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 اسماعيل نوری عال
پيروز می شوند؟چگونه بيابانگردان   

 
مردم «اگرچه تاريخ ھای خود اسالمیون پر است از خبرھای مربوط به کشتارھای گستردهء 

 600کمتر داستانی از برخورد ارتش ايران با مھاجمان عرب وجود دارد؟ آيا اين ارتش، که  چرااما » ايران
، يکباره آب شده و به زمین فرو رفته بود؟ و نکند که در آن روزگار ھم سال با امپراتوری روم جنگیده بود

 کرده و، در نتیجه، کسی وجود نداشت که از مردم کوچه و خیابان دفاع کند؟ » اعالم بیطرفی«ارتش ايران 
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يران به دست اسالمیست ھای  اماشین حاکمیت چرا«اگر در برابر اين پرسش که  

بخاطر عالقه ای که ايرانیان روشن است،  «:به شما بگويدکسی » ؟افتاد تحت فرمان خمینی
 را با آغوش باز پذيرفته و آن را  اوبه اسالم و خمینی داشتند و، در نتیجه، حکومت اسالمی

 ؟واکنش شما چه خواھد بود» ی کردندجانشین رژيم پادشاھ
اما اين يقین ھم وجود دارد که . يقینًا برخی از خوانندگان اين مقاله با پاسخ باال موافقند 

. رضانه تلقی می کنند تقلیل گرا و مغ آن را پاسخی سطحی،،عدهء کثیری از خوانندگان
 به آوردن دلیل نمی بینند، چرا که عکس ھا و فیلم ھای تظاھرات ی نیاز ظاھرًا اولءدسته
» ینی رھبراهللا اکبر، خم«و » رھبر فقط خمینی«دسترس ھمه ھست و غوغای  در 1357سال 

را » وری اسالمیجمھ« بلند رأی دھندگان به صفوف ھنوز کسی ھنوز در گوش ھا پیچیده؛
 ظاھرًا  سال است دوام آورده28فراموش نکرده است و، باالخره، ھمین که حکومت اسالمی 

 . حساب می آيد به  برای اثبات گفتهء باالدلیلی کافی
فرآيند طوالنی «وجود  با تأکید بر ،اما دسته دوم با اينکه ھمهء اين شواھد را قبول دارند

 صرفًا نمود آخرين آن بود، اظھار می دارند که ھرگز نبايد 57سال که تظاھرات » فروپاشی رژيم
اگر داليل ديگری يعنی، .  دانستيکی معنا و محتوا و مقصد و مقصود آنبا پايانهء يک فرآيند را 

به تنھائی به درھمريزی رژيم   به اسالم و امام مردم»ادعائی« عشق نبود،در کار 
اين گروه دوم آنگاه، در بررسی فرآيند مزبور، خیلی که دست کم . بودمی شاھنشاھی قادر ن

 1357تا به سال  ،شاه شروع کرده ومحمد رضا  و آغاز ديکتاتوری 1332 مرداد 28بگیرند، از 
 .  ده ھا دلیل را اقامه می کنندسیم،بر

مسئله را به خیلی پیشتر می ما  انديشمندانچرا که برخی از » دست کم«گفتم  
و در . برند، گاه از انقالب مشروطه شروع می کنند و گاه از آغاز خودکامگی رضا شاه می گويند

 مرداد 28اگر : دھم اضافه می کنن» اگر« ھر دلیل يک م ھستند که بهاين میانه ديگرانی ھ
 سرکوب نمی شد، اگر خمینی را پس از دستگیری 42 خرداد 15پیش نیامده بود، اگر قیام 

کشته بودند، اگر شريعتی و آل احمد زودتر مرده بودند، اگر جشن ھای تاجگزاری نبود، اگر 
جشن ھنر شیراز برگذار نمی شد، اگر شاه سرطان نداشت، اگر سن و سال ولیعھد بیشتر 

