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ناگفته ها از لشکرکشی متهورانه «هانیبال» برای درهم کوبیدن امپراتوری روم

استعمارگران

جـــواد نــوائــیــان رودســــری – میگویند
فینیقیها ،ساکنان اولیه لبنان امــروزی،
نخستینکسانیبودندکهبهصورتحرفهایبه
دریانوردی روی آوردند .آنها با کشتیهایشان
که روز به روز کاملتر و مستحکمتر میشد،
چــهــار گــوشــه دریــــای مــدیــتــرانــه را بــه هم
وصــل کــردنــد و شــایــد بـــرای نخستین بــار،
مستعمرهنشینهایی را در اطراف این دریا به
وجود آوردند؛ این مستعمرهنشینها ،بعدها
به شهرهایی بــزرگ و ثروتمند تبدیل شد و
به تدریج رابطه خود را با فینیقیه قطع کرد؛
مکانهایی مانند کارتاژ ،در تونس امروزی و
بارسلونا ،در اسپانیا .در این بین ،کارتاژیها
خیلی سریع توانستند با استفاده از سپاهیان
منظمی که تــدارک دیــده بودند ،هم در دریا
و هــم در خشکی ،بــر رقبایشان غلبه و یک
شبه امپراتوری را در شمال آفریقا بنا کنند.
با سقوط فینیقیه و فتح آن توسط ایرانیها،
دوران طالیی کارتاژ آغاز شد؛ شهری که از
مستملکات ایران و بعدها روم ،فاصله داشت و
حاکمان آن میتوانستند در سراسر مدیترانه،
جــوالن دهند و انحصار تجارت در دریــا را از
آن خود کنند .با این حال ،ظهور امپراتوری
روم و گسترش متصرفات آن در جنوب اروپا،
برای نخستین بار ،منافع کارتاژیها را به خطر
انداخت .آن ها به غایت از رومیان متکبر ،بیزار

درباره خط و ربط وثوقالدوله با انگلیسیها

امضای قرارداد به شرط قول تابعیت!

▪رخ به رخ با آلپ!

نگاره عبور سپاه هانیبال از کوههای آلپ

بودند تا جایی که فرزندانشان را بر اساس
نفرت از رومیها تربیت میکردند .قدرت
نظامی برابر ،مانع از ظفر یافتن یک دشمن بر
دیگری میشد و رومیها برای مدت چند قرن،
به درگیری مــداوم و فرساینده با کارتاژیها
مشغول بودند؛ درست همان وضعیتی که در
شرق ،میان رومیها و ایرانیها برقرار بود.
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در ســـال  247قــبــل از
مــیــاد« ،هــامــیــلــکــار» ،حاکم
قدرتمند کارتاژ ،صاحب پسری
شــد کــه نــامــش را «هــانــیــبــال»
گــذاشــت .هانیبال در محیطی
کام ً
ال ضد رومــی و زیر نظر معلمان
کارتاژی تربیت شد و به خاطر هوش
و استعدادی که داشــت ،به سرعت به
س ــرداری توانمند و شجاع تبدیل شد.
در دوران پدر هانیبال ،کارتاژیها سعی
در بسط اقتدار خود در اسپانیا داشتند.
بارسلوناییها ،بــه دلیل روابـــط خونی با
کارتاژیها،حاضرنبودنداقتداررومرابپذیرند؛
به این ترتیب ،منازعه بر سر اسپانیا ،کشمکشی
طوالنی را میان روم و کارتاژ ایجاد کرد .دو دهه
پیش از تولد هانیبال ،رومیها به جزیره سیسیل
که جزو متصرفات کارتاژ بــود ،هجوم بردند و
کارتاژیهامتحملشکستمفتضحانهوننگینی
شدند .یـــادآوری ایــن شکست ،روحــیــات ضد
رومی هانیبال را به شدت تقویت میکرد .مدتی
بعد و در زمــان پدر هانیبال ،دوره
اول جنگهای پونی ،میان روم و

