده ای نمی برده است . در اين صورت جای شک نيست که در آنگونه کتابها به ديده حرمت و تکريم نمی ديده است 

رفتن اين  گذشته ؛ در دوره ای که دانش و هنر ؛ به تقريب در انحصار موبدان و بزرگان بوده است ؛ با از ميان. از اينها 
دو طبقه ؛ ناچار ديگر موجبی برای بقای آثار و کتابهای آنها باقی نمی گذاشته است . مگر نه اين بود که در حمله تازيان ؛ 

خود را از دست دادند و تار ومار و کشته و تباه گرديدند ؟ با کشته شدن و ديگر مقام و حيثيت   موبدان بيش از هر طبقه
يدا است که ديگر کتابها و علوم آنها که بدرد تازيان نيز نمی خورده موجبی برای بقا نداشت . نام پراکنده شدن اين طبقه پ

نيست . حتی ترجمه های آنها نيز که   قیبسياری از کتابهای عهد ساسانی در کتابها مانده است که نام و نشانی از آنها با
که محيط مسلمانی برای وجود و بقای چنين کتابها مناسب  در اوايل عهد عباسی شده است از ميان رفته است . پيدا است

  نبوده است و سبب نابودی آن کتابها نيز همين است .

... از اين  ”ری ؛ در رويه چهلم می نويسد : کورت فريشلر در کتاب ( امام حسين و ايران ) برگردان ذبيح هللا منصو
ستان بی سواد بودند و بعد از اسالم نيز مدتها طول کشيد تا که اين موضوع نبايد حيرت کرد چون قبل از اسالم مردم عرب

تبه در ( کتاب ) وجود نداشت و اولين مر   مردم عالقه به خواندن و نوشتن پيدا کردند و قبل از اسالم در زبان عربی کلمه
قه بودند که چند کتابخانه ( کتاب ) با قران آمد ؛ اعراب صدر اسالم طوری نسبت به کتاب بدون عال زبان عربی کلمه 

 بزرگ آن زمان را بعد از غلبه بر کشورهايی که کتابخانه در آنجا بود سوزانيدند . 

ائن دست يافت در آنجا کتابهای بسيار ديد . وقتی سعد ابی وقاص بر مد ”:   مقدمه می نويسد  ٢٨۵ابن خلدون در رويه 
ا دستوری خواست . عمر در پاسخ نوشت که آن همه را به آب افکن که  نامه به عمر ابن خطاب نوشت و در باب اين کتابه

ن اگر آنچه در آن کتابها راهنمايی است خداوند برای ما قران را فرستاده است که از آنها راه نماينده تر است و اگر در آ



از اين سبب آن همه کتابها را در    !!  است ...     کتابها جز مايه گمراهی نيست ؛ خداوند ما را از شر آنها در امان داشته
  .آب يا در آتش افکندند

يکی از آثار شوم و زيانبخش حمله  می نويسد :  مرتضی راوندی در رويه ی پنجاهم از پوشنه ی دوم تارخ اجتماعی ايران
عنوان آثار و ايران محو آثار علمی و ادبی اين مرزو بوم بود ؛ اعراب جاهل کليه کتب علمی و ادبی را ب اعراب به

يادگارهای کفر و زندقه از بين بردند ؛ سعد وقاص پس از تسخير فارس و فتح مدائن و دست يافتن به کتابخانه ها و منابع 
نوشت کتابها را در آب بريزيد زيرا اکر در آنها راهنمايی باشد فرهنگی ايران از عمر خليفه وقت کسب تکليف نمود و وی 

پس از   نيازيم و اگر متضمن گمراهی است وجود آنها الزم نيست کتاب خدا برای ما کافی است .با هدايت خدا از آنها بی 
آب و آتش  وصول اين دستور ؛ سعد وقاص و ديگران حاصل صد ها سال مطالعه و تحقيق ملل شرق نزديک را به دست

سالم اسکندر با کتابخانه استخر ؛ و عمروعاص همان کاری را که قبل از ا ”                   سپردند و بگفته ی استاد همايی
   . ”با کتابخانه اسکندريه ؛ و هالکو با دارلعلم بغداد کردند ؛ سعد ابی وقاص با کتابخانه عجم کرد 

: اشارات تاريخی يا قصصی که  وم از کتاب علوم عقلی در تمدن اسالمی می نويسداستاد ذبيح هللا صفا در رويه ی سی و د
آمده برای عرب بتمام معنی تازه و جالب بود ؛ عالوه بر اين چون عرب صدر اسالم قدرت خود را مديون اسالم و  در قران 

لفا و زعمای آن قوم پديد آمده بود که اين فکر برای خ  اسالم را مبتنی بر قران می دانست ؛ بهمين سبب هم از آغاز امر ؛
يست ؛ و اين عقيدت علی الخصوص در عهد خلفای راشدين رواج بسيار هيچ چيز جز قران اليق خواندن و استفاده کردن ن

؛ و غير از احکام اسالمی و قران و احاديث هيچ چيز را شايسته ی توجه و    داشت چنانکه جز عرب قومی را اليق سيادت
اسخ همه ی اديان موختن نمی دانستند زيرا از خود قران آموخته بودند که قران ناسخ همه ی کتب و اسالم نمطالعه و آ

. استاد ذبيح هللا  پيشوايان شرع مبين هم مطالعه ی هر کتابی و حتی کتب دينی غير از قران را ممنوع داشته بودند  است ؛
ت نمی دانيم قسمتی از قول حاجی خليفه را در کشف الظنون راجع به در اينجا بی مناسب   صفا در ادامه سخن می افزايد :

حاجی خليفه می گويد ؛ عرب در صدر اسالم بهيچيک از علوم مگر بزبان خود و   مانان نقل کنيم ؛کيفيت علوم ميان مسل
گری توجه نداشت ؛ معرفت احکام اسالم و فن طب که براثر حاجت عموم نزد برخی از افراد آن قوم موجود بود ؛ بچيز دي

پيش از رسوخ و استواری ايمان ؛ از خللی بود که و اين عدم توجه از باب حفظ قواعد اسالم و دور داشتن عقايد مسلمين 
و همچنين   ؛ آنجا که روايت ميکنند مسلمانان آنچه کتاب در فتوحات بالد يافتند سوختندنتيجه ی نفوذ علوم اوائل است تا 

ل حاصل شود ل و تورات هم ممنوع بود ؛ تا اتحاد و اجتماع کلمه در فهم و عمل کتاب هللا و سنت رسونظر انداختن به انجي
که عرب هر گاه هنگام فتوحات خود به    بدين سبب می بينيم  ؛ صحابه و تابعين از کتابت و علم ؛ کراهت داشتند

ر مدتی بيش از يک قرن که حکومت و دنابود کردن آنها مبادرت می ورزيد ...  و کتبی دست می يافت بسوختن 
عرب اشتغال به علم را بالی اساسی بعلم صورت نگرفت بلکه سيادت و سياست در دست عرب بود ؛ نه تنها توجه و اق 

و از آن کار ننگ داشت بهمين سبب تا آنروز که جز نژاد عرب حکومت نمی  و شغل بندگان می دانست  کار موالی
در عالم اسالم مشهود نبود و پس از آنکه با غلبه ی عنصر ايرانی و بر انداختن حکومت   کرد ؛ اثری از روشنی علم

ابن خلدون   موی و تشکيل دولت عباسی نفوذ ملل غير عرب در دستگاه خلفا شروع شد و توجه بعلوم نيز آغاز گشت .ا
ند ... ايرانيان پيش از اسالم با علوم می گويد : از امور غريب يکی اين است که حامالن علم در اسالم غالبا از عجم بود

اشتند و پس از شروع نهضت نقل و ترجمه در عهد اسالمی قسمت مختلف از قبيل فلسفه و رياضيات و طب آشنايی د
بزرگی از آنها را خواه آنها که اصال از يونانی و هندی به پهلوی نقل شده بودند و خواه آنها که مستقيما ايرانيان بپهلوی و 

وردند و اين غير از ی نوشته بودند بزبان عربی نقل کردند و از اين طريق سهم بزرگی در علوم اسالمی بدست آسريان
 .  تاثيری است که در ادبيات و ساير شئون تمدن داشته اند

 با تکيه بر تاريخ تمدن اسالم نوشته ی  دکتر علی مير فطروس در رويه ی سی و دوم از پوشنه ی دوم اسالم شناسی ؛
و نهج الفصاحه مجموعه کلمات   استاد ذبيح هللا صفا  ؛ و تاريخ علوم عقلی در تمدن اسالمی نوشته ی   جرجی زيدان

در نزد محمد ؛ قران کتاب اولين و آخرين بشمار می رفت و بهمين جهت برای آن ارزش و   :  قصار رسول هللا می نويسد
ا کسی است که قران را تعليم گيرد و تعليم دهد زيرا که به اعتقاد اهميت اساسی قائل بود بطوريکه می گفت بهترين شم

روزی عمر صفحه ست و مجادله در باره ی قران کفر است . تعصب محمد نسبت به قران آنچنان بود که محمد قران دوا ا
ت کتابی روشن و ای از تورات را در دست داشت ؛ پيغمبر از ديدن آن بر آشفت و گفت آيا نياوردم برای شما بجای تورا

طرس نتيجه می گيرد که اينگونه حساسيت ها در منزه که اگر موسی زنده بود چاره ای جز پيروی از آن نداشت ؛ مير ف 
. برخورد مسلمانان با کتب و فرهنگ اقوام ديگر ؛ بی شک سياست عملی خلفای آينده ی اسالم را هم تعيين می کرد 

انان ؛ که در سراسر قران بر آن تکيه می شود ؛ عاملی بود تا اعراب مسلمان از سياست پرهيز از کافران يعنی غير مسلم
   رت و بر خورد با اقوام و انديشه های ديگر خود داری کنند و در نتيجه از تحول و تکامل فرهنگی محروم بمانند .معاش

  



ملت های متمدن همسايه به عربی  حضرت محمد بيم داشت که اگر نگارش علوم و فلسفه آغاز شود و آثار علمی و فلسفی
د عقايد مذهبی اعراب مسلمان سست و متزلزل شود ؛ از اينرو وقتی ترجمه گردد و در دسترس مسلمانان قرار گيرد ؛ بنيا

سعيد الخدری از پيغمبر اجازه خواست تا به نوشتن علم بپردازد ؛ محمد با تقاضای او مخالفت کرد زيرا که پيغمبر معتقد 
اولين و آخرين در آن راهی پيشينيان بواسطه ی نوشتن علم بوده است . برای محمد قران کتابی بود که علوم بود که گم

اين اعتقاد باعث می شد که مسلمانان بجز قران هر کتاب ديگری را فاقد ارزش بدانند و به آثار علمی و مندرج است ؛ 
با اين اعتقاد بود که اعراب مسلمان پس از حمله و تصرف  ذخائر فرهنگی ملل ديگر به ديده ی عناد و دشمنی بنگرند .