اگر  دربار علیه خمینی را به روزنامهء اطالعات نفرستاده بود، ءاگر داريوش ھمايون نامه بود،
يعنی، با ...  کشته بود، اگر ارتش اعالم بیطرفی نکرده بود1357شاه عدهء زيادی را در سال 

 .ھر اگری دلیلی ھم برای سقوط رژيم پادشاھی پیشنھاد می شود
 سقوطی که در پیش روی ما، و  چرائیتی ما در موردبگويم که وقاينھا ھمه را گفتم تا  

با شراکت خود ما، صورت گرفته تا اين حد دچار تشتت ھستیم، چگونه می توانیم برای 
 می سوزد پاسخی در خور پیدا پرسشی که سال ھاست بر لبان ھر ايرانی ژرف انديشی

 يک امپراطوری  عرب گرسنه و الغر، بهگروھیچگونه شد که « و آن پرسش چیست؟ کنیم؟
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وران روم افکنده بود، ھجوم آورده و  سال لرزه بر پشت امپرات600 نامش بزرگ به نام ايران، که
 »ا ماوراء النھرش را متصرف شدند؟ سال از بین النھرين ت25در عرض 

ھر روزه آن را اکنون ھم  و  است بودهروشندر اين مورد ھمیشه پاسخ اسالمیست ھا 
 خود و اجحاف  سیاسی و مذھبیمردم ايران از دست رھبران«: ی شنويماز بلندگوھای آنان م

 را شنیدند، گروھا گروه با  عربو ظلم آنان به ستوه آمده و چون پیام برابری و برادری اسالمیون
آغوش باز به استقبال آنان رفته، دروازه ھای شھرھای خود را به روی آنان گشوده، و 

ن شمشیر به دست کردند و با کمال میل دين اسالم را پذيرا کشورشان را تسلیم اين پابرھنگا
، و اال اعراب چگونه می توانستند مردمی راضی و دوستدار شدند و کمر به خدمت آن بستند

 » را به زور مسلمان کنند؟ و آمادهء دفاع از آنھاآئین ھای خود
نديده اصًال  را  سال پیش1450ما حادثهء  ،1357، بر خالف حادثهء بديھی است که چون 
لمس نکرده و نحوهء شکل گرفتن ھم  را يشجريان ھاو ـ طبعًا ـ ،  ايمحضور نداشتهو در آن 

 دارای مھمات کمتری بوده و ، اسالمیون ادعاھای، در مقابل اينناظر نبوده ايم را شاوضاع
تاريخ را بخصوص که پس از فتح ايران ـ و بطور طبیعی ـ . زودتر در برابر شان لنگ می اندازيم

گاه فکر می کنیم که عقل سلیم شايد ھم . فاتحان مسلمان و مزدوران ايرانی شان نوشته اند
اينقدر زود به را کشورشان  ريگی در کفش خود نداشتندبراستی ی گويد اگر مردم ايران مھم 

 .دسپردندست اعراب نمی 
 ھای اسالمیست در برابر جعلیات تاريخی و گزافه گوئی  ما،واقعیت آن است کهاما  

، مثل  ھجوم اعراب شبه جزيرهء عربستانیلل سقوط امپراتوری ساسانی در پ عپیرامون ھا،
 و روش گردآوری ننمودهاکثر زمینه ھای تاريخی ديگر، تحقیق چندانی نکرده و اطالع زيادی 

 سال وقت داشته اند 1450 و اسالمیست ھا .نبسته ايمھای درست کنجکاوی تاريخی را بکار 
ه تاريخ را ھرگونه که خود می پسندند بنويسند، جعل کنند، کتمان نمايند، خوب را بد و بد را ک

تر بکشند که من و خوب نشان دھند، و بر روی حقیقت وقايع تاريخی آنقدر پرده ھای سا
 .دانیم چگونه بايد حجاب ھا را کنار زده و به واقعیت ماجراھا پی ببريمشمای امروز ن

