جنایات اعراب مسلمان در حمله به ایران

مدتی است که مطالبی در این زمینه منتشر شده که  :جنایات اعراب مسلمان در حمله به ایران ساخته
ناسیونالیست ها و ایران پرستان عرب ستیز است و حقیقت ندارد! و با این استدالل که چرا کسی از
جنایات اسکندر مقدونی یا چنگیز مغول و تیمور یا پرتغالی ها و انگلیسی ها و روسها و امریکائیها
و  ...سخنی نمی گوید تمام جنایات اعراب مسلمان را کتمان کرده و هر گونه سند و مدرکی که مربوط
به جنایات اعراب هست را ساخته دشمنان می دانند ،مطالب زیر را با دقت بخوانید تا بدانید که چرا به
جنایات اعراب مسلمان بیشتر از جنایات سایر کسانی که به ایران حمله کرده اند پرداخته می شود.
در واپسین سالهای شاهنشاهی ساسانی اوضاع کشور آشفته گردید  .به طوری که بعد از پادشاهی
انوشیروان دادگر هرمزد بر تخت نشست و بعد از او خسرو پرویز که این دوره ها به نام دوره های
شکوه و جالل ایرانیان نام گرفته است.ولی بعد از آنها در مدت کمتر از  6سال در حدود  6پادشاه بر
تخت نشستند و اوضاع کشور رو به هرج و مرج میرفت  .در سال  12هجری یزدگرد سوم در یک
کودتا نظامی توسط افسری به نام رستم فرخزاد بر تخت نشست تا شاید ایران به نظم گذتشه خود
بازگردد  .ولی یزدگرد جوانی میهن پرست ولی بی تجربه بود که برای پادشاهی لیاقت کافی نداشت.

سلطنت او هیچ تاثیری در مرتب کردن اوضاع اجتماعی آن زمان نداشت و ایران به مرز فروپاشی و
یا شاید بتوان گفت دور جدیدی ازشاهنشاهی که افسران پارتی برای آن مبارزه میکردند قرار داشت
.زیرا افسران پارتی در داخل با ارتش یزدگرد مقابله میکردند تا در یک کودتای نظامی به سلسله
ساسانیان خاتمه دهند و سلسله جدیدی از پارتیان را روی کار بیاورند  .با تمام این توصیف در
سال  11هجری ابوبکر در مدینه به جای پیامبرنشست و جنگهای خونین را آغاز کرد که با نام "رده"
معروف گردید .
او همه قبایل مدینه را متحد کرد و همه را در زیر یک پرچم در آورد  .خیزشی بزرگی در عربستان
آغاز شده بود تا مرزهای عراق و ایران را از آن خود کنند  .زیرا عربستان از صحراهای سوزان و
گرم و غیر قابل زندگی تشکیل میشد و آنان در آرزوی دست یافتن به مکانهایی سرسبز و آب و علف
دار بودند  .بخت از ساسانیان برگشته بود و کشور در آستانه تحولی نو و شاهنشاهی جدیدی قرار
داشت در سال  12هجری" مثی ابن حارثه "به فکر افتاد تا حمایت مدینه را جلب کند
و با ابوبکر مذاکره نماید  .او اوضاع آشفته ایران را تشریح کرد و از او خواست تا نیرو در اختیارش
گذارد تا به جنوب فرات حمله کند و به نام گسترش اسالم غنایم بسیاری را کسب نماید .
به گفته طبری :عربهای از شوکت و قدرت ایرانیان خبر داشتند و میدانستند که آنان ملتهایی هستند
ک ه جهان را به زیر سلطه خود در آورده اند  .به همین جهت در فکر حمله به ایران نبودند و تنها قصد
تصرف شهرهایی از عراق منجمله حیره را کردند.
در سال  12هجری" خالدبن ولید "رهسپار حیره شد و ازتمام قبایل درخواست کمک نمود  .او در این
جنگهای رشادتهایی از خود نشان داد که نام وی را سیف هللا گذاشتند ( شمشیر هللا ) .
به گفته طبری  :در میان راه به حیره دهستان های بسیاری برای ایجاد رعب و و حشت به آتش کشیده
شد و آنان را ویران نمودند  .بعد از ورود به حیره مردم شهر توان مبارزه را در خود ندیدند
و قراردادی فی مابین آنان منعقد شد تا سالیانه  190هزار درهم به مدینه باج پرداخت کنند خالد ابن
ولید پس از پیروزی "حیره" و فتح آن شهر به فکر تصرف "مناطق آرامی نشین "عراق افتاد
 .مردمان آنجا مسیحیان ایرانی بودند که با آرامش زندگی میکردند .
وی لشگر بزرگی را روانه آنجا نمود  .افسر ارشد شهر برای آنکه حاضر به تسلیم نگردید و حاضر
به فرار هم نشده بود تصمیم به زنجیر کردن خود و سربازانش کرد  .که این نبرد بعد ها به " ذات
السالسل "مشهور گردید .
"طبری "مینوسد خالد پس از کشتن سربازان دربند که در حدود  700نفر بودند  -زنجیر آنان را به
عنوان غنیمت برداشت و افسر مافوق را گردن زد  .وزن زنجیرها" هزار رطل "گزارش شد که
در حدود  450کیلوگرم بوده است  .این جنگ در شهر کاظمه در شمال کویت واقع بود که در آن
زمان زیر مجموعه امپراتوری ایرانبوده است  .این نخسین بار در تاریخ بشریت بود که زنان و
مردان ایرانی توسط عربان قتل عام می شدند.
در سال  ۶۳۶میالدی اعراب به ایران حمله کردند .بسیاری از ما از جنایت اعراب کم و بیش شنیده
ایم .کیست نداند تازیان با ما چه کردند .اما از اسناد و جزئیات این وقایع بی خبریم.
این فقر آگاهی تا آنجا پیش رفته است که متاسفانه عدهای نیز بر این گمان هستند که ایرانیان با آغوش
باز به استقبال اعراب شتافتند و اسالم را پذیرفتند در حالی که ایرانیان تمام تالش خود را کردند تا
جان و مال و ناموس شان به دست اعراب خونخوار بی تمدن که به ایران لشگر کشی کرده بودند
نیوفتد .در آن دوران وحشتناک ،نپذیرفتن اجباری اسالم به معنی از دست رفتن جان و مال و ناموس
ب
بوداسناد جنایات اعراب در دهها کتاب معتبر بیان شده است که آن را غیر قابل انکار میکند .اعرا ِ

شبهجزیر ٔه عربستان در طی گشودن پیاپی شهرهای ایران قساوتی در خور شهرت تاریخی شان بروز
دادند .
سوزاندن شهر ،آتش زدن کتب ،برکندن درختان ،کشتار مردان و برده گرفتن زنان و کودکان
و فروش آنان در بازارهای عربستان از جمله این جنایت بود .بارها کار بدانجا رسانیدند که مردان
اسیر را میکشتند تا جوی خون برانند .ایرانیان در جنگ جلوالء و جنگ نهاوند از خود مقاومت
درخشانی نشان دادند .اعراب در این جنگ سفاکی و خشونت بسیار نشان دادند .در این جنگ تعداد
فراوانی از زنان و کودکان ایرانی به اسارت رفتند و از اموال و غنیمتها؛ چندان نصیب
اعراب گردید که در هیچ کتابی اندازه آن ذکر نشده است .
عبدالحسین زرین کوب در کتاب دو قرن سکوت مینویسد :
فاتحان ،گریختکان را پی گرفتند؛ کشتار بیشمار و تاراج گیری باندازه ای بود که تنها سیصد هزار
زن و دختر به بند کشیده شدند .شصت هزار تن از آنان به همراه نهصد بار شتری زر و سیم بابت
خمس به دارالخالفه فرستاده شدند و در بازارهای برده فروشی به فروش رسیدند؛ با زنان دربند به
نوبت همخوابه شدند و فرزندان پدر ناشناختهی بسیار بر جای نهادند.پس از تسلط اعراب نیز
ایرانیان هرگز دست از مقاومت در برابر آنان بر نداشتند .درطول سالهای اشغال در همه شهرها و
والیات ایران؛ اعراب با مقاومتهای سخت مردم روبرو شدند .در اکثر شهرها؛ پایداری و مقاومت
ایرانیان بیرحمانه سرکوب گردید که به موارد ذیل میتوان اشاره کرد:
فتح استان بحرین ایران و وادار کردن مردم آن به دادن خراج:
در سال  13هجری ابوبکر فوت میکند و مشاورش عمرابن خطاب با وصیت ابوبکر خلیفه می شود ،
جنایاتی که عمر در تاریخ ثبت نمود برای بشریت تعجب انگیز بود .
عمر در سال  13هجری در ماه رمضان راهی فرات جنوبی شد .ولی بخت یار او نبود زیرا سپهساالر
ایران به نامبهمن جازویه لشگری بزرگ برای مقابله با وی آماده ساخت  .در این نبرد بیش از 4000
عرب کشته شد و فرماندهان و سربازان عربها به بیابانهای گریختند  .در همین حین ایران مشغول
درگیری های داخلی بود زیرا افسری به نام فیروزان با هواداران خود مشغول نبرد با رستم فرخزاد
بود  .بهمن جازویه با کمک مهران به یاری رستم شتافتند تا از کودتای داخلی فیروزان که از پارتیان
بود خودداری کنند .
طبری ذکر میکند :پارتیان بر ضد رستم و پارسی ها بر ضد فیرزوان نبرد میکردند عمر با" جریر
ابن عبدهللا "قراردادی منعقد ساخت تا هر
چه زمین در جنوب عراق است و وی بتواند آنان را فتح کند یک چهارمش به تملک خود او و افراد
قبیله اش در خواهد آمد و بقیه آن به مدینه تعلق دارد  .این وعده عمر قبایلی مانند (اشعر  -همدان -
نخع  -کنده سکون  -جز اینها ) را ترقیب کرد تا به سپاه اعراب در جنوب عراق بپوندند و یکی شوند
 .در نتیجه در سال  15هجری لشگری عظیم وارد جنوب عراق شد و در نتیجه آبادیها ویران شد و
زمینهای کشاورزی با خاک یکسان شدند

نبرد خونین ایرانیان در قادسیه
رستم در حدود چهار ماه در منطقه بالش آباد در پادگان آن شهر که بعدها سابط نام گرفت اردو زد

تا مبادا لشگر عربها نزدیک پایتخت ایران در تیسفون گردند  .رستم از اوضاع ایران به خوبی آگاه
بود زیرا خودش شاه را به سلطنت رسانده بود تا کشور به مرز فروپاشی نیافتد و خوب میدانست که
درگیری های داخلی و کودتاهای چند تن از افسران پارتی و اوضاع کشور مانع از یکپارچگی ارتش
ایران میشود.
رستم مذاکره با یزدگرد نمود تا شاهنشاه ایران را در خطر عربها قرار دهد  .ولی یزدگرد که در
فکر شکوه و جالل گذشته ایران بود و از اوضاع خراب ایران اطالعی نداشت و از طرفی روحیه
ملی و وطن پرستانه اش به او اجازه نمی داد که با عربها مذاکره کند از این رو فرمان حمله را صارد
نمود او چندین بار به عربها کمک نموده و آنان را از قحطی بیرون آورده بود و همیشه از آنان در
برابر کشورهای متجاوز محافظت نموده( با این حال جالب است که ساسانیان را سلسله ای ستمگر و
به دور از انسانیت معرفی می کنند  ! ) .لیکن هرگز تصور نمی کرد روزی آنان قصد تجاوز
به امپراتوری ایران را داشته باشند  .بنابراین رستم را وادار به جنگ نمود  .ولی باز رستم چندین تن
از فرماندهان عرب را دعوت به ایران کرد تا گفتگو کنند  .ولی
هیچ نتیجه ای در بر نداشت.
بالذری مینویسد  :که " بص بهری "هزار درهم پول و یک طیلسان به خالد داد و تعهد کرد در تمام
امور با لشگر عرب باشد و ضد ایران وارد جنگ شود و افرادش به عنوان جاسوسان مدینه وارد
ایران شوند  .سپسابوبکر نامه ای به وی داد و وعده کارگزاری خلیفه مسلمانان را به او داد رستم
فرخزاد در محرم سال  16هجری با سپاهی  60هزار نفری از فرات عبور کرد و در کنار شعبه ای
از فرات اردو زد .
به گفته طبری رستم چنیدن مذاکره با فرماندهان عرب کرد ولی آنان تنها سه راه را برای او گذاشتند
 :یا مسلمان شوند  -یا بجنگند و کشته شوند  -یا حاضر به دادن خراج گردند .
طبری اذعان دارد که بعد از این پیشنهادات رستم با فرماندهان ارتش و شاهنشاه گفتگو نمود  .ولی
هیچ کدام حاضر به باج دادن به عربها نشدند"  .طبری "می نویسد رستم پس از این گفتگو برای ایران
گریه میکند .او میدانست که این نبرد آخرین جنگ او خواهد بود و ایران به دست عربها فتح خواهد
شد  .رستم از رود حیره عبور کرد و دربرابر لشگر عربها صف آرایی نمود .
در این هنگام به گفته بالذری طوفانی سخت و گرد و غبار بزرگی در بیابانهای شمالی به راه افتاد
که طوفان در جهت چشم لشگر ایرانیان بود و موافق جهت لشگر عرب.
رستم پس از دیدن این منظره گفت  :بنگرید که امروز روز جنگ است و باد هم به کمک عربان آمده
است و از روبرو بر ما میوزد  .فریادهای لشگر عرب از دور به گوش میرسیده است.
به گفته طبری در نبرد قادسیه  33قبیله عرب با لشگر سعد ابی وقاص همراهی نمودند  .عرب
چیزی برای از دست دادن نداشت  .او آمده بود تا یا به سرزمینهای پر نعمت ایران دست پیدا کند و یا
در راه خدا کشته شود .
جنگ آغاز شد و روز نخست ایرانیان  500تن از عربان را کشتند  .بیشترین کشته شدگان از قبیله
بنی سعد بود.
روز دوم ایرانیان بر عربها چیره شدند و بیش از  2000تن از آنان کشته شدند .در این نبرد  4تن از
سرداران بزرگ ایران به نامهای پیروزان  -بندوان  -بهمن جازویه  -بزرگمهر همدانی کشته شدند .
روز سوم نیز همین گونه بود و عربها دست به شگردی نطامی زدند و چشم فیلهای سپاه را کور
کردند و آنان به حالت رمیده شدند و تعداد کثیری از ایرانیان در زیر دست و پای فیالن کشته شدند .
روز چهارم نبرد تا پاسی از شب ادامه داشت پس از فرارسیدن شب ایرانیان به اردگاه های خویش

بازگشتند و سالحها را بر زمین نهادند و استراحت کردند  .چند ساعت پس از این استراحت شبیخون
بزرگی از لشگر عرب به سوی ایرانیان وارد شد و نبرد خونینی در شب هنگام شروع گشت و عده
کثیری از ایرانیان و عربها کشته شدند .
در همین شب به گفته طبری رستم توسط یک عرب سر بریده شد و شالوده ارتش ایران با کشته شدن
رستم فرخزاد از هم پاشیده شد و به ترتیب فرماندهان به قتل رسیدند.
با کشته شدن رستم سپاه ایران به حالت متزلزل در آمد و خود شاهنشاه یزدگرد در راس ارتش قرار
گرفت و آماده مقابله با اعراب در برابر هجوم آنان به پایتخت گشت .
به گفته طبری جنوب عراق بعد از فتح اعراب ویران و روستاها و شهرهای آنجا دچار قحطی شد و
در سال  17هجری بخش زیادی از مردم آنجا از گرسنگی تلف شدند  .وبا و بیماریهای مرگبار روانه
آنجا شد حدود  9ماه از رخداد قادسیه سعد ابی وقاص چندین لشگر روانه ماورای فرات کرد  .در این
هنگام یزدگرد در منطقه بابل عراق بر کرانه فرات مستقر شده بود تا سد راه لشگر اعراب از ورود به
پایتخت ایران شود .
مهران  -هرمزان  -نخویرگان که از سرداران ایران بودن وی را یاری دادند فیروزان حدود  9ماه پس
از قادسیه از سعد ابی وقاص شکست خورد و لشگرش کشته شدند و بابل به تصرف سعد در آمد  .این
فتح اعراب را نزدیک به تیسفون کرد و خطر حمله جدی شد " .هرمزان" برای جمع آوری لشگری
از مردم راهی اهواز گشت.
"فیروزان" به همین قصد راهی نهاوند شد " .شهریار درکوتی" به نزدیکی تیسفون رفت و در انجا
مستقر شد " .نخویرگان" در غرب تیسفون در ناحیه شرقی بابل مستقر شد .
"فرخان و پیهومان" هر کدام در نواحی از جنوب غرب تیسفون مستقر شدند  .ولی باز این لشگر
آرایی ها ایرانی ها در برابر عربهای تمدن ندیده و قبایل متعدد عربستان ناچیز بود و از طرفی دیگر
کشور در مرحله بحران قرار داشت .
به گفته طبری شمار لشگر عرب بیش از  100هزار مرد جنگجو بوده است  .لشگر ایران بعد از
مقاومت هایی شکسته شد و عربان تیسفون را محاصره کردند  .در نتیجه یزدگرد از ناحیه غرب
پایتخت به شرق تیسفون منتقل شد .
شهر تیسفون یکی از آبادترین  -پررونق ترین  -زیباترین و متمدن ترین شهرهای خاورمیانه بود .
ثروتهای  1200سال شاهنشاهی ایران در آنجا اندوخته شده بود  .مجسمه های طالی پادشاهان گذشته
 مجمسه طالی حیوانان  -تاج های شاهنشاهی نوشیروان و خسروپرویز  -جامهای زرین چندین هزارساله و . . .
از طرف دیگر خبر این منابع ایران به گوش مردمان عربستان رسید و به گفته تاریخ نویسان عرب
بیش از نیم میلیون نفر برای بدست آوردن این جواهرات و طالها روانه تیسفون شدند  .مدافعان ایرانی
بیش از دو ماه مقاومت نمودند  .در همین حین هیئتی از ایران جهت صلح و پیشنهاد دادن جنوب
عراق راهی لشگر عربان شد  .ولی اعراب آن را رد کردند و محاصره شهر را ادامه دادند  .در
نتیجه مردمان از گرسنگی گربه و سگان شهر را خوردند و به تدریج از روی ناچاری شهر را تخلیه
کردند  .تیسفون غربی در سال  19سقوط کرد  .چند ماه بعد کل پایتخت به تصرف عربها در آمد .
طبری در این گزارش مینویسد  :اعراب مهاجم در شهر به کافورهای بسیاری برخوردند و به خیال
آنکه آنها نمک هستند کافورها را در غذا ریخته ولی بعد از طعم تلخ کافور متوجه شدند که نمک
نیست  .آنان کافورهای بسیاری را به یک تاجر دادند و از او در قبال آنهمه کافور پیراهن گرفتند.
طبری ذکر میکند  :عده زیادی از اعراب وقتی جامهای طال را در کاخ دیدند رنگ سفید نقره را به

