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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  

.آزاد ل  
٢٠١١ اکتبر ٠۶  

 
 

  جنگی عرب فرھنگ وحشت و کشتار  سرداران

١ 
 

 به اساس رديف م می گرددخدمت تان تقدي بخش ھای مختلف نوشتار ذيل را که در: قابل توجه خوانندگان گرامی

اشت گرديده دبندی تاريخ وقوع آن نوشته نشده بلکه به اساس خشونت ھای روا داشته شده توسط اعراب بر مردم ياد

دانم که شرح  قسمتی  از جنايات و بيداد گری اين شيادان اسالمی در نوشتار ھای قبلی  است و ھمچنان قابل ذکر می

  .خواھم  اگر  تصادفاً بعضی از آن ياداشت ھا تکرارا نوشته شده معذرت می.استآمده  "غزوات محمد"زير عنوان 

 

 بخش اول

 از  شرح جنايات و ھنگ خشونت اسالمی داشته و با ذکر  مختصردر  نوشته  ھای زير  مکث کوتاھی بر فر

ده نموده  و  تا حد گذارد بسن ھا را به نمايش می ی از سنگدلی و چپاول آناداران عرب که  شمه آدمکشی ھای سر

توان اعمال شوم و نگبت ھرچند  فتھا را به تحليل خواھيم گر می آنھای تاريخی  اعمال اسال   کتابۀحظممکن  با مال

با آنھم در حد   ،سر تاريخ بشری از آن پر است درين نوشتار کوتاه بيان نمودسر داران عرب  را که سرتابار جنائی 

ين ادانند در  که اسالم را دين برابری و برادری میی دھم تا باشد آنان ث را ادامه  می به ھمين ارتباط اين بحامکان

 داشت ما را از قرآن و اسالم غنی تر سازند ؟؟دانند روشنی بيندازند تا بر باره اگر چيزی می

د و گاھی ھم رسانيدن ت خود را به قتل میستبد مخالفين و شورشيان عليه دولدر ايام قديم پادشاھان و سالطين م

دادند تا برای سلطان  با ديدن سر مخالف  ن سر رھبر شورشيان را دستور می و به دربار آورد سر بريدنمانفر

 او از ين روش استفاده نموده و حکم قتل و سر ، محمد بنيان گذار اسالمحاکميتدر زمان .  آرامش دست دھد،خود

ی محمد که بنا به دستور محمد  بن مسعود از سرداران جنگ عبدهللا.نمود بريدن مخالفين شخصی اش را ھم صادر می

 و سر را با وسايل  سر او را بريدهبرد و در بين راه کشيد می جھل را کشان کشان  که او آخرين نفسھايش را میابو
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. تو  نظر به ھدايت محمد سر اور ا در يک چاه انداخ که باعث لبخند جناب شان گرديد جھل نزد پيامبر آوردابو

 روغن کردند و گوشت ھای داخل گردن را خالی می. يدندمی برنيزھا را  گوش ،يدن سربردر آنوقت ھا   بعد از 

کردند و به ھدايت دھنده  ريختند تا عفونت نکرده و بو نگيرد سپس با کيسه ھای مخصوص  با يخ حمل می داغ می

 فتن فديه آزاد میديگر اسيران دستگير شده را با گردر آغاز مسلمانان بعد از کشتار وحشيانه قبايل  .رساندند می

   .شد  سرش بر يده میھا را  و کسانی که دشمن شخصی محمد بود او بايد  آنۀنمودند اما نه ھم

او بانگ . در جنگ احد ابو عزه جمحی که نامش عمرو بن عبدهللا بن عمير بن وھب بن حذاقه است اسير محمد شد

. زن بسر او را: محمد به عاصم بن ثابت بن آبی اال قلح فرمود. نت گذار و آزادم کنای محمد بر من م: بر داشت
 . و او گردن زده شد

 .تحريرگرديده است) غزوات محمد(شتاری زير عنوان ون قبالً در  کشتار  مردم توسط محمدريدنھا وبدر مورد سر 