در جاھای تنھا برای ايرانیان پیش نیامده و که اين وضعیت دانستن اينايد شبا اين ھمه،  
ی وجود داشته اند که زمانی از اوج کھکشان قدرت به  ديگرديگر دنیا ھم امپراطوری ھای بزرگ

، می يعنی.  باشدھا جستجو گونهتواند آغازگاه خوبی برای اين، بزير آمده و مضمحل شده اند
راه جبران آن  تاريخ خود غفلت کرده ايم  اين بخش حساس از مورداگر ما در که گفتتوان 

 و دربارهء بررسی کرده چگونه توانسته اند تاريخ خود را ديگران در يابیم که بکوشیم تا است که
  . قضاوت کنند سقوط امپراطوری ھای مربوط به خويشعلل

شايد اولین .  باشد غربیاز آن امپراطوری روم» سقوط«در اين میانه شايد مشھورترين 
 1776 که در سال باشد »ادوارد گیبون« پرداخته  سقوط امپراطوری روم به تعلیلکسی که

 بود و ه سال پیش، وقتی که در ايران امپراطوری صفوی آخرين نفس ھايش را کشید231بله، (
در کريمخان زند بخت خود را می آزمود و کمپانی ھند شرقی مرزھای امپراطوری بريتانیا را 

و در آن » زوال و سقوط امپراطوری روم«کتابی نوشت به نام ) شبه قاره ھند می گسترد
در دو قرنی که از انتشار اين کتاب گذشته است، . کوشید تا علل اين ماجرا را توضیح دھد
 کوشیده اند علل سقوط امپراطوری روم  و حتی فیلمسازصدھا محقق و تاريخدان و تاريخنويس

ما بنظر می رسد که اين رشته ھمچنان سر دراز دارد و کتاب ھای تازه ھر دم  ا،را شرح دھند
 . از راه می رسند

 پروفسور 1984در سال برای نشان دادن وسعت کار بد نیست اين را ھم بگويم که 
و در آن کوشید نظريه ھای » سقوط روم«آلمانی کتابی منتشر کرد به نام » الکساندر دماندت«

نتیجهء . آن سال در مورد اين سقوط مطرح شده بود در يکجا گردآوری کندمختلفی را که تا 
 نظريه يا دلیل جدی برای سقوط امپراطوری 210کوشش او آن بود که معلوم شد تا آن زمان 

 يک در دست داشتن، با »ديويد النگ فورد«بقول نويسندهء ديگری به نام . روم ارائه شده است
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 را در بر می گیرند،  ھاکه از مرگ امپراتورھا تا حدوث زلزله ،اليل از نظريه ھا و دفھرستیچنین 
 .ھر اتفاق ديگری را ھم می توان توجیه و تبیین کرد

باز قصدم اين است که بگويم اگرچه ما ايرانی ھا در مورد علل سقوط امپراطوری 
یست ھا  ھای اسالم پیش پا افتاده ترين پاسخ شنیدنساسانی کار چندانی نکرده و اغلب به

  جستجوھا و موشکافی ھا پرداخته اند آنچنان درگونه اينرانی ھم که به ، ديگاکتفا کرده ايم
 داليل اصلی از داليل فرعی عاجز مانده اند که پرسش تاريخی از علل سقوط امپراطوری زتمی

 .ھمچنان پاسخ ھای تازه ای می طلبدھم روم 
 يافتن داليل سقوط، با ديد يک رایجستجو بدر اين میان شايد بھتر باشد که بجای 

  توجه کرده و اين حوادث را با »حوادث بعد از سقوط« به ،کارآگاه داستان ھای پلیسی
 . بسنجیمی آنانادعاھا

با   مااينگونه نگاه بالفاصله به ما می گويد که ھیچ يک از به يادگار مانده ھای تاريخیو 
 از، بر عکس، عمومًا ندارند وو اعراب مسلمان ايرانیان از اسالم » استقبال«نشانی از خود 