. مير فطرس در ادامه    بسوختن و نابود کردن ذخائر علمی و فرهنگی ملل مغلوب پرداختندکشورهای متمدن ؛ بی درنگ 
حمد ی سخن می افزايد : عمر نيز که خليفه ای خشن و آدمی عميقا سطحی اما بسيار متدين بود ؛ همان سياست حضرت م

و آموزش آن شديدا سختگير بود و را در مخالفت با کتب و فرهنگ ملل بيگانه اجرا می کرد ؛ او نيز نسبت به قران 
؛ به   مخالفان و معترضين به اسالم و قران ؛ از شکنجه و آزار او در امان نبودند بطوريکه در زمان او مردی بنام ضبيع

سيد ؛ عمر کس فرستاد او را بياورند ؛ مقداری چوب خرما حاضر کرده بود ؛ مدينه آمده بود و از متشابهات قران می پر
عمر چوبی بر گرفت و او را بزد آنچنانکه سرش بشکست ؛ مرد گفت بس است يا عمر آنچه در سر من  بيامد ؛ وقتی مرد 

بطوريکه هر از گاهی  عمر در آموزش و تعليم قران به اعراب صحرا نشين ؛ سختگيری فراوان داشت   بود بيرون رفت !!
امتحان می دادند ؛ عمر آنها را می زد و در کتک زدن  کسی را برای امتحان آنان می فرستاد و اگر اعراب صحرا نشين بد

به آنها آنچنان خشونت می کرد که گاهی مرد چادر نشين زير شکنجه و شالق می مرد . به پيروی از عملکرد های حضرت 
بن  مر و ديگر خلفای اسالمی بود که مثال وقتی ابو مره کندی کتابی از شام آورد و به امحمد و سياست های فرهنگی ع

او در آن نگاهی کرد و سپس طشتی پر از آب خواست و کتاب را در آن فرو برد و گفت : اسالف شما هالک مسعود داد ؛ 
 .  ندشدند برای آنکه کتاب خويش يعنی قران را رها کردند و به کتابهای ديگر پرداخت

شته ی دکتر ذبيح هللا صفاپوشينه ی يکم ميرفطروس در جای ديگری باز با تکيه بر تاريخ علوم عقلی در تمدن اسالمی نو
به بعد = فرهنگ ايرانی پيش از  ۴٣۴= تاريخ تمدن اسالم ؛ نوشته ی جرجی زيدان پوشينه سوم رويه های  ٣٣رويه 

  می نويسد:    به بعد ٨٧مير فطروس رويه   ؛ نوشته ی خودحالج   ۶۴و  ٣٩اسالم ؛ محمد محمدی رويه های 

و علوم نيز ايران ؛ قبل از حمله اعراب از مراکز مهم فرهنگ و تمدن جهانی بشمار می رفت . در ( ... در عرصه ی فلسفه 
اجرت عده اين دوره ؛ دانش طب ؛ رياضيات ؛ نجوم ؛ فلسفه و هنر موسيقی رواج داشت . بسته شدن مدرسه ی آتن و مه

يونانی به پهلوی ؛ باعث غنای فرهنگی و علمی ای از فالسفه يونان به ايران و بويژه ترجمه آثار فالسفه و دانشمندان 
شوشتر ) يکی از مراکز علمی آن زمان بود که بخاطر تجمع   جامعه شده بود . دانشگاه جندی شاپور ( نزديک دزفول =

؛ و دانشمندان ايرانی و خارجی ؛ دارای اهميت علمی بسيار بود . در اين دوران ؛ معروفترين و بزرگترين فالسفه ؛ اطبا 
قبايل عرب ؛ از فرهنگ نازلی بر خوردار بودند و به خط و کتابت و علم و دانش آشنايی نداشتند . شرايط سخت اقتصادی 

بعد از اسالم نيز نوعی ی گذاشت . و عالقه اعراب به زندگی قبيله ای ؛ فرصتی برای رشد و پرورش انديشه ها باقی نم
 ”بجز قران را اليق خواندن ندانند . اعتقاد باينکه :  ”ن ؛ هيچ چيز ممنوعيت و تعصب مذهبی باعث شد تا اعراب مسلما

)   قران ؛ ناسخ همه ی کتب ؛ و اسالم ؛ ناسخ همه ی اديان و انديشه هاست ( ان االسالم يهدم ماکان قبله
باعث شد تا اعراب  ( الرطب و ال يابس االفی کتاب مبين ) ؛  ”که در قران نباشد هيچ دانشی نيست  ”و 

با چنين خصلت قبيله ای و احساس و     مسلمان به آثار علمی و ذخايرفرهنگی ساير ملتها ؛ بديده حقارت و دشمنی بنگرند
( مانند ايران و مصر ) بی                      انديشه ای بود که اعراب مسلمان ؛ پس از حمله و اشغال کشورهای متمدن

ی ملل مغلوب پرداختند آنچنانکه در حمله به مصر ؛ کتابخانه ها را به آتش  درنگ به نابود کردن ذخاير علمی و فرهنگ
کشيدند و محصول تمدن و فرهنگ چندين هزار ساله ی اين ملت باستانی را به تون حمام ها افکندند بطوريکه مدت شش 

مصر در اين زمان را  تعداد حمامهای ”ای مصری از سوختن اين کتابها گرم می شد . ياقوت حموی سياح عرب ماه حمامه
ذکر کرده است که می توان از اين رقم به کثرت کتابهای سوخته شده پی برد . در حمله به ايران نيز اعراب  چهار هزار 

ابخانه های ری و جندی شاپور را به آتش کشيدند زيرا عمر استفاده کردند بطوريکه کت ”سياست آتش  ”  مسلمان از همين
     ا وجود قران ؛ مسلمين را به هيچ کتاب ديگری احتياج نيست .: ( بنيز معتقد بود که 

و در رويه ی بيست هفتم مالحظالتی در تاريخ ايران می نويسد : با چنان خصلت قبيله ای و تعصب اسالمی بود که مثال 
رانی شهرهای اين سردار عرب ) برای مسلمان سازی مردم خراسان و خوارزم ؛ ضمن قتل عام مردم و وي قتيبه بن مسلم (

مورخين ؛ متفکرين و دانشمندان اين نواحی را بکلی فانی و معدوم االثر کرد و هجری )  ٩٠( بسال  مناطق 
چنانکه اخبار و و بسياری را به شهرهای دوردست تبعيد نمود و آثار و رساالت آنان را بسوخت آن

ماندند و در    د ... و اهل خوارزم امی يعنی بيسوادمخفی و مستور مان   اوضاع مردم خراسان و خوارزم
 .   اموری که مورد نياز آنان بود تنها به محفوظات خود استناد کردند ...



مغز جوانان ما را جويدند و ما را که موريانه وار   اينها نمونه هايی بودند از راستگويی کسانی مانند شريعتی و مطهری
 .. ادامه می دهيم : دچار تيره روزگاری کردند . ..

تاريخ تقلبی است که در مورد    استاد شجاع الدين شفا در رويه ی بيست و هشتم تولدی ديگر می نويسد : تقلب ديگری با 
د کانون فرهنگ شکوفايی بوده است که فرهنگ اسالمی ايران شده است . جهان اسالمی در قرون دوم تا ششم تاريخ خو

گذشته بدان عنوان خود ساخته ی فرهنگ اسالمی داده اند . بسياری از نويسندگان کنونی دانشمندان اسالم شناس قرن 
دنيای مسلمان کوشيده اند و می کوشند تا اين شکوفايی را فرع اسالمی بودن اين فرهنگ بدانند ؛ و باروری آنرا به 

ا با معيار مذهبی ارزش يابی نمی توان ن ارتباط دهند ؛ ولی قانون واقعی تاريخ اين است که هيچ فکری رضوابط مذهبی آ
اگر يک فرهنگ واقعی می  کرد ؛ و غنای آنرا نيز بحساب آيينی که اين فرهنگ در آن شکل گرفته است نمی توان گذاشت ؛

ی توان اصوال از فرهنگی بنام فرهنگ اسالمی سخن گفت ؛ زيرا بايد بر دو پايه ی علم و فلسفه بنياد نهاده شده باشد ؛ نم
ه گذاران واقعی اين دو در دنيای مسلمان ؛ ايرانيان و يونانيان بودند و اعراب خود در اين باره سهمی نداشتند ؛ پاي

ست که غير منطقی همانقدر بی محتوا ا؛ هنر اسالمی   ؛ نجوم اسالمی ؛ رياضيات اسالمی  اصطالحاتی از قبيل طب اسالمی
پزشکی و يا نجومی را با ضابطه ی مسيحی بودن ؛ يا مسلمان بودن يا ؛ زيرا واقعيتهای تغيير ناپذير رياضی يا  است

بودايی بودن و يا برهمايی بودن و يا الحادی بودن آنها طبقه بندی نمی توان کرد آنچه که در قرن گذشته و قرن حاضر از 
ست که در قرون اوليه ی  فرهنگ اسالمی نام گرفته نتيجه گيری غلطی از اين واقعيت ا  ب ؛جانب اسالم شناسان جهان غر

اسالم آثار مختلف علمی و فلسفی در جهان اسالمی عمدتا به زبان عربی نوشته می شدند تا در درون امپراتوری عرب 
گذاشته شدند در حاليکه بخش اعظم گسترش بيشتری داشته باشند ولی در عمل همه ی اين نوشته ها بحساب مولفان عرب 

انان ؛ پزشکان ؛ هيئت شناسان ؛ فيلسوفان ؛ مورخان و جغرافيا دانان ؛ نحويان ؛ اديبان ؛ آنها کار دانشمندان ؛ رياضی د
بخصوص ايرانيان بودند که ابن خلدون در باره ی آنها نوشت : از امور غريب اين است که    يا متالهين غير عرب ؛

