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تاریخ جهان

اسناد تاریخی

عثمانیها و جنگ جهانی اول
سقوط یک امپراتوری مندرس!

مجلس عزاداری با سخنرانی رهبر انقالب،
شهید مطهری ،شهید مفتح و دکتر شریعتی

تاسوعای به یاد ماندنی انقالبیون

نگاره ای از کنفرانس سن استفانو

▪آغاز سقوط

طولی نکشید که دولتهای اروپایی ،رقابتهای
خود را به طور موقت کنار گذاشتند و در اتحادی
راهبردی ،زمینهساز اضمحالل عثمانی شدند.
عثمانیها پس از انعقاد قرارداد سناستفانو با
روسها ،در سال  1257(1878هـ.ش) ،عم ً
ال
تسلط خود را بر بالکان از دست دادند و متعاقب
آن در پیمان برلین ،نفوذ عثمانی در اروپا چنان
محدود شد که فقط منطقه کــوزوو ،در اختیار
آن ها باقی ماند .اروپاییها برای جلوگیری از
اقتدار دوبــاره عثمانی که اینک مردبیمار اروپا
نامیده میشد ،کوشیدند تا مناطق تحت نفوذ
این کشور را در آفریقا و جنوب غربی آسیا ناامن
کنند؛ مصر ،عم ً
ال از دوران هجوم بناپارت ،به
صــورت نیمه مستقل اداره میشد و خاندان
محمدعلیپاشا ،خدیوان مصر ،اصــو ًال تنها به
ذکر نام سلطان عثمانی به عنوان خلیفه ،بسنده
میکردند و در هیچ زمینه دیگری به اسالمبول
جواب پس نمیدادند؛ همین وضعیت در لیبی
و دیگر مستملکات آفریقایی عثمانیها برقرار
بــود .جــزیــرهای شــدن حکومتها در سرزمین
عثمانی ،امکان بلعیدن آن ها را توسط اروپاییها
فراهم کرد .به این ترتیب ،در آغاز جنگ جهانی
اول ،دیگر اثــری از اقــتــدار و گسترش پیشین
عثمانی باقی نمانده بود؛ در همین زمان ،لورنس
عربستان با دامن زدن به شورشهای اعراب علیه
عثمانیها ،حجاز و اردن را برای حکومت عثمانی
ناامن کرد .پیوستن سلطان عثمانی به معاهده
دولتهای محور و همپیمانی با آلمانها در جنگ
جهانی اول ،آخرین میخ بر تابوت امپراتوری
مندرس عثمانی بود؛ بالفاصله با آشکار شدن
نشانههای شکست در جبهه محور ،عثمانی هم
در گرداب سقوط افتاد و با پایان جنگ ،کشور
ترکیه ،با مرزهای محدود به آناتولی ،بر خاکستر
امپراتوری بزرگ عثمانی ساخته شد.

سیستان؛میزباندومین تخت جمشید ایران

استان سیستان و بلوچستان ،کهنترین آتشکده پابرجا و مقدسترین کوه تاریخ این سرزمین را در خود جا داده است

آتشکده کرکویه در هیرمند
جــواد نوائیان رودســـری – بارندگیهای
اخیر در خطه باستانی سیستان و بلوچستان،
افزون بر گرفتاری اهالی و مصائب دردناکی که
ذهن یک ملت را به خود مشغول کرده ،خاطر
اهالی فرهنگ را هم ،بابت احتمال آسیب زدن
سیل به میراث باستانی این منطقه پرسابقه،
نگران کرده و آزرده است؛ اینکه مبادا امواج
بیرحم سیالب ،بر گهای زریــن دفتر تاریخ
سیستان را که بخشی از تاریخ سترگ ایران
است ،بشوید یا شرایطی ایجاد شود که دست
تطاول سارقان آثار تاریخی ،بر گنجینه گرانقدر
تاریخ این مرز و بوم برسد .هرچند که دیروز،
سیدمنصور سجادی ،باستان شناس باسابقه،
در گفتوگو با ایسنا ،به همه عالقهمندان به
میراث فرهنگی ایران اطمینان داد که مناطق
باستانی سیستان و بلوچستان ،مانند شهر
سوخته ،از هجوم سیالب مصون مانده است و به
دلیل ارتفاع باالی مکان ساخت آن ها ،احتمال
آسیبدیدنشان ضعیف به نظر می رسد؛ اما آن
ها که با تاریخ این خطه آشنایی دارند ،غیرممکن
است که نگران نباشند؛ آثار تاریخی این منطقه
به قدری ناشناخته و شگفتانگیز است که هر
عالقهمندی را به ســوی خــود جلب میکند؛
میراث معنوی  80میلیون ایرانی که از  10هزار
سال قبل تا دوره اسالمی را در بر میگیرد .جای
بسی تأسف است که بسیاری از مــردم کشور
ما ،از وجود بخش مهمی از این آثار تاریخی و
شگفت و جایگاه بلند سیستان و بلوچستان در
تاریخ ایــران ،بیخبرند و همتی میخواهد تا
ملت بزرگ و دیرینهسال ما را ،با ذخایر هنگفت
فرهنگی این استان پهناور آشنا کند .به بهانه
آنچه این روزها در این سرزمین بزرگ و باستانی
میگذرد ،با تعدادی از آثار تاریخی این منطقه و
جاذبههای شورانگیز آن آشنا خواهید شد.
▪شهر سوخته؛ حلقه اتصال شرق و غرب

