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  !دوم از رم تا قادسيه 
  

شمار تلفات رومي ها در دو جنگ با شاپور ذواالكتاف به نقل از آرشيو دولتي شهر روم  .
 

35 و 348  دوران حكومت شاپور ( ميالدي 1گزارش رسمي جنگهاي روم وايران در سالهاي
به تاريخ  ارتش روم تكميل و ي از سو351 اكتبر 20كه به تاريخ ) دوم معروف به ذواالكتاف

 ي كنستانتينوس دوم امپراتور وقت رسيده و براي اطالع سناي به امضا352هفتم ژوئيه سال 
دولتي روم قرار گرفته و اينك در آرشيو واتيكان نگهداري روم ارسال شده و سپس در آرشيو 

  :ارتش روم را به اين شرح نشان مي دهد) كشتگان (  شود ارقام تلفات مي
      
   كشته231پنجاه هزار و ) : جنگ يكم  ( 348جنگ سال     
      
   تن كشته12  هزار و39) : جنگ دوم  ( 351جنگ سال    
      

مجسم كنيد كه اگر قدرتي به .. هردو جنگ را رومي ها آغاز كرده بودند كه شكست خوردند 
ان در آن زم نام ايران وجود نداشت كه در برابر جاه طلبي رومي ها بايستد ،  مشرق زمين

 قدرتي چون ايران از دچار چه خون ريزيها و گرفتاريها كه نمي شد ــ  و ديديم كه با نبودن
 با ) اي كه قدرت شوروي وجود داشت به استثناي چهار دهه( اوايل قرن نوزدهم تا كنون 

. خاورميانه چه ها كه نكرده اند 
لطيدند و هزاران سال ود غشرق بايد مديون امپراتوري و ارتش ايران باشد كه در خون خ

.   آزادي و  همه دنيا بخصوص در مشرق زمين پاسداري نمودند  را درآرامش
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 زميني كه با توطئه سلمان پارسي و با يورش اعراب به نابودي كشيده شد و همه ايران
ثروتهاي ملي آن تابه امروز به دست غارتگران تاريخ چپاول شده است و با سوزاندن كتابخانه 

  كتابخانه دانشگاه گندي شاهپور و ريشه كن كردن آثار 259هي همچون هاي پر شكو
آنها تحميل و بزور را به ) قرآن (  نكشيد كه تازينامه ننگين طوليفرهنگي اين ملت بزرگ  

  .شمشير فرزندان آريابوم را مجبور به پذيرش آن نمودند
 

 نان را به نرخ روز ميخورده  و سراپا دروغي كه گويي نويسنده آن يا فراموشكار بوده و ياكتاب 
ن  پاك  فقط حواله مردماعرب پسند تازينامهداده و خرافات  همواره نقد را به نسيه ترجيح

 اي بوده كه از زيبائيهاي زندگي محروم و در انتظار بهشت و حوري بازي پاخته و از خود بيگانه
 ! بسر مي برده اند

   
 

  !به آيات زير توجه بفرمائيد 
   

  199 ، 198آيه هاي ) 26(لشعرسوره ا
اگر ما اين كتاب عربي را  بر بعض مردم عجم نازل ميگردانيديم و رسول بزبان تازي بر « 

 ». آنان ايمان نمي آوردند) بعذر عدم درك(پارسيان قرائت ميكرد
   

، قرآن براي عرب و مردمِ عرب زبان آمده است چون اگر  و گفته خود اهللا  آيه اينپس بر اساس
پس .  ميخواست قرآن و يا ديني براي پارسيان بفرستد آن را به زبان پارسي ميفرستاداهللا

  ! باعراقرآن براي همه انسانها نيامده است بلكه تنها براي 
   

  44آيه ) 41(سوره فصلت
و اگر ما اين قرآن را  بزبان عجم ميفرستاديم كافران ميگفتند چرا آيات مفصل و روشن « 
  »اي عجب آيا كتاب عجمي بر رسول و امت عربي نازل ميشود؟ . نيامد) بزبان عرب(
   

به گفته اهللا در اين آيه، اگر او ميخواست كتاب قرآن را به زبان پارسي بر مردمِ عرب نازل كند، 
به همين خاطر قرآن را به زبان عربي براي مردم عرب نازل كرد تا آنان . اعراب قبول نميكردند