  :نويسد محمد حجيری در کتاب فتوح مصر می

از شھر ھای مرکزی مراکش که در کنار تنگه (کسی را که بر طنحه  ،حاتماندھان فتوموسی بن نصير از فر 

ام (گماشته بود عزل کرد و طارق بن زياد را در آنجا گمارد و طارق در آنجا کنيز خود ) جبل الطارق قرار دارد

د و سپس برای بو ٩٢مدت زمانی برای حفاظت از مرز ھا جا ماند و اين در سال . را به ھمراه داشت) حکيم

ای از سر بازان را قرار داد  و عده) ام حکيم(ای وارد شد که در آن کنيز خود  طبه لشکر کشيد و به جزيرهگرفتن قر

قومی از (نام کرامين ه ای ب مسلمانان وقتی به اين جزيره آمدند عده. و از آن روز آن جزيره را ام حکيم می نامند

 از يکیرا در آن جزيره ديدند و آنان را دستگير کردند و آنگاه ) ل بودندمسيحيان که به شغل انگور کاری مشغو

رار داده پختند و ديگی را که يده قطعه قطعه کردند و آنرا داخل ديگ قمردان کرامی را جلو چشمان دوستانش سر بر

کرامين . دندکه ديگران متوجه شود بر گردانده و خود شان ھم از گوشت مذگور خور آن  بیوشت مرد ه بودگاز 

 : کرامين به اندلس رفته  و به اھل اندلس گفتندۀ پس باقيماندخورند  مسلمانان گوشت انسان میيقين پيدا کردند که

  )٣۴۶-٣۴۵فتوح مصر و اخبار ھا  ص . (خورند می مسلمانان گوشت آدمھا را

فت که در طول تاريخ رد چنان کشتار و خون ريزی صورت گھجری اتفاق افتا ٩١در جنک تالقان که در سال  

  :نويسد بن اثير میا. بشر کم سابقه و يا حتی بی سابقه بوده است

و آنان پيش از رسيدن ھای ديگر نامه نوشت که به لشکر او بپيوندند قتيبه از فرماندھان نظامی به نيشاپور و شھر« 

با  که قتيبه به آنجا رسيد وقتی ده بود واکم طالقان کرحمزدک  اقدام به خلع قدرت . القان به او پيوستندطلشکر او به 

 » دار آويختسخ بهو صفی از مردم را به طول چھار فرھی از مردم را به قتل رساند مردم در گير شد و انبو
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  :نويسد بن اثير می )۵۴۵ص  ۴الکامل فی التاريخ ج(

ميسه طن مصالحه کرد سپس به ينار با آنافتن دو صد ھزار دسعيد بن عاص فرمانده ارتش وارد گرگان شد و با گر 

. بيد  که از زير بغل شان می بر آمدکو  با شمشير بر سر مردم میو سعيد.... رفتند با مردم آنجا جنگ کردند
 که شھر طميسه را به محاصره درآوردند مردم شھر از آنان در خواست امان کردند به آنان امان داده شد یھنگام

امل فی کال. (ه که در قلعه بود تصرف کردندچز يک مرد ھمه را کشتند سپس آنه جوقتی درب قلعه را باز کردند ب

تش اموی يزيد بن مھلب امان فرمانده ار فتح دھستان رئيس شھر از ۀو ھمچنين در قص) ١١٠ص ۴التاريخ ج

 به ارزش را تصرف کردند و زنان را تمام اموال قيمتی و باکه امان داد وارد شھر شده و  خواست وی پس از آن

 ۵تاريخ طبری ج.( صورت فجيعی قتل عام کرده نفر بودند ب ١۴٠٠٠اسارت گرفتند و آنگاه ھمه مردم را که 
 )٢٩۴ص

دستور داد تا در شھر ھا  و  بريده شدهعمرو بن حمق خزائی که صحابی پيامبر نيز بود سرش توسط معاويه 

 .کردنھم فايده "ام المؤمنين" خالفت عايشه مبود که حتا  ر اين جنايت خليفۀ اسالم آن قدر مصدر. دبگردانن

 ادامه دارد

  