رنگ زرد طال ترجیح دادن و فریاد میزدند  -چه کسی حاضر است که جامهای زرد را با جامهای
سفید عوض نماید...
بالذری درباره فتح شهر ابله مینویسد  :جنگجویان عرب در شهر با کلوچه های ایرانی برخوردند که
به آنان گفته شده بود این کلوچه های باعث فربه شدن انسان میشود  .سپس آنان تعدادی از این کلوچه
ها را خوردند و به بازوان خود نگریستند و پرسیدند پس چرا هیچ تفاوتی حاصل نشد ؟؟؟؟
طبری گنجینه ایران در تیسفون را بالغ بر  865میلیون درهم تخمین زده است که در تاریخ
بشریت یکی از بی سابقه ترین اموال حکومتی بوده است  .وی میگوید  -بعد از آنکه خمس این مبلغ
برای خلیفه جدا شد  -بقیه جواهرات و گنجینه پادشاهان گذشته ایران بین  60هزار جنگچوی عرب
تقسیم شد و به هر کدام از آنان  12هزار درهم رسید  .یکی دیگر از فجایع تاریخ ایران پاره شده فرش
بهارستان بود این فرش که در  900متر مربع (  60ذرع در  60ذرع ) از ابریشم و زمرد و
جواهرات بافته شده بود نمونه ای از هنر و عظمت ایران بود و شاهان را در شکارگاه و بزمهای
ساالنه و باغهای وسیع نشان میداد .
عرب فرش بهارستان را روانه مدینه نمودند تا خلیفه از آن بهره برد  .عمر با دیدن این هنر شگفت
تاریخی بر آن شد تا آنرا تکه تکه کنند و بین مردم تقسیم کنند .
یکی دیگر از افتخارات تاریخ ایران درفش ملی کاویانی بود که از زمان اردشیر بابکان تا آن روز
دست به دست چرخیده بود و هر پادشاهی به آن جواهری نصب مینموده و در تمام جنگهای به عنوان
پرچم ایران حمل میشده زیرا آنرا یادگار فتح کاوه آهنگر و درفش چرمی او علیه ضحاک میدانستد .
مسعودی مینویسد :
درفش از پوست پلنگ ساخته شده بود و نگینهای یاقوت و مروارید و جواهرات سلطنتی به آن آویزان
بوده مسعودی قیمت درفش کاویانی را بالغ بر دو میلیون و دویست هزار درهم تخمین زده است.
مسعودی اذعان میکند که درفش اصلی در خزانه ملی نگهداری می شده و درفشی مشابه در جنگهای
برده میشده است  .به گفته وی عربها اورنگ سلطنتی خسرو پرویز و دیگر اشیایی که از طال ساخته
شده بودند مانند مجسمه سر پادشاهان گذشته را ذوب کردند و از آن شمش طال گرفتند" !! سعد "که
مرد زیرکی بود از دیدن آنهمه جالل و جبروت یکه خورد و تصمیم بر آن گرفت که در آنجا بماند و
سپاهیان دیگری را روانه جنگ با ایرانیان کند تا خود از آنهمه بزرگی و عظمت و زنان زیبای روی
ایرانی که به اسارت در آمده بودند بهره گیرد  .که بعدها برادرش چندین بار به این کار او اعتراض
نمود.
نبرد خونین جلوال  -تکریت و خانقین
به گفته طبری سپاه اعراب  80بار به شهر جلوال حمله کرد  .زیرا نیروهای ایرانی به مقابله
برخواسته بودند  .اما فرمانده ایرانیان شخصی به نام خرزاد خرهرمزد ( پسر عموی رستم ) بود که تا
آخرین دم جنگید  .به دلیل طوالنی شدن جنگ نیروهای اعراب چنیدن ماه در نزدیکی جلوال منتظر
ماندند  .در همین اثنا چندین لشگر به شمار عربها اضافه شد  .آنان شروع به آتش کشیدن مزارع و
روستاهای اطراف کردند تا رعب و وحشت در دل مردمان شهر جلوال ایجاد شود .
به گفته طبری مهران جان سالم بدر برد ولی در جنگ دیگری کشته شد  .ولی فیروز از دیگر
مبارزان ایرانی خود را به شادفیروز رساند تا لشگری برای مبارزه مهیا کند  .جلوال به رسم دیرینه
عرب تاراج شد و غنائم بسیاری بدست آمد  .به طوری که به هر مسلمان  9000درهم رسید .
(طبری ) خمس گاوها و گوسفندان شهر که به مدینه فرستاده شد بالغ بر  6میلیون درهم شد  .ایران به

دلیل آنکه  8قرن در مقام امپراتوری منطقه قرار داشت و قبل از آن بزرگترین کشور آسیا به حساب
می آمده دارای ثروتهای بیکرانی بود که به دست اعراب افتاد  .پس از سقوط پایتخت یزدگرد پادگان
شادفیروز را بدست "خسرو شنوم" سپرد و خود با سپاهی راهی ری شد تا لشگری از مناطق اطراف
جمع آوری و باز گردد ...
خوزستان از سال  17زیر یورش اعراب قرار گرفت  .مهمترین قبیله تارجگر
عرب " بنی تمیم "نام داشت .
"هرمزان" از خاندان قدیمی خوزستان بودند  .او لشگری را مهیا ساخت تا جلوی ارتش عرب را
بگیرد  .پس از رسیدن سپاه اعراب به "بازار خوزی ها" آنجا را تاراج نمودند و هرمزان در مناطق
اطراف شکست خورد و حاضر به تسلیم شد  .طبق قراردادی که منعقد شد مناطق "مهرگان کدک" و
"هرمزاردشیر" در دست وی باقی ماند و او والی شهر شد و او یکی از باجگذاران مدینه شد  .ولی
قرارداد صلح چند ماهی دوام نیافت وهرمزان دست به شورش زد  .دوباره لشگری عازم شهر
شد برای بار دوم قرارداد منعقد شد  .ولی باز هم دوام نیافت و هرمزان مجبور به عقب نشینی به
شوشتر شد.
به گفته طبری بیش از  80حمله به شوشتر برای نابودی هرمزان صورت گرفت .وی با هوادارانی که
داشت به درون دژی قرار گرفت و مبارزه کرد .
اعراب دژ را محاصره کردند ولی او حاضر به تسلیم نشد  .در نهایت وی مجبور به درخواست امان
نامه شد  .سپس او را به مدینه بردند وی اولین سرداری بود که زنده تحویل خلیفه مسلمانان می شد .
در جریان قتلعمر ابن خطاب توسط ابولولو نزدیکان عمر به هرمزان مظنون شدند و او توسط عبیدهللا
پسر عمر به شهادت رسید .

نبرد خونین نهاوند  -ری  -دماوند  -اهواز با لشگراعراب

به گفته طبری در نبرد نهاوند به فرماندهی فیروزان سپهساالر دلیر ایران به قدری از ایرانیان کشته
شد که زمین از خونها لغزنده شد و اسبان لیز خوردند و الشه ها در شهر فراوان در سال  21هجری .
در سال  22هجریبه گفته طبری ری به دست نعیم ابن مقرن تاراج شد و ثروتهایی که از ری به
دست اعراب افتاد دست کمی از فتح کاخ سفید تیسفون پایتخت امپراتوری ایران در بغداد نداشت  .که
پس از فتح ری مقرر شد این شهر  500هزار درهم در سال به کوفه باج دهد  .پس از ری نوبت به
دماوند رسید و فرماندار شهر که "مهست مغان مردانشاه" بود راهی جز تسلیم نداشت مقرر شد ساالنه
مبلغ  200هزار درهم باج به کوفه پرداخت نماید

فتح گناوه
در مدارک عربی از این شهر به نام "توج "یاد شده است و طبری از زبان یکی از کشتارگران عرب
چنین می نویسد :
تالش برای تصرف شهر مدت زیادی به طول انجامید ولی سرانجام ایرانیان شکست یافتند و کشتار
زیادی از آنان در شهر شد و تمامی اموال آنان تاراج گردید طوایف دیگری که در اطراف سواحل

جنوی خلیج فارس بودند و دین شان مسیحی بود تسلیم شدند و حاضر به پرداخت خراج گردیدند  .ولی
فرمانده ارتش شهر که شخصی به نام " شهرک" بود حاضر به تسلیم نشد و در نتیجه در
"ریشهر" اردو زد و آماده نبرد با مسلمانان عرب شد و در نبرد سختی که میان آنان روی داد وی
کشته شد و اطرافیان اش به قتل رسیدند .
بالذری مینویسد  :مبارزه به طول انجامید ولی در نهایت ایرانیان و شهرک کشته شدند و شهر به
دست عربهای مسلمان فتح شد و غنایم زیادی را بدست آوردند  .بعد از آن "فسا و داراب" بدست
لشگر اعراب تصرف شد .
طبری در باره قصد حمله عربها به شهر "مک کران" ( واقع در سیستان و بلوچشستان امروزی )
میگوید:
عمر درباره این شهر از فرمانده لشگرش پرسید :
این شهر چگونه است ؟
وی گفت  -دشتی است کوهستانی  -آبش گل آلود  -میوه اش کهور  -مردمانش قهرمان  -خیرش ناچیز
 شرش دراز و فراوانیش انداک .عمر گفت تا زمانی که مردم از من اطاعت میکنند لشگری به چنین جایی نخواهم فرستاد  .لیکن عمر
کثیف و پر از کشتار" عمر بن خطاب "کفاف نداد و او به دست ایرانیان ترور شد و به هالکت رسید .
پس از ویعثمان به خالفت رسید و او  1.5سال لشگر کشی به ایران را به تعویق انداخت.
بالذری تاریخ نگار مشهور عرب در باره مقاومت ایرانیان در برابر اعراب در سالهای  16تا 23
هجری این چنین مینویسد

عتبه ابن غزوان "به شهر ابله حمله کرد و با مردمانش جنگید و شهر را با کشتار و قوه قهریه
تصرف کرد  .سپس به سوی فرات رفت ( شهرکی در نزدیکی کوفه ) که مقابلش فرمانده ایران بود به
نام" مجاشع ابن مسعود سلمی "که به دستور شاهنشاه ایران
والی آن شهر شده بود زیرا شاهنشاه ایران از خود مردمان همان شهر ها والی یا فرماندار انتخاب
میکرد"  .عتبه ابن غزوان "با وی با جنگ وارد شد و پس از جنگ خونین پیروز بیرون آمد و شهر
با قوه قهریه گشوده شدسپس به "مذار" در بین کوفه و بصره لشگر کشید  .مرزبان آنجا که ایرانی بود
با مردمان شهر مقاومت نمودند و جنگیدند ولی شکست خوردند و تمام کسانی را که با وی بودند
بوسیله "عتبه" فرمانده
اعراب گردن زده شدند .
سپس "عتبه" فرمانده عرب به سوی "دشتمیشان" لشگر کشید  .مردم آن شهر برای مبارزه آماده شدند
و در صدد حمله آمدند  .عتبه تصمیم گرفت به آنان شبیخون بزند  .زیرا که شبیخون سبب مرعوب
شدن و کشتن شان می گردد.
بعد از آن عتبه با مردمان شهر فرات وارد نبرد شد .همسر عتبه در جنگ حضور داشت و فریاد میزد
اگر پیرزو نشوید شما را به خودمان راه نخواهیم داد  .پس از نبرد با ایرانیان شهر فتح شد و غنایم
جنگی نصیب لشگریان عرب شد در این جنگ تنها کسی که سواد خواندن و نوشتن داشت زیاد (ابن
سمیه )بود که وی جوانی کاکلی بود و مامور صورت برداری از اموال مردمان شهر بود  .وی
روزی دو درهم حقوق دریافت میکرد .در آن زمان عتبه"  -مغیره بن شعبه "جانشین وی در بصره

بود (  .عراق که جزوی از خاک ایران به حساب می آمده اکنون در دست فرزندان پابرهنگان عرب
است ).
پیمان صلح به زودی بین "دهکان میسان" و مسلمانان عرب نقض شد و ایرانیان مسیحی آنجا از
در مبارزه برخواستند  .مغیره بن شعبه به مسیحیان حمله ور شد و دهدار آنجا را به قتل رساند
زمینهایشان را مصادره کرد و گزارش کشتار آن شهر را برای عمر فرستاد .
عمر فرمان والی شهر را برای مغیره صادر کرد و او والی بصره شد و چندین سال در این مقام بود
تا زمانی که موضوع زنای او با زن شوهر داری فاش شد .
مغیره فرماندار بصره شد و بعد از آن به آبادی موسوم به "بازار اهواز" حمله برد و فرماندار انجا را
( دهکان بیرواز ) مجبور به صلح نمود  .ولی صلح بعد از مدتی توسط ایرانیان نقض شد و جنگ
شروع گشت  .ابوموسی اشعریکه بعد از او فرماندار بصره شده بود راه وی را ادامه داد و بازار
اهواز و نهرتیری ( تیره رود ) را با جنگ شکست داد و آنجا را فتح نمود  .در نتیجه روستا پس از
روستا و رودی پس از رود گشوده شد و عجمان ( ایرانی ها ) از برابر آنان گریختند و
مسلمانان زمینهایشان را گرفتند و از مجوسان ( زرتشتیان ) خراج گرفتند و یا به اسالم گرویدند و یا
مبارزه کردند و کشته گردیدند.
بالذری در باره نحوه برخورد با اسیران ایرانی مینوسید:
در یکی از جنگها در نواحی خوارزم عربان شمار بسیار زیادی اسیر گرفتند  .زمستان و سرما بود
 .در راه بازگشت رختهای (لباس) ایرانیان از آنان گرفته و کنده شد .عده کثیری از اسیران از سرما و
یخ تلف شدند پس از تمام فتوحات تنها گیالن و مازندران که طبرستان نامیده میشد در زمان معاویه تن
به باجگذاری نداد و شورشی شدند و کفر می وزریدند  .بالذری درباره آنان میگوید"  :جمیع اهل
طبرستان حرب بودند"  .در
یکی از لشگر کشی اعراب به طبرستان به رهبری" هبیره شیبانی " 10هزار جنگجوی عرب راهی
آنجا شدند  .ولی دیلمان راه را در نواحی کوهستانی بر روی لشگر اعراب بست  .جنگ درگرفت و
 10هزار نفر لشگریان اعراب کشته شدند به صورتی که حتی یک نفر هم نتوانست به کوفه و شام
برگردد .
تاریخ نویسان عرب از این واقعه به عنوان یکی از فجیع ترین جنگهای اسالم نام میبردند و مینویسند
:
اعراب کثیری در نبرد با مردمان طبرستان کشته شدند .در سال  78هجری که" عبدالملک "اختیار
مطلق در امور ایران و عراق را به" حجاج ابن یوسف ثقفی "داد .
وی" عبیدهللا ابن ابی بکره "را به حاکمیت سیستان گذاشت و" مهلب ابی صفره "را
به حاکمیت خراسانگماشت " .عبیدهللا " به دستور "حجاج" به کابلستان لشگر کشید ولی کابلشاه او را
در دره های قندهار به دام انداخت و محاصره نمود کابلشاه از او درخواست  500هزار درهم خسارت
جنگی برای شروع کننده جنگ نمود و همچنین تعهد دهند
دیگر به ملک آنان تجاوز نکنند.
لیکن سپاه عرب نپذیرفت و جنگ آغاز شد  .اکثر سپاه اعراب کشته شدند و خود عبیدهللا مجبور به
فرار شد که در راه بیابان از پای در آمد و همگان کشته شدند  .حجاج برای جبران این فاجعه برای
سپاه اعراب مجبور به لشگر کشی بزرگی با  40هزار تن از شیعیان کوفه و بصره شد  .فرمانده این
لشگر" عبدالرحمان پسر محمد ابن اشعث "بود  .او با سپاهش وارد کابلستان شد و پس از فتوحاتی از

در صلح با آنان در آمد و به گفتگو پرداخت  .لیکن حجاج از این کار او به خشم آمد و او را سرزنش
نمود  .سپس جنگی میان هردو درگرفت که در حدود  3سال در عراق به طول انجامید  .و هزاران
کشته برجای گذاشت  .سرانجام "عبدالرحمان" شکست خورد و به کابلستان فرار کرد  .کابلشاه وی را
گرفت و تسلیم حجاج نمود و پاداش 1میلیون درهمی دریافت کرد و همچنین حجاج متعهد شد که سپاه
اعراب وارد کابلستان نشود و باعث کشته شدن افراد آنجا نگردد.
سپس حجاج بنای امپراتوری عرب پایه گذاشت و مرزهای این امپراتوری را سامان داد  .او سیستم
مالیاتی کشورش را که از ایرانیان گرفته میشد را مرتب نمود  .بیت المال را که از غنایم
جنگی ایرانیان به دست آمده بود را بین عربها تقسیم کرد  .حجاج در سال  78هجری سیستم اداری
کشور را به گفته بالذری از زرتشتیان پارسی گرفت و در آنجا اجرا کرد
تاریخ بخارا در مورد رفتار اعراب با ایرانیان اینگونه می نویسد:
بیکند شهری بود از سغد  .سغد مرکز تجاری بین المللی در شرق ایران در زمان ساسانیان بود و
شهری بسیار زیبا و ثروتمند  .اندربیکند "مردی بود که وی را دو دختر با جمال ( زیبا ) داشت .
ورقا ابن نصر فرمانده سپاه اعراب هر دو دختر را از خانه بیرون کشید  .مرد ایرانی گفت :
در میان این شهر بزرگ چرا دختران مرا میبری ؟ ورقا پاسخی نداد  .مرد بجست و کاردی بر وی
بزد  .ورقا زخمی شد ولی کشته نشد  .چون خبر به قتیبه رسید  .گفته شد که همه شهر" حرب "هستند
 .در نتیجه شهر به کلی منهدم گشت .
مردان قادر به جنگ قتل عام گشتند و اموال شهر به تصرف در آمد  .سپس
کشتار سمرقند و خوارزم شد  .بعد از آن گرگان به محاصره" یزید مهلب "در آمد .
طبری مینویسد او به مناسبت این مبارزه طوالنی ایرانیان طبرستان با اعراب و کشتن عده زیادی از
مسلمانان در آنجا آنقدر از مردمان آنها خواهد کشت که خونشان به جریان بیافتد و آسیاب ها بگردش
درافتد و با خون آنها گندم و نان بپزند  .محاصره بعد از  7ماه به پایان رسید .یزید مهلب 1000نفر
را در دره ای برد و همگان را قتل عام نمود  .ولی خونشان به جریان نیافتاد  .لیکن دستور داد آب را
به خونها ببندند تا جریان بیافتد.
گزارش این نبرد حاکی از آن است که 50000تن از ایرانیان در نبرد گرگان کشته شدند و
هزاران اسیر بدست آمد و  30میلیون درهم غنائم بدست آمد  .که یک پنجم آن به مبلغ  6میلیون درهم
راهی دمشق شد .بدین ترتیب آخرین منطقه از ایران ( طبرستان ) به زیر یوق سپاه اعراب در آمد.
طبری می نویسد :پس از فتوحات گسترده سپاه اعراب و کسب غنایم بسیار برای مردمان عرب عده
زیادی از مسیحیان سواحل فارس کفر ورزیدند و گفتند خود مسلمانان با یکدیگر در اختالف و جنگ
هستند دین ما حداقل باعث خونریزی و ایجاد ناامنی برای ملتهای دیگر نمی شود  .پس اسالم را رها
کردند و مسیحی شدند در شورشی که یکی از خوارج به نام " خریت ناجی ( "خوارج نهروان )
طراحی نموده بود  -عده زیادی از ایرانیان در آن شرکت کرده بودند  .گروه خریت ناجی در
جنگی بین آنان و نیروهای علی مجبور به عقب نشینی به خوزستان شد مردم شهر که حاضر
به پرداخت خراج نبودند به خوارج پیوستند.
به گفته طبری "معقل ابن قیس ریاحی "جهت سرکوب ایرانیان خوزی و خوارجی ها راهی آنجا شد
 .در نتیجه  70تن از خوارج و  300تن از ایرانیان کشته شدند  .سپاه معقل نامه ای نوشت و گفت
رامهرمز را شکست دادیم و خوارج و ایرانیان کافر را مانند اقوام "عاد و ارم" نابود کردیم .
سپس خریت ناجی به سواحل پارس فرار نمود  .در آنجا عده از ایرانیان به او پیوستند و کفر

ورزیدند .سپس یکی از خوارج به نام" ابومریم سعدی "که از شخصیتهای اصلی فتوحات ایران بود
در کردستان قیام کرد وی با گروهی  400نفری که  4نفر آنان عرب بودند و بقیه آنان ایرانی راهی
مدائن شدند  .مدائن را آنان فتح کردند و راهی کوفه شدند  .لشگری  700نفری به فرماندهی " شریح
ابن هانی "جهت سرکوب آنان بسیج شد لیکن خوارج که ایرانیان آن را تشکیل میدادند پیروز شدند و
شایع شد که شریح کشته شده است .
طبری مینوسید  :ابومریم و یارانش کشته شدند و اثری از آنان نماند.در سال  37هجری" سهل ابن
حنیف با شورش ایرانیان از آن شهر بیرون رانده شد  .سپس در کرمان و خوزستان شورشهای
مشابهی صورت گرفت.
به گفته طبری  :ایرانیان با خوارج همکاری نمودند و بر ضد لشگریان اعراب کوشیدند  .در سال 36
نیز اعراب به کلی از خراسان بیرون رانده شده بودند  .زیرا خراسان در کنترل ایرانیان باج گذار
قرار داشت.
طبری اضافه میکند " :جعده" به ابرشهر ( نیشابور) رسید و ایرانیان آنجا کافر شده بودند و از دادن
خراج خودداری می نمودند  .مردم نیشابور مقاومت کردند و سپاه اعراب بی نتیجه به کوفه بازگشت .
طبری مینویسد  :بعد از ناکام ماندن خراسان" خلید ابن قره یربوعی "روانه خراسان شد سپاه شهر ها
را محاصره کرد و بعد از مدتی شهر به تسلیم گشوده شد و قرارداد باجگذاری بسته شد بعد از آن
مردمان سیستان شوریدند و" امیر ابن احمر یشکری "که از قهرمانان عرب بود با شورش مردم از
شهر بیرون شد و از پرداخت باج سرباززدند .
بالذری مینویسد بدلیل آنکه فتوحات داخلی ایران زنان و دختران زیبا و ثروتهای بیشتری را نسیب
لشگریان اعراب مینمود بیشتر مایل به گشودن شهرهای ایران بودند.
طبری می نویسد  :سعید ابن عاص "لشگری راهی گرگان نمود .
مردم آنجا از راه صلح آمدند  .سپس  100هزار درهم خراج و گاه  200هزار درهم خراج به اعراب
میدادند  .لیکن قرارداد از طرف ایرانیان برهم خورد و آنان از دادن خراج به مدینه سرباز زدند و
کافر شدند  .یکی از شهرهای کرانه جنوب شرقی دریای خزر شهر "تمیشه" بود که به سختی با سپاه
اعراب نبرد کرد"  .سعید عاص "شهر را محاصره کرد و آنگاه که آذوقه شهر به اتمام رسید مردم از
گرسنگی زنهار ( امان ) خواستند  .به آن شرط که سپاه "سعید ابن عاص "مردمان شهر را نکشد .
لیکن بعد از
عقد قرار داد سعید تمام مردمان شهر را به جز یک نفر را در دره ای گرد آورد و تمام افراد شهر را
از لب تیغ گذراند .و گفت که من قسم خورده بودم جز یک تن نکشم...
بالذری مینوسید:
" اشعث ابن قیس "آذربایجان را فتح کرد و درب آن شهر را به روی سپاه اعراب گشود .
در زمان عثمان وی والی آذربایجان شد او شماری زیادی از خانواده های عرب را روانه آذربایجان
کرد تا در آنجا سکنی گزینند  .عشایر عرب از بصره و کوفه و شام راهی آذربایجان شدند  .به گفته
وی عده معدودی از عربان زمینهای عجمان را خریدند  .لیکن اکثر عربان برای مصادره کردن
زمینهای مجوسان با یکدیگر مسابقه نمودند  -یعنی هر گروهی هرچه میتوانست مصادره میکرد .
بدین صورت اموال و زمینهای ایرانیان یکی پس از دیگری به تاراج گذاشته شد.