پس !!! اب عجمي بر رسول و امت عربي نازل ميشود؟  بنا به گفته اهللا نهآيا كت.  ورندبياايمان 
  .كتاب عربيِ قرآن براي مردم عرب نازل شده است و نه مردم ديگر
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  7آيه ) 42(سوره الشوري
و هر كه در مكه ام القري  و چنين قرآني فصيح  عربي را ما بتو وحي كرديم تا مردم شهر« 

  »..... رساني و هم از سختي روز بزرگ قيامتبت) از اهللا(اطراف اوست 
   

بنا به اين آيه، قرآنِ فصيحِ عربي براي مردم شهر مكه و اطراف آن فرستاده شده و نه براي 
  .مردم ديگري، به ويژه ايرانيان

   
  48آيه ) 5(سوره المائده

ميخواست ) يبه مشيت ازل(ه ما بر هر قومي شريعت و طريقه اي مقرر داشتيم و اگر الل..... « 
  »..... همه را يك امت ميگردانيد و ليكن اين نكرد

   
  47آيه ) 10(سوره يونس

 هنگامى كه رسولشان به سوى آنان بيايد، بعدالت در ميان آنها ;براى هر امتى، رسولى است« 
  »!  و ستمى به آنها نخواهد شد;شود داورى مى

   
  4آيه ) 14(سوره ابراهيم

  »..... ومي نفرستاديم مگر بزبان آن قومما هيچ رسولي در ميان ق« 
   

  91آيه ) 27(سوره النمل
را كه بيت الحرامش قرار  منحصرا خداي اين بلد مكه معظمه من مامورم كه) اي رسول بگو(« 

 »..... داده اند پرستش كنم 
 

 ايراني نماهائيكه مدعي باورمندي به قرآن هستند ،  بايد به خرد خويش كه احتماال ندارند ،
مراجعه نمايند و دست كم به گفته هاي اهللا گوش فرا دهند و اين تازينامه ننگين را به زباله 
دانيهاي عربستان باز گردانند ، چرا كه خود اهللا در چندين آيه پياپي ميگويد قرآن براي عرب 

   را سنه نه ؟فرهنگ باخته و از خود بيگانه است و بس ، آخر تو ايراني 
 

را همه خلفاي اسالم پس از محمد تازي به دست قهرمانان و جان  اي كه چا هيج انديشيدهآي
كشته شدند ؟    آيا ميداني كه هزاران ايراني  بدستور  خلفاي اسالم   باختگان  ايران زمين
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 و زنان و فرزندان آنها به عنوان غنيمت جنگي اسير و در بين اعراب  دست بدست گردن زده 
رفتند ؟                ذراني  و بردگي  سركردگان اسالم ناب محمدي قرار گفروخته شدند و وسيله خوشگ

  انتقام خون همه اين بيگناهانپاس ب
  عمرابن خطاب  بدست  تواناي فيروز نهاوني

  ابوبكر بدست تواناي بهزاد همداني
  و 

  علي ابن ابيطالب بدست تواناي بهمن جازويه رامهرمزي
   خاتمه داده شد ؟به زندگي ننگينشان
  

  !به اين تصوير خوب نگاه كنيد 

  
در تيسفون) نوشيروان ساساني   قرن 15نزديك بغداد كه   تاالر پذيرايي خسرو( طاق كسري

ه اي افسان بهارستان كه بيش از نهصد متر مربع وسعت داشت ، در پيش ساخته شد فرش .  

به عنوان غنيمت جنگ  تاالر اين كاخ پر افخار ساساني گسترده شده بود كه اعراب آن را
سهم  و بدرخواست علي ابن ابيطالب به هزار تكه تقسيم گرديد و علي تازي تصرف كردند

  . آن موجود است  كه اسناد تاريخي را به بيست هزار درهم فروختخود
  

روز پرافخاري كه عمر ابن خطاب به دست فيروز نهاوندي كشته شد   !
 روز از هم را سالروز قتل 34روزنگارها ي موجود در تقويم ميالدي دو روز مختلف به فاصله 

  .عمر ابن الخطاب خليفه دوم مسلمين ذكر كرده اند
 هجري 22سال = هجري قمري  23سال(  ميالدي 644چهارم نوامبر و هشتم دسامبر سال 

 ماه و پنج روز خالفت كرد و هنگام درگذشت 6ده سال و  عمرابن خطاب بمدت ) . خورشيدي 
.و ايران به تصرف اعراب در آمدنددر زمان خالفت او سوريه ، فلسطين .  ساله بود63
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 سال آن پس از جنگ قادسيه كه درگنجينه هاي دجله و رود تيسفون پايتخت ايران در كنار 
بيابانگرد و چادر نشين آن زمان شهر اعراب .  به دست اعراب افتاد ، ميالدي روي داد637