در نسب عربی بود ؛ در مکتب عجمان در جهان اسالم غالبا عجم بودند و اگر هم عالمی يافت می شد که حامالن علم 
بخالف پارسيان که   پرورش يافته بود زيرا قوم عرب نه از امر تعليم و تاليف اطالعی داشت و نه اصوال خواهان آن بود ؛

هيچ قومی چون آنها به حفظ و   ت ديرينه ای داشتند ؛بر اثر رسوخ ديرينه ی تمدن در ميان خود برای اينکار صالحي
  قيام نکرد .تدوين علم 

را فرهنگ اصغر ترقه ای ناميده بود می نويسد :   دکتر علی مير فطروس هم در پاسخ بابک بامدادان که فرهنگ ايران
که در چشم انداز خود نه تنها  بنظر ما چنين نگاهی از نا آگاهی نسبت به تاريخ و فرهنگ ايران حکايت می کند ؛ نگاهی 

و جبر و مقابله ؛ غياث الدين جمشيد کاشانی واضع محاسبه   زمی مبتکر حساب اعشاریزکريای رازی کاشف الکل ؛ خوار
را نمی شناسد ؛ بلکه اساسا از حضور   ؛ ابو موسی جابر طوسی دانشمند بزرگ علم شيمی  ”پی  ”ی دقيق عدد 

ن غفلت و ناآگاهی تا بدوران بن راوندی ؛ ابوشاکر و عمادالدبين نسيمی نيز غافل است ؛ ايمتفکرانی مانند ابن سينا ؛ ا
 اخير هم امتداد می يابد بطوريکه متفکرانی چون ميرزا فتحعلی آخوند زاده و ميرزا آقا خان کرمانی را نيز شامل می شود . 

بلکه   م به ايرانيان هيچ فشاری در کار نبوده است !!!در کار پذيراندن اسال  اينک می پردازيم به پاسخ اينکه ميگويند 
طبقاتی دوره ساسانی و بی بهره بودن از زمينه    و نظام  ”خود کامه  ”که خسته از ستم پادشاهان   ايرانيان بودند  ناي

آن شتافتند !!!  به معنويت آن پی بردند و با آغوش باز به پيشباز ”  فرهنگی ؛ تا فراخوان اسالم را شنيدند  های شايان
”  .    

وجود فساد و تبعيض های  ”    کتاب علی و حيات بارورش پس از مرگ می نويسد :   علی شريعتی در  برای نمونه
اسالم را با آغوش باز طبقاتی در جامعه و نفرت مردم از رژيم ساسانی و روحانيون زرتشتی ؛ باعث شد تا ايرانيان ؛ 

همان گمشده ای است که احساس کرد که دين اسالم عد از برخورد با اسالم اوليه بطوريکه ايرانی ب بپذيرند ...
بدنبالش می گشته است ... برای همين مذهب خودش را ول کرد ؛ مليت خودش را ول کرد ؛ سنت های  

    ”خودش را ول کرد ؛ و بطرف اسالم رفت . 

همه   نخست اينکه فراموش می کنند که  ی کنند ؛علی شريعتی و ديگر دروغ پردازان همتای او دو چيز را فراموش م
( ما : نهج البالغه می فرمايد  ١٠۵که علی در رويه ی   ؛ فراموش می کنند  نها به ذولفقار علی استنازش آ

می شود که در اينجا سخن از معنويت در ميان   به روشنی ديده  )آرمانهايمان را با شمشير هايمان حمل می کنيم 
در اينجا سخن از شمشير   ند و به پيشباز آن بشتابند ؛نيان دين خود را و مليت خود را و زبان خود را رها کننيست که ايرا

و آرزو    استادا !! کدامين کس با آغوش باز به پيشباز شمشير رفته است کسی از شريعتی نپرسيد ؛  است ؛
نند ؟؟ و سپس بنوبت با زنش  کرده است که سرش را در برابر چشمان همسر و کودکانش از تن جدا ک

   بازارهای برده فروشان جهان بفروشند ؟؟  بياميزند و کودکانش را در



من  ”: نخوانده اند و يا ناديده می گيرند که فرمود   اينها سخنان پيامبر اسالم را هم درپوشينه ی يکم کتاب البيان جاحظ ؛
نه تا    ا شمشير است .... من فرستاده شده ام تا درو کنم ؛با شمشير فرستاده شده ام و آنچه نيکو است در شمشير و ب

در های بهشت زير سايه  ”نخوانده اند که فرمود :   کتاب نهج الفصاحه هم١١۵و سخنان پيامبر را در رويه   ”بکارم ... 
 .  ”شمشير ها کليد بهشت اند . ”  ... و ...  ”ی شمشير ها است 

خودش را نيز بياد نمی آورد  شريعتی حتی نوشته های  روشن نمی کنند ؛  ا برای مار   شمشير و   معنويتمرز   اينها 
داستان خون و جهاد و قيام و در هم کوبيدن است ؛ نمونه اش : موسی و   ( داستان پيغمبران سامی اما ؛   :که نوشت 

رها و پيامها را می رساند و : ( محمد پيغمبری بود که شعا  امت و امامت نوشت 619و  618؛ و در برگهای  محمد )
شويد ؛ يا از سر راه  ”اسالم  ”ا .... شمشير می کشيد و به همه اعالم می کرد : يا تسليم اين راه برای تحقق اين پيغام ه

 من کنار برويد ... و هر کس کنار نرفت به رويش شمشير می کشم ) .

ايران سخن   با مردم  ”!!  چه زبانی  ”   ) با  معنويت اسالم(   دوم اينکه فراموش می کنند بما بگويند که پيام آوران  
 معنويتی پی بردند .  سخنانشان را دريافتند و به چنين   ”عجمان  ”  گفتند که ايرانيان يا بگفته آنان

ی را در واقع از ايرانيان ؛ حتی آنان که آيين مسلمان ”می نويسد :   دو قرن سکوت ١١۶عبدالحسين زرين کوب در رويه 
از اين رو بسا که نماز و قران را هم نمی توانستند به تازی بخوانند ؛ و از پذيرفته بودند زبان تازی را نمی آموختند و 

قران به پارسی خواندندی و عربی   مردمان بخارا به اول سالم در نماز ”:   می گيرد که   مايه 75تاريخ بخارا رويه 
نيت ) و چون سجده ( بکنيتان ک   ی مردی بودی در پس ايشان بانگ زدینتوانستی آموختن و چون وقت رکوع شد

... با چنين عالقه ای که مردم  ”خواستندی کردی بانگ کردی ( نگون يانگونی کنيت ) ... و سپس ادامه می دهد که : 
مت خويش معارض ايران به زبان خويش داشته اند شگفت نيست که سرداران عرب ؛ زبان ايران را با دين اسالم و حکو

 .  ”  ميان بردن و محو کردن خط و زبان فارسی کوششی ورزيده باشند . ديده باشند و در هر دياری برای از

و فريبکاری مطهری ها و ديگر هم پالگی هايشان به بر رسی خود در اين   سخنان شريعتی ها  برای نشان دادن نادرستی
 زمينه ادامه می دهيم : 

: اسالم بخاطر ماهيت و سرشت خود ؛ نمی   کتاب اسالم شناسی خود می نويسد ٧٢س در رويه ی دکتر علی مير فطرو
توانست حامل آزادی ها و برابری های حقيقی باشد ؛ آزادی ها و برابری هايی که اسالم بر آنها تاکيد می کرد ؛ تنها 

يغمبر ضمن يادآوری حکومت های فرعونی آزاديها و برابريهای اخالقی بودند ؛ هنگاميکه مکه بدست محمد افتاد ؛ پ
ه مسلمانان بشارت داد که دوران استبداد و قدرت خود سرانه ی اشراف سپری شده و از اين پس حکومت ؛ گذشته ؛ ب

حکومت توده های محروم و مستضعف است ؛ اما تحکيم موقعيت ها و امتيازات اشراف و ادامه ی بردگی و ستم ؛ خيلی 
 تا چه اندازه درست و واقعی بوده است ؛ شکست ان نشان داد که پيشگوييها و وعده های رسول هللابه قبايل مسلم  زود

؛ و بروز عصبيت های قومی و قبيله ای ؛ انعکاس عينی خود را در ارتداد   اسالم در برقراری يک جامعه ی عادالنه و آزاد
هر يک بن سعيد می گويد : کفر سر برداشت و آشوب شد ؛ قبايل و بر گشتن توده های مسلمان از دين اسالم يافت ؛ مجالدا

از قبايل ؛ بجز ثقيف و قريش همگی يا بعضی شان از دين برگشتند ؛ عروه بن زبير نيز می گويد ؛ وقتی پيغمبر درگذشت 
شتر مردم هر يک از قبايل همگی و يا بعضی شان از دين برگشتند ؛ مردم عطفان و بعضی ديگر نيز از دين برگشتند ؛ و بي

 .   در همه جا چنين بودند

دينی که پيروان نخستينش که خود تازيان بودند و در نخستين روزهای درگذشت پيغمبرشان که سايه   پرسيد :  اينک بايد
ايرانيها با   که  از دين او برگشتند ؛ چه معنويتی در آن می توانست بوده باشد  ی شمشير را از سر خود دور ديدند ؛

 به پيشبازآن معنويت شتافته باشند ؟؟ آغوش باز

در   : جنگ های فراوان و خونين رده ( رده يعنی برگشتن از دين )  می نويسد ٧۵در رويه ی    ؛  همانجا  روسمير فط
سراسر دوران حکومت ابوبکر و ديگر خلفای نخستين اسالمی ادامه داشت ؛ برای سرکوبی اين شورش های ارتداد ی و 

فرمان دادند تا هر که را که از دين بر گشته باشد با  ابوبکر و حضرت علی  که  مردم بود  زی دوبارهبرای مسلمان سا
 شمشير گردن بزنند و به آتش بسوزانند ؛ و زن و بچه اش را اسير کنند .

