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زهرچشمسردارانایرانیازاروپاییهای وحشی

روزیکهشاهعباس
ازخجالتعثمانیهادرآمد!

تالفیشکستچالدران
کناردریاچهارومیه

شکستچالدران،ضربهمهلکیبهاعتبارصفویهوارد
کرد .ایرانیان با وجود فداکاری و ازخودگذشتگی
پس توپ و
بسیار ،نتوانستند با شمشیر و نیزه از ِ
تفنگ برآیند و بهاینترتیب ،آذربایجان و بخشهای
وسیعی از غرب ایران به تصرف عثمانیها درآمد.
پادشاهان بعدی نیز ،نتوانستند توانایی الزم را
برای غلبه بر دشمن اشغالگر بهدست آورنــد .شاه
تهماسب یکم ،با انعقاد پیمان صلح آماسیه با
سلیمان قانونی ،عم ً
ال قدرت عثمانیها را در شرق
پذیرفت و به یک مصالحه چند دهساله تن در داد.
اما عثمانیها در دوره سلطان محمد خدابنده،
به مرزهای ایران تاختند و دوباره دست به غارت و
اشغالگریزدند.هنگامیکهشاهعباسیکمبهتخت
نشست ،غرب ایران عم ً
ال در اختیار عثمانیها بود
و هر دم احتمال میرفت که آنها به سوی قزوین،
پایتخت آن روز ایران ،حرکت کنند .شاهعباسیکم،
تن به مصالحهای ظاهر ًا ننگین با عثمانیها داد؛
او تصاحب استانهای غربی ایران توسط سلطان
عثمانی را به رسمیت شناخت و در عوض ،فرصتی
بــرای سرکوب ازبکان در شرق به دست آورد .در
همین زمــان ،شاه عباس به سازماندهی دوبــاره
ارتش ایــران پرداخت و توانست قشون ایــران را به
توپ و تفنگ مجهز کند .با فرا رسیدن سال 981
هـ.ش ،شاه صفوی خود را آنقدر مقتدر میدید تا
پنجهدرپنجهبزرگترینقدرتنظامیجهانآنروز
بیندازد.عثمانیهاکهاص ً
الانتظارحملهایرانیانرا
نداشتند،ناگهانباهجومسراسریسپاهایرانکهبه
غیرازسربازانعادی،ازوجود 600عرادهتوپو60
هزارتفنگچیخبرهبهرهمیبرد،روبهروشدند.نقاط
اشغالی یکی بعد از دیگری آزاد شد و به دامان ایران
بازگشت .سرعت و تهور سربازان ایران ،عثمانیها
را به عقبنشینی سریع واداشــت .آنها زمانی که
ارتشایرانفاقدسالحآتشینبود،ازتیغآبدارایرانی
حذرداشتند؛حاالباچنینقدرتیکهدراختیارسپاه
ایران قرار داشت ،وضعشان معلوم بود! دو سپاه در
یک نبرد سرنوشتساز ،در کرانههای غربی دریاچه
ارومیه ،روبهروی هم صفآرایی کردند .در این نبرد
سخت و سنگین ،سپاه  100هزار نفری عثمانی به
فرماندهی «جقال اوغلی» ،توسط ایرانیان درهم
کوبیده شد و باقیمانده قشون مهاجم به آناتولی
گریختند و بسیاری از آنها ،در مسیر بازگشت ،به
دلیل جراحت یا گرسنگی ،جان باختند .به این
ترتیب،شکستیکهسپاهایراندرسال 893هـ.ش
در چالدران متحمل شده بود ،پس از  88سال ،به
طور کامل جبران شد و ایران عالوه بر سرزمینهای
از دست رفته ،اختیار بخشهای معتنابهی از خاک
عثمانیراهمبهدستآورد.