نبرد خونین استخر و گور و سیستان
در سال  24ابوموسی اشعری روانه پارس شد .ولی مقاومتی گروهی از مردم بر ضد آنان آغاز شده
بود  .در سال  28او از ریاست بصره خلع شد و جوانی به نام عبدهللا جایگزین وی شد  .او بی
درنگ راهی خوزستان شد  .زیرا خوزستان چندین بار شوریده بود و او برای آرام کردن آنان روانه
آنجا شده بود  .در همین زمان او فردی به نام عبیدهللا ابن معمر را مامور لشگری کشی به استخر و
گور کرد .نیروهای ایرانی مبارزه در مقابل آنان ایستادگی کردند و سپاه عرب را در رامگرد شکست
داد و عبدهللا را به قتل رساند  .بعد از وی خود عبیدهللا عامر با سپاهی راهی استخر شد  .از آنجا که
نیروهای نظامی شهر با یکدیگر متحد شده بودند عامر نتوانست آنان را شکست دهد  .و مجبور به
عقب نشینی به گور کند  .مردمان گور درصدد مبارزه بر آمدن و بیش از یکسال به طور مداوم
استخر و گور در حال جنگ و جدل پراکنده بود  .ولی عربهای میدانستند که استخر شهر سلطنتی
ایران بوده و زمانی مقدس و دارای اشیای ارزشمندی است به همین دلیل دست از آن برنداشتند و
ادامه دادند  .سرانجام در سال  29ابتدا گور از پای در آمد و به کلی منهدم گشت و بعد از آن استخر و
سکنه آن به کشتار شدند .
بالذری مینویسد  :پس از فتح استخر همه مردمان شهر از لب تیغ گذشتند  .کسی جان سالم بدر نبرد.
بالذری میگوید  :عامر سوگند یادکرده بود بعد از اینهمه مدت مقابله ایرانیان استخر در برابر لشگر
اعراب پس از فتح آنان  -آنقدر از مردم آنجا خواهم کشت که جوی خون سرازیر شود.
بالذری کشته شدگان ایرانی را در گور حدود  40هزار تن تخمین زد  .او خبر از قتل عام بیش از
 100هزار تن ایرانی در استخر توسط عبدهللا عامر خبر میدهد  .او انتقامی دهشتناک و بیسابقه گرفته
بود  .عامر بعد از پارس راهی کرمان شد  .زیرا خبر از مکان یزذگرد یافته بود  .او لشگری به
فرماندهی مجاشع را راهی آنجا کرد.
بالذری مینویسد  :پس از کشتار مردم کرمان و جیرفت و سیرجان که دربرابر عربها ایستادگی کرده
بودند عده ای کثیر از ایرانیان از منطقه نقل مکان کردند و راهی سیستان شدنددر سال  30ربیع ابن
زیاد حارثی با لشگری راهی سیستان شد  .دهها و روستاهای سیستان یکی پس از دیگری با مقاومت
مردم از پای در آمد و آمار کشتگان بسیار گشت  .در جاهایی از سیستان شهر ها محاصره شدند و
مردمان از گرسنگی از پای در آمدند و تسلیم شدند .
بالذری از کشتار سیستان چنین حکایت میکند ربیع ابن زیاد که مردی بلند قامت و سیاه چهره و
خشک و چروکیده بود بعد از فتح سیستان قبل از آنکه مرزبان آن شهر را به حضور بپذیرد دیواری
قطور از اجساد ایرانی بنا نهاد که صف عظیمی را تشکیل داده بود  .وی در باالی این دیوار بر روی
اجساد ایرانیان نشست و بعد از آن مرزبان سیستان را فراخواند و قراردادی را در آن حالت منعقد
ساخت که مرزبان باید  1000دختر ایرانی را به همراه خراج سالیانه تحویل عربها دهد.
بعد از آن ایرانیان از قرارداد سرباز زدند و دوباره لشگری راهی سیستان شد و اینبار  2000هزار
غالم بچه و کنیز و مبلغ  2میلیون درهم اهدایی از ایرانیان گرفتند  .بعد از آن خراسان و نیشابور فتح
شد و خراجهای بسیار سنگینی منعقد گشت .در سال  32شخصی از خاندان کارن در خراسان پرچم
مبارزه و طغیان بر ضد اعراب را بلند کرد  .او با سپاهی که بالغ بر  40هزار تن بود و متشکل بود
از مردمان طبیس  -بادغیس  -هرات  -کهستان و گرگان .
بالذری مینویسد  :خاندان کارن با اعراب بنای جنگ نهاند و در شبیه خونی از طرف عبدهللا
خازم فرمانده آنان به قتل رسید و مردمانش به کلی کشتار شدند.

در حمله به سیستان؛ مردم مقاومت بسیار و اعراب مسلمان خشونت بسیار کردند بطوریکه ربیع ابن
زیاد (سردار عرب) برای ارعاب مردم و کاستن از شور مقاومت آنان دستور داد تا سدی بساختند از
آن کشتگان (یعنی اجساد کشته شدگان جنگ را روی هم انباشتند) و هم از آن کشتگان تکیه گاهها
ساختند؛ و ربیع ابن زیاد بر شد و بر آن نشست و قرار شد که هر سال از سیستان هزار هزار (یک
میلیون) درهم به امیر
المومنین دهند با هزار غالم بچه و کنیز( .کتاب تاریخ سیستان صفحه - ۸۰ ،۳۷کتاب تاریخ کامل
جلد 1صفحه )۳۰۷
در حمله اعراب به ری مردم شهر پایداری و مقاومت بسیار کردند ؛ بطوریکه مغیره (سردار عرب)
در این جنگ چشمش را از دست داد .مردم جنگیدند و پایمردی کردند ...و چندان از آنها کشته شدند
که کشتگان را با نی شماره کردند و غنیمتی که خدا از ری نصیب مسلمانان کرد همانند غنائم مدائن
بود(.کتاب تاریخ طبری؛ جلد پنجم صفحه )۱۹۷۵
در حمله به شاپور نیز مردم پایداری و مقاومت بسیار کردند بگونه ای که عبیدا (سردار عرب)
بسختی مجروح شد آنچنانکه بهنگام مرگ وصیت کرد تا به خونخواهی او؛ مردم شاپور را قتل عام
کنند؛ سپاهیان عرب نیز چنان کردند و بسیاری از مردم شهر را بکشتند( .کتاب فارسنامه ابن بلخی؛
صفحه - 116کتاب تاریخ طبری؛ جلد پنجم صفحه )2011
در حمله به الیس؛ جنگی سخت بین سپاهیان عرب و ایران در کنار رودی که بسبب همین جنگ
بعدها به «رود خون» معروف گردید در گرفت .در برابر مقاومت و پایداری سرسختانه ی
ایرانیان؛ خالد ابن ولید نذر کرد که اگر بر ایرانیان پیروز گردید «چندان از آنها بکشم که خونهاشان
را در رودشان روان کنم» و چون پارسیان مغلوب
شدند؛ بدستور خالد «گروه گروه از آنها را که به اسارت گرفته بودند؛ میآوردند و در رود گردن
میزدند »مغیرهگوید که «بر رود؛ آسیابها بود و سه روز پیاپی با آب خون آلود؛ قوت سپاه را که
هیجده هزار کس یا بیشتر بودند؛ آرد کردند ...
کشتگان (پارسیان) در الیس هفتاد هزار تن بود( .کتاب تاریخ طبری؛ جلد چهارم؛ صفحه -۱۴۹۱
کتاب تاریخ ده هزار ساله ایران؛ جلد دوم برگ ) 123
در شوشتر؛ مردم وقتی از تهاجم قریب الوقوع اعراب با خبر شدند؛ خارهای سه پهلوی آهنین بسیار
ساختند و در صحرا پاشیدند .چون قشون اسالم به آن حوالی رسیدند؛ خارها به دست و پای ایشان
بنشست؛ و مدتی در آنجا توقف کردند .پس از تصرف شوشتر؛
لشکر اعراب در شهر به قتل و غارت پرداختند و آنانی را که از پذیرفتن اسالم خودداری کرده بودند
گردن زدند(.کتاب الفتوح صفحه  – ۲۲۳کتاب تذکره شوشتر؛ صفحه)۱۶
در چالوس رویان؛ عبدهللا ابن حازم مامور خلیفهی اسالم به بهانه (دادرسی) و رسیدگی به شکایات
مردم؛ دستور داد تا آنان را در مکانهای متعددی جمع کردند و سپس مردم را یکیک به حضور
طلبیدند و مخفیانه گردن زدند بطوریکه در پایان آنروز هیچ کس زنده نماند  ...و دیهی چالوس را
آنچنان خراب کردند که تا سالها آباد نشد و امالک مردم را بزور میبردند( .کتاب تاریخ طبرستان
صفحه  - ۱۸۳کتاب تاریخ

رویان؛ صفحه )۶۹
در حمله به سرخس؛ اعراب مسلمان «همهی مردم شهر را بجز یک صد نفر؛ کشتند( .کتاب تاریخ
کامل؛ جلد سوم؛ صفحه 208و )303
در حمله به نیشابور؛ مردم امان خواستند که موافقت شد؛ اما مسلمانان چون از اهل شهر کینه داشتند؛
به قتل و غارت مردم پرداختند؛ بطوریکه «آنروز از وقت صبح تا نماز شام میکشتند و غارت
میکردند( .کتاب الفتوح؛ صفحه )282
در حملهی اعراب به گرگان؛ مردم با سپاهیان اسالم به سختی جنگیدند؛ بطوریکه سردار عرب
(سعید بن عاص )از وحشت؛ نماز خوف خواند .پس از مدتها پایداری و مقاومت؛ سرانجام مردم
گرگان امان خواستند و سعید ابن عاص به آنان «امان» داد و سوگند خورد «یک تن از مردم شهر را
نخواهد کشت» مردم گرگان تسلیم شدند؛ اما سعید
ابن عاص همه ی مردم را بقتل رسانید؛ بجز یک تن؛ و در توجیه پیمان شکنی خود گفت :
«من قسم خورده بودم که یک تن از مردم شهر را نکشم!  ..تعداد سپاهیان عرب در حمله به گرگان
هشتاد هزار تن بود( .کتاب تاریخ طبری جلد پنجم صفحه  - ۲۱۱۶کتاب تاریخ کامل؛ جلد سوم ؛
صفحه )۱۷۸
پس از فتح "استخر" (سالهای  30-28هجری) مردم آنجا سر به شورش برداشتند و حاکم عرب آنجا
را کشتند .اعراب مسلمان مجبور شدند برای بار دوم"استخر" را محاصره کنند .مقاومت و پایداری
ایرانیان آنچنان بود که فاتح "استخر( "عبدهللا بن عامر )را سخت نگران و خشمگین کرد بطوریکه
سوگند خورد که چندان بکشد از مردم "استخر" که خون براند .پس خون همگان مباح گردانید و چندان
کشتند خون نمیرفت تا آب گرم به خون ریختندپس برفت و عده کشته شدگان که نام بردار بودند "چهل
هزار کشته" بودند بیرون از مجهوالن (.کتاب فارسنامه ابن بلخی صفحه  --135کتاب تاریخ
کامل؛ جلد سوم صفحه )163
رامهرمز نیز پس از جنگی سخت به تصرف سپاهیان اسالم در آمد و فاتحان عرب؛ بسیاری از مردم
را کشتند و زنان و کودکان فراوانی را برده ساختند و مال و متاع هنگفتی بچنگ آوردند( .کتاب
الفتوح؛ صفحه ) 215
مردم کرمان نیز سالها در برابر اعراب مقاومت کردند تا سرانجام در زمان عثمان؛ حاکم کرمان با
پرداخت دو میلیون درهم و دو هزار غالم بچه و کنیز؛ بعنوان خراج ساالنه؛ با اعراب مهاجم صلح
کردند( .کتاب تاریخ یعقوبی صفحه - 62کتاب تاریخ طبری جلد پنجم صفحه  - 2118 ,2116کتاب
تاریخ کامل؛ جلد سوم صفحه )178,179
جنایات اعراب تنها به این شهرها ختم نشده است و اینها تنها گوشهای از تاراج میهنمان به دست
تازیان بود و آشکارا مقاومت ایرانیان در برابر آنان را ثابت میکند.در کتاب عقدالفرید چاپ قاهره-
جلد  ۲صفحه - ۵سخنی ازخسرو پرویز نقل شده که میگوید :اعراب را نه در کار دین هیچ خصلت
نیکو یافتم و نه در کار دنیا .

آنها را نه صاحب عزم و تدبیر دیدم و نه اهل قوت و قدرت .آنگاه گواه فرومایگی و پستی همت آنها
همین بس که آنها با جانوران گزنده و مرغان آواره در جای و مقام برابرند .فرزندان خود را از راه
بینوایی و نیازمندی میکشند و یکدیگر را بر اثر گرسنگی و درماندگی میخورند .از خوردنیها و
پوشیدنیها و لذتها و کامروانیهای این جهان یکسره بی بهره اند.

آیا در تاریخ بشر نظیر چنین جنایاتی را سراغ دارید ؟ آیا باز هم فکر می کنید که دشمنی ایرانیان با
اعراب نشانه بی فرهنگی ماست ؟ براستی شرم بر آن مزدوران و وطن فروشانی باد که با نشر
چرندیات و مزخرفات موهوم سعی در بی گناه نشان دادن اعراب مسلمان دارند و حتی از نسبت دادن
جنایات اعراب مسلمان به زرتشتیان هم دریغ نمی کنند!
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برخورد اعراب با زنان ایرانی/تجاوز اعراب به زنان ایرانی
همیشه گفته اند که حمله اعراب مسلمان به ایران برای گسترش اسالم بوده و رفتار اعراب با ایرانیان
بسیار دوستانه و انسانی بوده ! نه قتل کشتاری در کار بوده و نه خبری از به کنیزی گرفتن زنان و
دختران ایرانی و ازدواج اجباری با آنان ! عده ای از دیگر اندیشان هم بر این باور اند که اعراب
بدوی هرگز نمی توانسته اند با یکدیگر متحد شوند و امپراطوری بزرگی مانند ایران ساسانی را
شکست دهند و به همین دلیل حمله اعراب به ایران را به کلی رد می کنند که البته تا حدودی حق هم
دارند ! اما در این مقاله ثابت خواهم کرد که چه کسانی با چه اهدافی اعراب بیابانگرد را زیر یک
پرچم متحد و برای حمله به ایران آماده کردند  .زیرا خود اعراب به تنهایی حتی نمی توانستند به
مرزهای ایران نفوذ کنند چه رسد که ایران را فتح کنند و هزاران زن و دختر ایرانی را به کنیزی
بگیرند و با استناد به خود تاریخ نویسان عرب  ،هدف حمله اعراب به ایران و نوع رفتار اعراب
مسلمان مخصوصا با زنان و دختران ایرانی را به شما نشان خواهم داد که مشتی محکم است بر دهان
یاوه گویان و عرب پرستانی که از باورهای مذهبی ملت ایران برای خود سپر بال درست کرده اند.

اگر تمام آسمانها کاغذ شود و تمام دریاها مرکب ،و همه درختان قلم گردند نمی توانند جنایاتی که
اعراب بیابانگرد در حق ایرانیان مخصوصا زنان ایرانی مرتکب شدند را وصف کنند.

سندی تاریخی درباره شیوه حمله اعراب به ایران

در قرن اخیر یک پوست پاره درنواحی سلیمانیه به خط پهلوی که متن به زبان هورامی بسیار نزدیک
است بدست آمده است که درآن چند بیت شعر به صورت مرثیه نوشته شده است.
این اشعار براین داللت دارد که کردها و بویژه هورامیها درآغاز اسالم آیین زردشتی داشته اند و
اهورامزدا را پرستش نموده اند.
این اشعار حمله اعراب به خاک کردستان را به تصویر می کشد که شهرها و روستاها را تا نواحی
شهر زور ویران می کنند.
متن اشعار:
هورمزگان رمان آتران کژان …… .هوشان شاردوه گوره گورگان
زور کار ارب کردند خاپور …… .گنانی پاله هتا شاره زور
ژن و کینکان بدیل فشینا میرد …… آزاتلی ره روی هونیا

روشت زردشتره ماند بیکس …… بزیکانیکا هورمزد هیوجکس
معنی اشعار چنین است:
(1.هرمزگان) معابد ویران شدند ،آتش ها خاموش گشتند .بزرگ بزرگان خود را پنهان نمودند.
(هرمزگان به معنی معابد یا مساجد است ودرزبان هورامی به مسجد مزگی گفته می شود .و مسجد
معرب مزگد یا مزگت است که از مزدگه آمده یعنی هرمزدگه یا گد به معنی گدا که مقصود آن گداگاه
هرمزد و محتاجین به هرمزد است).
2.عرب ستمکار دهات وشهرها را تا شهرزور خاپور و ویران نمودند.
3.زنان ودختران را به اسیری گرفتند و دلیران به خون خود غلطیدند.
4.روش و آیین زردشت بیکس ماند و هرمزد به هیچ کس رحم نکرد.
این شعر که بر روی پوست آهو نوشته شده است در موزه ی سلیمانیه کردستان عراق نگهداری می
شود.
_________________________________________________________________
______

اکنون گفتار یکی از این تازی پرستان مدعی در مورد اعراب را بررسی میکنیم.

عالمه طهرانی :
((  ...اینها { باستان گرایان  ،نوشعبوی ها و نژادگرایان } اعراب را طوایفی وحشی قلمداد می کنند
که کتابخانه اسکندریه و ایران را سوزاندند و تمدن ها را برانداختند  .این گفتاری است که ابدا در
تاریخ سندی ندارد و شایعه ای محض است ! ))
صفحه  137کتاب (نورملکوت قرآن)

هشدار :تصاویر زیر و مطالب این مقاله برای افراد زیر  18سال ممنوع می باشد.

نخست باید دانست که هدف حمله اعراب مسلمان به ایران چه بوده است.