؛ سران    .عربان از دين بگشتند ؛ بعضی کافر شدند و بعضی زکات ندادند .. ” مسعودی در التنبه و الشراف می نويسد :
وبه کنند تا مشمول مقررات اسالمی قرار گيرند ؛ و هر گاه امتناع می کردند قتل آنها اسالم از اين جماعت خواستند که ت

 . ”و آنها را می کشتند و زن و فرزندانشان را اسير می کردند .   واجب بود ؛ يعنی با آنها می جنگيدند

  



تگيهای گوناگون در عالم اسالم آشف  در دوران زمامداری ابوبکر ”نويسد : پطروفسکی در( تاريخ اسالم در ايران ) می 
پيش آمد؛ عده ای با قبول اسالم و خواندن نماز و از دادن زکات خود داری می کردند و جمعی که ايمانی نداشتند در حال 

 .    ترديد و انتظار به سر می بردند

؛ بر آن شد که کليه تا حدی سرو صدای مخالفان را خاموش کرد  ”اسامه ”ابو بکر پس از آن که به کمک سردار خود 
اين لشکر (  دشمنان اسالم را سر کوب کند ؛ برای اجرای نيت خود طی بخشش نامه ای به کليه قبابل عرب اعالم کرد که

را مامور کرده ام که هر که را از دين برگشته باشد با شمشير بکشند و به آتش بسوزانند و زن و بچه 
ابوبکر در پی اين بخشش نامه با اجرای سياست شديدی، مخالفان را   ؛ ش را اسير کنند مگر آنکه توبه کند ...)ا

او را زنده بجای خود نشانيد ؛ از جمله مردی را بنام فجات که خروج کرده بود ؛ پس از دستگيری به مدينه آورد و 
    .”.  زنده در آتش سوزانيد

چگونگی استقرار اسالم و شرح جنگها و قتل  ”  :می نويسد   ”مالحظاتی در تاريخ ايران  ”دکتر علی مير فطروس در 
عام های فجيع و گسترده برای مسلمان سازی قبايل عربستان ؛ شرح بسيار مفصلی است که صفحات فراوانی را طلب می 

- 4و3ا نگاه کنيد به تاريخ طبری جلد ما نيست ؛ برای آگاهی از اين جنگ ها و قتل عام ه ”مالحظات  ”کند و در حوزه ی
= با   سيرت رسول هللا ؛ نوشته ی ابن هشام  -  ٣و  ٢و  ١محمد بن عمرواقدی؛ جلد های   جنگهای پيامبر نوشته ی  

اينحال ؛ سخن کوتاه حضرت محمد به فرستادگان قبيله ی بنی حارث و نيز کالم حباب بن منذر ( يکی از ياران نزديک 
رار اسالم در شبه جزيره عربستان و نواحی ديگر باشد : ( ... در تواند نمونه ای برای شناخت چگونگی استقپيغمبر ) می 

سال دهم هجری؛ پيغمبر ؛ خالد ابن وليد را برای مسلمان سازی قبيله ی بنی حارث بسوی اين طايفه فرستاد و تاکيد کرد 
اشت ) در مالقات با ( که در قتل عام طوايف عربستان شهرت د که در صورت عدم پذيرش اسالم با آنان جنگ نمايد و خالد

سران بنی حارث نيز از ترس قتل عام مردم ؛    . ”اسالم بياوريد تا به سالمت مانيد !! .  ”سران بنی حارث يادآور شد : 
اگر خالد  ”تاکيد کرد : . پيغمبر در مالقات با سران قبيله ی بنی حارث به اسالم گرويدند و همراه خالد نزد محمد رفتند 

 .     ”اسالم آورده ايد ؛ سرهايتان را زير پايتان می انداختم .ننوشته بود که 

ميرفطروس در ادامه ی گفتار خود می افزايد : حضرت محمد ضمن استفاده از شيوه ی نفاق و دامن زدن به کشمکش های 
کرد . خالد از کسانی مانند خالد ابن وليد ؛ استفاده قبايل عربی ؛ در استقرار اسالم ؛ خصوصا از شمشير و خشونت 

پهلوانان معروف قريش بود که قبل از فتح مکه ؛ اسالم پذيرفت و حضرت محمد از مسلمان شدن او بسيار شادمان گرديد ؛ 
سالم آنچنانکه او را به رياست سواران منصوب کرد . خالد بن وليد يکی از خشن ترين و خونخوارترين سرداران صدر ا

ناميد . اين   ”شمشير خدا  ”ای بسيار کرد ؛ بطوريکه پيغمبر او را ( سيف هللا ) يعنی بود که در استقرار اسالم ؛ جنگ ه
(يعنی توده های عربی که بالفاصله پس    ؛ ”اهل رده  ”در مسلمان سازی قبايل عربستان و در سرکوب  ”شمشير خدا   ”

ر ادامه سرکوب ها و قتل عام های گسترده د شده بودند ) نقش فراوان داشت . او داز مرگ پيغمبر از اسالم برگشته و مرت
؛ بسياری را از فراز خانه ها و بلندی کوهها به زير انداخت و کشت و برخی را نيز در آتش سوزانيد و آنچنان ترس و 

            . ”همگی به قبول اسالم گردن نهادند  ”وحشتی در ميان قبايل عرب بر قرار ساخت که 

بکار بردن قهر و خشونت در مسلمان سازی قبايل عربستان ؛ اگر چه کارساز بود ؛ اما مرگ حضرت محمد و در گيری ها  
و کشمکش های موجود برای جانشينی او ؛ به قبايل عربستان فرصت داد تا اعتراض و انزجار خود را از اسالم ابراز 

ر گذشت هر يک از قبايل همگی يا بعضی شان از دين بگشتند ... و بيشتر پيامبر دوقتی  ”نمايند . بقول عروه بن زبير : 
  ”  مردم در هر جا چنين بودند

قبايل و طوايفی که از اسالم برگشته و مرتد شده بودند ؛ در واليات مختلف   می خوانيم :   قصص االنبيا ۴۵۵در رويه ی 
ند تا دست ها رنگ کردند و از شادی وفات رسول ؛ و دف ها فرمودعامل رسول را بکشتند و زنان و دختران خويش را ب

  ”زدند !! 

استفاده کرد .  !!)  ( شمشير هللا ابوبکر در سرکوب قبايل مرتد بيش از هر چيز از شمشير سردارانی چون خالد ابن وليد  
... و آنان که   ”ا به آتش کشيد ان راجسادشخالد در قبايل و واليات عربستان ؛ عاملين قتل نمايندگان پيغمبر را کشت و 

شادی مرگ پيغمبر دست رنگ کرده و دف زده بودند ؛ همه را بکشت و به آتش بسوخت و بفرمود تا سرهای شان ؛ گرد 
کنند و پايه ی ديگ کنند و آتش در تن های ايشان زد ؛ همه را بسوخت ... همه بيچاره شدند و رسول به نزد ابوبکر 

باز گشتيم از آنچه می گفتيم ؛ پس از اين نماز کنيم و زکات دهيم ؛ و همه آن کنيم که تو فرمايی ؛  : مافرستادند و گفتند 
 اين مرد ( خالد ابن وليد ) را باز خوان . 

  



از پوشنه ی چهارم تاريخ خود می نويسد : از جمله دستورهای ابوبکر اين بود که وقتی بجايی  ١۴٠٧طبری در رويه ی 
ان گوييد و اقامه ی نماز کنيد ؛ اگر مردم آنجا نيز اذان گفتند و اقامه ی نماز گفتند از آنها دست بداريد ؛ و اذفرود آمديد ؛ 

؛ ؛ و اگر دعوت اسالم را پذيرفتند ؛ از  باتش بسوزيد و بطرق ديگر نابود کنيداگر نگفتند ؛ به آنها حمله کنيد ؛ و بکشيد و 
رند از آنها بپذيريد ؛ و اگر منکر زکات بودند بی گفنگو به آنها حمله کنيد و داآنها پرسش کنيد ؛ اگر زکات را قبول 

. سويد گويد : مالک ابن نويره از همه ی کشتگان بيشتر موی داشت ؛ سپاهيان خالد از سر کشتگان اجاق ساختند   بکشيد
از بس موی که   ش نسوختآتو پوست همه ی سرها از آتش آسيب ديد مگر سر مالک که ديگ پخته شد اما سر وی از 

 .....  داشت

و بانو   اين است آن فرهنگ و معنويتی که ايرانيان بسوی آن شتافتند و به آغوش باز پذيرايش شدند 
شيرين عبادی قوانين آنرا با حقوق بشر سازمان ملل متحد سازگار خواند و شريعتی و سروش و رجوی  

قمشه ای و ديگران کوشيدند و می کوشند تا معنويت   و..... بازرگان و بنی صدر و حسن صدر و الهی
       . آنرا بما بباورانند

!!) پيش از يورش تازيان به ايرانزمين ؛ و اينک جادارد که به  ( معنويت اسالمآنچه که تا کنون گفتم فشرده ای بود از 
 .  رايی خود بنشينيمتماشای گوشه هايی از( معنويت اسالم !!) در جريان يورش تازيان به نياخاک اهو

از داده های تاريخ چنين بر می آيد که پيامبر اسالم از دير باز در انديشه لشکر کشی به سرزمينهای ايران و روم بود ؛ تا 
... وخدا بشما باز وعده ی غنيمتهای ديگر فرمود که هنوز بر آن قادر  ”سوره ی فتح می گويد :  ٢٠آنجا که در آيه 

 . ”نيستيد !! 

ان دستيابی به ايران را سلمان فارسی در دل محمد پديد آورد و محمد همواره غنايم بسيار از کاخهای حيره ( دولت رمآ 
عرب وابسته به ايران ) ؛ و کاخ مداين ( پايتخت ساسانی ) را به تازيان وعده می داد . اما ادامه ی مسلمان سازی و 

؛ او را از دستيابی به آرمان بزرگش بی بهره   م مرگ ناگهانیجاعرب و سران  جنگهای پياپی با تبارهای گوناگون
   .گذاشتند

پديد آمد و از سوی ديگر    در زمان ابوبکر بويژه عمر ؛ پس از سرکوب شورش های ارتداد عرب ؛ آرامشی نسبی
تهای توانگر ی ملخشکسالی های پياپی و فقر همگانی اعراب سبب گرديد که جانشينان محمد برای دست يابی به دارشها

 و گسترش فرمانروايی اسالمی جنگهای گسترده ای را تدارک ببينند .   ؛

دو تن از دزدان و آدمکشان عرب بنامهای مثنی ابن حارثه ی شيبانی ؛ و سويد    ما در سر آغاز اين گفتار به چپاولگريهای
و دسترنج و زنان و دختران و کودکان دارش در مرزهای ايران به تاخت و تاز می پرداختند و   ابن قطبه ی عجلی که

 اشاره کرده بوديم .  می ربودند  دهقانان ايرانی را

... عمر در مسجد بپا خاست و حمد و ثنای خدا گفت ؛ آنگاه کسان   مروج الذهب می نويسد : ( ۶۴۴مسعودی در رويه ی 
پيغمبر صلی هللا عليه واله و  يست و ديگر حجاز جای ماندن شما ن ”: را بجهاد خواند و ترغيب کرد و گفت 

و چنين . ”سلم فتح قلمرو کسری و قيصر را بشما وعده داده است . بطرف سرزمين ايران حرکت کنيد ... 
؛ برای بدست آوردن زر و برده و زن ؛ به نياخاک اهورايی ما يورش آوردند و همه ی    شد که اين پيام آوران معنويت

را پس از کامجوييهای   ايرانيان را غارت کردند و زنان وکودکانشان  و دسترنج و دارشهنر   فرهنگ و  دستاوردهای
 اهريمنانه در بازارهای برده فروشان به مزايده گذاشتند . 