به جاي مانده در آن  قرن 15نوشيروان دادگر پس از اتيسفون را كه هنوز ويرانه كاخ خسرو 
.يعني شهر شهرها مي خوانند» مدائن « است 

در پي پيروزي اعراب در جنگ   ود اتفاق افتا643سال  شكست نهائي ايران از اعراب در 
به نهاوندي نهاوند بر ايران ، شمار زيادي از ايرانيان از جمله مردي صنعتگر به نام فيروز 

 . خته شدندفروعنوان برده اسارت گرفته شدند و به 
 پس از آن كه متوجه شد برده او نجار و حكمران بصره بود » ابولؤلؤ  « نهاونديخريدار فيروز 

 و رنگرز ماهري است وي را براي پرداختن به اين امور به مدينه فرستاد به اين شرط و آهنگر
فيروز از مردم نهاوند بود كه پاره اي از مورخان . كه قسمت عمده در آمد خود را به او بدهد 

. وي را از كاشان نوشته اند 
هارم نوامبر با سامبر و يا چپس از ورود فيروز به مدينه طولي نكشيد كه سحرگاه هشتم د

و وارد  ساخته بود به مسجدي كه عمر در آن به نماز مي ايستاد ش كه خود زهرآلوديخنجر
 عمر را دريد و روده  شكمبا اولين ضربه و  اولين فرصت و دربناي نماز گذارد در گوشه اي 

 بيرون كشيد و پيرو آن چندين ضربه ديگر وارد كرد تا پيش از دستگيري مرگ هاي او را 
  . كند رزيالنه عمر ابن خطاب را با چشمان خودش مشاهده 

عالوه نهاوندي فيروز .  در گذشت  اش انتقال دادند كه همان هنگامبه خانهعمر ابن خطاب را 
ون راه فرار را و چ از پاي در آورد خنجربا همان  را  نگبانان محافظ عمر تن ديگر از 13بر عمر 

   .به زندگي خويش نيز پايان دادان خنجر همدر نهايت با  ،برخود بسته ديد
او  پرستي ميهنشرافتمندانه از اين اقدام اصلي فيروز نهاوندي را انگيزه بيشتر تاريخ نگاران 

 . نگاشته اند از عمرگرفتن انتقام دستور حمله جنگ قادسيه
 بهر حال اسالم ننگين وبال گردن ملت ستم ديده ايران قرار گرفت و بمدت يكهزار سال

خرافات تحميلي و استحماري آن در ميان آداب و رسوم و فرهنگ پرافتخار ملت ايران ريشه 
 . د و همچون موريانه اي بخوردن و نابود كردن ريشه هاي فرهنگ ايران زمين پرداختيدوان

خصوص سردمداران دولت در زمان حكومت شاه اسماعيل صفوي توجه غارتگران اروپائي ب
 و از آن پس تمام سردمداران و گرديدجلب  از خرافات اسالم به سوء استفاده فخيمه

  .از توبره دولت فخيمه سر در آوردندگردانندگان نمايشنامه اسالم يكي پس از ديگري 
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لژ فرماسونري بزودي آيت اهللا هاي فارغ التحصيل حوزه علميه لندن اجير كردن  با سپس
خرافات بي محتواي قرآن  مذهبياسونهاي فرامسال است كه  پانصد و بمدت  متولد شد اسالم 

ميلياردها دالر  اسالم زده قرار داده و از اينرو  واپس گرائي كشورهايوسيله استحمار و را 
  . ملي اين مردمان را غارت و به كيسه اربابان لژ نشين سرازير كرده اند هايسرمايه

 تبراي غار  استعماري انگلستانهايسياستدر اينجا به گوشه اي از 
  !توجه كنيد خاورميانه

 و جنگ بين كشورها ساختگي ات اختالفايجاد
 .... ، القاعده ، حزب اهللا و ريستي چون حماسروايجاد گروههاي ت

 ...... و فقيه  واليت ،  طالبان، هگسترش بنيادگرايي وهابيت، القاعد
 بين ،60در دهه بخصوص  عدم كنترل جمعيت ،سياست نسل كشي جوانان