استراتژینظامیداریوشهخامنشیبرایپیروزیسپاهایراندرکرانههایرود«دانوب»چهبود؟

جوادنوائیانرودسری–پیروزیقاطعکورش
هخامنشی بر لیدیه و فتح «سارد» در سال546
قبلازمیالد،تسلطقطعیایرانبرآناتولیرادر
پیداشت.پیشازآن،سپاهمقتدرهخامنشیان
توانسته بود مــیــانرودان را مطیع و فینیقیه و
فلسطین را در کرانههای دریــای مدیترانه،
خراجگزار خود کند .در دوره کمبوجیه ،پسر
کــورش ،سپاه ایــران وارد آفریقا شد و مصر به
عنوان نخستین سرزمین بزرگ آفریقا ،در برابر
ِ
اغتشاشاتپسازمرگ
ایرانیانکمرخمکرد.اما
کمبوجیه و تالشهای سهساله داریوشیکم
برایخاتمهدادنبهآنها،آتشطغیانوشورش
رادرمیانمللتابعهروشنکرد.بهویژهدرمغرب
آناتولی،بسیاریازشهرهاکهمردمانشانتباری
یونانی داشتند ،علیه هخامنشیان دست به
طغیان زدند .داریوش توانست همه شورشها
را بهسختی سرکوب کند و آرامش را به مرزهای
ایران بازگرداند .اقتدار ارتش ایران باعث شد
که کشور – شهرهای یونان ،یکی بعد از دیگری
زعامت هخامنشیان را بپذیرند و تحتحمایت
ایران قرار گیرند .در این بین ،آنچه برای اتباع
ایران در غرب آناتولی و سواحل یونان غیرقابل
تحمل بهنظر میرسید ،حمالت غارتگرانه
سکاهایوحشیشرقاروپاواقوامبدویشمال
بالکانبودکهدرحاشیهروددانوبمأواداشتندو
زندگیرابرایساکنانشهرهایحاشیهدریای
سیاهوجنوببالکانبهجهنمتبدیلکردهبودند.
سرکوب و تنبیه این مهاجمان و دور کردن سایه
سیاه آنها از سر شهروندان ایــران ،بیشک از
وظایف فرمانروای هخامنشی بود و داریوش
پس از حمالت پیاپی آنها ،در سال  513قبل
از میالد تصمیم نهایی خود را بــرای سرکوب
مهاجماناروپاییگرفت.
▪مقدماتحملهبزرگ

هرودوت در تاریخ خود آوردهاست که داریوش،
پس از فرونشاندن شــورش در بابل ،شخص ًا
فرماندهیقشونایرانرابرایحملهبهسکاهای
اروپاییبرعهدهگرفت.طبقپژوهش«پیربریان»
در کتاب «تاریخ امپراتوری هخامنشیان» ،این
لشکرکشی درست هنگامی انجام شد که یک
لشکر دیگر از ایران ،در مرزهای غربی مصر و در
سرزمین لیبی ،مشغول جنگ با اقوام مهاجم
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بود .داریــوش فرمان تهیه تدارکات فــراوان را
صادر کرد .هــرودوت مینویسد« :قاصدان به
هر سو اعــزام داشته بود تا در جایی فرمان به
تهیه سپاه زمینی داده شود و در جایی دیگر،
کشتیهابسازندودیگرانبررویرودخانههای
آن سوی [تنگه] ُبسفُ ر ،به ساخت پل بپردازند».
داریوش ،یونانیان ایونی(ساکن غرب آناتولی)
را واداشته بود تا ناوگانشان را به خدمت ارتش
ایران درآورند 30 .کشتی ایونی ،قرار بود خود
را به مصبرود «ایستروس»(دانوب) برسانند و
در انتظار سپاه ایران و دستورهای فرمانروای
هخامنشی بمانند .داریــــوش پــس از عبور
سپاهیانش از تنگه بسفر ،وارد تراکیه(جایی در
شرق یونان امروزی) شد و اهالی یونانیتبار آن
را که از هجوم سکاها به جان آمدهبودند ،برای
همراهی با سپاه ایران برانگیخت .طبق روایت
هـــرودوت ،سکاها کوشیدند تا با تحت فشار
قرار دادن مسیر بازرگانی تراکیهایها ،آنها
را به خــروج از ارتــش ایــران وادارنــد؛ اما از نظر
تراکیهایها،مرگیکباروشیونهمیکباربود!

«سیتاربِس» شاه سکایی که از حمله برقآسای
«آریارمنه»بهخشمآمدهبود،نامهایسراسرناسزا
و توهین برای داریوش فرستاد و تهدید کرد که
والیاتپارسیرادراطرافدریایسیاه،باخاک
یکسانخواهدکرد.اینالفآشکار،نظرداریوش
راجلبنکرد؛پیروزیآریارمنهبهشاههخامنشی
نشاندادکهسکاهاآسیبپذیرترازآنهستندکه
بهنظرمیرسد.
▪ارتش ایران در کرانههای دانوب

سپاه ایران ،اوایل ماه ژوئیه سال  513قبل از
میالد ،به دانوب رسید .در مسیر حرکت ،برخی
قبایل و شهرها ،از در سازش درآمدند و اطاعت
از ایران را گردن نهادند و برخی مانند ِ
«گتها»،
مقاومت سختی از خود نشان دادند« .مگابیز»