کارتاژ آغاز شد و جزایر ساردینی و کورسیکا نیز
به اشغال رومیان درآمد؛ اما کارتاژیها توانستند
دوبــاره قدرت خود را به دست بیاورند .آن ها،
مترصد فرصتی بودند که بتوانند ننگ شکست
در سیسیل و جنگهای اول پونی را از دامن خود
پاک کنند و این فرصت طالیی را ،هانیبال در
اختیار آن ها گذاشت.
▪نقشهای متهورانه

نقشه هانیبال ،نقشهای بسیار متهورانه بود؛
او میخواست ارتش کارتاژ را به اسپانیا ببرد و
از راه خشکی ،به شهر ُرم ،پایتخت امپراتوری
روم ،بتازد و آ نجــا را تصرف کند .نیروهای
کارتاژی با استعداد دهها هزار نیروی سوار و
پیاده و صدها زنجیر فیل ،وارد اسپانیا شد و
با سرعت ،رومیها را در چند جبهه شکست
داد .هانیبال پس از استراحتی کوتاه ،راه
کوههای پیرنه در شمال اسپانیا را پیش گرفت.
رومی ها اصال تصور نمیکردند که او بتواند
از کوهها عبور کند؛ اما قرار داشتن در فصل
تابستان و مسیرهای نسبت ًا مناسبی که طی
دورههای مختلف توسط رومیها در کوههای
پیرنه ایجاد شده بود ،راه را برای ارتش کارتاژ
بــاز کــرد و آن ها توانستند اواخــر تابستان،
وارد سرزمین ُگل(فرانسه امــروزی) شوند.
فرانسو یهای باستانی که به تازگی ناچار
به پذیرش حاکمیت رومیها شده بودند ،از
ورود هانیبال استقبال کردند و به او پیوستند.
لشکر کارتاژ که با حمایت ُگلها تقویت شده
و کاستیهای ناشی از عبور از پیرنه را جبران
کرده بود ،کوههای سربه فلککشیده آلپ را

هانیبال ،بیمحابا به سمت آخرین سپر دفاع
طبیعیرومتاخت؛کوههایآلپ.وقتیلشکریان
کارتاژ به پای کوه رسیدند ،پاییز آغاز شده و برف
باریدن گرفته بــود .بــرای کارتاژیها که تا آن
زمان برف ندیده بودند ،صحنهای بس خوفناک
بود! اما هانیبال قصد داشت به هر قیمتی از آلپ
بگذرد.تنهامشکلیکهبهنظراومیآمد،وضعیت
فیلهابود؛آنهانقطهقوتسپاههانیبالبودند.
با این حال ،سردار کارتاژی ،دل به دریا زد و دهها
زنجیر فیل را به جهنم یخ آلپ فرستاد .آن ها
موفقشدندباسرعتیباورنکردنیازگردنههای
صعبالعبور کوهستان مرکزی اروپا بگذرند.
نیمی از فیلها در این مسیر تلف شدند؛ آلپ،
دیگر تا قرن بیستم ،چشمش به جمال فیلها
روشن نشد؛ یعنی دیگر هیچ ســردار متهوری
مانند هانیبال وجود نداشت که بخواهد برای
شکست دادن دشمن ،دست به چنین اقدام
عجیبی بزند .به هر حــال ،کارتاژیها از آلپ
گذشتند و با فیلهایشان وارد سرزمین اصلی
ایتالیای امروزی شدند.
▪پایان هانیبال