شهر سوخته ،در  57کیلومتری جنوب زابل،
یکی از مهم ترین آثار باستانی همه دنیاست؛
یادگاری از پیوند تمدنی انسانها در  10هزار
ســال قبل؛ شهری که بــارانــداز کــاروانهــای
بازرگانی بود؛ شهری که میشود تبلور هنر،
علم و سیاست  10هزار سال پیش فالت ایران

یکی از کاخ های اطراف کوه رستم
رادرآنمشاهدهکرد.نخستینچشممصنوعی
کشف شده تاریخ ،فقط یکی از هدایای شهر
سوخته به بشر امروز است .سرنخ فناوریهای
تولید ســاح ،ظــروف سفالی و بسیاری از
ابزارهایی که تاریخ را متحول کرده ،در شهر
سوخته قابل احصاست .شهرسوخته ،پنج
هزار سال قبل از میالد ،به اوج عظمت و اقتدار
رسید؛ رود هیرمند ،بسان زایندهای پربرکت،
اراضــی اطــراف شهر را سیراب و مردمش را
شادمان میکرد .شهر سوخته ،با استفاده
از همین ظرفیت طــبــیــعــی 280،هکتار،
معادل  2/8کیلومتر مربع وسعت داشــت و
احتما ًال جمعیتی حــدود  10هــزار نفر را در
خود جای دادهبود .دستان زرنگار هنرمندان
شهرسوخته ،نخستین پویانمایی شناخته شده
جهان را روی سفال خلق کرده است.
▪کوه رستم؛ ُا َلمپ ایران

کوه خواجه یا اوشیدا یا رستم ،تنها عارضه
طبیعی دشــت سیستان اســت کــه در 30
کیلومتری جنوب غربی زابل قرار داد؛ کوهی
که در آن آثار ادیان مختلف را میتوان یافت؛
جایگاهی که برای مسلمانان ،مسیحیان و
زرتشتیان ،مقدس و قابل احترام است؛ کوهی
نه چندان مرتفع ،اما به غایت خیا لانگیز؛
بلندپروازانه نخواهد بود اگر آن را با کوه ُا َلمپ
یا کــوه خدایان در یونان مقایسه کنیم؛ هر
چند که کوه مقدس یونانیان ،به لحاظ سابقه
و تمدن ،باید در مقابل اوشیدای ایــران زانو
بزند .اوشیدا در متون پارسی میانه ،به معنای
«اب ــدی» اســت؛ معنایی که بــرازنــده ایــن اثر
تاریخی جاودانه است .در اطراف کوه اوشیدا،
بناهایی از دوره هخامنشی ،اشکانی ،ساسانی
و اسالمی به چشم میخورد .حتی بوداییها
که به واسطه دولت کوشانی ،مدتی به مناطق
داخلی ایــران تاخت و تاز میکردند نیز ،در
اوشیدا یادگاری از خود به جا گذاشتهاند.
گورهای دوره اشکانی در اوشیدا فراوان است؛

دور نمایی از کوه رستم در سیستان

رودسری – برآمدن عثمانیها در آناتولی ،سال
 678هـ.ش رقم خورد؛ آن ها به تدریج توانستند
با استفاده از فضای به وجود آمده در خاورمیانه،
پس از هجوم خانما نسوز مــغــوالن ،پایههای
قــدرت خــود را بر بقایای حکومت سلجوقیان
روم ،واپسین دودمــان برجا مانده از عصر رونق
این سلسله ،استوار کنند .دیــری نگذشت که
هجو مهای سه ،پنج و هفتساله تیمورلنگ،
عثمانیها را تا مرز سقوط کامل برد؛ اما آن ها
توانستند دوباره خود را جمع و جور کنند و پس
از تیمور ،به توسعه قلمروشان بپردازند .چنین
بود که تا پیش از تأسیس سلسله صفوی در ایران
و اتحاد دوبــاره این کشور ،عثمانیها بر بخش
زیادی از خاورمیانه ،تسلط نظامی و سیاسی پیدا
کردهبودند و اگر ،شاه اسماعیل یکم ،ایران را زیر
پرچمی واحد ،متحد نمی کرد ،بیم آن میرفت که
سرزمین ما هم به قسمتی از امپراتوری عثمانی
تبدیل شود .عثمانیها به ویژه در عصر سلیمان
قانونی و سلیم ،توانستند قلمرو خود را در اروپا
نیز توسعه دهند و غرش توپهای آن ها ،بالکان
و سپس ،اتریش را به لرزه انداخت و حتی ،وین
برای مدتی در محاصره نیروهای عثمانی گرفتار
شد .با این حال ،همانطور که برخی از مورخان
معتقدند ،زمینههای سقوط این امپراتوری بزرگ
که خود را وارث خالفت عباسی میدانست ،از
دوران اوج قدرتش رقم خورد.
نقش حرمسراها که میشد در آن ردپــای زنان
غیرمسلمان و گاه ،وابسته به ممالک توسعهطلب
اروپایی را یافت ،در این زمینه پررنگ بود .از سوی
دیگر ،عثمانیها نتوانستند خود را با شتاب رونق
فناوری و دانش ،به ویژه علوم نظامی که در اروپا
سرعتی عجیب به خود گرفته بود ،تطبیق دهند
و به تدریج ،دیدگا ههای سنتی و گاه خرافی،
چنان در تار و پود نظام حکومتی عثمانیها پیچید
که نتوانستند از سیادت خود بر دریــای سیاه و
مدیترانه به خوبی حراست کنند.