مخدر موادپخش و گسترش   آلوده به ويروس اسالم وكشور هاي 

 !توجه كنيد  استعمار پيركارنامه به 

اعتياد را نيز با خود برده است ودر  پاي گذارده جهل و فقر واستعما پير هر جا كه 
تكاليف داخلي جمهوري اسالمي  ايران نيز سياست گسترش فقر واعتياد را سرلوحه

  .قرار داده است

از دويست سال پيش با تحت نفوذ بخصوص استعمار . و شيده نيستبر آگاهان پ
بزرگ مرداني چون  و از بين بردن خائن قاجار وروحانيون فاسد مزدور گرفتن رجال

ميرزا تقي خان امير كبير قائم مقام فراهاني زمينه را براي ايجاد چنين وضعيتي 
. فراهم كرد

پس از شكست دولت عثماني ، براي  اگر كمي به گذشته برگرديم ،  خواهيم ديد كه
نيز كشور اسرائيل را  ، وندكشور تجزيه كرد 22اتحاد ، اعراب را به  جلو گيري از

  .  نددر منطقه تأسيس كردنظامي استعمار به عنوان پايگاه 
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اروپا  خود را از دست لژ نشينان اسرائيل شرف به خرج داد نا گفته نماند كه 
كينه شديد بريتانيا را  موجبات خشم و همين كار ت وو به سوي آمريكا رفرهانيد 

 تا حد ممكنن پس انگلستان همواره فراهم كرد و از آبر ضد اسرائيل وآمريكا 
در شكل انگستان كه كامال روشن است  نيز الاسراييلي داشته و حا مواضع ضد

 دشمني با  اوست كهاست ، و داشتهمستقيم گيري گروههايي چون حماس دخالت 
اسالمي قرار  آمريكا را سرلوحه تكاليف وسياستهاي خارجي جمهوري اييل واسر

  .داده است

اكنون . نيز به همين ترتيب موجبات ناراحتي انگلستان را فراهم آوردند سعودي ها
نداخته اند ، درست همان گونه كه در سال ا بر ضد آل سعود راه در لندن راديويي

ردند و عكس وي را در ماه نشان مردم مي هاي خميني را پخش مي ك  اعالميه57
انگليس كتاب آيات شيطاني مي نويسد، براي تبليغ آن به  يك شهروند. دادند

كنند كه حكم قتل او را صادر كند ، درنتيجه  عامل خود خميني دجال امر مي
فروش كند تا به امروزهرساله چندين  كتابي كه مي بايد حداكثرپنجاه هزار نسخه

  .اپ شده وميليون ها جلد فروش كرده استچبار تجديد 

أمين مالي سرنخ ت هشدار داد كه طي گزارش مستندي آي. بي. اف  2002 در سال
انجمن فراماسونري انگلستان   300  ودر انگلستان است گروههاي اسالمي افراطي

فرزندان نا وهابيت و  و براي رسيدن به اين هدف ، ندبسته اچهان كمر به نا بودي 
را تدارك ديده اند و جالب بن الدِن    و واليت فقيه، طالبان، القاعده   آن خلف

تشريف داشته در انگليس   92 تا 1991در سالهاي  تعدادي از اينها اينجاست كه
 .اند

انگليسي ها جزو كم هوش ترين ملل اروپا :اسماعيل رايين مي نويسد شادروان 
 !ستآنهااما رمز موفقيتشان در رذالت  هستند

فيد فرصتي طاليي براي محافظه كاران انگلستان به كاخ سبا ورود جيمي كارتر 
را آمريكا را فريب داده وتاج سلطنت ،  32 مرداد 28چون  فراهم شد تا بار ديگر

. ل بگذارنددجاخميني  سر بر
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ر انقالب اسالمي  كه بذي ننگين يك نويسنده آمريكايي اگر آن كودتا به نوشته
با آن انقالب با استفاده از ضعف همزمان  شوروي، اتحاد جماهير دادميبود رخ ن

و در نتيجه مجاهدين اسالمي  آمريكا در منطقه به افغانستان لشگر نمي كشيد
امروزه . بوجود نمي آمد شكل نمي گرفتند والقاعده متولد نمي شد و يازده سپتامبر

بسيار پارس ديگري در خليج در راستاي عواقب آن انقالب شوم وقوع جنگ 
 .است  محتمل

 بعضي پول ها خرج بواسير بدانند كه آقاي حجت االَ سالم جك استرادر هر حال 
.  كه خود نيز در آن خواهيد سوختانده در ايران روشن كرد  راآتشي .خواهد شد