در یکی از روزهــای پاییزی سال  216قبل از
میالد ،لشکریان هانیبال در نزدیکی روستای
کانا ،با سپاه روم روبهرو شدند .کارتاژیها پیش
از آن در چند جنگ پراکنده ،رومیان را مغلوب
کــرده بودند ،اما اینبار ،فرماندهان رومــی با
دست پر به مصاف هانیبال آمدند .با این حال او
یک نقطه قوت در سپاهش داشت و آن ،فیلهای
عظیمالجثه آفریقایی بود .نبوغ نظامی هانیبال،
با قدرت فیلهای او درآمیخت .رومیها فریب
عقبنشینی مصلحتی را خوردند و سوارهنظام
کارتاژی ،هزاران نفر از آن ها را از دم تیغ گذراند.
به این ترتیب ،حمالت هانیبال در داخل خاک
ایتالیاآغازشدو 15سالبهطولانجامید؛دراین
مدت او با همان نیروهای ابتدایی خود و البته،
حامیان فرانسویاش ،به جنگ ادامه میداد.
وحشت از هجوم کارتاژها ،روز رومیها را به
شب تار تبدیل کرد و آن ها ،تنها پس از سالها
مقاومت و درگیریهای فرسایشی ،توانستند
در دشتهای عریان «زامــا» ،سپاهیان خسته
و فرسوده هانیبال را شکست دهند .ســردار
کارتاژی ،خسته از سالها جنگ بیحاصل ،در
سال 201قبل از میالد ،به زادگاهش بازگشت؛
اما داستان تهور او در تاریخ ماندگار شد.
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دو نما از یک اثر تاریخی در مشهد
هــر چــنــد کــه مــشــهــد ،بــه معنای
واقعی کلمه از دوران شاه تهماسب
صفوی ،با کشیده شــدن بارویی
به دور آن ،شکل و شمایل شهر به
خود گرفت؛ اما این شهر ،دست کم
 1200سال تاریخ را پشت نام خود
یدک میکشد .در این مدت ،بسیار
بودند حاکمان و صاحبمنصبانی
که در مشهد ،بناهای باشکوه و
عامالمنفعه بنا کردند و بر زیبایی و
امکانات شهری آن افزودند .با این
حال ،دوران حکومت تیموریان،
به ویــژه عهد شاهرخ تیموری را
باید یکی از ادوار طالیی رونــق
شهرسازی در مشهد بدانیم .در
این عصر ،بناهای ُم ْع َظم و زیبایی

به مناسبت چهل و دومین سالروز شهادت

پیش رو داشت؛ جایی که با عبور از آن ،هانیبال
میتوانست نیروهایش را به سمت شهرهای
رومــی و در نهایتُ ،ر م ،هدایت کند .در ُر م،
مجلس سنا از تحرکات هانیبال نگران بود؛
آن ها که پیشتر آغاز دوره دوم جنگهای پونی
را اعالم کرده بودند ،قصد داشتند سپاهیان
رومــی را به کارتاژ بفرستند؛ اما در این باره
تردیدهایی وجود داشت و در نهایت ،اقدام
مؤثری صورت نگرفت.