اين تبه کاران سيه دل را معنويت بشمار می آورند ؛ و   انديشه و گفتار و کردار  براستی چه می شود گفت به ايرانيانی که
   کوشند ؟؟ ی آن میدر پاسدار

می خوانيم که اين پيام آوران معنويت و پرچمداران    از (مکتوبات ميرزا فتحعلی آخوند زاده )   ٧۵تا  ٧٣در برگهای 
به حاجيان مکه می   آلت مردِی پسر بچه ها را می بريدند و آنان را  ؛فرهنگ درخشانی که بشريت را از قيد جهالت رهانيد 

ن ميرزا فتحعلی آخوند زاده ادامه داشته و هنوز هم بگونه ديگری در ايران اسالمی ادامه دارد  ه تا زما؛ اين کار ک فروختند
به آن اشاره می     تاريخ کامل اسالم و ايران ؛  از پوشينه سوم ۵٠( معنويتی ) است که ابن اثير در رويه     تداوم همان  ؛

 .   ”ار غالم نابالغ و دختر نيز افزودند ..دو هز  ،... بر مبلغ ماليات ساليانه در سيستان ”: کند که 

  



کرد وکار    و از  يزيد ابن مهلب يکی از سرداران بزرگ اسالم است که همه ی تاريخ نويساِن مسلمان از او ؛   
ران بشر را با شمشير خونچکان خود در اي  اين خونريز تبهکار که ننگين ترين رويه های تاريخ  ياد کرده اند ؛  ننگينش

سر بريد   بر سر ناودانهای آسيابها  در گرکان ؛ در سه شبانه روز پياپی ؛ دوازده هزار نفر از اسيران ايرانی را   ؛ نوشت
. بهالدين و شش هزار برده از مردم گرگان گرفت و همه را به بردگی فروخت    ؛   تاگندم آرد کرده و نان بپزد و بخورد

) بود   که پيام آور( معنويت اسالم !!!  اين مرد خدا!!  تبرستان می نويسد :تاريخ  ١۶۵و  ١۶۴اسفنديار در رويه های 
او در حمله به گرگان   يکهزار تن از ايرانيان را بدار کشيد ... ؛در برابر يک برده ی که بدست يک ايرانی کشته شده بود 
گان را کشت و گرگان را آنچنان غارت مردم گر هزار تن از  ۴٠و سرکوب ايرانيان آزاده و شورش توده ها ی بجان آمده 

  چندان غنائم بر داشتم که قطار شتر تا به شام رسد ... ”: کرد که در نامه ای به خليفه نوشت 

اهل گرگان از روی  برگردان محمد رضا شفيعی کدکنی ؛ می نويسد ؛  آفرينش تاريخ؛  مقدسی دررويه ی چهل و پنجم
يزيد ابن مهلب آمد و در برابر اين مال   صلح کردند ؛   ک سد هزار؛ دويست هزاري   رداختناچاری با مردم کوفه به پ

بسيار با آنان صلح کرد و يکی از مردان خويش را در آنجا بر جای نهاد و خود به دهستان رفت و آنجا را نيز محاصره کرد 
کشت و روانه ی طبرستان شد ؛ و با   و همه را  تا اينکه بفرمان او تسليم شدند ؛ چهارده هزار تن از ايشان را گرفت

کرد در برابر گرفتن مالی بسيار و چهار صد خر بار زعفران و چهارصد مرد که بر سر هر کدام سپری و اسپهبد صلح 
طيلسانی و جامی زرين بود ؛ در اين هنگام عبدالرحمن ابن سمره ی قريشی نيز زرنج را محاصره کرد با ايشان صلح کرد 

؛ گويند اهل گرگان پيمان  هزار هزار درهم و هزار هزار غالم که بر سر هر يک از ايشان جامی زرين بودبر گرفتن در برا
شکنی کردند ؛ و يزيد ابن مهلب سوگند ياد کرد نياسايد تا رزمندگان شان را بکشد و کودکان و زنانشان را اسير کند و 

وردند ؛ ) و او در آنجا اقامت گزيدند يزيد بر آنها راه يافت ها پناه آمردم از دست او حصاری شدند ( يعنی به پشت حصار 
و فرمان داد در راهها تا چندين فرسنگ دار بپای کردند ؛ سپس آن رزمندگان را بيرون آورد و همگان را بدار آويخت و 

؛ جز پيران ناتوان و هان شدند و فرزندانشالن را اسير کرد و در گرگان کسی نماند مگر آنها که گريختند يا پن  سپس زنان
 از اموال چيزی نماند مگر آنچه مدفون شد . 

قتيبه بن مسلم باهلی ؛ سردار معروف حجاج که چندين هزار از  ”از تاريخ گزيده آورده است که :   مرتضی راوندی ؛
بود اينقدر از که خورده  ايرانيان را در خراسان و ماوراءالنهر کشتار کرد و در يکی از اين جنگها به سبب سوگندی

کلمه از خون آنها آسياب روان گردانيد و گندم آرد کرد و از آن آرد نان پخت و تناول نمود ؛   ايرانيان کشت که بتمام معنی
 .  ”...  زنها و دخترهای آنها را در حضور آنها به لشکر عرب قسمت کردو 

بازرگان و بهاء الدين خرمشاهی و  مهندس مهدی براستی علی شريعتی و جالل آل احمد و عبدلکريم سروش و
 رجوی و ديگر باورمندانی مانند آنان اينها را نمی خواندند و نمی خوانند ؟؟   مسعود

آيا از اخته کردن مردان و فروانی کنيز و غالم که در اسالم بهترين تجارت بشمار می رفت؛ و بر دستيازی ها و بهره 
هم ؛ آيا نخوانده بودند که چگونه تازيان ؛   که دلخواهشان بود آگاهی نداشتنديز بهر گونه برداريهای جنسی از غالم و کن

دندانهايشان را می کشيدند ؛   ميهننشان را تازيانه می زدند سپس داغ می نهادند و آتش در تهيگاهشان فرو می کردند ؛
آيا    ان باور آنها را به اسالم بسنجند ؟؟کردند تا ميزپدران را وادار به کشتن پسران و پسران را وادار به کشتن پدران می 

نوشته ی انصافپور نخوانده بودند که چگونه سر کودک خرد ساِل فرزند سنباد را که بر   در کتاب روند نهضهای اسالمی ؛
 کتاب نخواندهباز درهمان     بريدند و گوشت تنش را پختند و بخورد پدر دادند ؟؟  همبازِی عرِب خود پرخاش کرده بود

به سختی کيفر می دادند ؟؟ آيا از ديد اين گروه از ايرانيان تازی پرست   بودند که کسانی را که بفارسی می نوشتند

نياز داشتند که با  چنين معنويتی؛ آيا ايرانيان به   ؟؟   اينگونه اهريمنی رايات ؛ معنويت شمرده می شود ؛ 
زنان و دختران و   خود را با بردگی و غالمی و کنيزی دگش کنند ؛ و سر افرازی و وااليی آغوش باز به پيشبازش بشتابند

تن خود    مادران و خواهران و دارش و دسترج و دستاوردهای هنری و ميهني خود را دو دستی پيشکش تازيان کنند ؟؟
قران و تعليمات  لفظی و معنویزيبايی و جاذبه   در برابر  و بگفته ی مطهری  را به سيخ کباب و آتش تنور بسپارند ؟؟

از آن خود بدانند و مجذوب زبان   با اينهمه لطف ؛  را !تحفه آسمانی دست به دست هم داد ه بود اين   جهان و طنی آن که
اينها    آيا اين سخن نادرستی خواهد بود اگر بگوييم که  قران گردند و زبان اصلی خويش را به طاق فراموشی بسپارند ...؟

که حتی عمر با همه ی سفاکی خود از دست آنان به خدا پناه برد   بچه های پدر ناشناخته ای هستند ترکه ي همان تخم و
!!    

کجا ايرانی از همان اول در برابر     ....  (  علی ؛ حيات بارورش پس از مرگ ) می نويسد :   علی شريعتی در کتاب (
 يک جا ؛ يک نمونه نيست !!!  ين چيزی است ؟؟؟!! کجا چن ذيرد؟؟؟!! اسالم قرار گرفت و نخواسته اسالم را بپ

؛ به چند نمونه از پايداری ايرانيان در برابر    در اينجا برای اينکه نادرستی سخنان فريبکارانه ی او را بشما نشان بدهم
    اسالم اشاره می کنم :



  

ما بعضی قبايل مناطق عرب نشين مسل    ن می نويسد :مالحظاتی در تاريخ ايرا 71دکتر علی ميرفطروس در رويه ی 
( چيزی که پس از حمله ی اعراب مسلمان ؛ اسالم را پذيرفتند  - در مجاورت قلمرو اسالمی  -امپراتوری ساسانی 

با اينحال بايد دانست که    قلمداد کرده اند ”استقبال ايرانيان از اسالم  ”محققان اسالمی ؛ به تکرار آنرا 
از  ن ( مانند حيره ؛ انبار ؛ فرات ؛ نواحی سواد و ... ) پس از جنگ با اعراب مسلمان ؛ واحی عرب نشين ايرابيشتر ن

پذيرفتن اسالم خود داری کردند و تنها به پرداخت جزيه گردن گذاشتند . اين امر آنچنان عجيب بود که 
 .    خشم سرداران عرب را برانگيخته بود

در همه شهر ها و واليات ايران ؛ اعراب مسلمان با  می نويسد : نه ی پنجم تاريخ خود پوش  ١٨٢٩طبری در رويه ی 
مقاومت های سخت مردم روبرو شدند . در اکثر شهر ها ؛ پايداری و مقاومت ايرانيان بيرحمانه سرکوب گرديد ؛ مثال در 

آنچنانکه  دی از خود نشان دادندسقوط مدائن و خصوصا مقاومت مردم در جنگ جلوال ؛ اعراب مسلمان ؛ خشونت زيا
صدهزار تن از ايرانيان کشته  ياد کرده اند . در اين جنگ ؛  ” واقعه هولناک جلوال  ”              مورخين از آن بنام 

و بسياری کشته ؛ دشت را پوشانيده بود که  شدند و تعداد فراوانی از زنان و کودکان ايرانی به اسارت رفتند
  .  دنمودار جالل جنگ بو

در تاريخ الطوال حتی تاکيد می کند که پس از شکست ايرانيان در جنگ جلوال و فرار يزدگرد به قم  نوری دي  ابو حنيفه ی
و استعانت يزدگرد ؛ حرکت کردند ؛ و مردم از  ؛ مردم در همه جا به هيجان آمدند و از هر سو برای اجابِت ندای کمک 

ری و اصفهان و همدان و ماهان ؛ بسوی يزدگرد روی آوردند و  ن و گرگان و دماوند و( دامغان ) تبرستا             قومس
 گروهی از جنگجويان بر او گرد آمدند . 

