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امید به آینده
کلید اساسی همه قفل ها
اکنون به شما فرزندان عزیزم در مورد چند
سرفصل اساسی توصیههایی میکنم.
این سرفصلها عبارتند از :علم و پژوهش،
معنو ّیت و اخالق ،اقتصاد ،عدالت و مبارزه
با فساد ،استقالل و آزادی ،ع ـ ّز ت م ّلی و
روابط خارجی و مرزبندی با دشمن ،سبک
امــا پیش از همهچیز ،نخستین
زندگیّ .
توصیه مــن امــیــد و نــگــاه خو شبینانه به
اساسی همه
آینده است .بدون این کلید
ِ
قفلها ،هیچ گامی نمیتوان برداشت.
آنچه میگویم یک امید صادق و متّکی به
واقعیتهای عینی است .اینجانب همواره
ّ
از امید کــاذب و فریبند ه دوری جستهام،
ا ّما خود و همه را از نومیدی بیجا و ترس
کاذب نیز برحذر داشتهام و برحذر میدارم.
در طــول ایــن چهل ســال -و اکنون مانند
همیشه -سیاست تبلیغی و رسانهای دشمن
و ف ّعا لترین برنامههای آن ،مأیو سسازی
م ــردم و حـ ّتــی مسئوالن و مــدیــران مــا از
آینده است .خبرهای دروغ ،تحلیلهای
واقعیتها،
مغرضانه ،وارون ـه نشان دادن
ّ
پنهان کردن جلوههای امیدبخش ،بزرگ
کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن
محسنات بزرگ ،برنامه همیشگی
یا انکار
ّ
هزاران رسانه صوتی و تصویری و اینترنتی
دشمنان م ّلت ایران است؛ و البتّه دنبالههای
آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهد هاند
که با استفاده از آزادیها در خدمت دشمن
حرکت میکنند .شما جوانان باید پیشگام
در شکستن این محاصره تبلیغاتی باشید.
در خــود و دیــگــران نهال امید به آینده را
پرورش دهید .ترس و نومیدی را از خود و
دیگران برانید.
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شترهایخمرهپوش؛ ترفند«نادر» برایفتحهند
راکهمسئولحفاظتازتنگهراهبردیخیبربودند،
درهمبشکند.سربازانایرانیتوانستندبابیباکی
وتالشفراوانوبدونبرخوردنبهمانعیجدی،تا
الهور پیش بروند .محمدشاه با شنیدن این خبر،
لشکرعظیمیفراهمآورد؛ 300هزارمردجنگی،
دو هزار زنجیر فیل و  900عراده توپ سنگین .او
نیروهایشرادرمنطقه«کرنال»متمرکزکرد.اخبار
تجهیزاتوعظمتسپاهشاهگورکانی،بهنادرشاه
رسید .روی کاغذ ،او و سپاهیان ایــران ،شانسی
نداشتند؛امانادرسردارینبودکهازمیدانبگریزد.
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نادرشاه به واسطه فتحهای نمایانی که در دوران
حکومتش داشت ،در تاریخ ایران شهرت فراوانی
دارد؛ هرچند که او در سالهای پایانی عمرش،
به دلیل بدبینی به اطرافیان ،دست به جنایات
متعددی زد که یک نمونه آن ،کور کردن پسرش
رضاقلیمیرزابود.بااینحال،هیچکسنمیتواند
منکر ویژگیهای شخصیتی و توانمندی های او
در امر فرماندهی و جهانگشایی باشد ،تا آنجا که
باید نادرشاه را در زمره جنگاوران نامی و سرداران
کشورگشای تاریخ جهان در نظر بگیریم .او طی
کمتر از  12سال سلطنت بر ایران ،از  18اسفند
سال  1114تا  28خــرداد  1126و حتی پیش
از آن ،هنگامی که ســردا ِر شــاه تهماسب دوم و
سپس ،نایبالسلطنه شــاه عباس ســوم صفوی
بود ،لشکرکشیهای متعددی را برای آرام کردن
اوضاع و سرکوب شورشها در اقصینقاط کشور
سازمان داد و بسیاری از گردنکشان را سر جای
خودشاننشاند.
▪یکفرماندهتوانمند