▪آغاز یک سردار

چند خط تاریخ

«یرواند آبراهامیان» در صفحه  119کتاب «تاریخ
ایران مدرن» ،مینویسد«:وثوقالدوله ،هنگام
امضای قرارداد [ ،]1919در یک اقدام احتیاطی
از [ ُلرد] کرزن(وزیرخارجه انگلیس) ،قول صریح
گرفت که در صــورت نامساعد شــدن اوضــاع و
احــوال ،به او پناهندگی سیاسی داده خواهد
شــد ».قـــرارداد  ،1919غایت آمــال استعمار
انگلیس برای تسلط بیقید و شرط بر ایران بود.
در واقع انگلیسیها ،با این قــرارداد ،استقالل
نیمبند ایران را از بین میبردند و آن را به یکی
از مستعمرات خــود تبدیل میکردند .نقشه
انعقاد چنین قــراردادی ،پس از انقالب 1917
روسیه و خــروج نیروهای ایــن کشور از ایــران،
کشیده شد .انگلیسیها میخواستند از فرصت
غیبت رقیب دیرین ،سوءاستفاده و نفوذشان را
در ایران ،به عنوان یک مستعمره جدید ،کامل
کنند .در این بین ،تعدادی از رجال سیاسی و
منورالفکر ایرانی نیز ،به دالل انعقاد این قرارداد
که اختیار تمام امــور مالی ،اداری ،فرهنگی،
اجتماعی و تجاری ایران را به انگلیس میداد،
تبدیل شده بودند« .وثوقالدوله» که در رأس این
منورالفکرها قرار داشت ،مدعی بود که با انعقاد
قرارداد  1919و تسلط بیقید و شرط بریتانیا بر
ایران ،مملکت راه رشد و ترقی را خواهد پیمود
و او ،از ایــن اقــدام ،منظوری جز ترقی ایــران و
مردمش نــدارد! اما بعدها معلوم شد که سهم
«وثوق الدوله» در انعقاد این قرارداد ،خیلی بیشتر
از حس وطندوستی بوده است! «آبراهامیان»
مینویسد«:میرزا حسن خــان وثــو قالــدولــه،
نخستوزیر ،که در تهیه پیشنویس این موافقت
نامه ،همکاری کرده بود،برای پیش بردن موضوع
موافقت نامه در مجلس[شورای ملی] که تصویب
همه قــراردادهــای خارجی در آن الزامی بود،
 160هزار پوند دریافت کرد .وثو قالدوله ...
فعالیت سیاسی و ک ــار یاش را به عنوان یک
لیبرال دموکرات آغاز کرد و در 17کابینه مختلف
[دوره قاجار] ،حضور داشت ».با این حال ،اقدام
انگلیسیها به نتیجه نرسید.

مناسبت

رژهفیلهایآفریقاییرویقلههایآلپ!

انگلیسیها در عهدنامه گلستان
چه کاره بودند؟

برای ایرانیان ،یادآوری عهدنامه «گلستان» دردآور
و ناخوشایند است؛ عهدنامهای که بر اساس آن،
بخشهای مهمی از خاک ایران ،برای همیشه از
آن جدا و به روسیه تزاری منضم شد؛ عهدنامهای
که به خاطر آوردنش ،باعث جریحهدار شدن غرور
ملی ایرانیان میشود .درباره چگونگی انعقاد این
عهدنامه ،مطالب فراوانی در کتابهای تاریخی و
درسی وجود دارد .اینکه چگونه دول استعمارگر
توانستند با استفاده از بیکفایتی شاهان قاجار،
مرزهای ایران را درنوردند و شکستی تلخ را به
ملت ما تحمیل کنند ،بر کسی پوشیده نیست؛
اما مسئلهای که کمتر از آن سخن به میان میآید،
دخالت پنهان انگلیس در انعقاد این عهدنامه
ننگین اســت .انگلیسیها ،پیش از انعقاد این
عهدنامه ،بر اســاس ق ــرارداد «مفصل» ،مکلف
به حمایت از ایــران در برابر هجوم دولتهای
اروپایی شد هبودند؛ اما با تشکیل جبهه متحد
روسیه تزاری و بریتانیا ،علیه ناپلئون ،انگلیس با
بیتفاوتی از کنار تعهداتش عبور کرد و ترجیح داد
که ایران را با مشکالتش تنها بگذارد .با این حال،
این رویکرد ،تنها وجه خیانت انگلیس به ایران ،در
ماجرای انعقاد عهدنامه گلستان نبود .در جریان
تنظیم مفاد عهدنامه گلستان نیز ،انگلیس در
لباس میانجی ،کفه ترازو را به نفع روسیه تزاری
برگرداند و تمام تالش خود را برای رسیدن تزار
به خواستههایش به کــار بست .نقش «سرگور
اوزلــی» در تأمین خواستههای دشمنان ایران
در این عهدنامه ننگین چنان بود که به نوشته
«سر دنیس رایت» ،وی بعدها ،عالیترین نشان
امپراتوری روسیه را ،به همین مناسبت ،دریافت
کــرد .انگلیس با خیانت به ایــران در عهدنامه
گلستان ،در واقع زمینه را برای بسط نفوذ خود
در مناطق جنوبی فراهم میکرد و ایران و منافع
ملی آن را ،وجهالمصالحه سیاستهای اروپایی و
آسیایی خود قرار میداد  .
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در شهر ساخته شــد کــه سرآمد
آ نهـــا ،مسجد جامع گوهرشاد
اســت .اقــبــال حاکمان تیموری
به ساخت و ساز اماکن مذهبی و
عمومی در مشهد ،باعث شد که
تعدادی از سرداران و وابستگان به
دربار آن ها نیز ،دست به تکاپوهایی
برای ساخت و ساز چنین اماکنی
در مشهد بزنند .یکی از این افراد،
«امیرغیاث الدین ملکشاه» یا
«شاهملک» بود .او ،بین سالهای
 807تــا  817هــــ.ق ،در دوره
تیموری و در عهد « ُا ُلـــغ بیگ»،
پسر شاهرخ ،مقام سپهساالری
توس را داشت و بر همین اساس،
اداره شهر مشهد و برقراری نظم