يعنی، مسلمًا آنچه . مخالفت و مقاومت سر سختانهء مردم ايران در برابر اعراب خبر می دھند
 مردم  استقبالمجعولداستان  ربطی بهموجبات سقوط امپراطوری ساسانی را فراھم ساخت 

ھخامنشی، :  آفرينش سه امپراطوریريخ تمدن و تاهء دو ھزار سالءبا سابقه(متمدن ايرانشھر 
 شھر به شھر و ،مردم ايران. ندارداشغالگر کشورشان بیابانگرد  از اعراب )اشکانی و ساسانی

 چرا؟ و .  شکست خوردنداما  با اعراب جنگیدند ،کوی به کوی و خانه به خانه
کوچه ه و خانمردم مگر جنگ با بیگانه از وظايف بپرسم که از شما من در اينجا بگذاريد 
و اگر چنین مردمی در برابر لشگر جرار و حريص و خونريزی قد علم کردند و  و خیابان است؟

تکه پاره شدند می توان از شکست شان حیرت کرد؟ و مگر نه اينکه ھر جامعه برای حفاظت 
مردم کوچه و بازار  کشورھا و ملت ھا و آياخود دارای نھادھای تخصصی و کار آزموده است؟ 

چگونه است که در خبرھا و گزارش ھای مربوط ؟ ظت می کنند يا ارتش ھای اين جوامعمحاف
تاريخ چرا اگرچه سخن گفته می شود؟ » سپاه ايران« کمتر از دوران حملهء اعراب به ايرانبه 

 اما کمتر »مردم ايران« کشتارھای گستردهء ھای مربوط بهھای خود اسالمیون پر است از خبر
 سال با 600؟ آيا اين ارتش، که وجود داردد ارتش ايران با مھاجمان عرب  برخوری ازداستان

 در آن روزگار ھم آب شده و به زمین فرو رفته بود؟ و نکند که يکباره امپراتوری روم جنگیده بود،
از مردم کوچه و خیابان  که  وجود نداشت کسی، در نتیجه،کرده و» بیطرفیاعالم «  ايرانارتش

 دفاع کند؟ 
جز (»  ايرانغیبت ارتش«کمتر ديده ام که کسی به اين پديدهء در جريان حملهء اعراب 

حال . توجه اساسی کرده باشد) جريان مقاومت بی حاصل  رستم فرخزاد در جنگ قادسیه
به نتايج وسیعی دسترسی پیدا کنیم شايد بتوانیم آنکه اگر فقط به ھمین يک نکته توجه شود 

  .بی رنگ می کندکًال را » ال از اعراباستقب « جعلیکه داستان
اما ھنگامی که به مسئلهء نھاد ارتش و کارکرد آن در امپراتوری ھا می پردازيم و  

چاره ای به نظر من،  از غیبت آنھا در صحنه ھای نبرد حیرت می کنیم، ھمچون مورد اخیر
 بیابانگرد شبه جزيرهء  با اقوامتاريخی مردم شھر نشین ايرانرابطهء نداريم تا موضوع را به 

 در اده و آن راپیوند د) و نه ھمهء اعراب، از جمله اعراب ساکن ايران و بین النھرين(عربستان 
رابطهء  جمعیت ھای ساکن با جمعیت ھای متحرک، يا ءحوزهء جامعه شناسی تاريخی رابطه

از اين منظر . ھیمو جمعیت ھای ايالتی، مورد مطالعه قرار د) متمدن(جمعیت ھای شھرنشین 
 :،که بنگريم می بینیم که

 در يک کمربند وتمدن ھا در نیمکرهء شمالی زمین   پیشامدرن،طول تاريختمام در . 1
 از  که درجهء60مثًال مدار  ( زمینضخیم پديد آمده اند که بین خط استوا و مدارات شمالی

تمدن، . رار دارد ق)د ھای سردسیر شمال اروپا رد می شو و سرزمینشمال آسیااستپ ھای 
تجلی دست کشیدن اقوام اولیه از شکارچی گری و ساکن شدن در مناطق مستعد کشاورزی 
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که چین را به صورت گرفته است  یو اين اسکان و مدنیت بر روی کمربند. و دامداری است
 .اسپانیا وصل می کند

