
 
 
 

  کشتار ايرانيان بدست حسن و حسين
  
  

  
  :١۵۵ - ١۵۴حسن بن اسفنديار ؛ برگ  - تاريخ تبرستان

  » در طبرستانباوذکر حکومت و شاهنشاهی « 
اجازت طلبيد که بطريق طبرستان  ، » با او بودباو« تا لشکر اسالم نصر هم هللا بر يزدگرد ظفر يافتند و او منهزم بری افتاد « 

يزدگرد اجازت داد. چون مدت مقام و   ،ن آتشکده را که جد او کيوس بنياد نهاد زيارت کند و بکرگان بدو پيونددابگذرد و بکوش
  فردوسی را معجز است در نظم سخن شاهنامه: ، مکث او دراز شد خبر واقعه يزدگرد و غدر ماهوی سوری بدو رسيد

...  

...  

...  
  

ترکان جمله خراسان و طبرستان خراب کردند و از جانب عراق  ، بنشست گاهاما « باو» سر بتراشيد و مجاور بکوسان بآتش
لشکر عمر با امام حسن بن علی عليهما السالم و عبدهللا بن عمر الخطاب و حذيّفهّ اليمانی و قثم بن عباس با مالک اشتر نخعی 

و اتفاق کرده  مت صدمه ستوه شدنداز زحاهل طبرستان مالکه دشت ميگويند.  ، و هنوز معسکر ايشان باقی است به آمل امدند
 ، که اول ما را پادشاهی بزرگ قدر بايد تا همه منقاد او شويم و از زحمت او عيب و عار نداريم. گفتند جز باو اين کارا نشايد

د و خط دهن بعد الحاح بسيار بدان شرط قبول کرد که مردان واليت و زنان ببندگی او را ، پيش او رفتند و ماجرای او را گفته
بدين عهد از آتشکده بيرون آمد و واليت از دشمنان پاک کرد. پانزده سال پادشاهی او بود  ، حکم اموال ايشان و دماً نافذ باشد

« ....  
  

به همراهی با عبدهللا بن عمر الخطاب و چند تن ديگر  ، حسن بن علی اولين بار در زمان خليفه اول عمر ، بر اين گواه تاريخی
وم برده اند و دست به تاراج اموال مردم زده اند که مردم به « باو» پناه برده و از او کمک خواستند. باو الی آمل هجبه حو

  سپس موفق ميشود تا تازيان را از آن حدود براند.
   

  ر ميايد.  حسن بن علی دگر بار در زمان خالفت عثمان به همراهی برادرش حسين به تبرستان هجوم مياورد که شرح آن در زي
  
  

  ٣٠٣بالذری برگ  –فتوح البلدان 
  

هجری سعيد بن عاص را  والی کوفه کرد و عبدهللا بن عامر کريز را والی بصره. مرزبان طوس به اين  ٢٩« عثمان در سال 
عبدهللا  دو نفر نوشت و آنها را به خراسان دعوت کرد که هر کدام فاتح شدند مالک آنجا شناخته شوند. هر دو نفر حرکت کردن

  هر دو بودند ....... » حسن وحسينز او پيشی گرفت و سعيد بسوی تبرستان رفت که آنجا را فتح کند و در سپاه او ا
  

  
  ٢١١۶برگ  ۵؛ تاريخ تبری ج  ١۵٢ابن فقيه  برگ  –مختصرالبلدان 

اعراب  ، در حقيقت ت کردند و مردم گيالن و تبرستان و ديلمستان سال ها در برابر هجوم سپاهيان اسالم پايداری و مقاوم
نتوانستند گيالن و تبرستان و ديلمستان را تصرف نمايند. در زمان عثمان اعراب برای فتح تبرستان تالش   هيچگاهمسلمان 

(فرزندان  امام حسن و امام حسينبسيار کردند و سعيد بن عاص بدستور عثمان بسوی تبرستان روانه شد. در اين هجوم 
  عاص همراه بودند.  با سعيد بن حضرت علی) نيز 

  
   

  
  زين العابدين رهنما –زندگانی امام حسين 

  فصل سوم –جلد دوم 
  



« در سال سی ام هجری يعنی هفت سال پس از خالفتش(عثمان) آن فرمانده ماجراجوی عرب(سعيد بن عاص) را با نيروی تازه 
سين هم بسمت مجاهدان اسالمی که اين جهاد برای امام حنفس از کوفه بسوی تبرستان فرستاد. دو فرزند علی امام حسن و 

  خاندان مسلمان وظيفه و شعاری بشمار ميامد زير دست اين فرمانده اموی حرکت کردند.....
  