در حمله به دهکده ی اليس ( هم مرز قلمرو اسالمی ) جاپان ؛   می نويسد  ١۴٩١پوشينه ی چهارم ؛ رويه  درطبری  
رودی که بسبب   بين سپاهيان عرب و ايران در کناروليد بست . جنگی سخت  ساالر دهکده ی اليس ؛ راه را بر خالد ابن

معروف گرديد در گرفت . در برابر مقاومت و پايداری سرسختانه ی ايرانيان ؛    ”  رود خون  ”  همين جنگ بعد ها به
  ”رودشان روان کنم  چندان از آنها بکشم که خون هاشان را در ”خالد نذر کرد که اگر بر ايرانيان پيروز گرديد 

گروه گروه از آنها را که به اسارت گرفته بودند ؛ می آوردند و در رود  ”چون پارسيان مغلوب شدند ؛ بدستور خالد و 
بر رود ؛ آسياب ها بود و سه روز پياپی با آب خون آلود ؛ قوت سپاه را که   ”مغيره گويد که  ”گردن می زدند 

هزار تن  ( پارسيان ) در اليس هفتاد               آرد کردند ... کشتگان هيجده هزار کس يا بيشتر بودند ؛
   ” معنويت اسالم !!!  ”اينهم نمونه ی ديگری از .  بود

در جنگ نهاوند نيز ايرانيان مقاومت بسيار و     می نويسد : ١٩٢مقدسی در آفرينش و تاريخ ؛ پوشينه ی پنجم ؛ رويه 
يرانی ؛ که گويند چهار صد هزار نفر بودند ... در آنجا بودند و به دسته های ا شان دادند ؛ اعراب خشونت بسيار از خود ن

.... و از اموال و غنيمت  اعراب از ايشان چندان کشتند که خدا داندو شکيبايی و پايداری سوگند ياد کرده بودند ... 
      . نشده است ذکر ها ؛ چندان نصيب اعراب مسلمان گرديد که در هيچ کتابی اندازه ی آن

در شوشتر ؛ مردم وقتی از تهاجم قريب الوقوع اعراب با خبر شدند ؛ خارهای   الفتوح و تذکره ی شوشتر آمده است در
سه پهلوی آهنين بسيار ساختند و در صحرا پاشيدند . چون قشون اسالم به آن حوالی رسيدند ؛ خارها به دست و پای 

تصرف شوشتر ؛ لشکر اسالم در شهر به قتل و غارت پرداختند و جا توقف کردند ... پس از ايشان بنشست ؛ و مدتی در آن
    آنانی را که از پذيرفتن اسالم خود داری کرده بودند گردن زدند .

(دادرسی ) و رسيدگی به   به بهانهشورش ديگری در چالوس رويان روی داد و عبدهللا ابن حازم مامور خليفه ی اسالم  
يک يک = به حضور   ”مردم را را در مکان های متعددی جمع کردند و سپس  مردم ؛ دستور داد تا آنان شکايات

طلبيد ند و مخفيانه گردن زدند بطوريکه در پايان آنروز هيچ کس زنده نماند ... و ديه ی چالوس را  
=  ١٨٣تاريخ طبرستان رويه  )... و امالک مردم را بزور می بردند .. آنچنان خراب کردند که تا سالها آباد نشد

  )   ۶٩تاريخ رويان ؛ اولياء هللا آملی رويه 

   



. با اينحال مردم از پذيرفتن   ”کشتاری بزرگ کردند  ”اعراب مسلمان   در فتح استخر ؛ مردم شهر قتل عام شدند و  
 خ طبری ؛ پوشينه پنجم رويه( تاري  اسالم خود داری کردند بلکه با حفظ آيين خود به پرداخت جزيه گردن نهادند .

٢٠٠٩  (  

و    ؛ بسياری از مردم را کشتند رامهرمز نيز پس از جنگی سخت به تصرف سپاهيان اسالم در آمد و فاتحان عرب
    ٢١۵الفتوح رويه .  زنان و کودکان فراوانی را برده ساختند و مال و متاع هنگفتی بچنگ آوردند

( سردار     شونت بسيار کردند بطوريکه ربيع ابن زيادومت بسيار و اعراب مسلمان ؛ خدر حمله به سيستان ؛ مردم ؛ مقا  
دستور داد تا صدری    !! ”و برای نشان دادن معنويت اسالم  ”عرب ) برای ارعاب مردم و کاستن از شور مقاومت آنان ؛ 

گاهها .. و هم از آن کشتگان ؛ تکيه بساختند از آن کشتگان ( يعنی اجساد کشته شدگان جنگ را روی هم انباشتند ) .
؛ اسالم در سيستان متمکن شد و قرار شد که هر سال از    بدين ترتيب   ؛ و ربيع ابن زياد بر شد و بر آن نشست ؛  ساختند

... تاريخ سيستان رويه با هزار غالم بچه وکنيزسيستان هزار هزار ( يک ميليون ) درهم به امير المومنين دهند 
٨٠   

کنونی ) مردم شهر پايداری و مقاومت بسيار کردند ؛ بطوريکه مغيره ( سردار  حمله اعراب به ری ( نزديک تهراندر  
... مردم جنگيدند و پايمردی کردند ... و چندان از آنها کشته شدند که کشتگان عرب ) در اين جنگ چشمش را از دست داد 

طبری ؛ پوشينه پنجم رويه   . ائن بودب مسلمانان کرد همانند غنائم مدرا با نی شماره کردند و غنيمتی که خدا از ری نصي
١٩٧۵   

در حمله ی اعراب به آذربايجان ؛ خراسان و همدان نيز ؛ مردم بسختی جنگيدند و در برابر اعراب مسلمان مقاومت کردند  
 وند بود .... و از پارسيان چندانجنگ و مقاومت مردم همدان در عظمت ؛ همانند جنگ نها ”بگونه ای که بگفته ی تبری 
   کشته شدند که بشمار نبود .

( سردار عرب ) بسختی مجروح شد   در حمله به شاپور نيز ؛ مردم پايداری و مقا.مت بسيار کردند بگونه ای که عبيدا  
نيز چنان کردند و  آنچنانکه بهنگام مرگ وصيت کرد تا به خونخواهی او ؛ مردم شاپور را قتل عام کنند ؛ سپاهيان عرب

  ١١۶شهر را بکشتند . فارسنامه ی ابن بلخی ؛ رويه  بسياری از مردم

تاريخ کامل ؛ علی    . همه ی مردم شهر را بجز يک صد نفر ؛ کشتند ” اعراب مسلمان در حمله به سرخس ؛ 
    . ٢٠٨ابن اثير ؛ پوشينه سوم ؛ رويه 

شهر کينه داشتند ؛ به قتل  ؛ اما مسلمانان چون از اهل موافقت شد در حمله به نيشابور ؛ مردم امان خواستند که 
.   آنروز از وقت صبح تا نماز شام می کشتند و غارت می کردند ”  و غارت مردم پرداختند ؛ بطوريکه

   ٢٨٢الفتوح ؛ رويه 

ان با پرداخت دو ميليون مردم کرمان نيز سالها در برابر اعراب مقاومت کردند تا سرانجام در زمان عثمان ؛ حاکم کرم
   ۶٢غالم بچه و کنيز ؛ بعنوان خراج ساالنه ؛ با اعراب مهاجم صلح کردند . يعقوبی رويه درهم و دو هزار 

مردم قومس ( دامغان کنونی ) نيز با پرداخت پانصد هزار در هم ؛ از اعراب مسلمان خواستند تا کسی را نکشند و به    
  ) ١۴٨ويران نکنند . ( فتوح البلدان رويه اسيری نبرند و آتشکده ای را 

در حمله ی اعراب به گرگان ؛ مردم با سپاهيان اسالم به سختی جنگيدند ؛ بطوريکه سردار عرب ( سعيد بن عاص ) از  
وحشت ؛ نماز خوف خواند . پس از مدتها پايداری و مقاومت ؛ سرانجام مردم گرگان امان خواستند و سعيد ابن عاص به  

مردم گرگان تسليم شدند ؛ اما سعيد ابن   ” ردم شهر را نخواهد کشت يک تن از م ”   داد و سوگند خورد ” امان  ”آنان 
من قسم خورده بودم که يک تن  ”عاص همه ی مردم را بقتل رسانيد ؛ بجز يک تن ؛ و در توجيه پيمان شکنی خود گفت : 

پوشينه پنجم رويه ه به گرگان هشتاد هزار تن بود . ( طبری = تعداد سپاهيان عرب در حمل  از مردم شهر را نکشم ! .. 
  )  ١٧٨= تاريخ کامل ؛ ابن اثير پوشينه سوم ؛ رويه   ٢١١۶

   



؛ و عبدوالکريم   ها ؛ و دکتر حسن صدرها  ؛ و دکتر معزی ها ؛ و دکتر دباشی  مطهری ها ؛ و علی شريعتی ها  آيا 
توده و سوسياليست هايی که در  ن طبری ها و کيانوری ها و ديگر رهبران حزبو احسا  سروش ها ؛ و جالل آل احمد ها ؛

؛ گوی سبقت را از ابوبکر و عمر و عثمان و علی هم ربوده اند ؛ اين    آيين نياکان خود و خوارداشت تاريخ و  پدافند از اسالم ؛
ايرانی از همان  کجا  شريعتی هنوز هم می توانند بگويند :  آيا شاگردان و پيروان علی  ؟؟؟   برگهای ننگين تاريخ اسالم را نمی خوانند

  يک جا ؛ يک نمونه نيست !!!   کجا چنين چيزی است ؟؟؟!!  اول در برابر اسالم قرار گرفت و نخواسته اسالم را بپذيرد؟؟؟!! 