سردارداریوشتوانستتماممقاومتهارادرهم
بکوبد .طبق محاسبه مورخان اروپایی ،روز 12
ژوئیه سال  513قبل از میالد ( 22تیر 2533
سال قبل) ،ارتــش ایــران در حاشیه دانــوب با
سکاها و اقوام متحد آنها درگیر شد .ایرانیان
 80هزار نیروی منظم و سازمانیافته داشتند و
پادگانی که در حاشیه دانوب بنا کردهبودند ،با
مساعدتکشتیهاییونانی،کام ً
الازاینسپاه
بزرگ پشتیبانی میکرد .نیروهای مهاجم به
شکلی نامنظم حمله را آغاز کردند .سرداران
ایرانی با نقشه داریوش ،مسیر را برای پیشروی
آنها به سمت جنوب باز گذاشتند .فرمانروای
هخامنشی به طمع و وحشیگری مهاجمان
امید بسته بود؛ طولی نکشید که نقشه کارگر
افــتــاد .در جایی نزدیک رودخــانــه و در پهنه
دشتیسرسبز،سپاهبههمریختهسکاهاواقوام
متحدشان ،با ارتــش سرسخت ایــران روب ـهرو
شد .نبرد سختی درگرفت و ایرانیان توانستند
مهاجمان بسیاری را از دم تیغ بگذرانند .شاید
بتوان این شکست را پایانی بر هجوم سکاها
به جنوب بالکان در دوره هخامنشی دانست.
ضرب شست ســرداران ایرانی در این منطقه،
اروپاییهای وحشی را عقب راند .با این حال،
جنوب بالکان همچنان آرام باقی نماند .چندی
بعد ،ایالتهای یونانینشین سر به شورش
برداشتند و برای دولت هخامنشی دردسرهای
زیادیبهوجودآوردند؛اماغلبهایرانیانتاهجوم
اسکندرمقدونیباقیبود.

▪پیشقراوالنواردمیشوند

پیش از ورود داریوش و سپاه اصلیاش به اروپا،
«آریارمنه» والی ساتراپ «کاپادوکیه»(جایی در
حاشیه جنوبی دریای سیاه) را برای واردکردن
ضربه به سکاها و انجام حمالت ایذایی علیه
آنها ،اعزام کردهبود .او با  30کشتی از دریای
سیاه گذشت و در نبردی خونین ،سکاهای
ــرس
مهاجم را از دم تیغ گــذرانــد و حتی َ
«م َ
ِگ ِتس»،برادرفرمانروایسکاهارابهقتلرساند.

کاشی های رنگی سربازان هخامنشی(موزه برلین) -ارتش منظم نقش مهمی در پیروزی داریوش داشت
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آقاجان هیتلر؛ مردی خشن
ِ
با سبیلهای بلند!

شاید جالب باشد که بدانید هیتلر اصالت ًا اهل آلمان
نبود؛ او و خانوادهاش اصالت ًا اتریشی و از اهالی شهر
کوچک «برائونائو» بودند .پدر هیتلر ،یعنی آقای
«آلویس هیتلر» یک کارمند دونپایه در اداره گمرک
بود که در سن باال ،با دختر عمویش «کالرا هیتلر»
ازدواج کرد .ظاهر ًا آلویس آدم باحوصلهای نبود .او
وهمسرشصاحبششفرزندشدندکهفقطدوتااز
آنهازند هماندند؛آدولفکهرهبرنازیهایآلمانشد
و«پائوال»،دختریکههیچگاهازدواجنکردودرنهایت
درسال 1960میالدی( 1339خورشیدی)ازدنیا
رفت .پدر هیتلر مانند بسیاری از مردان اتریشی و
آلمانیآنزمان،چنداناهلمعاشرتهایصمیمانه
نبود و البته بر خالف پسرش ،سبیلهای بلند و از
بناگوش دررفتهای داشــت .هرچند هیتلر مدعی
است که آقاجانش اهل هنر بوده و هنرمند را بر صدر
مینشاندهاست! درباره پدر آلویس اطالعاتی وجود
ندارد ،اما میدانیم که مادرش ،خانمی به نام «ماریا
آنا ْ
شیکل ِگروبر» ،بانویی مذهبی و البته متعصب در
مرام کاتولیک بودهاست .به هر حال ،آقای آلویس
در ســال  1892مــیــادی( 1271خورشیدی)،
موقعی که هنوز ناصرالدینشاه در ایران بر سر کار
بود و آدولف کوچولو فقط سه سال داشت ،به ایالت
بــاواریــا در جنوب آلمان مهاجرت کــرد تا دوران
بازنشستگی خود را در آنجا به راحتی بگذراند؛
چگونه؟ نمیدانیم! بههرحال ،این مهاجرت برای
آلویس خیلی هم خوش ُیمن نبود .او چند سال بعد
بابحرانمالیروبهروورفتارشبامامانهیتلر،یعنی
کالرا که  23سال از وی کوچکتر بود ،به شدت
خشنشد.آلویسدرسال 1903میالدی(1282
خورشیدی) درگذشت و همسرش کالرا هم ،چهار
سالبعدازاو،براثرابتالبهبیماریسرطان،دارفانی
را وداع گفت .خوشبختانه والدین هیتلر شانس
آوردنــد و زنده نماندند تا دیوانهبازی پسرشان را
ببینند .هیتلر در  14سالگی پدر و در  18سالگی
مادرش را از دست داد .خودش میگوید بعد از فوت
کالرا هیتلر ،مامانش ،دیگر به هیچکس و هیچچیز،
احساس تعلقخاطر نمیکرد.