اين نيروی تازه نفس بحدود تبرستان رسيد و نخستين دژ مستحکم و قلعه ناگشودنی آن برخورد کرد و سعيد بن عاص دانست 
  ت.که تصرف اين دژ ناممکن اس

  
سعيد هييتی را به قلعه فرستاد و تقاضای صلح و تاديه جزيه نمود. پس از گفتگوی بسيار اسپهبد قلعه برای جلوگيری از 

اد صلح او را پذيرفت بشرط اينکه نيروی تازيان بمردم قلعه و دفاع کنندگان اين دژ آسيبی نرسانند. اين شرط خونريزی پيشنه
  ر گشودن دروازه های کوه پيکر قلعه را داد.پذيرفته شد و اسپهبد نامبرده دستو

  
آهسته روی پايه های قطور  هنگام باز شدن دروازه بزرگ قلعه که چندين گز طول و عرضش بود و با کبکبه و وقاری آهسته

ود آهنی ميچرخيد و باز ميشد عربها به تماشای آن ايستاده و حيرت زده بودند. سعيد بن عاص فرمانده عرب با تمام نيروی خ
درون قلعه آمد و مطابق نقشه ای که قبال طرحريزی کرده بودند دستور داد بی درنگ نقاط بلند و سخت  قلعه را اشغال کنند و 

بعضی را در زنجير نگاه داشت و بيشتر آنها  ، يران را  خلع سالح نمايند. فردای آن روز يکايک مدافعان قلعه را گرفتنيروی ا
  قلعه انجام داد...... » را کشت. کشتاری بيرحمانه در

  
ين را در اين شرح ماجرايی دروغين ميپردازد تا نقش و شرکت حسن و حس بهزين العابدين رهنما (در ادامه نقل اين داستان 

  بن مايه ای ارائه نميدهد.)                            هيچ گونهولی برای سخنانش  ، کشتار توجيه و آنها را از هر گناهی تبرئه کند
  
  
  

  زين العابدين رهنما –زندگانی امام حسين 
  فصل بيست و نهم –جلد اول 

  
  :)١(ارينب

  جاعتهای او هم در جنگهای آفريقا و هم نبرد تبرستان چيزها شنيده ام.از مردانگی و ش ، آری او (حسين) را ديده ام
  
  

  حاال
ا استفاده کرده ايم و همينطور برای بيشتر آشنا شدن برای روشن شدن اين نکته که چرا ما از نوشته ها و تحقيقات آقای رهنم

که ديگر جايی برای خرده گيری باقی نماند به روش فکری و روش کار آقای رهنما به اين قسمت از نوشته های او توجه کنيد 
  ازی پرستان.که نوشته ها و اسناد تاريخی استفاده شده در اينجا از يک تاريخ نويس ايران دوست نيست بلکه از يکی از ت

  
  
  

  زين العابدين رهنما  -پيامبر 
  در مورد خسنا شاعره عرب  ۶۵٩جلد سوم برگ 

  
نش قوی و در عقيده اش به اسالم پايدار ماند که در جنگ قادسيه با چهار فرزندش « اين زن شاعره (خسنا) آنقدر در ايما

تحريص و تشويق کرد تا هرچهار نفر آنها  دشمنابل شرکت کرد و آن وصيت مشهور را نمود و آنها را بصبر و مقاومت در مق
  کشته شدند..... »

  
  

عاقبتی  ماجراجو» می نامند و سرداران عرب را دشمنرا «  آری شوربختانه کشوری که تاريخنويسان و محققان آن ايرانيان
  بهتر از اين نخواهد داشت.

  
اندرکاران تازی پرست که سنگ شيعه و علی و دوازده امام را به آيا اين امر غير قابل قبول است که تا به حال دولتها و دست 

ک کرده و يا  تغيير داده اند تا ايرانی را در خواب ننگ سينه می زنند تمامی اسناد و مدارک موجود در کتابهای تاريخی را  پا
  آلود مسلمانی نگه دارند؟؟؟؟ 

  



  
  
  
 
 
  
  

----------------------------------------------- ---------------------  
  ) ارينب:١(

دينگونه کينه جويی يزيد ب ، زنی که نخست نامزد يزيد ميشود و چون حسين او را گمراه ميکند و با گول زدن سوی خود ميکشد
  برانگيخته ميشود که منجر به کشته شدن حسين ميشود. 
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