ند که تن اقوامی که در شمال و جنوب اين کمربند زندگی می کردند گروه ھائی بود. 2
کشف چگونگی . به اسکان و شھرنشینی نداده و ھمچنان به زندگی متحرک ادامه می دادند

 آن روزگار را قادر ساخته بیقراراين زندگی متحرک را مدد کرده و جمعیت ھای رام کردن اسب 
سم اسبان تھديد  اروپا را در زير وآسیا  ،شمال و جنوب از ،در جستجوی آذوقهبیشتر  ،بود که

 . ود داشته باشندخ
  ھمیشه،شمال و چه در جنوب سرزمین ما چه در ،معنای اين سخن آن است که. 3

 جوالن داده و مترصد آن بوده اند که رخنه ای يافته و اقوام متحرک ـ با فرھنگی بدوی و خشن ـ
 .از آن به درون فالت ايران ھجوم آورند

به معنی اروپائی ـ (» آزیـ  وري«ربند اقوام متحرکی که اکنون در شمال اين کم. 4
اصلیت آنھا از . حضور داشتندنام گرفته اند و زبانشان شاخه ای از زبان ترکی بود، ) آسیائی

 بر خالف اکثر آريائی ھائی که به ،آسیای مرکزی بود و شايد بخشی از اقوام آريائی بودند که
ر وطن ھای جديد خويش نقاط مختلف عالم آن روزگار کوچ کردند و پس از کشف کشاورزی د

را ضروری می مستقر شدند، تن به لوازم اين نوع معیشت ـ که اسکان و مراقبت از کشتزارھا 
آيا نه اينکه .  ـ نداده و ترجیح می دانند زندگی عشیرتی و سنتی خود را ادامه دھندکرد

رخورد آنھا استوره جنگ ھای ايران و توران خود می تواند اشاره ای به اين زطست دوگانه و ب
 باشد؟ 

 قبايل عرب شبه جزيرهء عربستان در جوالن و حرکت دائم بوده و ھمايران  در جنوب. 5
 . بوئی از استقرار و مدنیت و کشاورزی نبرده بودند

 در داخل اين کمربند ھمواره از جانب حمعیت ھای ه تمدن ھای آفريده شد،بدينسان. 6
 رای اين جمعیت ھا، تمدن به معنای وجود جائیب. متحرک شمال و جنوب تھديد می شده اند

ش را تصاحب زنان و غارت کرد و ثروت ھايش را به غنیمت گرفت بوده است که می شود آن را
آنان برنامه ای برای خشت روی خشت نھادن و آبادانی کردن نداشتند و کارشان خشت . کرد
 . خشت برداشتن، ويران کردن و سوزاندن بودروی از 

اشتند جز  ھر امر طبیعی ديگری، تمدن ھا نیز برای بقای خود چاره ای ندمثلو . 7
 را پاس بدارند، از ورود اقوام اينکه ھمواره، با داشتن ارتشی منظم و قوی، مرزھای خويش

عبارت به . متحرک به قلمرو خود جلوگیری نمايند و ھمواره آماده رزمیدن و سرکوب آنھا باشند
 قوی از را داشت که بايد با داشتن يک سیستم دفاعیم بدنی ديگر، ھر جمعیت ساکنی حک

 تنھا زمانی ممکن می شد که آن  ھم»بدن«درھم شکستن اين  . محافظت کندزندگی خويش
راه » بدن« از کار بیافتد و جمعیت ھای متحرک فرصت پیدا کنند که به درون »سیستم دفاعی«

 . يافته و به ايلغار آن مشغول شوند
 شمال و اعراب و بربرھای جنوب دست »يورـ آزی«سالیان دراز با سواران رومی ھا . 8