ل دين و دولت اسالمی نبود اعراب بر ايران ؛ بمنزله ی پايان مقاومت ها و مخالفت ها ی مردم ايران در برابر تحمي  تسلط
( که   های اشغال ايران توسط اعراب ؛ مردم همچنان بر عليه حکومت های دست نشانده ی اسالمی؛ بلکه در طول سال

حاکم عرب را بمبارزه پرداختند ؛ مثال : پس از فتح استخر ؛ مردم آنجا سر بشورش برداشتند و  مظهر دين تحميلی بودند )
صره و تصرف کنند ؛ مقاومت و پايداری ايرانيان را محا ”استخر  ”  ور شداند تا برای بار دوماعراب مجب کشتند ...

سوگند خورد که چندان بکشد  ”  :آنچنان بود که فاتح استخر ( عبدهللا ابن عامر ) را سخت خشمگين کرد ؛ بطوريکه 
د ... و خون همگان مباح گردانيد  از مردم استخر که خون براند ... به استخر آمد و ( آنجا را ) بجنگ بست

کشتند خون نمی رفت ؛ تا آب گرم به خون ريختند ؛ پس خون برفت ( و آسياب بکار افتاد )   ؛ و چندانکه
  ... و عده ی کشتگان که نام بردار بودند چهل هزار کشته بود ؛ بيرون از مجهوالن ... 

  اشتند و با سپاهيان عرب بسختی جنگيدند ..در زمان عمر مردم آذربايجان چندين بار سر بشورش بر د 

شدند و در زمان عثمان سر بشورش بر داشتند  ”مرتد  ”کرده بودند ؛ پس از چندی  ”قبول اسالم  ”دم خراسان نيز که مر 
 و ( سعيد ابن عاص ) بسوی خراسان  و خليفه ی مسلمين ؛ فرمان داد تا آنان را سرکوب کنند ... ( عبدهللا ابن عامر )

نبز قيام کردند و   ”سيستان  ”و تميشه را فتح نمايند ... در همين ايام مردم  گرگان و تبرستان  ”بار دوم  ”      تاختند تا
عبيدهللا بن معمر ( حاکم   ”هجری مردم فارس بر عليه  28حاکم عرب آنجا را از شهر بيرون کردند . همچنين در سال 

نيز علم  ”دارابجرد  ”  .. مردمو را کشتند و سپاهيان مسلمان را شکست دادند ..دست نشانده ی عرب ) شورش کردند و ا
  طغيان بر داشتند .

سال در برابر هجوم و نفوذ اعراب مقاومت کردند ؛ بطوريکه اعراب مسلمان ؛ اين  ٢۵٠گيالن و ديلمستان تا حدود  
ن و سلمانان عرب ؛ مرزی بود که شهر های آنها را از واليات دشم( ثغر ) می خواندند ؛ و ( ثغر ) در نزد م  نواحی را 

دشمنان اسالم   ”  همواره بعنوان ”ديلم  ”و  ”گيل  ”اهل کفر ؛ جدا می ساخت ؛ در ضرب المثل های اعراب نيز از مردم 
               رف شوند .نام می برند . بقول سعيد نفيسی : تازيان هرگز نتوانسته اند سرزمين گيالن و ديلمستان را متص ”

  ٨٠رويه ی    دوستدار : ( دکتر علی ميرفطرس )اسالمشناسی ؛ بابک               

در زمان سليمان ابن  مردم گرگان در زمان عثمان بار ديگر شورش کردند و از دادن خراج و جزيه خود داری کردند ... 
ه را کشتند و چنانکه گفته ايم ؛ يزيد ابن مهلب با لشکری عبدالملک اموی نيز مردم گرگان شورش کردند و عامل خليف

هزار تن از مردم گرگان را بقتل رسانيد . مقاومت گرگانيان چنان بود  40اوان بسوی گرگان شتافت ؛ و بقول مورخين فر
ز مردم گرگان که سردار عرب سوگند خورد تا با خون گرگانيان آسياب بگرداند ... پس به گرگان در آمد و چهل هزار تن ا

اينکه سردار عرب را از کفاره سوگند نجات دهند ) ؛ آب در جوی  را گردن زد ؛ و خون چون روان نمی شد ؛ ( برای
. نهادند و خون با آن به آسياب بردند و گندم آرد کردند و يزيد ابن مهلب از آن بخورد تا به سوگند خويش وفا کرده باشد ..

ر مسافت دو ... و فرمود تا دجوان اسير کرد و همه را به بردگی فروختند پس شش هزار کودک و زن و مرد 
فرسخ ( دوازده کيلومتر ) دارها زدند و پيکر کشتگان را بر دو جانب جاده بياويختند ... سالها بعد قحطبه ابن شبيب ( 

مالحظاتی در تاريخ ايران   ( علی مير فطروس،عامل خليفه عباسی ) نيز قريب سی هزار تن از مردم گرگان را کشت . 
 ” ١٨٩و  ١٨۴فتوح البلدان رويه  ” ١۶۴تاريخ تبرستان ؛ پوشينه يکم رويه  ” ٢۵١بنقل از : تاريخ گرديزی رويه   ؛

-  ٣١١روضه الصفا پوشينه سوم رويه   - ١١٢زين االخبار ؛ گرديزی ؛ رويه  - ٣٩۴٠تاريخ طبری پوشينه نهم رويه 
   ١۶٩يه حبيب السير پوشينه دوم رو  

يران و عامالن خليفه تاختند و آنان را از شهرهای خويش بيرون در زمان معاويه نيز خراسانيان خروج کردند و بر ام 
کردند و با سپاهيان خليفه به جنگ پرداختند ... معاويه عبيدهللا بن زياد را برای سرکوبی مردم بسوی بخارا فرستاد و 

ديه ها را خراب می کردند بار ديگر تصرف کرد ؛ عبيدهللا فرمود تا درختان می کندند و  عبيدهللا پس از نبردی سخت آنجا را
بخارا ) را نيز خطر بود ؛ خاتون( حاکم بخارا ) کس فرستاد و امان خواست ؛ صلح افتاد به هزار هزار ( يک   و شهر(

پيمان صلح خود سر باز زدند . سعيد ابن عثمان ( ميليون ) درهم با چهار هزار برده . اما بزودی مردم بخارا ؛ بار ديگر از 
) بسوی بخارا شتافت و در آنجا کشتاری عظيم کرد ؛ تا توانست بار ديگر شهر را تصرف کند ؛ سعيد ابن عامل معاويه 



مار در ش ”گروگان  ”   عثمان با سی هزار برده و مال بسيار از بخارا بازگشت ؛ گروهی از بزرگزادگان بخارا نيز بعنوان
عرب بودند ؛ بطوريکه ايشان بغايت تنگدل شدند و گفتند : اين  اين اسيران بودند که مورد شکنجه ؛ توهين و تحقير فاتحان

مرد ( سعيد ابن عثمان ) را چه خواری ماند که با ما نکرد ؟ ... چون در استخفاف خواهيم هالک شدن ؛ باری بفائده هالک 
( تاريخ   شتن دادند .د ؛ در ها بستند و سعيد سردار عرب را کشتند و خويشتن نيز بکشويم ... پس به سرای سعيد درآمدن

  )  ٢٩٨فتوح البلدان بالذری رويه  ” ١٧٢تاريخ يعقوبی پوشينه دوم ؛ رويه  ” ۵٢بخارا رويه 

   

فت . مردم بخارا در هجری ؛ مردم بخارا ؛ بار ديگر کافر شدند ؛ و اين بار قتيبه بن مسلم بسوی بخارا شتا ٩٠در سال 
و مسلمانان را در هم شکستند ؛ بطوريکه وارد اردوگاه قتيبه شدند و از  جنگی سخت ابتدا بر سپاهيان عرب پيروز شدند

  آن گذشتند ؛ اما سر انجام قتيبه مردم بخارا را هزيمت داد و بار ديگر بر شهر تسلط يافت . 

جساد نيز بخاطر نقض پيمان جنگيد و بسياری از مردم آنجا را بکشت و اقتيبه در ادامه فتوحات خويش ؛ با مردم طالقان 
  کيلومتر ) بر دو سوی جاده بياويخت .   ٢۴کشتگان را در دو صف چهار فرسنگی ( 

و عليه حاکمان عرب شوريدند ؛ بطوريکه قتيبه در  ” ردت آوردند ”مردم فاراب نيز بار ديگر پيمان شکستند و 
عام کرد و شهر را باتش  مردم آنجا را قتلبار ديگر بسوی فارياب شتافت و   نواحی بخارا؛حمالت خود به   ادامه

در حمله به کش و نسف ( در افغانستان امروز )     ناميدند . ” سوخته  ”بطوريکه پس از آن ؛ شهر فارياب را  سوخت
... در حمله و تصرف جام گرد ( يکی از  : کش را بکوب و نسف را ويران ساز   حجاج ابن يوسف ثقفی به قتيبه دستور داد

وقتی ن عرب ؛ چهار هزار اسير گرفتند که آن را نزد قتيبه آوردند و او همگی را بکشت ... واليات خوارزم ) سپاهيا
اسيران را بياوردند ؛ قتيبه بگفت تا تخت وی بيرون آوردند و ميان کسان جای گرفت و بگفت تا هزار کس از اسيران را 

مهلب    .هزار کس را پشت سر وی  او بکشند و هزار کس را طرف راست وی ؛ هزار کس را طرف چپ وی و پيش روی
می گويد : در آن روز شمشير سران قوم را گرفتند و با آن گردن می زدند ؛ بعضی شمشيرها بود که نمی بريد و زخم می 

از خاندان قتيبه بر من حسد آوردند و به کسی که با زد ؛ پس شمشير مرا گرفتند و به هر چه زدند جدا کرد و بعضی کسان 
( تاريخ طبری   اشاره شد که آنرا کج کن ؛ کمی آنرا کج کرد که به دندان مقتول خورد و آنرا شکافت . شمشير می زد

  ) ٣٨۵۴ ” ٣٨۴۵ -   ٣٨٢۵  پوشينه نهم رويه های

وی داد . در اين زمان ؛ مردم استخر  در مدت کوتاه خالفت علی نيز ؛ شورشهای متعددی در ايران ر   *
( گرديزی ؛ رويه    ؛ زياد ابن ابيه را به سرکوبی آنان فرستاد .  ن ابيطالببارديگر قيام کردند ؛ علی اب

٢۵١ (     

مردم فارس و کرمان نيز شورش کردند و حکام و نمايندگان علی را از شهر بيرون راندند و از دادن   
س زياد ابن ابيه را با جمعی بسيار بسوی فار   علی، ”دند و بقول طبری خراج و جزيه خود داری کر

  )  ١۵٠( طبری ؛ پوشينه ششم ؛ رويه فرستاد که مردم که مردم فارس را سرکوب کرد و خراج دادند . 