جنگ برای آب و غذا و کنیز گرفتن
شمس الدین ذهبى در سیر أعالم النبالء مىنویسد:لما کان یوم القادسیة ذهب المغیرة بن شعبة فی عشرة
إلى صاحب فارس فقال إنا قوم مجوس وإنا نکره قتلکم ألنکم تنجسون علینا أرضنا فقال إنا کنا نعبد
الحجارة حتى بعث هللا إلینا رسوال فاتبعناه ولم نجىء لطعام بل أمرنا بقتال عدونا فجئنا لنقتل مقاتلتکم
ونسبی ذراریکم وأما ما ذکرت من الطعام فما نجد ما نشبع منه فجئنا فوجدنا فی أرضکم طعاما کثیرا
وماء فال نبرح حتى یکون لنا ولکم فقال العلج صدق قال وأنت تفقأ عینک غدا ففقئت عینه بسهم.زمانى
که روز جنگ قادسیه شد مغیرة بن شعبة (فرمانده مسلمین) به طرف فرمانده سپاه فارس رفت ،فرمانده
سپاه فارس به او گفت :ما قومى مجوس هستیم و دوست نداریم با شما بجنگیم شما سرزمین ما را (با
آمدنتان) نجس کردهاید .مغیرة به اوگفت :ما قومى بودیم که سنگ مىپرستیدیم تا اینکه خداوند براى ما
پیامبرش را فرستاد و ما از ایشان تبعیت کردیم و آئین آن پیامبر را پذیرفتیم ،و براى غذا هم به
سرزمین شما نیامدیم؛ بلکه به ما دستور داده شده بود که با دشمنمان بجنگیم؛ پس به هدف جنگ با
شما و اسیر نمودن زنان و فرزندانتان به این دیار آمدیم؛ اما آنچه در مورد غذا گفتم :ما (در سرزمین
خودمان) چیزى نیافتیم که سیرمان کند ،وقتى به سرزمین شما آمدیم در این سرزمین آب و غذاى
فراوانى پیدا کردیم؛ بنابراین از اینجا نمىرویم تا اینکه این مواد غذایى بین ما و شما تقسیم شود .علج
گفت :راست مىگوید... .
سیر أعالم النبالء ،ج ،3ص 32مؤسسة الرسالة

برخورد اعراب با زنان ایرانی

برخورد اعراب با زنان ایرانی شامل (اسارت  ،بردگی جنسی و ازدواج اجباری مردان عرب با زنان
ایرانی اسیر شده بود) و در هر صورت اعراب زنان ایرانی اسیر شده را تا آخر عمر برای خود نگه
میداشتند و از آنها بهره کشی جنسی میکردند  ،اصال یکی از اصلی ترین هدف اعراب از حمله به
ایران به دست آوردن زنان زیبای ایرانی بود که خلیفه به مسلمانان وعده داده بود تا اعراب با شوق و
اشتیاق بیشتری با ایرانیان بجنگند.
اعراب حتی دختران کوچک و زنان جوان ( شوهر دار ) را مانند شمشیر و اسب و گاو و گوسفند و
 ...جزء غنایم به حساب میاوردنند و همچنین باید اضافه کنم ( قابل توجه کسانی که شعار زن در
غرب یک کاال میباشد سر میدهند ) که اعراب دختران ایرانی را کامال منصفانه مانند اموال بیت المال
بین خود تقسیم می کردند و مازاد بر آن و همچنین خیلی از آنها را بعد از سواستفاده خشن جنسی
(استفاده شرعی ) به دیگر تاجران و دیگر ممالک دنیا حتی به کشورهای آفریقای ( سودان  -تانزانیا -
مصر  -اتیوپی امروزی ) صادر می کردند ( فروختند) چون پس از آن حمله های دیگری که به
مناطق مختلف ایران کردند و قسمت های بیشتری از ایران را اشغال کردند و در نتیجه دختران و
زنان بیشتری از دیگر شهرهای ایران تصاحب کردند ببخشید به غنیمت گرفتنند!

تصویری از یک زن ایرانی  ،دیگر خودتان حسابش را بکنید که اعراب بیابانگرد با دیدن چنین
زنانی دست به چه اعمالی می زدند.

گزارشهای بسیاری موجود است که نشان می دهد اکثر مواقعی که ایرانی ها از اعراب شکست می
خوردند و شهرشان فتح می شد زن و فرزندانشان نیز به اسارت گرفته می شدند .و این اسیران را به
بازارهای برده فروشی می بردند  ،و به عنوان برده جنسی می فروختند که در بسیاری از مواقع
مردان عرب با کنیزان ایرانی خود ازدواج می کردند از جمله جنگ هایی که اعراب پس از پیروزی
زنان و دختران ایرانی را به اسرات گرفتند می توان به جنگ شوش  ،جنگ سیستان  ،جنگ رامهرمز
و گرگان و  ...اشاره کرد که مردم این شهرها پس از نبردهای خونین با متجاوزان عرب با نیرنگ
امان نامه تسلیم می شدند اما اعراب پس از ورود به شهر تمام مردان را گردن می زدند و زنان و
دختران و کودکان را به بردگی می گرفتند (.طبری ( )4:1517/ 1357بالذری( )160 :1364 ،ابن
اعثم کوفی )284 :1372 ،

اعراب در همه ی جنگهایی که پیروز می شدند و شهری را فتح می کردند  ،غالبا جنگجویان آن را
می کشتند و زن و فرزندانشان را اسیر می کردند  .اسرا هم جزء غنایم محسوب می شدند و بین
فاتحان تقسیم می شدند  .خمس غنایم هم برای خلیفه به مدینه فرستاده می شد .
طبری و ابن اعثم کوفی نقل کرده اند که (( :خالد در عین التمر گردن همه ی مردهای قلعه را زد و
هر چه زن و کودک در قلعه بود به اسیری گرفت و سپس خمس آن بیرون شد و به مدینه فرستاده و
باقی آنها را بین لشکریانش تقسیم کرد))

حتی گفته شده اولین اسیرانی که به مدینه برده شدند  ،اسرای عین التمر بودند .وقتی سپاه اسالم با
اسیران ایرانی وارد مدینه شدند مردم جشن گرفتند و شهر در شادی فرو رفت و اعراب با دیدن زنان
زیبای ایرانی به سرعت به بازارهای برده فروشی رفتند تا هر کدام صاحب یکی از این زنان و
دختران زیبا شوند .الزم به ذکر است که بسیاری ازطوایف عرب که هنوز مسلمان نشده بودند با دیدن
غنیمت های جنگی و زنان و دختران زیبای ایرانی  ،مسلمان می شدند تا در جنگ علیه کفار شرکت
کرده از مال و اموال و زنان زیبای کافران (ایرانیان) بهرمند شوند.

تصورش را بکنید زنی که شوهرش را جلوی چشمانش کشته اند و خودش را به اسارت گرفته اند و
حال یک مرد عرب میخواهد او را بخرد و به نکاح خود در بیاورد چه وضع وحشتناکی دارد و چه
ظلم هایی در حق این زنان بیچاره صورت گرفته است  .در چنین شرایطی ادامه زندگی برای این
زنان مانند یک کابوس وحشتناک بوده است.

گفته می شود زمانی که ایران به دست سپاه اسالم افتاد  ،اعراب دختر یزگرد سوم ((شهربانو)) را نیز
اسیر کردند و با اسیران دیگر وارد مدینه کردند.
مردم دسته دسته برای تماشای دختر پادشاه عجم می آمدند  ،شهربانو که زنی بسیار زیبا و نجیب بود
و زیبایی او دل مردان هوسران عرب را برده بود و اعراب برای به دست آوردن این زن ایرانی که
در نظر آنها حورالعین بهشتی وعده داده شده بود صف گرفته بودند تا این زن را بخرند و با او
ازدواج کنند  .که در نهایت گفته شده حسین بن علی امام دوم شیعیان با او ازدواج کرد.

برخورد اعراب با زنان ایرانی در اوایل فتح ایران بسیار وحشتناک تر بوده است  ،اعراب بیابانگردی
که حتی به حیوانات هم رحم نمی کردند و با آنها عمل جنسی انجام میدادند  ،وقتی یک زن ایرانی
اشراف زاده را اسیر میکردند مانند آدمخواران به جانش می افتادند و تا حد مرگ به او تجاوز
میکردند و گاهی پای این زنان به بازارهای برده فروشی هم نمی رسید!

عبدالحسین زرین کوب در کتاب دو قرن سکوت می نویسد :فاتحان ،گریختکان را پی گرفتند؛ کشتار
بیشمار و تاراج گیری باندازه ای بود که تنها سیصد هزار زن و دختر به بند کشیده شدند.شست هزار
تن از آنان به همراه نهصد بار شتری زر و سیم بابت خمس به دارالخالفه فرستاده شدند و در
بازارهای برده فروشی اسالمی به فروش رسیدند ؛ با زنان در بند به نوبت همخوابه شدند و فرزندان
پدر ناشناخته ی بسیار بر جای نهادند.

روایت دیگری از اخبار الطوال
در این نبرد (جلوال) سپاه اسالم بسیاری مردان را کشتند و زنان و کودکان بسیاری نیز به اسارت
گرفتند پس از چندی ماه که اسرا به مدینه رسیدند خلیفه زمان (عمر) دید زنان همه آبستن و حامله شده
اند ،علت را پرسید گفتند سربازان تمام زنان را متعه (صیغه) کرده بودند ،سپس (عمر) مکرر می
گفت که از فرزندان این زنان به خداوند پناه می برم و (گفت) زین پس دیگر این فعل (متعه) در
ممالک اسالمی جایز نمی باشد (اخبار الطوال ،ص )123

در طول حمله اعراب به ایران از این دست اتفاقات بسیار افتاده و جالب اینجاست که در ایران این
حوادث را به شدت سانسور کرده و مطالب را تحریف می کنند ! و می گویند در هر جنگی از این
اتفاقات رخ میدهد و اگر هم اعراب زنان ایرانی را به اسارت گرفته باشند امری کامال طبیعیست که
در هر جنگی رخ میدهد ! در صورتی که شواهد نشان میدهد اصال هدف حمله اعراب به ایران برای
سیر کردن شکم و به دست آوردن کنیز بوده است  ،و این دقیقا یعنی تجاوز ! هرکس این جنایات را
توجیه یا انکار می کند  ،یا از این اعمال راضی است یا به دنبال فرصتی میگردد برای تکرار آن!
اعراب در زمان فتوحات تعداد بیشماری از زنان زیباروی ایرانی را به عنوان کنیز خود (و نه اسیر
جنگی) به بردگی گرفتند نه به دلیل اینکه بخواهند آنها را مسلمان کنند بلکه این زنان را به عنوان برده
جنسی نگه میداشتند و یا در بازارهای برده فروشی میفروختند.

یکی از پیامدهای اسارت زنان ایرانی توسط اعراب  ،ازدواج اجباری مردان عرب با زنان ایرانی بود
که بسیار اتفاق می افتاد خصوصا اگر آن زن توانایی آوردن فرزند داشت  ،پس از شکست سربازان
ایرانی در جنگ جلوال زنان آنها صیغه اعراب شدند تا برای اربابان مسلمان خود فرزند به دنیا
بیاورند (چوکسی)28 :1381،

حتی در برخی مواقع اعراب مسلمان در ازای گرفتن زنان ایرانی و غالم بچه با اهالی شهر پیمان
صلح می بستند ! (همان)40:
روایات بسیاری موجود است که نشان می دهد مردان عرب به شدت شیفته زیبایی زنان ایرانی بودند
و هرگاه از زنی خوششان می آمده ،بعد از به اسارت گرفتنش  ،با او ازدواج می کردند.

همان طور که گفته شد یکی از اصلی ترین اهداف اعراب از حمله به ایران به کنیزی گرفتن زنان
زیبای ایرانی و ازدواج با آنان بود بطوری که اعراب در اکثر مواقع زنان اسیری را که از غنایم سهم
آنها می شدند را نمی فروختند بلکه آنها را به زوجیت خود در می آوردند و تا آخر عمر از این زنان
بهره کشی جنسی می کردند  ،اشتیاق اعراب برای دست یافتن به زنان ایرانی چنان بود که حتی اگر
در میدان جنگ هم با زنی روبرو می شدند در همان میدان جنگ او رو میگرفتند و به او تجاوز
میکردند و سپس با خود میبردند  .چنانکه از محقق بن شعلبه نقل شده است (( :من در جلوال به

لشکرگاه ایرانیان رفتم و در خیمه ای داخل شدم  ،دختری را مانند ماه دیدم که بر تختی خفته است،
چون مرا دید هراسان شد  ،او را گرفتم و نزد عمرو بن مالک بردم و از او خواستم تا این دختر را به
من بدهد و او نیز پذیرفت))
(دینوری)163 ،1366 ،

یا قعقاع می گوید (( :وارد خندق شدم و به خیمه ای رفتم که لوازم در آن بود  ،درون خیمه زنی را
دیدم چون غزال به زیبایی خورشید او را با جامه هایش گرفتم  ،جامه هایش را در آوردم و دوباره
چندان کوشیدم تا از آن من شد و از او صاحب فرزند شدم))
(طبری)1833-1831 /5 :1357 ،

قعقاع همچنین در جنگ جلوال اسیرانی گرفت و پیش هاشم فرستاد  ،آنها را با غنایم تقسیم کردند و به
زنی گرفته شدند و این زنان برای اربابان مسلمانان فرزند آوردند.

ازدواج اعراب با زنان ایرانی شامل زنان اهل کتاب نیز می شد  ،به طوری که این مسئله باعث
عمر شد و دستور داد که اعراب زنان اهل کتاب را طالق دهند  .گفته می شود که نگرانی
نگرانی ُ
خلیفه از آن رو بود که زنان ایرانی اعراب را از زنان عرب باز خواهند داشت ! زیرا مردان عرب
به شدت به زنان زیبا و نجیب ایرانی عالقه پیدا کرده بودند و دیگر توجهی به زنان مسلمان عرب هم
نژاد خود نمی کردند.
(طبری )1764 /5 :1357

طبری همچنین در جای دیگر نقل می کند که ((:جابر گوید :با سعد در قادسیه بودیم و زنان اهل کتاب
را به زنی گرفتیم چون تعداد زنان ایرانی که مسلمان شده بودند کم بود و چون بازگشتیم بعضی ها
طالقشان دادند و بعضی ها نگه داشتند))
(همان)1765 :

آری باید بخاطر باالهایی که اعراب بر سر نیاکان ما آوردند خون گریست  .چنان که پیروز نهاوندی
که در جنگ های قبل توسط اعراب اسیر شده بود وقتی اسیران ایرانی ای که به مدینه می آوردند را
می دید بر سر هر کدام از آنها دست نوازش می کشید و می گریست و می گفت:
عمر جگرم را خورد

اعراب در حمله به سرزمین ایران جنایاتی کردند که در کل تاریخ بشری نظیر ندارد!

تاریخ بخارا در مورد رفتار اعراب با ایرانیان اینگونه می نویسد
بیکند شهری بود از سغد  .سغد مرکز تجاری بین المللی در شرق ایران در زمان ساسانیان بود و
شهری بسیار زیبا و ثروتمند  .اندربیکند" مردی بود که دو دختر با جمال ( زیبا ) داشت  .ورقا ابن
نصر " فرمانده سپاه اعراب هر دو دختر را از خانه بیرون کشید  .مرد ایرانی گفت  :در میان این
شهر بزرگ چرا دختران مرا میبری ؟ ورقا پاسخی نداد  .مرد بجست و کاردی بر وی بزد  .ورقا
زخمی شد ولی کشته نشد  .چون خبر به قتیبه رسید  .گفته شد که همه شهر "حرب" هستند  .در نتیجه
شهر به کلی منهدم گشت  .مردان قادر به جنگ قتل عام گشتند و اموال شهر به تصرف در آمد  .سپس
کشتار سمرقند و خوارزم شد  .بعد از آن گرگان به محاصره "یزید مهلب" در آمد  .طبری مینویسد او
به مناسبت این مبارزه طوالنی ایرانیان طبرستان با اعراب و کشتن عده زیادی از مسلمانان در آنجا
آنقدر از مردمان آنها خواهد کشت که خونشان به جریان بیافتد و آسیاب ها بگردش درافتد و با خون
آنها گندم و نان بپزند  .محاصره بعد از  7ماه به پایان رسید .یزید مهلب هزاران نفر را در دره ای
برد و همگان را قتل عام نمود  .ولی خونشان به جریان نیافتاد  .لیکن دستور داد آب را به خونها
ببندند تا جریان بیافتد و اعراب با خون ایرانیان دستکم دو بار آسیاب گردانیدند و گندم آرد کردند و
نانش را خوردند .یک بار در الیس به فرماندهی خالد پسر ولید که از محمد لقب سیفهللا گرفته بود.
یک بار در گرگان به فرماندهی یزید بن مهلب.
در حمله به الیس؛ جنگی سخت بین سپاهیان عرب و ایران در کنار رودی که بسبب همین جنگ بعدها
به «رود خون» معروف گردید در گرفت .در برابر مقاومت و پایداری سرسختانه ی ایرانیان؛ خالد
ابن ولید نذر کرد که اگر بر ایرانیان پیروز گردید «چندان از آنها بکشم که خونهاشان را در رودشان
روان کنم» و چون پارسیان مغلوب شدند؛ بدستور خالد «گروه گروه از آنها را که به اسارت گرفته
بودند؛ میآوردند و در رود گردن میزدند» مغیره گوید که «بر رود؛ آسیابها بود و سه روز پیاپی با
آب خون آلود؛ قوت سپاه را که هیجده هزار کس یا بیشتر بودند؛ آرد کردند  ...کشتگان (پارسیان) در
الیس هفتاد هزار تن بود.
(کتاب تاریخ طبری؛ جلد چهارم؛ صفحه  -۱۴۹۱کتاب تاریخ ده هزار ساله ایران؛ جلد دوم برگ
)123

بالذری از کشتار سیستان چنین حکایت میکند ربیع ابن زیاد که مردی بلند قامت و سیاه چهره و
خشک و چروکیده بود بعد از فتح سیستان قبل از آنکه مرزبان آن شهر را به حضور بپذیرد دیواری
قطور از اجساد ایرانی بنا نهاد که صف عظیمی را تشکیل داده بود  .وی در باالی این دیوار بر روی
اجساد ایرانیان نشست و بعد از آن مرزبان سیستان را فراخواند و قراردادی را در آن حالت منعقد
ساخت که مرزبان باید هزار جوان ایرانی را به همراه خراج سالیانه تحویل عربها دهد .بعد از آن
ایرانیان از قرارداد سرباز زدند و دوباره لشگری راهی سیستان شد و اینبار  2000هزار جوان اسیر
و مبلغ  2میلیون درهم اهدایی از ایرانیان گرفتند  .بعد از آن خراسان و نیشابور فتح سد و خراجهای
بسیار سنگینی منعقد گشت .در سال  32شخصی از خاندان کارن در خراسان پرچم مبارزه و طغیان
بر ضد اعراب را بلند کرد  .او با سپاهی که بالغ بر  40هزار تن بود و متشکل بود از مردمان طبیس
 بادغیس  -هرات  -کهستان و گرگان  .بالذری مینویسد  :خاندان کارن با اعراب بنای جنگ نهاند ودر شبیخونی از طرف عبدهللا خازم فرمانده آنان به قتل رسید و مردمانش به کلی کشتار شدند.

در حمله به سیستان؛ مردم مقاومت بسیار و اعراب مسلمان خشونت بسیار کردند بطوریکه ربیع ابن
زیاد (سردار عرب) برای ارعاب مردم و کاستن از شور مقاومت آنان دستور داد تا صدری بساختند
از آن کشتگان (یعنی اجساد کشته شدگان جنگ را روی هم انباشتند) و هم از آن کشتگان تکیه گاهها
ساختند؛ و ربیع ابن زیاد بر شد و بر آن نشست و قرار شد که هر سال از سیستان هزار هزار (یک
میلیون) درهم به امیر المومنین دهند با هزار غالم بچه و کنیز( .کتاب تاریخ سیستان صفحه- ۸۰ ،۳۷
کتاب تاریخ کامل جلد 1صفحه )۳۰۷
حقیقت این است که نژاد انسان ها یکسان نیست و عده ای به خشونت و کشتار و غارت و تجاوز و
تصاحب زنان و فرزندان دیگران تمایل دارند و این رفتار آنان در ژنتیک آنها ریشه دارد و ربطی به
دین و تربیت خانوادگی و موقعیت جغرافیایی ندارد  .آنها همواره در طول تاریخ اینگونه زندگی کرده
اند و با ظهور اسالم زیر یک پرچم متحد شدند و فجایعی را به بار آوردند که تاریخ از گفتنش شرم
دارد!

به عالوه اعراب پسر بچه های ایرانی ای که اسیر گرفته بودند را اخته می کردند و از آنها به عنوان
غالم استفاده میکردند.
امروزه هم در بسیاری از کشورهای عربی قاچاق انسان رواج دارد.