پيشبيني هاي مربوط به   طبق .هد افتادااتفاق خو به شما اطمينان مي دهم كه اين
سرزميني چون   سال آينده به15انگلستان در عرض  مين،پيامدهاي گرمايش ز

ً موضوع آنقدر . سيبري تبديل خواهد شد جمعي از  مدتي پيش  است كهجديظاهرا
. بودند كه فكري بحالشان بشوددانشمندان انگليسي به ديدن پرزيدنت بوش رفته 

د بخاطر نرايرانيان، اگر شرف دا.  ها باشدبدتراز اين دنيا بايد در انتظار البته 
. كنندانگلستان خارج از  هاي خود را يهسرما  هم كه شده بايدعِرق ملي

به اين تجسم شيطان در زمين   بهره رسانيدن براستي باور مند بدانند كهمسلمانان
، القاعده ، وهابيت  ،كفر است، مگراينكه به فرقه هاي انگليسي االصل بهاييت 

   .شيدتعلق داشته با......... حزب اهللا و 

  در پايان يادي از پدر فقيد ملت ايران شاهنشاه آريامهر
فراماسونر خود   اطرافيانازايشان  تاثيرپذيري اگر در اين انديشه ام كهگاهگداري 

يجاد فاصله بين خود افراموش كردن آموزش فرهنگ نياكان به نوباوگان كشور و و 
  . نبودفراوانتشريفات  و القاب ورفتار و مردم با

وخه هاي جبه  42 درسالاسالم ننگين  نفر از سردمداران 50خميني دجال با اگر 
  .اعدام سپرده شده بودند
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شايد . گمارده مي شد نخست وزيري ناتوان به ازهاري بجاي تيمساراويسي به اگر 
 . امروزه حال و روز كشور پر افتخار ايران بدين سان نبود

 گوياست كه، سالمياننگين ارنامه اجتماعي جمهوري هي به كنگا 

اعتياد،فحشا وآمارفزاينده جرم . ايران امروز در خون ولجن غوطه ور است ملت 
 ايدز به ، ن نفر زير خط فقرمطلق وميليپانزده . انگيز است وجنايت وحشت

روزانه . ميليون معتاد خواهيم داشت بيستبزودي . حال گسترش است سرعت در
باندهاي فساد  و اباني افزوده مي شودخي ختران نوجواند تن بر تعداد تدويس

براي دويست تومان  كودكان پسردرجنوب تهران. درحال شكارآنان هستند
 ، شورهاي همسايهكپديده قاچاق دختران به مراكز فساد در. خودفروشي مي كنند

شيوع بيماريهاي رواني وعصبي حاد وآمار   ، جوانانخودكشي ، مليافسردگي
ا وحشتناك  باقيمانده از ان در اين   فرزندان بي پناهت رانندگي ووفزاينده تلفّ

زنجيره آسيبهاي اجتماعي در ايران را تشكيل  . . .اجتماعي و- شرايط اقتصادي
. مي دهد

اين مظهر  گدازآثار همان معنويتي ست كه خميني دجال،انج اين حوادث
  به آن راوعده 57در سال ز آدم تا قيامت،تاريخ ا در همه استكبار كفرونفاق و

 پسر و اين پدر !شما معنويت مياوريم ما براي  كهدادفريت پذير ايران ملت 
   !!مياوريم براي شمااَنسانيت ما .معنويت ازشماگرفتند

نمايشنامه اجراي  دست روي دست گذاشته وتماشاگر  پرستبراستي تا بكي ايرنيان ميهن
ه پانصد سال پيش براي ما نوشته شده نمايشنامه ايك.  ننگين اسالم در كشورمان خواهند بود 

  .و همواره ملت ايران بجز سياهي لشگر هيچ نقش عمده اي در آن نداشته اند
بدست تواناي بايد بر گرفته از فرهنگ آزاده نياكاني خودمان  داستان آينده سازان كشور

  در آيد ؟آزاد به اجرا و با شركت همه ملت ايران در يك فضاي شود فرزندان آريابوم نوشته 
  

  پاينده ايـران ـ پايدار و سر افراز باد ملت ايران
   سرو آزاده ـنوشيروان
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27/ 01/ 2007 ، شنبه     
 

  !به اين دو تصوير خوب نگان كنيد 

  
  آيا اين است ايراني كه بايد بدست فرزندان آينده بسپاريم ؟

  
 