مردم ری نيز در زمان علی ؛ بار ديگر طغيان کردند و از پرداخت خراج و جزيه خود داری کردند     *
ری فراوان بسوی را با لشک  . حضرت علی ؛ ابو موسی ”در خراج آن ديار کسری پديد آمد  ”بطوريکه 

پيش از آن نيز ابو موسی بدستور علی بجنگ با مردم ری شتافته بود   ”         ری فرستاد . بقول بالذری
         ) ١۵٠ه ( فتوح البلدان ؛ روي                    و امور آنجا را بحال نخستين باز آورده بود .

ری نفرين شده است زيرا اهل ری از پذيرش حق ( دين اسالم  در اخبار آل محمد آمده است که ”بقول ابن فقيه      * 
  )  ١١١مختصر البلدان رويه   (   سرباز زنند . 

؛ پيشوای سوم شيعيان ؛   ” امام حسين   ”باندازه ای بر سران عرب گران آمد که   پايداری مردم ری در برابر تازيان   * 
قريش هستيم و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ايرانی ها  ما از تبار ”:  در نامه ای به فرماندار ری نوشت 

هستند . روشن است که هر عربی از هر ايرانی بهتر و باالتر ؛ و هر ايرانی از دشمنان ما هم بد تر است 
ه آورد ؛ زنانشان را بفروش رسانيد و مردانشان را به بردگی و ؛ ايرانيها را بايد دستگير کرد و به مدين 

    ١۶۴حاج شيخ عباس قمی سفينه البحار و مدينه الحکام و آثار ؛ رويه    گماشت . غالمی اعراب



                                                                                                                                            

؛ فيلسوف و سراينده ی نامدار ايرانی را پس از خوراندن داروی شکم روی ؛ با  عبيد هللا بن زياد فرماندار علی ؛ مفرغ   *
شماری سگ و خوک و گربه ؛ در قفسی کرد و در شهر بگردش در آورد ؛ در هاليکه آب از شکمش روان بود و آن  

   واداشته بود .؛ و بر سر و کول مفرغ می پريدند ؛ مردم را به تماشا   نش به سر و کول همجانوران برای فروبرد

خداش دانشمند ايرانی را زبانش را از ريشه کندند ؛ چشمانش را با ميله های داغ کور کردند ؛ دستها و پاهايش را      * 
    ”ند.بريدند و سرانجام ( برای نشان دادن معنويت اسالم ) گردنش را زد

                                                                                                             

) و پيشباز ايرانيان از آن معنويت پدافند کنند و   اگر کسانی مانند مرتضی مطهری ؛ و علی شريعتی ؛ از( معنويت اسالم
زور و شمشيری در کار نبوده است ؛ و ايرانيان با آغوش باز اسالم را د که شبانه روز بگويند و بنويسن

؛ غمی نيست ..؛ اما آنجا که دانش آموختگان ما که اينها را می دانند و خموش می مانند و نمی گويند ؛... آنجا    پذيرفتند
ه شود ؛ از نقد و بر رسيهای تاريخی که سرپرستان راديو ها و تلويزيونها برای اينکه مبادا دل آگهی دهندگانشان شکست

آنکه نمی داند جاهل است ؛ اما آنکه می داند  بزرگی هم هست ؛  در اين زمينه سر باز می زنند... غمی هست و غم
   نيست خاموشی.  و نمی گويد خائن است . آيين چراغ

ستاد فقيد محمد قزوينی ؛ ضمن انتقاد ا ”از پوشينه دوم تاريخ اچتماعی ايران می نويسد :  ۵۴مرتضی راوندی در رويه 
از علل و عوامل تسلط اعراب بر ايران اشاره می کند و از شاعر و يکی از فضال در شفق سرخ ؛ به بعضی   بر مقاله

نويسنده بيچاره ای که جز قلم و دوات و کاغذ ؛ سالحی ندارد و بحکم ضرورت ؛ ناچار است لغات عربی را در محاورات و 
 ولی بکار برد ؛ تا حدی دفاع می نمايد ؛ می نويسد : کاتبات معمم

عربی بر زبان فارسی بر کسی متوجه است ؛ می دانيد بگردن کيست ؟ اول بگردن خليفه  زبان  اگر تقصيری در تاراج  ”
و ثانی عمرابن خطاب است که قشون عرب را بطرف ايران سوق داد ؛ دوم بگردن يزدگرد سوم که او و سرداران قشون ا

نقره بود و نيزه هاشان از طال ؛ که با آنهمه قوت و قدرت و جاه وجالل و جبروت و تمدن و ثروت ؛ که يراق اسبشان از 
سوم بگردن بعضی ايرانيان خائن و عرب ماب آن   نتوانستند سدی در مقابل خروج آن عربهای پا برهنه ببندند .

از    ؛تان امروزه که بالشک نسِب اينها به آنان منتهی می شود )شبيه به فرنگی مابان و روس و انگليس پرس  (   وقت
واليات و مرزبانان اطراف که به محض اينکه حس می کردند که در ارکان دولت ساسانی تزلزلی روی اوليای امور و حکام 

انداختند و نه تنها داده و قشون ايران در دوسه واقعه از قشون عرب شکست خورده اند ؛ خود را بيدرنگ به دامان عربها 
بلکه سر داران عرب را به تسخير اراضی که در قلمرو  آنها را در فتوحاتشان کمک کردند و راه و چاه را به آنها نمودند

آنان بود و هنوز قشون عرب به آنجا حمله نکرده بود ؛ دعوت کردند و کليد قالع و خزاين را دو دستی تسليم آنها نمودند 
از اسامی کتب تواريخ ؛ بخصوص فتوح البلدان بالذری ؛    ها را بحکومت آن نواحی باقی بگذارند .بشرط آنکه عربها آن

شوم آنها پر است و يکی از معروفترين آنها ماهويه ی سوری مرزبان مرو ؛ قاتل يزد گرد است که بعد ها بکوفه آمد ... و 
ماليات قلمرو خود را به او يعنی به  حضرت علی به دهقانان خراسان حکمی نوشت که جميعا بايد جزيه و 

       قاتل يزدگرد بپردازند !!!

از ايرانيها ی ديگرکه در بسط نفوذ عرب و زبان عرب فوق العاده مساعدت کردند ؛ مثل آن ايرانی بی و همچنين بعضی  
ی را که تا آن وقت  که برای تقرب به حجاج ابن يوسف ( خونخوارترين سردار اسالم ) ؛ دواوين ادارات حکومت  حميت

واجه بزرگ شيخ جليل شمس الکفات ؛ احمد ابن الحسن خ ”بفارسی ؛ ( يعنی به پهلوی ) بود ؛ به عربی تبديل کرد ؛ يا مثل
الميمندی ؛ وزير سلطان محمودغزنوی ؛ که پس از چهار صد سال از هجرت و خاموش شدن دولت عرب ؛ در خراسان و 

کرد . تازه آقای کافی الکفات از جمله کفايتهايی که به خرج داد ؛ يکی اين بود که  نواحی شرقی ايران ؛ چنان اقدامی
اوين ادارات دولت غزنوی را که وزير قبل از او ابو العباس فضل بن احمد اسفراينی به فارسی تبديل نموده بود دو باره دو

سالم گويا از تمام وجدانيات و ا ز ايرانيان به محض قبول دين ا   . فی الواقع پاره ایعربی تحويل کرد 
قتيبه بن مسلم باهلی ؛ سردار معروف    !!. می شوند  ندارند ؛ منسلخ عواطف طبيعی که منافات با هيچ دينی هم

ايرانيان را در خراسان و ماوراء النهر کشتار کرد و بسبب سوگندی که خورده بود ؛ از خون   حجاج که چندين هزارنفر از
ل و ابد  قبر اين شقی از؛  و زنها و دخترهای ايرانيان را در حضور آنها به لشکر عرب قسمت کرد آنها آسياب گردانيد

تربت آن شهيد   ”زيارتگاه قرار دادند و همه برای تقرب به خدا و قضای حاجات  را پس از کشته شدنش 
ملی ايران ؛ يعنی فردوسی  ولی بزرگترين شاعر ايران و بانی رفيعترين بنای مجد و شرفمی کردند ؛  را زيارت ”!!

او حتی   ه بر سر قبر او بنا کنند ؛ معاصرين قدر شناسطوسی عليه الرحمه را پس از وفات ؛ بعوض اينکه قبه و بارگا



او مدح کننده گبران  ”جسد او را نگذاردند که در قبرستان مسلمانان دفن نمايند . مقتدای آنان شيخ ابولقاسم گرکانی گفت 
    ”.و کافران بود 

ت شکيبايی کنيد تا زمانی که در اين دوستان گرامی اميدوارم اين پاسخ برای پرسش شما بسنده باشد و چنانچه بسنده نيس 
؛ آنگاه همه چيز را به ژرفی نگاه خواهيم کرد . تا نشست آينده که گفتار در    رشته گفتارها به آن گامه از تاريخ برسيم

د همه ی شما ياران خوب ايران را به اهورا مزدا خداوند جان و خرد و خداوند شادی زمينه ی آتش و جشن سده خواهد بو
    می سپارم ؛ کامتان شيرين و روزگارتان پيروز گرباد. آفرين

   

  استراليا   -سيدنی   

  October 12, 2005  ” ١٣٨۴مهر ماه   
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