تصویر زیر یک شیخ عرب همراه با غالم بچه اش را نشان می دهد
فقط تصویر کنید که  1400سال پیش با کودکان ایرانی چه رفتاری داشته اند.

و این فجایع تنها مربوط به زمانی بود که تازه پای اعراب به ایران باز شده بود ! دیگر خودتان
تصورش را بکنید که دو قرن تمام این جانوران آدمخوار چه بالهایی که بر سر ایرانیان نیاوردند!
فقط به یک مورد اشاره می کنم
مسعودی در مروج الذهب در مورد حجاج بن یوسف ثقفی ،حکمران عراق ،نقل می کند(( :وقتی که
حجاج در سال  95ه ق و در  54سالگی ُمرد  ،شمار کسانی را که وی به کشتن داد بجز لشکریانش
که در جنگها کشته شده اند را صدبیست هزار دانسته اند ! هنگامی که ُمرد در زندان های وی پنجاه
هزار مرد و سی هزار زن ایرانی بود که علیه اعراب قیام کرده بودند و شش هزار تن از آن زنان
سرتا پا برهنه بودند و مرد و زن را در یک زندان بند کرده بود .در تابستان هیچ سایبانی ایشان را از
آفتاب و در زمستان از باران و سرما حفظ نمی کرد))

(مسعودی)38:

جالب است که عده ای که یقینا حاصل تجاوز همین اعراب هستند می گویند که اعراب هم در حمله به
ایران کشته داده اند!!!
بنگرید که یک ملت تا چه حد می تواند در جهل و جنون غرق شود که از متجاوزین به خاک و
ناموس خود دفاع کند و برای آنها مظلوم نمایی!!!
در نظر این افراد ایرانیان حتی نباید با آن عربی که برای تجاوز به زنان و دخترانشان آمده مبارزه
می کردند !!! در واقع کسانی که چنین حرف هایی را می زنند دارند به حرام زاده بودن و عرب زاده
بودن خود افتخار می کنند.

سند علمی و غیر قابل انکار از تجاوز اعراب به زنان ایرانی
جهت اطالع بیشتر خوانندگان این مقاله برای اولین بار موضوعی را برای شما روشن میکنم که شاید
تا کنون کسی در مورد آن سخن نگفته  ،مدرک غیر قابل انکار تجاوز اعراب به زنان ایرانی ،
اعرابی اند که دارای پوست سفید  ،چشمان رنگی و موی روشن هستند اینها در واقع حاصل کنیزهای
آریایی نژاد ایرانی هستند که اعراب سیاه پوست از آنها صاحب فرزند شدند  ،و مخصوصا در قسمت
هایی از عراق میتوان اعرابی با چنین ویژگی های ظاهری را یافت  ،همان طور که میدانید زمان
حمله اعراب نه تنها خوزستان بلکه عراق هم بخشی از خاک ایران بوده و مردمانش از نژاد آریایی
بوده اند  .در مورد لبنان و سوریه هم دقیقا همین موضوع صادق است زیرا مردم این سرزمین ها هم
عرب نبوده اند  .در خوزستان هم امروز معدودی طوایف عرب هستند که دارای ویژگی های ذکر
شده می باشند اینها هم حاصل تجاوز و ازدواج اعراب با زنان آریایی نژاد ایرانی اند  .اما در کل
همگی خود را عرب اصــــــیل می پندارند و از همان الگوی اجدادی خود یعنی توحش و تازیگری
پیروی می کنند  .مگر معدودی که خود میدانند عرب زبانند و خودشان هم با اعراب مشکل دارند ،
آنها نیز مانند من و شما هستند.

نتیجه

حال در می یابید که هدف اعراب از حمله به ایران نه گسترش دین اسالم بلکه سیر کردن شکم گرسنه
شان و به کنیزی گرفتن زنان زیبای ایرانی بوده است و منظور اعراب از  72حورالعینی که در
بهشت به مسلمانان داده می شود همین زنان ایرانی بودند که مانند خورشید درخشنده بودند  ،در واقع
یهودیان این ترفند را به کار گرفتند تا اعراب وحشی و شهوت پرست را متحد کرده و به آنها روحیه
بدهند و یک نبرد دو سر برد برای آنها طراحی کنند تا هرگز دست از غارت و چپاول ایران و ایرانی
بر ندارند.

(یا ایران را فتح می کنند و به گنج های خسروان و زنان ایرانی دست می یابند یا در راه اسالم کشته
می شوند و در بهشت  72زن ایرانی نصیبشان می شود)

با همه اینها گیریم که موبدان زرتشتی در دوره ساسانیان ظالم و جنایت کار بودند آیا این دلیل می شود
که رفتار اعراب مسلمان با زنان ایرانی را توجیه و انکار کنیم ؟!

آیا فکر می کنید که تمام این فجایع دروغ است؟ اگر چنین فکر می کنید  ،کمی در مورد جنایاتی که
شیخ خزعل در حق مردم غیر عرب خوزستان انجام داد تحقیق کنید  ،در آن زمان هم اعراب ایرانی
نمای خوزستان دقیقا همین بالها را بر سر لرها و فارس های خوزستان می آوردند و زنان بسیاری را
دزدیدند  .به راستی به کسانی که جنایات وحشتناک اعراب در حمله به ایران را پنهان یا انکار می
کنند چه باید گفت ؟ مطالب باال تنها ذره ای ناچیز از جنایات اعراب در حق ایرانیان و مخصوصا

زنان ایرانی بود  ،مطالب از این دست بسیار است اما به همین ها اکتفا میکنم چرا که میدانم بسیاری
از مردم ایران بیگانه پرست هستند و با خواندن همین مطالب هم بنده را به نژاد پرستی متهم می کنند
حال آنکه معنای کلمه نژاد پرستی را هم به درستی نمی دانند (نژاد پرستی یعنی پرستاری از نژاد
مانند میهن پرستی که یعنی پرستاری از میهن) ! این جماعت تهی مغز تنها شعارهای رسانه های
جهودان را مانند گوسفند تکرار می کنند ! بدون آنکه ذره ای به آن فکر کنند!

آیا میدانید کشورهای عربی هنوز هم روز قادسیه را جشن میگیرند ؟

در تمامی کشورهای عربی عیدی وجود دارد به نام شب لیله که اعراب پس از عید فطر برگذار می
کنند در این شب سالگرد پیروزی بر ایرانیان و تجاوز به زنان ایرانی را جشن میگیرند و همه ساله
دخترانی را از ایران می ربایند تا در شب لیله به آنها تجاوز کنند و روز شکست ایرانیان و تجاوز به
زنان و دختران ایرانی رو جشن بگیرند آنها حتی از نام قادیسه برای تیم های ورزشی خود استفاده
میکنند.....
این جشن همزمان با ورود اعراب به ایران اغاز شد و اعراب پس از نبرد قادسیه در بسیاری از
شهرها به دختران ایرانی تجاوز کردن از کودک۷ساله تا دختران جوان بعد از این اعراب هر سال
بعد از عید فطر در صحرا چادر میزدن و دختران سالم و زیبای ایرانی رو می دزدیدند و مورد
تجاوز قرار میدادند این عید هنوز هم در کشور های عربی برگذار می شود!

کردها می
بالیی که اعراب مسلمان  1400سال پیش بر سر ایرانیان آوردند اکنون داعش بر سر ُ
آورد.
تصویر حراج زنان ایزدی در قفس

تصویر حراج یک دختر کُرد ایزدی توسط اعراب

چه کسانی با چه اهدافی اعراب بیابانگرد را زیر یک پرچم متحد کردند ؟

یهودیان که می دانستند برای نابودی آریاییان ایران باید اصالت نژادی و فرهنگی آنان را نابود کنند ،
با متحد کردن اعراب زیر یک پرچم و تشکیل امت اسالمی با آرمان ویرانگر جهاد آنها را برای حمله
به ایران آماده کردند تا با تجاوز اعراب به زنان ایرانی یک نسل دورگه به وجود بیاورند که در ظاهر
شبیه ایرانیانند و زبان ایرانیان را بلدند اما در باطن ایرانی نیستند ! و هدفشان نابودی ایران و فرهنگ
ایرانی و جایگزین کردن خرافات و بیگانه پرستی و ترساندن مردم از عذاب های الهی در صورت
عدم اطاعت از آنهاست!
و نکته بسیار مهم این است که زمان حمله اعراب به ایران یهودیان نفوذی در ایران راه را برای
اعراب باز می کردند و متاسفانه گاهی خود ایرانیان هم بخاطر منافع شخصی خود خیانت می کردند .
مثال در شوشتر اعراب پس از حمله های متعدد نتوانسته بودند به شهر نفوذ کنند تا اینکه شخصی
تاجار (به گمان بنده یهودی یا یهودی زاده) از ترس جان و مالش از در مخفی شهر خارج می شود و
در ازای امان نامه راه مخفی ورود به شهر را به اعراب نشان می دهد ! و...

فردوسی بزرگ در شاهنامه در وصف اوضاع ایران پس از حمله اعراب آورده است:
دریغ این سر و تاج و این مهر و داد  ///که خواهد شد این تخت شاهی بباد
چو با تخت منبر برابر کنند  ///همه نام بوبکر و عمر کنند
ز پیمان بگردند وز راستی  ///گرامی شود کژی و کاستی
پیاده شود مردم جنگجوی  ///سوار آنک الف آرد و گفت وگوی
از ایران وز ترک وز تازیان ///نژادی پدید آید اندر میان
نه دهقان نه ترک و نه تازی بود  ///سخنها به کردار بازی بود

آیا وصف این چنین دقیقا شاهنامه از اوضاع کنونی ایران شگفت انگیز نیست ؟

امروز هم یهودیان دقیقا با همین الگوریتم به سراغ اروپا رفته اند.
رسانه های تحت فرمان جهودان صبح تا شب در حال متهم کردن سفید پوستان به نژاد پرستی و
فاشیسم و تبلیغ اختالط نژادی هستند و با شعارهایی مانند برابری و  ...هر گونه جریانات ملی گرایانه
ای که از طرف سفید پوستان باشد چه در ایران چه در اروپا و آمریکا را زیر بمباران و موجی از
حمالت قرار می دهند .جالب است که خود یهودیان هر ساله جشن ایرانی کشی پوریم را جشن می
گیرند اما کسی آنها را متهم نمی کند ! (حال این که واقعه پوریم حقیقت دارد یا نه بحث دیگریست
شواهد نشان می دهد که قبر استر فاحشه و مردخای به زمان صفویه می رسد پس به احتمال زیاد
داستان پوریم را یهودیان بعد از اینکه داریوش پوست یهودیانی که به نام اقوامی ایرانی میخواستند
ایران را تجزیه کنند کند از خود ساخته اند تا بگویند یهودیان همیشه بر دشمنان خود پیروز می شوند !
خالصه مهم این است که یهودیان به آن واقعه ایرانی کشی باور دارند و هر سال آن را جشن میگیرند
که این خود میزان دشمنی یهودیان با ایرانیان را نشان میدهد)
اینقدر ساده لوح و احمق نباشید که فکر کنید چون یک خیابان در اسرائیل به نام کوروش وجود دارد
پس یهودیان عاشق ایرانیان هستند خیر  ،آنان کوروش را نوکر خود می دانند و برای همین گاهی از
او نام می برند  .یادآوری میکنم که تمام فیلم های ضد ایرانی هالیوود را همین یهودیان حرام زاده
ساخته اند تا ایرانیان را در چشم مردم جهان مشتی سیاه پوست وحشی بی فرهنگ نشان دهند.

و اعراب هم هر ساله قادسیه و سال روز تجاوز به زنان ایرانی را جشن میگیرند اما کسی به این
موضوع واکنشی نشان نمی دهد  .آنها حتی نام قادسیه را روی تیم های ورزشی خود میگذارند ! اما
کافیست شخصی در ایران یا اروپا از جنایات و وحشی گری های اعراب  ،ترک ها  ،افغان ها یا
یهودی ها صحبتی بکند یا مثال هولوکاست را زیر سوال ببرد خواهید دید که رسانه ها چنان بالیی سر
آن شخص می آورند که از متولد شدن خویش پشیمان می شود!

آیا فکر می کنید صاحبان شبکه های ماهواره ای که انواع برنامه های رنگارنگ را به زبان فارسی
پخش می کنند عاشق چشم و ابروی شما هستند ؟!
پاسخ روشن است  ،خیـــــــــــر  ،آنها در میان این برنامه های رنگارنگ رقص و آواز و اخباری
های سانسور شده در ایران و فیلم های  ...مطالبی را که میخواهند به طور غیر مستقیم در ذهن شما
فرو می کنند مطالبی مانند ( نژاد پرست بودن ایرانیان و مظلوم نمایی برای افغان ها و اعراب ،
جعلی نشان دادن تاریخ ایران  ،انکار نژاد آریایی و تمسخر ملی گرایان  ،جنایات کار نشان دادن
هیتلر و نازی ها  ،از بین بردن فرهنگ اصیل ایرانی  ،رواج فساد اخالقی و  )...کمی مغزتان را باز
کنید و لطفا گوسفند نباشید این جمله دقیقا اینجا به کار می آید.

بنگرید به تبلیغات ضد بشری جهت تحریک اعراب و سیاه پوستان برای یورش به اروپا و تجاوز به
زنان سفید پوست اروپایی  .شاید با دیدن این عکس بهتر تصویر کنید که  1400سال پیش در ذهن
بیمار گونه اعراب چه می گذشته است.

الزم به ذکر است داستان هایی که در مورد آزادی معدودی از ایرانیان توسط امامان نقل می شود
همگی ساخته خود ایرانیان بوده است تا این شخصیت ها را طرفدار ایرانیان جلوه بدهند و به اسم این
شخصیت ها میان مسلمانان نفوذ کنند و انتقام خود را از اعراب بگیرند.

در آخر هشدار به هموطنان خوزستانی  ،اصفهانی و خراسانی لطفا فریب جریانات عرب پرستانه

مذهبی را نخورید و بیش از این پای اعراب را به ایران باز نکنید زیرا این توحشگری اعراب ریشه
در ژنتیک آنها دارد و ازدواج زنان ایرانی با مردان عرب باعث ایجاد نسلی بی هویت و چندش آورد
خوا هد شد که ایران را به نابودی خواهند کشید .اگر هم که تاجرید و به هر شکلی شیفته پول اعراب
هستید دست خانوادتان را بگیرید و بروید میان همان عرب ها زندگی کنید  ،بترسید از روزی که
مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست!
شوربختانه اعراب مهاجم میراث شوم و ماندگاری از عقاید ضد آریایی (ضد خرد) و باورهای
سامیخود یعنی (زندگی برای رفع نیازهای مربوط به شکم و زیر شکم) را برای ایرانیان بر جای
گذاشتند که ماحصل آن فالکت فعلی اقتصادی و اجتماعی و عدم آزادی و تمام شوربختی های
فرهنگی است ! و متاسفانه جمعیت قابل توجهی از ایرانیان شرطی شده ی تعصبی به این باورهای
زشت و مضر  ،هاله تقدس داده اند ! و اینها همه و همه از مضرات وحشتناک اختالط نژادی و
فرهنگی است  .که با نقشه یهودیان بین المللی بزودی اروپا و کل دنیا را نیز در بر خواهد گرفت ! و
تنها ایران آریایی می تواند جلوی این تنفر افسار گسیخته مقاومت کند به شرط بازیابی فرهنگی و
اصالح نژادی  ،تصمیم با شماست.

نوشته شده توسط آخرین آریایی
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حمله اعراب به ایران بخش دوم

در واپسین سالهای شاهنشاهی ساسانی اوضاع کشور آشفته گردید  .به طوری که بعد از پادشاهی
انوشیروان دادگر هرمزد بر تخت نشست و بعد از او خسرو پرویز که این دوره ها به نام دوره های
شکوه و جالل ایرانیان نام گرفته است.ولی بعد از آنها در مدت کمتر از  6سال در حدود  6پادشاه بر
تخت نشستند و اوضاع کشور رو به هرج و مرج میرفت  .در سال  12هجری یزدگرد سوم در یک
کودتا نظامی توسط افسری به نام رستم فرخزاد بر تخت نشست تا شاید ایران به نظم گذتشه خود
بازگردد  .ولی یزدگرد جوانی میهن پرست ولی بی تجربه بود که برای پادشاهی لیاقت کافی نداشت .
سلطنت او هیچ تاثیری در مرتب کردن اوضاع اجتماعی آن زمان نداشت و ایران به مرز فروپاشی و
یا شاید بتوان گفت دور جدیدی از شاهنشاهی که افسران پارتی برای آن مبارزه میکردند قرار داشت
.زیرا افسران پارتی در داخل با ارتش یزدگرد مقابله میکردند تا در یک کودتای نظامی به سلسله
ساسانیان خاتمه دهند و سلسله جدیدی از پارتیان را روی کار بیاورند  .با تمام این تواصیف در سال
 11هجری ابوبکر در مدینه به جای پیامبر نشست و جنگهای خونین را آغاز کرد که با نام "رده"
معروف گردید  .او همه قبایل مدینه را متحد کرد و همه را در زیر یک پرچم در آورد  .خیزشی
بزرگی در عربستان آغاز شده بود تا مرزهای عراق و ایران را از آن خود کنند  .زیرا عربستان از
صحراهای سوزان و گرم و غیر قابل زندگی تشکیل میشد و آنان در آرزوی دست یافتن به مکانهایی
سرسبز و آب و علف دار بودند  .بخت از ساسانیان برگشته بود و کشور در آستانه تحولی نو و
شاهنشاهی جدیدی قرار داشت در سال  12هجری "مثی ابن حارثه " به فکر افتاد تا حمایت مدینه را
جلب کند و و با ابوبکر مذاکره نماید  .او اوضاع آشفته ایران را تشریح کرد و از او خواست تا نیرو
در اختیارش گذارد تا به جنوب فرات حمله کند و به نام گسترش اسالم غنایم بسیاری را کسب نماید .
به گفته طبری  :عربهای از شوکت و قدرت ایرانیان خبر داشتند و میدانستند که آنان ملتهایی هستند که

جهان را به زیر سلطه خود در آورده اند  .به همین جهت در فکر حمله به ایران نبودند و تنها قصد
تصرف شهرهایی از عراق منجمله حیره را کردند  .در سال  12هجری "خالدبن ولید" رهسپار حیره
شد و از تمام قبایل درخواست کمک نمود  .او در این جنگهای رشادتهایی از خود نشان داد که نام وی
را سیف هللا گذاشتند ( شمشیر هللا )  .به گفته طبری  :در میان راه به حیره دهستان های بساری برای
ایجاد رعب و و حشت به آتش کشیده شد و آنان را ویران نمودند  .بعد از ورود به حیره مردم شهر
توان مبارزه را در خود ندیدند و قراردادی فی مابین آنان منعقد شد تا سالیانه  190هزار درهم به
مدینه باج پرداخت کنند خالد ابن ولید پس از پیروزی "حیره" و فتح آن شهر به فکر تصرف "مناطق
آرامی نشین" عراق افتاد  .مردمان آنجا مسیحیان ایرانی بودند که با آرامش زندگی میکردند  .وی
لشگر بزرگی را روانه آنجا نمود  .افسر ارشد شهر برای آنکه حاضر به تسلیم نگردید و حاضر به
فرار هم نشده بود تصمیم به زنجیر کردن خود و سربازانش کرد  .که این نبرد بعد ها به " ذات
السالسل " مشهور گردید " .طبری" مینوسد خالد پس از کشتن سربازان دربند که در حدود  700نفر
بودند  -زنجیر آنان را به عنوان غنیمت برداشت و افسر مافوق را گردن زد  .وزن زنجیرها "هزار
رطل" گزارش شد که در حدود  450کیلوگرم بوده است  .این جنگ در شهر کاظمه در شمال کویت
واقع بود که در آن زمان زیر مجموعه امپراتوری ایران بوده است  .این نخسین بار در تاریخ بشریت
بود که زنان و مردان ایرانی توسط عربان قتل عام می شدند.