در آن را عهدهدار بود« .شاهملک»،
هنگام حضور در مشهد ،دستور
داد در مــجــاورت حــرم رضــوی،
برایش آرامگاهی بنا کنند .این
آرامــگــاه ،امــروزه در انتهای بازار
فـــرشفـــروشهـــای مــشــهــد ،در
خیابان اندرزگو(خسروی) ،با نام
مسجد « 72تن» مشهور است؛ اما
باید توجه داشته باشیم که این بنا،
اصو ًال مسجد نیست و حتی جهت
ساخت آن ،از نظر جغرافیایی،
سوی قبله را نشان نمیدهد .با این
حال ،در سد ههای بعد ،بسیاری
از مــردم ،کاربری بنا را به واسطه
قرار گرفتن مقبره در سرداب و زیر
زمین ،از یاد بردند و در این مکان،

نمازهای یومیه برگزار میشد؛
الــبــتــه بــا رعــایــت جــهــت درســت
قبله .در دوره صفویه ،در کنار این
بنا ،حمام زیبای مهدیقلی بیک
ساخته شد که امــروزه ،به صورت
موزه مردم شناسی درآمده است.
تصویر امــــروز ،دو نما از مقبره
شا هملک یا همان مسجد  72تن

را نشان میدهد ،یکی مربوط به
دوره قاجار و دیگری ،متعلق به
زمان حاضر .دود و بخاری که در
عکس قدیمی میبینید ،مربوط
«تـــون » حمام مهدیقلی
بــه آتــش
ِ
بیک است؛ حمامی که تا اواسط
دهه  ،1360هنوز مورد استفاده
زائران و مجاوران بود!