بیشترجنگهاینادر،برایتثبیتمرزهایطبیعی
و سنتی ایران زمین بود که از یک سو ،شانه به شانه
مستملکات عثمانی میسایید و از سوی دیگر،
تا قندهار و تنگه خیبر در سرحدات هندوستان
کشیدهمیشد.اوتقریب ًاتمامدورانفرمانرواییاش
را در لشکرکشی گذراند و موفق شد ایــران را از
بالیتجزیهشدنبرهاند.مشهد،پایتختنادرشاه
بود ،اما وی زیاد در این شهر زندگی نکرد .نادرشاه
حافظهای قوی و ذهنی سریعاالنتقال داشت .او
هیچگاه غذای سیر نمیخورد و ترجیح میداد
گرسنگی خود را با چند دانه «نخود بــوداده» که
همیشه در جیب داشــت ،فــرو بنشاند .در عین
حــال ،هنگام نبرد ،شجاع و بسیار تیزبین بود و
از کوچک ترین موقعیتها ،پیروزی های بزرگ

▪شترهای ُخمرهپوش

تصویرگری نبرد «کرنال» -نادر و سپاهش پس از هجوم شتران خمره پوش ،به لشکر هند حمله می کنند

میساختوتهدیدهایهولناکرابهفرصتهایی
تبحرش در امور
بینظیر تبدیل میکرد .به دلیل ّ
جنگیوشجاعتشدرمیداننبرد،سربازانگوش
به فرمان او بودند و دستورهای او به سرعت و در
کمترین زمان ممکن ،اجرا میشد .با وجود تمام
این خصایص ،نــادرشــاه ،خونریزی بیرحم نیز
بود و به رقبایش ،هیچ ترحمی نداشت .چنان که
محمدحسنخان،رئیسایلقاجاروفرماندهوفادار
بهشاهتهماسبدوم،گرفتاردامهولناکنادرشدو
جانبرسراینرقابتنهاد.
افزونبراین،نادرشاهسیاستمداریتوانمندبود.او
میکوشیدتامسائلومشکالتخودبادولتهای
همجوار را از طریق دیپلماتیک حل کند و تا زمانی
که گرهی با دســت بــاز میشد ،به ســراغ دنــدان
نمیرفت .نــادرشــاه با همین شیوه توانست در
برخیمقاطعتاریخی،باعثمانیهابهتوافقبرسد
ودرتقابلبادشمنانش،ازنیروینظامیوموقعیت
آن ها ،علیه یکدیگر استفاده کند .با این حال ،گاه
پیش میآمد که برای دفاع از مرزها یا ادب کردن

دشمنان،چارهایجزدستزدنبهعملیاتنظامی
نبود و نادرشاه ،در چنین مواقعی ،با قدرت تمام
وارد معرکه میشد؛ چنان که توانست محمدشاه
گورکانی ،پادشاه هندوستان را با تاکتیکهای
شگفتآورنظامی،مغلوبوسپاهاوراتارومارکند.
دربارهاینکهچرانادرشاهتصمیمگرفتهندوستان
را فتح کند ،نظرات مختلفی وجود دارد .برخی
معتقدند که او ،بر طبق سنت سالطین پیشین،
همچون محمود غزنوی ،هنگامی که از سرکوب
یاغیان داخلی آســوده شد ،بــرای کسب غنایم و
با طمع دستاندازی به ثروت هنگفت سرزمین
هندوستان ،فتح آن را در دستور کار خود قرار داد.
اماواقعیتآناستکههندیها،خودخشمنادررا
برانگیختند و مقدمات حمله او را به سرزمینشان
فراهمکردند.
▪عبورازتنگهخیبروورودبهکرنال