در سال  ۶۳۶میالدی اعراب مسلمان به ایران حمله کردند .بسیاری از ما از جنایت اعراب کم و بیش
شنیده ایم .کیست نداند تازیان با ما چه کردند .اما از اسناد و جزئیات این وقایع بی خبریم .این فقر
آگاهی تا آنجا پیش رفته است که متاسفانه عدهای نیز بر این گمان هستند که ایرانیان با آغوش باز به
استقبال اعراب شتافتند و اسالم را پذیرفتند .در آن دوران وحشتناک ،نپذیرفتن اسالم به معنی از دست
رفتن جان و مال و ناموس بوداسناد جنایات اعراب در دهها کتاب معتبر بیان شده است که آن را غیر
ب شبهجزیر ٔه عربستان در طی گشودن پیاپی شهرهای ایران قساوتی در خور
قابل انکار میکند .اعرا ِ
شهرت تاریخیشان بروز دادند .سوزاندن شهر ،آتش زدن کتب ،برکندن درختان ،کشتار مردان و برده
گرفتن زنان و کودکان و فروش آنان در بازارهای عربستان از جمله این جنایت بود .بارها کار بدانجا
رسانیدند که مردان اسیر را میکشتند تا جوی خون برانند.ایرانیان در جنگ جلوالء و جنگ نهاوند از
خود مقاومت درخشانی نشان دادند .اعراب مسلمان در این جنگ سفاکی و خشونت بسیار .در این
جنگ تعداد فراوانی از زنان و کودکان ایرانی به اسارت رفتند و از اموال و غنیمتها؛ چندان نصیب
اعراب مسلمان گردید که در هیچ کتابی اندازه ی آن ذکر نشده است .عبدالحسین زرین کوب در کتاب
دو قرن سکوت مینویسد :فاتحان ،گریختکان را پی گرفتند؛ کشتار بیشمار و تاراج گیری باندازه ای
بود که تنها سیصد هزار زن و دختر به بند کشیده شدند .شست هزار تن از آنان به همراه نهصد بار
شتری زر و سیم بابت خمس به دارالخالفه فرستاده شدند و در بازارهای برده فروشی اسالمی به
فروش رسیدند؛ با زنان دربند به نوبت همخوابه شدند و فرزندان پدر ناشناختهی بسیار بر جای
نهادند.پس از تسلط اعراب نیز ایرانیان هرگز دست از مقاومت در برابر آنان بر نداشتند .درطول
سالهای اشغال در همه شهرها و والیات ایران؛ اعراب مسلمان با مقاومتهای سخت مردم روبرو
شدند .در اکثر شهرها؛ پایداری و مقاومت ایرانیان بیرحمانه سرکوب گردید که به موارد ذیل میتوان
اشاره کرد:
فتح بحرین ایران و وادار کردن آنان به دادن خراج
در سال  13هجری ابوبکر فوت میکند و مشاورش عمرابن خطاب با وصیت ابوبکر و آرای مردم
خلیفه مسلمانان می گردد جنایاتی که عمر در تاریخ ثبت نمود برای بشریت تعجب انگیز بود  .عمر
در سال  13هجری در ماه رمضان راهی فرات جنوبی شد .ولی بخت یار او نبود زیرا سپهساالر
ایران به نام بهمن جازویه لشگری بزرگ برای مقابله با وی آماده ساخت  .در این نبرد بیش از 4000
عرب کشته شد و فرماندهان و سربازان عربها به بیابانهای گریختند  .در همین حین ایران مشغول
درگیری های داخلی بود زیرا افسری به نام فیروزان با هواداران خود مشغول نبرد با رستم فرخزاد
بود  .بهمن جازویه با کمک مهران به یاری رستم شتافتند تا از کودتای داخلی فیروزان که از پارتیان
بود خودداری کنند  .طبری ذکر میکند  :پارتیان بر ضد رستم و پارسی ها بر ضد فیرزوان نبرد
میکردند عمر با "جریر ابن عبدهللا" قراردادی منعقد ساخت تا هر چه زمین در جنوب عراق است و
وی بتواند آنان را فتح کند یک چهارمش به تملک خود او و افراد قبیله اش در خواهد آمد و بقیه آن به
مدینه تعلق دارد  .این وعده عمر قبایلی مانند ( اشعر  -همدان  -نخع  -کنده سکون  -جز اینها ) را
ترقیب کرد تا به سپاه اسالم در جنوب عراق بپوندند و یکی شوند  .در نتیجه در سال  15هجری
لشگری عظیم وارد جنوب عراق شد و در نتیجه آبادیها ویران شد و زمینهای کشاورزی با خاک
یکسان شدند
نبرد خونین ایرانیان در قادسیه

رستم در حدود چهار ماه در منطقه بالش آباد در پادگان آن شهر که بعدها سابط نام گرفت اردو زد تا
مبادا لشگر عربها نزدیک پایتخت ایران در تیسفون گردند  .رستم از اوضاع ایران به خوبی آگاه بود
زیرا خودش شاه را به سلطنت رسانده بود تا کشور به مرز فروپاشی نیافتد و خوب میدانست که
درگیری های داخلی و کودتاهای چند تن از افسران پارتی و اوضاع کشور مانع از یکپارچگی ارتش
ایران میشود.
رستم مذاکره با یزدگرد نمود تا شاهنشاه ایران را در خطر عربها قرار دهد  .ولی یزدگرد که در فکر
شکوه و جالل گذشته ایران بود و از اوضاع خراب ایران اطالعی نداشت و از طرفی روحیه ملی و
وطن پرستانه اش اجازه این را به او نمیداد که با عربها از در مذاکره در آید فرمان حمله را صارد
نمود او چندین بار به عربها کمک نموده و آنان را از قحطی بیرون آورده بود و همیشه از آنان در
برابر کشورهای متجاوز محافظت نموده  .لیکن هرگز تصور نمی کرد روزی آنان قصد تجاوز به
امپراتوری ایران را داشته باشند  .بنابراین رستم را وادار به جنگ نمود  .ولی باز رستم چندین تن از
فرماندهان عرب را دعوت به ایران کرد تا گفتگو کنند  .ولی هیچ نتیجه ای در بر نداشت بالذری
مینویسد  :که " بص بهری " هزار درهم پول و یک طیلسان به خالد داد و تعهد کرد در تمام امور با
لشگر عرب باشد و ضد ایران وارد جنگ شود و افرادش به عنوان جاسوسان مدینه وارد ایران شوند
 .سپس ابوبکر نامه ای به وی داد و وعده کارگزاری خلیفه مسلمانان را به او داد رستم فرخزاد در
محرم سال  16هجری با سپاهی  60هزار نفری از فرات عبور کرد و در کنار شعبه ای از فرات
اردو زد  .به گفته طبری رستم چنیدن مذاکره با فرماندهان عرب کرد ولی آنان تنها سه راه را برای
او گذاشتند  :یا مسلمان شوند  -یا بجنگند و کشته شوند  -یا حاضر به دادن خراج گردند  .طبری اذعان
دارد که بعد از این پیشنهادات رستم با فرماندهان ارتش و شاهنشاه گفتگو نمود  .ولی هیچ کدام حاضر

به باج دادن به عربها نشدند " .طبری" رستم را پس از این گفتگو همیشه برای ایران در حال گریه
مینامد .او میدانست که این نبرد آخرین جنگ او خواهد بود و ایران به دست عربها فتح خواهد شد .
رستم از رود حیره عبور کرد و دربرابر لشگر عربها صف آرایی نمود  .در این هنگام به گفته
بالذری طوفانی سخت و گرد و غبار بزرگی در بیابانهای شمالی به راه افتاد که طوفان در جهت چشم
لشگر ایرانیان بود و موافق جهت لشگر عرب  .رستم پس از دیدن این منظره گفت  :بنگرید که امروز
روز جنگ است و باد هم به کمک عربان آمده است و از روبرو بر ما میوزد  .فریادهای لشگر عرب
از دور به گوش میرسده است  .به گفته طبری در نبرد قادسیه  33قبیله عرب با لشگر سعد ابی وقاص
همراهی نمودند  .عرب چیزی برای از دست دادن نداشت  .او آمده بود تا یا به سرزمینهای پر نعمت
ایران دست پیدا کند و یا در راه خدا کشته شود  .جنگ آغاز شد و روز نخست ایرانیان  500تن از
عربان را کشتند  .بیشترین کشته شدگان از قبیله بنی سعد بود  .روز دوم ایرانیان بر عربها چیره شدند
و بیش از  2000تن از آنان کشته شدند  .در این نبرد  4تن از سرداران بزرگ ایران به نامهای
پیروزان  -بندوان  -بهمن جازویه  -بزرگمهر همدانی کشته شدند  .روز سوم نیز همین گونه بود و
عربها دست به شگردی نطامی زدند و چشم فیلهای سپاه را کور کردند و آنان به حالت رمیده شدند و
تعداد کثیری از ایرانیان در زیر دست و پای فیالن کشته شدند  .روز چهارم نبرد تا پاسی از شب
ادامه داشت پس از فرارسیدن شب ایرانیان به اردگاه های خویش بازگشتند و سالحها را بر زمین
نهادند و استراحت کردند  .چند ساعت پس از این استراحت شبیخون بزرگی از لشگر عرب به سوی
ایرانیان وارد شد و نبرد خونینی در شب هنگام شروع گشت و عده کثیری از ایرانیان و عربها کشته
شدند  .در همین شب به گفته طبری رستم توسط یک عرب سر بریده شد و شالوده ارتش ایران با
کشته شدن رستم فرخزاد از هم پاشیده شد و به ترتیب فرماندهان به قتل رسیدند.
با کشته شدن رستم سپاه ایران به حالت متزلزل در آمد و خود شاهنشاه یزدگرد در راس ارتش قرار
گرفت و آماده مقابله با مسلمانان در برابر هجوم آنان به پایتخت گشت  .به گفته طبری جنوب عراق
بعد از فتح مسلمانان ویران و روستاها و شهرهای آنجا دچار قحطی شد و در سال  17هجری بخش
زیادی از مردم آنجا از گرسنگی تلف شدند  .وبا و بیماریهای مرگبار روانه آنجا شد حدود  9ماه از
رخداد قادسیه سعد ابی وقاص چندین لشگر روانه ماورای فرات کرد  .در این هنگام یزدگرد در
منطقه بابل عراق بر کرانه فرات مستقر شده بود تا سد راه لشگر مسلمانان از ورود به پایتخت ایران
شود  .مهران  -هرمزان  -نخویرگان که از سرداران ایران بودن وی را یاری دادند فیروزان حدود 9
ماه پس از قادسیه از سعد ابی وقاص شکست خورد و لشگرش کشته شدند و بابل به تصرف سعد در
آمد  .این فتح مسلمانان را نزدیک به تیسفون کرد و خطر حمله جدی شد " .هرمزان" برای جمع
آوری لشگری از مردم راهی اهواز گشت " .فیروزان" به همین قصد راهی نهاوند شد " .شهریار
درکوتی" به نزدیکی تیسفون رفت و در انجا مستقر شد " .نخویرگان" در غرب تیسفون در ناحیه
شرقی بابل مستقر شد " .فرخان و پیهومان" هر کدام در نواحی از جنوب غرب تیسفون مستقر شدند .
ولی باز این لشگر آرایی ها ایرانی ها در برابر عربهای جنگجو و قبایل متعدد عربستان ناچیز بود و
از طرفی دیگر کشور در مرحله بحران قرار داشت  .به گفته طبری شمار لشگر عرب بیش از 100
هزار مرد جنگجو بوده است  .لشگر ایران بعد از مقاومت هایی شکسته شد و عربان تیسفون را
محاصره کردند  .در نتیجه یزدگرد از ناحیه غرب پایتخت به شرق تیسفون منتقل شد  .شهر تیسفون
یکی از آبادترین  -پررونق ترین  -زیباترین و متمدن ترین شهرهای خاورمیانه بود  .ثروتهای 1200
سال شاهنشاهی ایران در آنجا اندوخته شده بود  .مجسمه های طالی پادشاهان گذشته  -مجمسه طالی
حیوانان  -تاج های شاهنشاهی نوشیروان و خسروپرویز  -جامهای زرین چندین هزار ساله و  . . .از
طرف دیگر خبر این منابع ایران به گوش مردمان عربستان رسید و به گفته تاریخ نویسان عرب بیش
از نیم میلیون نفر برای بدست آوردن این جواهرات و طالها روانه تیسفون شدند  .مدافعان ایرانی بیش

از دو ماه مقاومت نمودند  .در همین حین هیئتی از ایران جهت صلح و پیشنهاد دادن جنوب عراق
راهی لشگر عربان شد  .ولی مسلمانان آن را رد کردند و محاصره شهر را ادامه دادند  .در نتیجه
مردمان از گرسنگی گربگان و سگان شهر را خوردند و به تدریج از روی ناچاری شهر را تخلیه
کردند تیسفون غربی در سال  19سقوط کرد  .چند ماه بعد کل پایتخت به تصرف عربها در آمد .
طبری در این گزارش مینویسد  :مسلمانان مهاجم در شهر به کافورهای بسیاری برخوردند و به خیال
آنکه آنها نمک هستند کافورها را در غدا ریخته ولی بعد از طعم تلخ کافور متوجه شدند که نمک
نیست  .آنان کافورهای بسیاری را به یک تاجر دادند و از او در قبال آنهمه کافور یک پیراهن گرفتند
.طبری ذکر میکند  :عده زیادی از مسلمانان وقتی جامهای طال را در کاخ دیدند رنگ سفید نقره را به
رنگ زرد طال ترجیح دادن و فریاد میزدند  -چه کسی حاضر است که جامهای زرد را با جامهای
سفید عوض نماید  . .بالذری درباره فتح شهر ابله مینویسد  :جنگجویان مسلمان در شهر با کلوچه
های ایرانی برخوردند که به آنان گفته شده بود این کلوچه های باعث فربه شدن انسان میشود  .سپس
آنان تعدادی از این کلوچه ها را خوردند و به بازوان خود نگریستند و پرسیدند پس چرا هیچ تفاوتی
حاصل نشد ؟؟؟؟ طبری گنجینه ایران در تیسفون را بالغ بر  865میلیون درهم تخمین زده است که در
تاریخ بشریت یکی از بی سابقه ترین اموال حکومتی بوده است  .وی میگوید  -بعد از آنکه خمس این
مبلغ برای خلیفه جدا شد  -بقیه جواهرات و گنجینه پادشاهان گذشته ایران بین  60هزار جنگچوی
مسلمان تقسیم شد و به هر کدام از آنان  12هزار درهم رسید  .یکی دیگر از فجایع تاریخ ایران پاره
شده فرش بهرستان بود این فرش که در  900متر مربع (  60ذرع در  60ذرع ) از ابریشم و زمرد
و جواهرات بافته شده بود نمونه ای از هنر و عظمت ایران بود و شاهان را در شکارگاه و بزمهای
ساالنه و باغهای وسیع نشان میداد  .مسلمانان فرش بهارستان را روانه مدینه نمودند تا خلیفه از آن
بهره برد  .عمر با دیدن این هنر شگفت تاریخی بر آن شد تا آنرا تکه تکه کنند وبین مسلمین تقسیم
کنند .یکی دیگر از افتخارات تاریخ ایران درفش ملی کاویانی بود که از زمان اردشیر بابکان تا آن
روز دست به دست چرخیده بود و هر پادشاهی به آن جواهری نصب مینموده و در تمام جنگهای به
عنوان پرچم ایران حمل میشده زیرا آنرا یادگار فتح کاوه آهنگر و درفش چرمی او علیه ضحاک
میدانستد  .مسعودی مینویسد  :درفش از پوست پلنگ ساخته شده بود و نگینهای یاقوت و مروارید و
جواهرات سلطنتی به آن آویزان بوده مسعودی قیمت درفش کاویانی را بالغ بر دو میلیون و دویست
هزار درهم تخمین زده است مسعودی اذعان میکند که درفش اصلی در خزانه ملی نگهداری میشده و
درفشی مشابه در جنگهای برده میشده است  .به گفته وی عربها اورنگ سلطنتی خسرو پرویز و
دیگر اشیایی که از طال ساخته شده بودند مانند مجسمه سر پادشاهان گذشته را ذوب کردند و از آن
شمش طال گرفتند !! "سعد" که مرد زیرکی بود از دیدن آنهمه جالل و جبروت یکه خورد و تصمیم بر
آن گرفت که در آنجا بماند و سپاهیان دیگری را روانه جنگ با ایرانیان کند تا خود از آنهمه بزرگی و
عظمت و زنان زیبای روی ایرانی که به اسارت در آمده بودند بهره گیرد  .که بعدها برادرش چندین
بار به این کار او اعتراض نمود.
نبرد خونین جلوال  -تکریت و خانقین
به گفته طبری سپاه اعراب  80بار به شهر جلوال حمله کرد  .زیرا نیروزهای ایرانی به مقابله
برخواسته بودند  .اما فرمانده ایرانیان شخصی به نام خرزاد خرهرمزد ( پسر عموی رستم ) بود که تا
آخرین دم جنگید  .به دلیل طوالنی شدن جنگ نیروهای اعراب چنیدن ماه در نزدیکی جلوال منتظر
ماندند  .در همین اثنا چنیدن لشگر به شمار عربها اضافه شد  .آنان شروع به آتش کشیدن مزارع و
روستاهای اطراف کردند تا رعب و وحشت در دل مردمان شهر جلوال ایجاد شود  .به گفته طبری
مهران جان سالم بدر برد ولی در جنگ دیگری کشته شد  .ولی فیروز از دیگر مبارزان ایرانی خود

را به شادفیروز رساند تا لشگری برای مبارزه مهیا کند  .جلوال به رسم دیرینه عرب تاراج شد و
غنائم بسیاری بدست آمد  .به طوری که به هر مسلمان  9000درهم رسید  ( .طبری ) خمس گاوها و
گوسفندان شهر که به مدینه فرستاده شد بالغ بر  6میلیون درهم شد  .ایران به دلیل آنکه  8قرن در مقام
امپراتوری منطقه قرار داشت و قبل از آن بزرگترین کشور آسیا به حساب می آمده دارای ثروتهای
بیکرانی بود که به دست اعراب افتاد  .پس از سقوط پایتخت یزدگرد پادگان شادفیروز را بدست
"خسروشنوم" سپرد و خود با سپاهی راهی ری شد تا لشگری از مناطق اطراف جمع آوری
وبازگردد..خوزستان از سال  17زیر یورش اعراب قرار گرفت  .مهمترین قبیله تارجگر "عرب بنی"
تمیم نام داشت " .هرمزان" از خاندان قدیمی خوزستان بودند  .او لشگری را مهیا ساخت تا جلوی
ارتش عرب را بگیرد  .پس از رسیدن سپاه اعراب به "بازار خوزی ها" آنجا را تاراج نمودند و
هرمزان در مناطق اطراف شکست خورد و حاضر به تسلیم شد  .طبق قراردادی که منعقد شد مناطق
"مهرگان کدک" و "هرمزاردشیر" در دست وی باقی ماند و او والی شهر شد و او یکی از باجگذاران
مدینه شد  .ولی قرارداد صلح چند ماهی دوام نیافت وهرمزان دست به شورش زد  .دوباره لشگری
عازم شهر شد برای بار دوم قرارداد منعقد شد  .ولی باز هم دوام نیافت و هرمزان مجبور به عقب
نشینی به شوشتر شد .به گفته طبری بیش از  80حمله به شوشتر برای نابودی هرمزان صورت گرفت
.وی با هوادارانی که داشت به درون دژی قرار گرفت و مبارزه کرد  .اعراب دژ را محاصره کردند
ولی او حاضر به تسلیم نشد  .در نهایت وی مجبور به درخواست امان نامه داد  .او را بسته شده به
مدینه بردند وی اولین سرداری بود که زنده تحویل خلیفه مسلمانان میشد  .در نتیجه عمر به وی گفت
که یا اسالم بیاورد و یا کشته شود  .وی با پذیرفتن اسالم جان خود را حفظ کرد  .عمر برای او خانه
ای تهیه کرد و مقرری  2000درهم در سال تائین کرد  .بعدها که عمر ابن خطاب امیرالمومنین توسط
ایرانیان ترور شد معلوم گشت هرمزان یکی از تهیه کنندگان این ترور بوده است هرمزان بعدها توسط
عبیدهللا پسر عمر کشته شد  .از اموال شوشتر به هر سوار  3000درهم رسید و هر پیاده  1000درهم
 .سال  21هجری
نبرد خونین نهاوند  -ری  -دماوند  -اهواز با لشگراعراب
به گفته طبری در نبرد نهاوند به فرماندهی فیروزان سپهساالر دلیر ایران به قدری از ایرانیان کشته
شد که زمین از خونها لغزنده شد و اسبان لیز خوردند و الشه ها در شهر فراوان در سال  21هجری .
در سال  22هجری به گفته طبری ری به دست نعیم ابن مقرن تاراج شد و ثروتهایی که از ری به
دست مسلمانان افتاد دست کمی از فتح کاخ سفید تیسفون پایتخت امپراتوری ایران در بغداد نداشت .
که پس از فتح ری مقرر شد این شهر  500هزار درهم در سال به کوفه باج دهد  .پس از ری نوبت
به دماوند رسید و فرماندار شهر که "مهست مغان مردانشاه" بود راهی جز تسلیم نداشت مقرر شد
ساالنه مبلغ  200هزار درهم باج به کوفه پرداخت نماید
فتح گناوه
در مدارک عربی از این شهر به نام "توج" یاد شده است و طبری از زبان یکی از کشتارگران عرب
چنین می نویسد  :تالش برای تصرف شهر مدت زیادی به طول انجامید ولی سرانجام ایرانیان شکست
یافتند و کشتار زیادی از آنان در شهر شد و تمامی اموال آنان تاراج گردید طوایف دیگری که در
اطراف سواحل جنوی خلیج فارس بودند و دین شان مسیحی بود تسلیم شدند و حاضر به پرداخت
خراج گردیدند  .ولی فرمانده ارتش شهر که شخصی به نام " شهرک" بود حاضر به تسلیم نشد و در
نتیجه در "ریشهر" اردو زد و آماده نبرد با مسلمانان عرب شد و در نبرد سختی که میان آنان روی
داد وی کشته شد و اطرافیان اش به قتل رسیدند  .بالذری مینویسد  :مبارزه به طول انجامید ولی در