شهیدسید مصطفی خمینی
درکالم بزرگان

شهید آیـــت ا ...سید
ی در21
مصطفی خمین 
آذر  1309هـ .ش برابر
بــا  21رجـــب 1349
هـــ.ق در محله الوندیه
شــهــر قـــم در مــنــزلــی
اجــارهای متولد شد .به
مناسبت نام پدر بزرگ
پــدریاش« ،شهید سیدمصطفی موسوی» او را
نیز مصطفی نامیدند .وی در دامن مادری با تقوا
و پدری دانشمند و در محیطی آکنده از معنویت
و عرفان رشد کــرد .آیت ا ...جعفر سبحانی ،از
استادان بنام حــوزه علمیه قم و یکی از مراجع
تقلید ،درباره نبوغ شهید مصطفی خمینی چنین
میگوید«:از جمله خصوصیات ایشان در درس،
در درجه اول استعداد قویشان بود؛ حافظهای قوی
هم داشـت .بیشتر اشخاص خوش فهم و خوش
فکر ،از حافظهای قوی برخوردار نیستند؛ ولی
ایشان در عین حال که فهمی خوب و دقتی بسیار
داشـت ،دارای حافظه خوبی هم بود؛ به همین
دلیل با اصرار من  ،ایشان همه «الفیة» ابن مالک
را حفظ کرد و نه تنها حفظ میکرد ،بلکه خوب هم
میخواند .گاهی که من مطلبی دربــاره زندگی
علما نقل میکردم ،ایشان عالقهمند میشد که
آن بخش از کتاب نخبةالمقال(کتابی در موضوع
تراجم و رجــال) را که راجــع به علما بــود ،حفظ
کند .بعدها که معقول را نزد دیگران میخواندند،
قسمتی از اشعار منظومه را هم حفظ کرده بودند و
میخواندند .هم عمق فکری و هم ذکاوت داشت
و در کنار این دو ،دارای حافظهای قوی بود .یکی
از مواهبی که ایشان داشت ،فکر زایا بود .گاهی
در یک مسئله ،اگر طرف مقابل هم مثل ایشان
حــال و حوصله داشــت ،شاید یک ساعت و نیم
بحث میکردند .ایشان میتوانست مسئله را به
صورت ممتد با طرف مقابل بحث کند ».به گزارش
پایگاه مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی،
سید مصطفی به علت عالقه و استعداد درخشان
توانست طی مدت دو سال و چند ماه ،کتاب های
سیوطی ،حاشیه مالعبدا ،...معالماالصو ل،
شمسیه ،مطول و بخشی از شرح لمعه را به پایان
برساند .او در هفده سالگی ،پس از پایان دوره
مقدمات حوزه ،معمم شد .خانم فریده مصطفوی،
خواهر ایشان در این باره میگوید ...« :به یاد دارم
در روزی که ایشان ملبس شد ،حضرت امام در یک
مجلس مهمانی ،عدهای از دوستان را برای ناهار
دعوت کردند تا ایشان تشویق شود و با تشریفات
خاصی عمامه بر سر ایشان گذاشتند .این برای ما
یک خاطره جالبی بود که میدیدیم ،او با شادی
و خوشحالی زیــادی با لباس جدید از مهمان
ها پذیرایی میکند ».حاج آقا مصطفی پس از
تالش فــراوان ،در  27سالگی به درجــه اجتهاد
نائل آمد .آیـتا ...حاج سیدرضا بهاءالدینی که
سا لهای طوالنی با ایشان حشر و نشر داشت،
درباره مقام علمی شهید سیدمصطفی خمینی
چنین مینویسد « :الحاج مصطفی آیةا ...جمع
بینالمعقول و المنقول و السیاسة االسالمیة و
الدینیهفیشبابهوبلغمابلغمننوادرزماننابلمن
نوادر االعصار و االزمان؛ آیتا ...حاج آقا مصطفی
دانشهای عقلی و نقلی ،سیاست اسالمی و دینی
را در جوانی کسب کرد و به آن مراتبی که باید
برسد ،رسید .او از نخبگان زمان ما بود ،بلکه از
شخصیتهای برجسته روزگار به شمار میآمد».
او از سال  1341که نهضت امام خمینی(ره) آغاز
شد ،همواره در کنار امام و یار و همراه و مشاور
ایشان بود  .حا جآقا مصطفی ،پس از واقعه 15
خــرداد و نیز ،بعد از تبعید حضرت امــام(ره) ،به
علت اقدامات اعترا ضآمیز خود علیه رژیم شاه
توسط ساواک دستگیر شد و در نهایت  ،در 13دی
 1343مأموران رژیم ،به خانه او حمله و وی را نیز
به ترکیه تبعید کردند .بعدها ،ایشان پس از ورود به
نجف ،در کنار برنامههای درسی و علمی ،مبارزه را
در کنار حضرت امام(ره) ادامه داد .فرزند برومند
بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران ،سرانجام،
در نیمه شب اول آبان  ،1356به شهادت رسید.
شهادت او به نهضت اسالمی جان تازه بخشید و
آن را به صورت انقالبی فراگیر درآورد.
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