 قلمرو خود را به دو بخش غربی و شرقی ، به قصد مديريت کاراتر،به گريبان بودند و آنگاه که
 ده ھا ، چنانکه ديديم،و البته( تقسیم کرده و دو امپراطوری آفريدند، به دلیل تحلیل رفتن نیروھا

يکی اين . شان کارائی خود را از دست داد» سیستم دفاعی« ضعف شدند و دچار) دلیل ديگر
که با شکست ھای پی در پی آن در برابر ارتش بود وری روم  اصلی سقوط امپراتيلدالاز 
اما سقوط نکرد و ) بیزانس(وری روم شرقی  امپرات.قطعیت يافت» آتیال«ھا به رھبری » ونھ«

پايدار ) ساسانیان(و سپس پارس ھا ) اشکانیان(ت ھا به عنوان دشمن اصلی امپراتوری پار
نگارهء بیستون گاه والرين، امپراتور روم به دام افتاد و ـ آنگونه که سنگ . ماند و با آنھا جنگید
تش روم ھزيمت  و گاه ارتش ايران به دست ار، در برابر شاه ايران زانو زدگواھی می دھد ـ

 . يافتند و عقب نشست
 و در لبنان و راه يافتند سالی قبل از تولد مسیح به خاورمیانه 50ین بار رومیان نخست. 9
داستان .  کنونی مستقر شدند و روبروی امپراتوری ايران قرار گرفتندغرب سوريهء  واسرائیل
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نشانی از حضور آنان در منطقه ای است خود مصلوب شدن عیسای ناصری بدست رومی ھا 
 . ايران تعلق داشتکه به طور تاريخی به امپراتوری 

 دو  يا، دو امپراطوریکه اينبا توجه به آنچه گفته شد، اکنون می توان توجه کرد 
 مجبور بودند که راه نفوذ ، حالھمان در ، سال با يکديگر در جنگ بودند و600حدود  ،دشمن

ششصد سال جنگیدن شوخی نیست و ھر رزم .   سد کنندنیزاقوام متحرک شمال و جنوب را 
 عاصی و سیاستش را  رامردمشو را تحلیل می برد، اقتصادش را ويران می کند، آوری 

  .ورشکسته می سازد
بر اين بیافزائید تسلط ويرانگر روحانیت مذھبی و نارضايتی ھای قومی ناشی از بی 

من در اينجا از تفصیل ماجراھا می گذرم و به ھمین اشاره اکتفا  .توجھی نظام شاھنشاھی را
ـ اين شاه بی کفايت ساسانی ـ و کشتارھای او » خسرو پرويز«دوران پادشاھی می کنم که 

 ـ مرزداران که اغلب از خاندان اشکانی( و در میان سران ارتش ايران و پسرش در خانوادهء خود
کشور، اوج از غرب  و اقوام مرزنشین  ايران جنوبدارب مرزقبايل عرو نیز )  بودندشمال ايران ـ

 از پادشاھی ارتشیان خسته از جنگ و ناراضی. بود» تم دفاعی ايرانسیس«ھم گسستگی 
ل خدمت خود رھا می  مح،، بسیار پیشتر از آنکه عربی در تیررسشان يافت شودساسانیان

» وحدت امپراتوری«به چندان ديگر نیز  مردم به جان آمده از دست روحانیت زرتشتی کردند؛
،  در حوزهء زبان و فرھنگ و تعیین سرنوشت، ھا بودنمی انديشیدند، و اقوام ايرانی، که قرن

می را » مرکزيت« با ء خود عالقهء خودگردان محسوب می شدند، رفته رفته رشتهمستقل و
ايران، خیلی پیش از اينکه اعراب به سراغش بیايند، در مسیر تجزيه و سقوط يعنی، . بريدند

  . می شد اش ھر لحظه پاشیده ترقرار گرفته بود و سیستم دفاعی
 که ؛کافی بود تا اعراب از اين از ھم گسستگی و در ھم شکستگی خبر شوندو 