نهایت ایرانیان و شهرک کشته شدند و شهر به دست عربهای مسلمان فتح شد و غنایم زیادی را بدست
آوردند  .بعد از آن "فسا و داراب" بدست لشگر مسلمانان تصرف شد  .طبری در باره قصد حمله
عربها به شهر "مک کران" ( واقع در سیستان و بلوچشستان امروزی ) میگوید  :عمر درباره این
شهر از فرمانده لشگرش پرسید  :این شهر چگونه است ؟ وی گفت  -دشتی است کوهستانی  -آبش گل
آلود  -میوه اش کهور  -مردمانش قهرمان  -خیرش ناچیز  -شرش دراز و فراوانیش انداک  .عمر
گفت تا زمانی که مردم از من اطاعت میکنند لشگری به چنین جایی نخواهم فرستاد  .لیکن عمر کثیف
و پر از کشتار "عمر بن خطاب" کفاف نداد و او به دست ایرانیان ترور شد و به هالکت رسید  .پس
از وی عثمان به خالفت رسید و او  1.5سال لشگر کشی به ایران را به تعویق انداخت.
بالذری تاریخ نگار مشهور عرب در باره مقاومت ایرانیان در برابر مسلمانان در سالهای  16تا 23
هجری این چنین مینویسد
عتبه ابن غزوان " به شهر ابله حمله کرد و با مردمانش جنگید و شهر را با کشتار و قوه قهریه
تصرف کرد  .سپس به سوی فرات رفت ( شهرکی در نزدیکی کوفه ) که مقابلش فرمانده ایران بود به
نام "مجاشع ابن مسعود سلمی " که به دستور شاهنشاه ایران والی آن شهر شده بود زیرا شاهنشاه ایران
از خود مردمان همان شهر ها والی یا فرماندار انتخاب میکرد " .عتبه ابن غزوان" با وی با جنگ
وارد شد و پس از جنگ خونین پیروز بیرون آمد و شهر با قوه قهریه گشوده شدسپس به "مذار" در
بین کوفه و بصره لشگر کشید  .مرزبان آنجا که ایرانی بود با مردمان شهر مقاومت نمودند و جنگیدند
ولی شکست خوردند و تمام کسانی را که با وی بودند بوسیله "عتبه" فرمانده مسلمانان گردن زده شدند
 .سپس "عتبه" فرمانده عرب به سوی "دشتمیشان" لشگر کشید  .مردم آن شهر برای مبارزه آماده
شدند و در صدد حمله آمدند  .عتبه تصمیم گرفت به آنان شبیخون بزند  .زیرا که شبیخون سبب
مرعوب شدن و کشتنشان می گردد .بعد از آن عتبه با مردمان شهر فرات وارد نبرد شد .همسر عتبه
در جنگ حضور داشت و فریاد میزد اگر پیرزو نشوید شما را به خودمان راه نخواهیم داد  .پس از
نبرد با ایرانیان شهر فتح شد و غنایم جنگی نصیب لشگریان عرب شد در این جنگ تنها کسی که
سواد خواندن و نوشتن داشت زیاد ( ابن سمیه ) بود که وی جوانی کاکلی بود و مامور صورت
برداری از اموال مردمان شهر بود  .وی روزی دو درهم حقوق دریافت میکرد .در آن زمان عتبه -
"مغیره بن شعبه" جانشین وی در بصره بود  ( .عراق جزوی از کشور ایران به حساب می آمده
است) پیمان صلح به زودی بین "دهکان میسان" و مسلمانان عرب نقض شد و ایرانیان مسیحی آنجا از
در مبارزه برخواستند  .مغیره بن شعبه به مسیحیان حمله ور شد و دهدار آنجا را به قتل رساند
زمینهایشان را مصادره کرد و گزارش کشتار آن شهر را برای عمر فرستاد  .عمر فرمان والی شهر
را برای مغیره صادر کرد و او والی بصره شد و چندین سال در این مقام بود تا زمانی که موضوع
زنای او با زن شوهر داری فاش شد .مغیره فرماندار بصره شد و بعد از آن به آبادی موسوم به "بازار
اهواز" حمله برد و فرماندار انجا را ( دهکان بیرواز ) مجبور به صلح نمود  .ولی صلح بعد از مدتی
توسط ایرانیان نقض شد و جنگ شروع گشت  .ابوموسا اشعری که بعد از او فرماندار بصره شده بود
راه وی را ادامه داد و بازار اهواز و نهرتیری ( تیره رود ) را با جنگ شکست داد و آنجا را فتح
نمود  .در نتیجه روستا پس از روستا و رودی پس از رود گشوده شد و عجمان ( ایرانی ها ) از برابر
آنان گریختند و مسلمانان زمینهایشان را گرفتند و از مجوسان ( زرتشتیان ) خراج گرفتند و یا به
اسالم گرویدند و یا مبارزه کردند و کشته گردیدند.
بالذری در باره نحوه برخورد با اسیران ایرانی مینوسید
در یکی از جنگها در نواحی خوارزم عربان شمار بسیار زیادی اسیر گرفتند  .زمستان و سرما بود .
در راه بازگشت رختهای ایرانیان از آنان گرفته و کنده شد .عده کثیری از اسیران از سرما و یخ تلف

شدندپس از تمام فتوحات تنها گیالن و مازندران که طبرستان نامیده میشد در زمان معاویه تن به
باجگذاری نداد و شورشی شدند و کفر می وزریدند  .بالذری درباره آنان میگوید " :جمیع اهل
طبرستان حرب بودند"  .در یکی از لشگر کشی اعراب مسلمان به طبرستان به رهبری "هبیره
شیبانی"  10هزار جنگجوی مسلمان راهی آنجا شدند  .ولی دیلمان راه را در نواحی کوهستانی بر
روی لشگر اعراب بست  .جنگ درگرفت و  10هزار نفر لشگریان اعراب کشته شدند به صورتی که
حتی یک نفر هم نتوانست به کوفه و شام برگردد  .تاریخ نویسان عرب از این واقعه به عنوان یکی از
فجیع ترین جنگهای اسالم نام میبردند و مینویسند  :مسلمانان کثیری در نبرد با مردمان طبرستان به
شهادت رسیدند .در سال  78هجری که "عبدالملک" اختیار مطلق در امور ایران و عراق را به
"حجاج ابن یوسف ثقفی" داد  .وی "عبیدهللا ابن ابی بکره" را به حاکمیت سیستان گذاشت و "مهلب ابی
صفره" را به حاکمیت خراسان گماشت " .عبیدال"له به دستور "حالج" به کابلستان لشگر کشید ولی
کابلشاه او را در دره های قندهار به دام انداخت و محاصره نمود کابلشاه از او درخواست  500هزار
درهم خسارت جنگی برای شروع کننده جنگ نمود و همچنین تعهد دهند دیگر به ملک آنان تجاوز
نکنند  .لیکن سپاه عرب نپذیرفت و جنگ آغاز شد  .اکثر سپاه اعراب کشته شدند و خود عبیدهللا
مجبور به فرار شد که در راه بیابان از پای در آمد و همگان کشته شدند  .حجاج برای جبران این
فاجعه برای سپاه خدا مجبور به لشگر کشی بزرگی با  40هزار تن از شیعیان کوفه و بصره شد .
فرمانده این لشگر "عبدالرحمان پسر محمد ابن اشعث" بود  .او با سپاهش وارد کابلستان شد و پس از
فتوحاتی از در صلح با آنان در آمد و به گفتگو پرداخت  .لیکن حجاج از این کار او به خشم آمد و او
را سرزنش نمود  .سپس جنگی میان هردو درگرفت که در حدود  3سال در عراق به طول انجامید .
و هزاران کشته برجای گذاشت  .سرانجام "عبدالرحمان" شکست خورد و به کابلستان فرار کد .
کابلشاه وی را گرفت و تسلیم حجاج نمود و پاداش 1میلیون درهمی دریافت کرد و همیچنین حجاج
متعهد شد که سپاه اعراب وارد کابلستان نشود و باعث کشته شدن افراد آنجا نگردد .سپس حجاج بنای
امپراتوری عرب پایه گذاشت و مرزهای این امپراتوری را سامان داد  .او سیستم مالیاتی کشورش را
که از ایرانیان گرفته میشد را مرتب نمود  .بیت المال را که از غنایم جنگی ایرانیان به دست آمده بود
را بین عربها تقسیم کرد  .حجاج در سال  78هجری سیستم اداری کشور را به گفته بالذری از
زرتشتیان پارسی گرفت و در آنجا اجرا کرد
تاریخ بخارا در مورد رفتار اعراب با ایرانیان اینگونه می نویسد
بیکند شهری بود از سغد  .سغد مرکز تجاری بین المللی در شرق ایران در زمان ساسانیان بود و
شهری بسیار زیبا و ثروتمند  .اندربیکند" مردی بود که وی را دو دختر با جمال ( زیبا ) داشت
 .ورقا ابن نصر " فرمانده سپاه اعراب هر دو دختر را از خانه بیرون کشید  .مرد ایرانی گفت  :در
میان این شهر بزرگ چرا دختران مرا میبری ؟ ورقا پاسخی نداد  .مرد بجست و کاردی بر وی بزد .
ورقا زخمی شد ولی کشته نشد  .چون خبر به قتیبه رسید  .گفته شد که همه شهر "حرب" هستند  .در
نتیجه شهر به کلی منهدم گشت  .مردان قادر به جنگ قتل عام گشتند و اموال شهر به تصرف در آمد
 .سپس کشتار سمرقند و خوارزم شد  .بعد از آن گرگان به محاصره "یزید مهلب" در آمد  .طبری
مینویسد او به مناسبت این مبارزه طوالنی ایرانیان طبرستان با اعراب و کشتن عده زیادی از
مسلمانان در آنجا آنقدر از مردمان آنها خواهد کشت که خونشان به جریان بیافتد و آسیاب ها بگردش
درافتد و با خون آنها گندم و نان بپزند  .محاصره بعد از  7ماه به پایان رسید .یزید مهلب  1000نفر
را در دره ای برد و همگان را قتل عام نمود  .ولی خونشان به جریان نیافتاد  .لیکن دستور داد آب را
به خونها ببندند تا جریان بیافتد گزارش این نبرد حاکی از آن است که  14000هزار ترک در شبه
جزیره و  40000تن ایرانی در نبرد گرگان کشته شدند و هزاران اسیر بدست آمد و  30میلیون درهم

غنائم بدست آمد  .که یک پنجم آن به مبلغ  6میلیون درهم راهی دمشق شد .بدین ترتیب آخرین منطقه
از ایران ( طبرستان ) به زیر یوق سپاه اعراب در آمد.طبری می نویسد:پس از فتوحات گسترده سپاه
اعراب و کسب غنایم بسیار برای مردمان عرب عده زیادی از مسیحیان سواحل فارس کفر ورزیدند و
گفتند خود مسلمانان با یکدیگر در اختالف و جنگ هستند دین ما حداقل باعث خونریزی و ایجاد
ناامنی برای ملتهای دیگر نمی شود  .پس اسالم را رها کردند و مسیحی شدند در شورشی که یکی از
خوارج به نام " خریت ناجی " ( خوارج نهروان ) طراحی نموده بود  -عده زیادی از ایرانیان در آن
شرکت کرده بودند  .گروه خریت ناجی در جنگی بین آنان و نیروهای علی مجبور به عقب نشینی به
خوزستان شد مردم شهر که حاضر به پرداخت خراج نبودند به خوارج پیوستند  .به گفته طبری "
معقل ابن قیس ریاحی " جهت سرکوب ایرانیان خوزی تبار و خوارجی راهی آنجا شد  .در نتیجه 70
تن از خوارج و  300تن از ایرانیان کشته شدند  .سپاه معقل نامه ای نوشت و گفت رامهرمز را
شکست دادیم و خوارج و ایرانیان کافر را مانند اقوام "عاد و ارم" نابود کردیم  .سپس خریت ناجی به
سواحل پارس فرار نمود  .در آنجا عده از ایرانیان به او پیوستند و کفر ورزیدند .سپس یکی از
خوارج به نام "ابومریم سعدی" که از شخصیتهای اصلی فتوحات ایران بود در کردستان قیام کرد وی
با گروهی  400نفری که  4نفر آنان عرب بودند و بقیه آنان ایرانی راهی مدائن شدند  .مدائن را آنان
فتح کردند و راهی کوفه شدند  .لشگری  700نفری به فرماندهی " شریح ابن هانی" جهت سرکوب
آنان بسیج شد لیکن خوارج که ایرانیان آن را تشکیل میدادند پیروز شدند و شایع شد که شریح کشته
شده است  .طبری مینوسید  :ابومریم و یارانش کشته شدند و اثری از آنان نماند.در سال  37هجری
"سهل ابن حنیف با شورش ایرانیان از آن شهر بیرون رانده شد  .سپس در کرمان و خوزستان
شورشهای مشابهی صورت گرفت  .به گفته طبری  :ایرانیان با خوارج همکاری نمودند و بر ضد
لشگریان اعراب کوشیدند  .در سال  36نیز اعراب به کلی از خراسان بیرون رانده شده بودند  .زیرا
خراسان در کنترل ایرانیان باج گذار قرار داشت.
طبری اضافه میکند " :جعده" به ابرشهر ( نیشابور) رسید و ایرانیان آنجا کافر شده بودند و از دادن
خراج خودداری می نمودند  .مردم نیشابور مقاومت کردند و سپاه اعراب بی نتیجه به کوفه بازگشت .
طبری مینویسد  :بعد از ناکام ماندن خراسان "خلید ابن قره یربوعی" روانه خراسان شد سپاه شهر ها
را محاصره کرد و بعد از مدتی شهر به تسلیم گشوده شد و قرارداد باجگذاری بسته شد بعد از آن
مردمان سیستان شوریدند و "امیر ابن احمر یشکری" که از قهرمانان عرب بود با شورش مردم از
شهر بیرون شد و از پرداخت باج سرباززدند  .بالذری مینویسد بدلیل آنکه فتوحات داخلی ایران
ثروتهای بیشتری را نسیب لشگریان اعراب مینمود بیشتر مایل به گشودن شهرهای ایران بودند.طبری
می نویسد  :سعید ابن عاص" لشگری راهی گرگان نمود  .مردم آنجا از راه صلح آمدند  .سپس 100
هزار درهم خراج و گاه  200هزار درهم خراج به اعراب میدادند  .لیکن قرارداد از طرف ایرانیان
برهم خورد و آنان از دادن خراج به مدینه سرباز زدند و کافر شدند  .یکی از شهرهای کرانه جنوب
شرقی دریای خزر شهر "تمیشه" بود که به سختی با سپاه اعراب نبرد کرد " .سعید عاص" شهر را
محاصره کرد و آنگاه که آذوقه شهر به اتمام رسید مردم از گرسنگی زنهار ( امان ) خواستند  .به آن
شرط که سپاه "سعید ابن عاص" مردمان شهر را نکشد  .لیکن بعد از عقد قرار داد سعید تمام مردمان
شهر را به جز یک نفر را در دره ای گرد آورد و تمام افراد شهر را از لب تیغ گذراند.
بالذری مینوسید:
"اشعث ابن قیس" آذربایجان را فتح کرد و درب آن شهر را به روی سپاه اعراب گشود  .در زمان
عثمان وی والی آذربایجان شد او شماری زیادی از خانواده های عرب را روانه آذربایجان کرد تا در
آنجا سکنی گزینند  .عشایر عرب از بصره و کوفه و شام راهی آذربایجان شدند  .به گفته وی عده

معدودی از عربان زمینهای عجمان را خریدند  .لیکن اکثر عربان برای مصادره کردن زمینهای
مجوسان با یکدیگر مسابقه نمودند  -یعنی هر گروهی هرچه میتوانست مصادره میکرد  .بدین صورت
اموال و زمینهای ایرانیان یکی پس از دیگری به تاراج گذاشته شد.
نبرد خونین استخر و گور و سیستان
در سال  24ابوموسی اشعری روانه پارس شد .ولی مقاومتی گروهی از مردم بر ضد آنان آغاز شده
بود  .در سال  28او از ریاست بصره خلع شد و جوانی به نام عبدهللا جایگزین وی شد  .او بی درنگ
راهی خوزستان شد  .زیرا خوزستانی چندین بار شوریده بود و او برای آرام کردن آنان روانه آنجا
شده بود  .در همین زمان او فردی به نام عبیدهللا ابن معمر را مامور لشگری کشی به استخر و گور
کرد .نیروهای ایرانی مبارزه در مقابل آنان ایستادگی کردند و سپاه عرب را در رامگرد شکست داد و
عبیدهللا را به قتل رساند  .بعد از وی خود عبدهللا عامر با سپاهی راهی استخر شد  .از آنجا که
نیروهای نظامی شهر با یکدیگر متحد شده بودند عامر نتوانست آنان را شکست دهد  .و مجبور به
عقب نشینی به گور کند  .مردمان گور درصدد مبارزه بر آمدن و بیش از یکسال به طور مداوم
استخر و گور در حال جنگ و جدل پراکنده بود  .ولی عربهای میدانستند که استخر شهر سلطنتی
ایران بوده و زمانی مقدس و دارای اشیای ارزشمندی است به همین دلیل دست از آن برنداشتند و
ادامه دادند  .سرانجام در سال  29ابتدا گور از پای در آمد و به کلی منهدم گشت و بعد از آن استخر و
سکنه آن به کشتار شدند  .بالذری مینویسد  :پس از فتح استخر همه مردمان شهر از لب تیغ گذشتند .
کسی جان سالم بدر نبرد .بالذری میگوید  :عامر سوگند یادکرده بود بعد از اینهمه مدت مقابله ایرانیان
استخر در برابر لشگر اعراب پس از فتح آنان  -آنقدر از مردم آنجا خواهم کشت که جوی خون
سرازیر شود .بالذری کشته شدگان ایرانی را در گور حدود  40هزار تن تخمین زد  .او خبر از قتل
عام بیش از  100هزار تن ایرانی در استخر توسط عبدهللا عامر خبر میدهد  .او انتقامی دهشتناک و
بیسابقه گرفته بود  .عامر بعد از پارس راهی کرمان شد  .زیرا خبر از مکان یزذگرد یافته بود  .او
لشگری به فرماندهی مجاشع را راهی آنجا کرد بالذری مینویسد  :پس از کشتار مردم کرمان و
جیرفت و سیرجان که دربرابر عربها ایستادگی کرده بودند عده ای کثیر از ایرانیان از منطقه نقل
مکان کردند و راهی سیستان شدنددر سال  30ربیع ابن زیاد حارثی با لشگری راهی سیستان شد .
دهها و روستاهای سیستان یکی پس از دیگری با مقاومت مردم از پای در آمد و آمار کشتگان بسیار
گشت  .در جاهایی از سیستان شهر ها محاصره شدند و مردمان از گرسنگی از پای در آمدند و تسلیم
شدند  .بالذری از کشتار سیستان چنین حکایت میکند ربیع ابن زیاد که مردی بلند قامت و سیاه چهره
و خشک و چروکیده بود بعد از فتح سیستان قبل از آنکه مرزبان آن شهر را به حضور بپذیرد دیواری
قطور از اجساد ایرانی بنا نهاد که صف عظیمی را تشکیل داده بود  .وی در باالی این دیوار بر روی
اجساد ایرانیان نشست و بعد از آن مرزبان سیستان را فراخواند و قراردادی را در آن حالت منعقد
ساخت که مرزبان باید هزار جوان ایرانی را به همراه خراج سالیانه تحویل عربها دهد .بعد از آن
ایرانیان از قرارداد سرباز زدند و دوباره لشگری راهی سیستان شد و اینبار  2000هزار جوان اسیر
و مبلغ  2میلیون درهم اهدایی از ایرانیان گرفتند  .بعد از آن خراسان و نیشابور فتح سد و خراجهای
بسیار سنگینی منعقد گشت .در سال  32شخصی از خاندان کارن در خراسان پرچم مبارزه و طغیان
بر ضد اعراب را بلند کرد  .او با سپاهی که بالغ بر  40هزار تن بود و متشکل بود از مردمان طبیس
 بادغیس  -هرات  -کهستان و گرگان  .بالذری مینویسد  :خاندان کارن با اعراب بنای جنگ نهاند ودر شبیخونی از طرف عبدهللا خازم فرمانده آنان به قتل رسید و مردمانش به کلی کشتار شدند.