نادرشاه توانست با کمک افراد محلی و اطالعاتی
کهبهدستآوردهبود،باسرعتنیروهایناصرخان
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سپاه ایــران ،مرکب از  80هزار مرد جنگی ،در
دشت کرنال ،مقابل سپاه فیلسوار هند صف
آرایــی کرد .نادر در تاکتیکی دیگر ،دستور داد
تا خمرههای بزرگی بسازند و آن ها را بر شتران
بیاویزند و درونشــان را از هیزم و روغن آکنده
کنند .هنوز در شیپور جنگ دمیده نشده بود
که نادرشاه دستور داد توپهای ارتش ایران را
به جلوی سپاه منتقل کنند و سپس خمرههای
مملو از هیزم و روغــن را آتش بزنند .در پی این
اقدام ،شلیک پیاپی توپهای سپاه ایران آغاز شد
و شتران خمرهپوش ،ترسیده از حــرارت آتش و
غرش توپها ،هراسان به سمت دشمن دویدند.
این اقــدام ،خط اول لشکر هند را که مرکب از
دو هــزار فیل جنگی بــود ،به هم ریخت .فیلها
وحشتزدهبهعقبگریختندوصدهاسربازهندی
را زیر دست و پا له کردند .سپاهیان ایران ،با فرمان
نادر و پیشتازی او ،بر لشکر محمدشاه گورکانی
تاخت و روز آنهــا را چون شب تیره کــرد .طبق
گزارش میرزا مهدیخان استرآبادی در کتاب
«جهانگشای نــادری» ،بیش از  30هــزار سرباز
هندی در این نبرد کشته شدند ،در حالی که
کشتهشدگان و مجروحان سپاه ایران ،از 1500
نفر تجاوز نمیکرد .به این ترتیب ،سپاه ایران
در اسفندماه سال  1117وارد دهلی ،پایتخت
هندوستان شد.
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بازیگران تاریخ
محمدعلیفروغی
قانونگرای دیکتاتوردوست!
مــحــمــدعــلــی ف ــروغ ــی را بــایــد در شــمــار
روشنفکران اواخــر دوران قاجار به شمار
آورد .سردمداران این طیف که پیش از او به
نقش آفرینی پرداختند ،افــرادی همچون
میرزاملکمخان و فتحعلی آخوندزاده بودند.
به گــزارش مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر
ایــران ،این جریان فکری ،مهمترین دلیل
عقب ماندگی ایران را نسبت به غرب ،فقدان
قانون میدانست و بــرای تنظیم و ترسیم
قانون ،عمدت ًا تاریخ و فرهنگ ایران باستان
را در کنار مدرنیته غربی ،به عنوان الگو در
نظر میگرفت .پس از کودتای  1299که به
روی کارآمدن رضاخان منجر شد ،با توجه به
روحیات دیکتاتورمآبانه وی و نزدیکیاش به
انگلیس،فروغیویرامناسبترینفردبرای
تحقق آنچه نامش را «ایران نوین» گذاشته
بود ،میدانست .به همین دلیل ،تمام تالش
خود را بــرای انتقال هرچه سریعتر قدرت
به خاندان پهلوی به کار گرفت؛ هرچند،
همخوانی فکری چندانی میان رضاشاه و
فروغی وجود نداشت و در واقع ،این دو ،رشد
یافتهدردوعرصهاجتماعیمتفاوتبودند.او
پس از رسیدن رضاخان به سلطنت ،به عنوان
ا ّولین نخست وزیر رژیم پهلوی انتخابشد.
فروغی،نقشمهمیدرترغیبشاهبرایسفر
به ترکیه و دیدار با آتاترک داشت .فروغی بر
این باور بود که الگوبرداری از شیوه ترکیه
آتاترک ،میتواند ایــران را در مسیر توسعه
و تجدد قرار دهد .شیوه حکومت آتاترک از
نــوع دیکتاتوری مــدرن محسوب میشد و
در آن هیچگونه آزادی مدنی ،حقوق مردم
و مباحثی از این قبیل ،مورد توجه نبود؛ در
حالی که فروغی مدعی بــود توجه به این
مباحث ،بزرگ ترین دغدغه فکری اوست.
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