اعراب جنوب برای غارت و يغما و برده و کنیز گیری به سوی شمال و آنگاه بود که . شدند
تاختند، از يکسو شامات و اورشلیم و شمال آفريقا و بخشی از اسپانیا را از چنگ امپراتوری 

 . د و، از سوی ديگر، خاک ايران را به توبره کشیدندروم بیرون کشیدن
دروغ بزرگی که چھاده قرن است بخورد ما داده اند از آن سخن می گويد که اعراب 

تحفه آورده بودند، حال آنکه تاريخ نشان می برای ايران  اسالم و عدل و برادری را ،بیابانگرد
 و اکثريت به شمال متمدن بوده است برای وحدت اعراب و حمله دھد که اسالم تنھا بھانه

بسیاری از آنھا حتی . جنگجويان عرب شبه جزيره ھنوز خود نمی دانستند که اسالم چیست
 رفته یب النةنمدي به  شانرئیس قبیله. در جريان مسلمان شدن خودشان ھم حضور نداشتند

 بیعت غايبانه،ن  بر حسب اي، اعضاء قبیلهءکرده بود و ھمه» بیعت« خلفايش ياو با پیامبر 
 و کتاب  شودھنوز سال ھا الزم بود تا اصول اسالم مدون. نددشناخته می ش» مسلمان«

 .گرددمقدس آن گردآوری و تنظیم 
می گويند خواست اعراب مھاجم آن بود که ايرانیان شھادتین بگويند و مسلمان شوند 

ن ال اهللا اال اهللا، و اشھد ان اشھد ا«آيا گفتن اينکه . تا جان و مال و ناموسشان محفوظ بماند
تیغ می رفتند و م ه دی بسخت بود که ايرانیان در صف ھای ھزار نفرآنقدر » محمد رسول اهللا

يا نه، اينھا ھمه جعلیاتی است که يک نگاه پرس و جوگر می تواند  اين کلمات را نمی گفتند؟
 .سستی بنیادھاشان را ببیند

بلکه می خواستم . یار گفته می شود نبودباری، غرضم تکرار اين سخن ھا که بس
داستان فتح ايران بدست اعراب را در چھارچوب شکستن سد سیستم دفاعی امپراطوری 

ساسانی و پیدا شدن رخنه در ديوارھای دفاعی کشور و ھجوم طبیعی اقوام بیابانگرد منتطر 
به رختان رتش را حمله به سرزمین ھای متمدن مطرح کنم و در آن میانه غیبت شگفت انگیز ا

 . بکشانم
 برای تثبیت پیروزی خود و گشودن دست تطاول بر جان و مال ،اگر خمینی و لشگريانش

 دست بکار از ھم پاشاندن  پس از شکست رژيم پادشاھی، بالفاصله،و ناموس مردم ايران
و، الجرم، راه را بر ھجوم صدام  ردن سرداران و کشتن خلبانان شدندارتش، بازنشسته ک
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حکومت خسرو پرويز و گشودند، )  می نامید»قادسیهء دوم«که جنگ خود را (سین ح
ین کار را پیشاپیش برای اعراب مھاجم انجام داده و مردم کشور را بی پناه و ھم نیزفرزندانش 

 ـ يزدگرد ـ کو به کو از برابر ان و آخرين پادشاھشندبی پشتیبان در برابر اعراب بر جا نھاده بود
ابانی در شمال خراسان بزرگ ش به دست آسیسوی مرگ محتوم خويگريخت و باعراب می 

 .کشیدمی تازيد و اعراب را به دنبال خويش از جنوب ايران به شمال اين سرزمین می 
 ايران و ھموار شدن راه ھجوم  و مرزداراندر مورد جزئیات از ھم فروپاشیدن ارتش

 .توان و بايد نوشتاعراب، اگر فرصتی بود، بیش از اينھا نیز می 
ن، چاپ واشنگت»ايرانیان«برگرفته از نشريه   

 : اسماعیل نوری عالآثارآدرس آرشیو 
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