در حمله به سیستان؛ مردم مقاومت بسیار و اعراب مسلمان خشونت بسیار کردند بطوریکه ربیع ابن
زیاد (سردار عرب) برای ارعاب مردم و کاستن از شور مقاومت آنان دستور داد تا صدری بساختند
از آن کشتگان (یعنی اجساد کشته شدگان جنگ را روی هم انباشتند) و هم از آن کشتگان تکیه گاهها
ساختند؛ و ربیع ابن زیاد بر شد و بر آن نشست و قرار شد که هر سال از سیستان هزار هزار (یک
میلیون) درهم به امیر المومنین دهند با هزار غالم بچه و کنیز( .کتاب تاریخ سیستان صفحه،۳۷
 - ۸۰کتاب تاریخ کامل جلد 1صفحه )۳۰۷
در حمله اعراب به ری مردم شهر پایداری و مقاومت بسیار کردند ؛ بطوریکه مغیره (سردار عرب)
در این جنگ چشمش را از دست داد .مردم جنگیدند و پایمردی کردند ...و چندان از آنها کشته شدند
که کشتگان را با نی شماره کردند و غنیمتی که خدا از ری نصیب مسلمانان کرد همانند غنائم مدائن
بود(.کتاب تاریخ طبری؛ جلد پنجم صفحه )۱۹۷۵
در حمله به شاپور نیز مردم پایداری و مقاومت بسیار کردند بگونه ای که عبیدا (سردار عرب)
بسختی مجروح شد آنچنانکه بهنگام مرگ وصیت کرد تا به خونخواهی او؛ مردم شاپور را قتل عام

کنند؛ سپاهیان عرب نیز چنان کردند و بسیاری از مردم شهر را بکشتند( .کتاب فارسنامه ابن بلخی؛
صفحه - 116کتاب تاریخ طبری؛ جلد پنجم صفحه )2011
در حمله به الیس؛ جنگی سخت بین سپاهیان عرب و ایران در کنار رودی که بسبب همین جنگ بعدها
به «رود خون» معروف گردید در گرفت .در برابر مقاومت و پایداری سرسختانه ی ایرانیان؛ خالد
ابن ولید نذر کرد که اگر بر ایرانیان پیروز گردید «چندان از آنها بکشم که خونهاشان را در رودشان
روان کنم» و چون پارسیان مغلوب شدند؛ بدستور خالد «گروه گروه از آنها را که به اسارت گرفته
بودند؛ میآوردند و در رود گردن میزدند» مغیره گوید که «بر رود؛ آسیابها بود و سه روز پیاپی با
آب خون آلود؛ قوت سپاه را که هیجده هزار کس یا بیشتر بودند؛ آرد کردند  ...کشتگان (پارسیان) در
الیس هفتاد هزار تن بود( .کتاب تاریخ طبری؛ جلد چهارم؛ صفحه  -۱۴۹۱کتاب تاریخ ده هزار ساله
ایران؛ جلد دوم برگ )123
در شوشتر؛ مردم وقتی از تهاجم قریب الوقوع اعراب با خبر شدند؛ خارهای سه پهلوی آهنین بسیار
ساختند و در صحرا پاشیدند .چون قشون اسالم به آن حوالی رسیدند؛ خارها به دست و پای ایشان
بنشست؛ و مدتی در آنجا توقف کردند .پس از تصرف شوشتر؛ لشکر اعراب در شهر به قتل و غارت
پرداختند و آنانی را که از پذیرفتن اسالم خودداری کرده بودند گردن زدند( .کتاب الفتوح صفحه ۲۲۳
– کتاب تذکره شوشتر؛ صفحه)۱۶
در چالوس رویان؛ عبدهللا ابن حازم مامور خلیفهی اسالم به بهانه (دادرسی) و رسیدگی به شکایات
مردم؛ دستور داد تا آنان را در مکانهای متعددی جمع کردند و سپس مردم را یکیک به حضور
طلبیدند و مخفیانه گردن زدند بطوریکه در پایان آنروز هیچ کس زنده نماند  ...و دیهی چالوس را
آنچنان خراب کردند که تا سالها آباد نشد و امالک مردم را بزور میبردند( .کتاب تاریخ طبرستان
صفحه  - ۱۸۳کتاب تاریخ رویان؛ صفحه )۶۹
در حمله به سرخس؛ اعراب مسلمان «همهی مردم شهر را بجز یک صد نفر؛ کشتند( .کتاب تاریخ
کامل؛ جلد سوم؛ صفحه 208و )303
در حمله به نیشابور؛ مردم امان خواستند که موافقت شد؛ اما مسلمانان چون از اهل شهر کینه داشتند؛
به قتل و غارت مردم پرداختند؛ بطوریکه «آنروز از وقت صبح تا نماز شام میکشتند و غارت
میکردند( .کتاب الفتوح؛ صفحه )282
در حملهی اعراب به گرگان؛ مردم با سپاهیان اسالم به سختی جنگیدند؛ بطوریکه سردار عرب (سعید
بن عاص) از وحشت؛ نماز خوف خواند .پس از مدتها پایداری و مقاومت؛ سرانجام مردم گرگان امان
خواستند و سعید ابن عاص به آنان «امان» داد و سوگند خورد «یک تن از مردم شهر را نخواهد
کشت» مردم گرگان تسلیم شدند؛ اما سعید ابن عاص همه ی مردم را بقتل رسانید؛ بجز یک تن؛ و در
توجیه پیمان شکنی خود گفت« :من قسم خورده بودم که یک تن از مردم شهر را نکشم!  ..تعداد
سپاهیان عرب در حمله به گرگان هشتاد هزار تن بود( .کتاب تاریخ طبری جلد پنجم صفحه - ۲۱۱۶
کتاب تاریخ کامل؛ جلد سوم ؛ صفحه )۱۷۸
پس از فتح "استخر" (سالهای  30-28هجری) مردم آنجا سر به شورش برداشتند و حاکم عرب آنجا
را کشتند .اعراب مسلمان مجبور شدند برای بار دوم"استخر" را محاصره کنند .مقاومت و پایداری
ایرانیان آنچنان بود که فاتح "استخر" (عبدهللا بن عامر) را سخت نگران و خشمگین کرد بطوریکه
سوگند خورد که چندان بکشد از مردم "استخر" که خون براند .پس خون همگان مباح گردانید و چندان
کشتند خون نمیرفت تا آب گرم به خون ریختندپس برفت و عده کشته شدگان که نام بردار بودند "چهل

هزار کشته" بودند بیرون از مجهوالن (.کتاب فارسنامه ابن بلخی صفحه  --135کتاب تاریخ کامل؛
جلد سوم صفحه )163
رامهرمز نیز پس از جنگی سخت به تصرف سپاهیان اسالم در آمد و فاتحان عرب؛ بسیاری از مردم
را کشتند و زنان و کودکان فراوانی را برده ساختند و مال و متاع هنگفتی بچنگ آوردند( .کتاب
الفتوح؛ صفحه )215

مردم کرمان نیز سالها در برابر اعراب مقاومت کردند تا سرانجام در زمان عثمان؛ حاکم کرمان با
پرداخت دو میلیون درهم و دو هزار غالم بچه و کنیز؛ بعنوان خراج ساالنه؛ با اعراب مهاجم صلح
کردند( .کتاب تاریخ یعقوبی صفحه - 62کتاب تاریخ طبری جلد پنجم صفحه  - 2118 ,2116کتاب
تاریخ کامل؛ جلد سوم صفحه )178,179
جنایات اعراب تنها به این شهرها ختم نشده است و اینها تنها گوشهای از تاراج میهنمان به دست
تازیان بود و آشکارا مقاومت ایرانیان در برابر آنان را ثابت میکند.در کتاب عقدالفرید چاپ قاهره-
جلد  ۲صفحه - ۵سخنی از خسرو پرویز نقل شده که میگوید :اعراب را نه در کار دین هیچ خصلت
نیکو یافتم و نه در کار دنیا .آنها را نه صاحب عزم و تدبیر دیدم و نه اهل قوت و قدرت .آنگاه گواه
فرومایگی و پستی همت آنها همین بس که آنها با جانوران گزنده و مرغان آواره در جای و مقام
برابرند .فرزندان خود را از راه بینوایی و نیازمندی میکشند و یکدیگر را بر اثر گرسنگی و
درماندگی میخورند .از خوردنیها و پوشیدنیها و لذتها و کامروانیهای این جهان یکسره بی بهره اند".
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حمله اعراب به ایران بخش اول
اعراب با ایران چه کردند!

در سال  ۶۳۶میالدی اعراب مسلمان به ایران حمله کردند .بسیاری از ما از جنایت اعراب کم و بیش
شنیده ایم .کیست نداند تازیان با ما چه کردند .اما از اسناد و جزئیات این وقایع بی خبریم .این فقر
آگاهی تا آنجا پیش رفته است که متاسفانه عده ای نیز بر این گمان هستند که ایرانیان با آغوش باز به
استقبال اعراب شتافتند و اسالم را پذیرفتند .و عرب ها ایرانیان را مسلمان کردند در صورتی که
هدف اعراب از حمله به ایران چیزی جز غارت مال و ناموس ایرانیان نبود

ب
اسناد جنایات اعراب در ده ها کتاب معتبر بیان شده است که آن را غیر قابل انکار می کند .اعرا ِ
شبه جزیرهٔ عربستان در طی گشودن پیاپی شهرهای ایران قساوتی در خور شهرت تاریخیشان بروز
دادند .سوزاندن شهر ،آتش زدن کتب ،برکندن درختان ،کشتار مردان و برده گرفتن زنان و کودکان و
فروش آنان در بازارهای عربستان از جمله این جنایت بود .بارها کار بدانجا رسانیدند که مردان اسیر
را می کشتند تا جوی خون برانند.

ایرانیان در جنگ جلوالء و جنگ نهاوند از خود مقاومت درخشانی نشان دادند .اعراب مسلمان در این
جنگ سفاکی و خشونت بسیار .در این جنگ تعداد فراوانی از زنان و کودکان ایرانی به اسارت رفتند
و از اموال و غنیمت ها؛ چندان نصیب اعراب مسلمان گردید که در هیچ کتابی اندازه ی آن ذکر
نشده است .عبدالحسین زرین کوب در کتاب دو قرن سکوت می نویسد :فاتحان ،گریختکان را
پیگرفتند؛ کشتار بی شمار و تاراج گیری باندازه ای بود که تنها سیصد هزار زن و دختر به بند کشیده
شدند .شست هزار تن از آنان به همراه نهصد بار شتری زر و سیم بابت خمس به دارالخالفه فرستاده
شدند و در بازارهای برده فروشی اسالمی به فروش رسیدند؛ با زنان دربند به نوبت همخوابه شدند و
فرزندان پدر ناشناخته ی بسیار بر جای نهادند.

پس از تسلط اعراب نیز ایرانیان هرگز دست از مقاومت در برابر آنان بر نداشتند .درطول سالهای
اشغال در همه شهر ها و والیات ایران؛ اعراب مسلمان با مقاومت های سخت مردم روبرو شدند .در
اکثر شهرها؛ پایداری و مقاومت ایرانیان بیرحمانه سرکوب گردید که به موارد ذیل می توان اشاره
کرد:
در حمله به سیستان؛ مردم مقاومت بسیار و اعراب مسلمان خشونت بسیار کردند بطوریکه ربیع ابن
زیاد (سردار عرب) برای ارعاب مردم و کاستن از شور مقاومت آنان دستور داد تا صدری بساختند
از آن کشتگان( یعنی اجساد کشته شدگان جنگ را روی هم انباشتند) و هم از آن کشتگان تکیه
گاهها ساختند؛ و ربیع ابن زیاد بر شد و بر آن نشست و قرار شد که هر سال از سیستان هزار هزار
(یک میلیون) درهم به امیر المومنین دهند با هزار غالم بچه و کنیز( .کتاب تاریخسیستان
صفحه – ۸۰ ،۳۷کتاب تاریخ کامل جلد ۱صفحه )۳۰۷

در حمله اعراب به ری مردم شهر پایداری و مقاومت بسیار کردند ؛ بطوریکه مغیره (سردار عرب)
در این جنگ چشمش را از دست داد .مردم جنگیدند و پایمردی کردند… و چندان از آنها کشته شدند
که کشتگان را با نی شماره کردند و غنیمتی که خدا از ری نصیب مسلمانان کرد همانند غنائممدائن
بود(.کتاب تاریخ طبری؛ جلد پنجم صفحه )۱۹۷۵
در حمله به شاپور نیز مردم پایداری و مقاومت بسیار کردند بگونه ای که عبیدا (سردار عرب)
بسختی مجروح شد آنچنانکه بهنگام مرگ وصیت کرد تا به خونخواهی او؛ مردم شاپور را قتل عام
کنند؛ سپاهیان عرب نیز چنان کردند و بسیاری از مردم شهر را بکشتند( .کتاب فارسنامه ابنبلخی؛
صفحه - ۱۱۶کتاب تاریخ طبری؛ جلد پنجم صفحه )۲۰۱۱

در حمله به الیس؛ جنگی سخت بین سپاهیان عرب و ایران در کنار رودی که بسبب همین جنگ بعد
ها به «رود خون» معروف گردید در گرفت .در برابر مقاومت و پایداری سرسختانه ی ایرانیان؛
خالد ابن ولید نذر کرد که اگر بر ایرانیان پیروز گردید «چندان از آنها بکشم که خون هاشان را در
رودشان روان کنم» و چون پارسیان مغلوب شدند؛ بدستور خالد «گروه گروه از آنها را که به اسارت
گرفته بودند؛ می آوردند و در رود گردن می زدند» مغیره گوید که «بر رود؛ آسیاب ها بود و سه
روز پیاپی با آب خون آلود؛ قوت سپاه را که هیجده هزار کس یا بیشتر بودند؛ آرد کردند … کشتگان
(پارسیان) در الیس هفتاد هزار تن بود( .کتاب تاریخ طبری؛ جلد چهارم؛ صفحه  -۱۴۹۱کتاب تاریخ
ده هزار ساله ایران؛ جلد دوم برگ )۱۲۳
در شوشتر؛ مردم وقتی از تهاجم قریب الوقوع اعراب با خبر شدند؛ خارهای سه پهلوی آهنین بسیار
ساختند و در صحرا پاشیدند .چون قشون اسالم به آن حوالی رسیدند؛ خارها به دست و پای ایشان

بنشست؛ و مدتی در آنجا توقف کردند .پس از تصرف شوشتر؛ لشکر اعراب در شهر به قتل و غارت
پرداختند و آنانی را که از پذیرفتن اسالم خودداری کرده بودند گردن زدند( .کتاب الفتوح صفحه ۲۲۳
– کتاب تذکره شوشتر؛ صفحه)۱۶
در چالوس رویان؛ عبدهللا ابن حازم مامور خلیفه ی اسالم به بهانه( دادرسی) و رسیدگی به شکایات
مردم؛ دستور داد تا آنان را در مکان های متعددی جمع کردند و سپس مردم را یک یک به حضور
طلبیدند و مخفیانه گردن زدند بطوریکه در پایان آنروز هیچ کس زنده نماند … و دیه ی چالوس را
آنچنان خراب کردند که تا سالها آباد نشد و امالک مردم را بزور می بردند( .کتاب تاریخ طبرستان
صفحه  – ۱۸۳کتاب تاریخ رویان؛ صفحه )۶۹
در حمله به سرخس؛ اعراب مسلمان «همه ی مردم شهر را بجز یک صد نفر؛ کشتند( .کتاب تاریخ
کامل؛ جلد سوم؛ صفحه ۲۰۸و )۳۰۳
در حمله به نیشابور؛ مردم امان خواستند که موافقت شد؛ اما مسلمانان چون از اهل شهر کینهداشتند؛
به قتل و غارت مردم پرداختند؛ بطوریکه «آنروز از وقت صبح تا نماز شام می کشتند و غارت می
کردند( .کتاب الفتوح؛ صفحه )۲۸۲
در حمله ی اعراب به گرگان؛ مردم با سپاهیان اسالم به سختی جنگیدند؛ بطوریکه سردار عرب
(سعید بن عاص) از وحشت؛ نماز خوف خواند .پس از مدتها پایداری و مقاومت؛ سرانجام مردم
گرگان امان خواستند و سعید ابن عاص به آنان «امان» داد و سوگند خورد «یک تن از مردم شهر را
نخواهد کشت »مردم گرگان تسلیم شدند؛ اما سعید ابن عاص همه ی مردم را بقتل رسانید؛ بجز یک
تن؛ و در توجیه پیمان شکنی خود گفت« :من قسم خورده بودم که یک تن از مردم شهر را نکشم !
..تعداد سپاهیان عرب در حمله به گرگان هشتاد هزار تن بود( .کتاب تاریخ طبری جلد
پنجمصفحه  – ۲۱۱۶کتاب تاریخ کامل؛ جلد سوم ؛ صفحه )۱۷۸
پس از فتح “استخر( ”سالهای  ۲۸-۳۰هجری) مردم آنجا سر به شورش برداشتند و حاکم عرب آنجا
را کشتند .اعراب مسلمان مجبور شدند برای بار دوم”استخر” را محاصره کنند .مقاومت و
پایداریایرانیان آنچنان بود که فاتح “استخر” (عبدهللا بن عامر) را سخت نگران و خشمگین
کرد بطوریکه سوگند خورد که چندان بکشد از مردم “استخر” که خون براند .پس خون همگان
مباح گردانید و چندان کشتند خون نمی رفت تا آب گرم به خون ریختندپس برفت و عده کشته شدگان
که نام بردار بودند “چهل هزار کشته” بودند بیرون از مجهوالن (.کتاب فارسنامه ابن بلخی
صفحه  –۱۳۵کتاب تاریخ کامل؛ جلد سوم صفحه )۱۶۳
رامهرمز نیز پس از جنگی سخت به تصرف سپاهیان اسالم در آمد و فاتحان عرب؛ بسیاری از مردم
را کشتند و زنان و کودکان فراوانی را برده ساختند و مال و متاع هنگفتی بچنگ آوردند( .کتابالفتوح؛
صفحه )۲۱۵

مردم کرمان نیز سالها در برابر اعراب مقاومت کردند تا سرانجام در زمان عثمان؛ حاکم کرمان با
پرداخت دو میلیون درهم و دو هزار غالم بچه و کنیز؛ بعنوان خراج ساالنه؛ با اعراب مهاجم صلح
کردند( .کتاب تاریخ یعقوبی صفحه  -۶۲کتاب تاریخ طبری جلد پنجم صفحه  – ۲۱۱۸ ,۲۱۱۶کتاب
تاریخ کامل؛ جلد سوم صفحه )۱۷۸,۱۷۹
جنایات اعراب تنها به این شهر ها ختم نشده است و اینها تنها گوشه ای از تاراج میهنمان به دست
تازیان بود و آشکارا مقاومت ایرانیان در برابر آنان را ثابت می کند.
در کتاب عقدالفرید چاپ قاهره-جلد  ۲صفحه - ۵سخنی از خسرو پرویز نقل شده که می گوید :اعراب
را نه در کار دین هیچ خصلت نیکو یافتم و نه در کار دنیا .آنها را نه صاحب عزم و تدبیر دیدم و نه
اهل قوت و قدرت .آنگاه گواه فرومایگی و پستی همت آنها همین بس که آنها با جانوران گزنده و
مرغان آواره در جای و مقام برابرند .فرزندان خود را از راه بینوایی و نیازمندی می کشند و یکدیگر
را بر اثر گرسنگی و درماندگی می خورند .از خوردنیها و پوشیدنیها و لذتها و کامروانیهای این جهان
یکسره بی بهره اند.
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