دره نگاران-سراوان
برخی از متون کهن تاریخ ،این کوه را مدفن
رستم ،قهرمان اسطور های ایران میدانند.
ای ـنجــا را باید مقد سترین کــوه در تاریخ
کشورمان بدانیم ،شاید مقدستر از دماوند؛
سرزمینی رؤیایی و خاطرنواز که پیشینیان
ما را از هر ســو ،جلب میکرد و کرانههای
فرهنگ ایرانی را به سمت شــرق ،گسترش
میداد .در اطراف کوه ،بناهای خشتی زیبا و
شگفتانگیزی وجود دارد؛ قلعه کهککهزاد،
قلعه چهلدختر و قلعه سرسنگ ،مجموعهای
از کاخهای باستانی ایران را کنار هم به نمایش
میگذارد؛ هرتسفلد ،باستانشناس آلمانی
که به خاطر کارهایش در تخت جمشید شهرت
دارد ،کوه اوشیدا را تخت جمشید خشتی
ایران نام نهاده است.
▪کرکویه؛ کهنترین آتشکده پابرجا

شهرستان هیرمند در بخش شرقی استان
سیستان و بــلــوچــســتــان ،مــیــزبــان یــکــی از
کهنترین مراکز تمدن ایرانی است؛ کرکویه،
آتشکد های است که متون کهن ،قدمتش را
تا دوره کیخسرو ،پادشاه اساطیری ایــران،
عقب میبرند؛ اما کارشناسان را عقیده بر
آن است که این آتشکده ،در دوره اشکانی بنا
شده و در دوره ساسانی به اوج رونق رسیده و
تا قرن هفتم هجری و هجوم گسترده مغوالن
به ایران ،همچنان برپا بوده است .استخری،
جغرافیدان برجسته مسلمان ،کرکویه را
دروازه سیستان به سوی هرات میداند .یاقوت
حموی نیز ،این آتشکده پرسابقه را ،توصیف

کرده و بر رونق آن و روستایی که در کنارش قرار
گرفته ،شهادت داده است .روایتی تأیید نشده
وجود دارد که میگوید فردوسی برای یافتن
منابع مورد نیازش هنگام سرودن شاهنامه ،به
کرکویه رفت و از بایگانی غنی آن و نیز ،موبدانی
که در آن به نگهداری متون تاریخی مشغول
بودند ،یاری گرفت .پیرامون این بنا را ،آجرهای
بزرگ و منحصر به فردی از دوره ساسانی فرا
گرفته است که نشان از رونق معماری در خطه
سیستان و بلوچستان دارد.
باران درهنگاران
▪ستاره
ِ

در قلب بلوچستان ،در فــراخــنــای دشت
تفتید های که امــروز ،اسیر سیالب کوهکن
است ،در کنار روستای ناهوک 75 ،کیلومتری
ســراوان ،کوهی قرار دارد که شبها در زیر
نور ماه ،هزاران نگاره چشمنوازش ،دیدگان
آدمی را خیره و قلب را از شوری غریب ،آکنده
میکند؛ در هنــگــاران بــزرگ ترین مجموعه
شناخته شــده سنگنگاره در تمام ایــران
است که قدمتی  10هزار ساله دارد؛ حتی
سنگنگار ههای سیمره ،با تمام زیبایی و
جذابیت ،تاب برابری با درهنگاران را ندارد؛
ایـنهــا یــادگــاری از عصر پرشکوهی است
که سیستان و بلوچستان ،غرق در جنگل و
چمنزار ،بهشت شکارچیان باستانی بود.
در این منطقه ،میتوان هزاران سنگ نگاره
یافت که هر کدام داستان و روایتی متفاوت
دارد و تاریخ کهن سال این سرزمین را به رخ
دنیا میکشد.

تاسوعای سال  ،1355مصادف با  10دیماه،
برای انقالبیونی که به منظور عزاداری در منزل
زندهیاد حاج عباس تحریریان گرد هم آمده بودند،
روزی تاریخی و به یادماندنی بود .در این روز،
جمعیت زیــادی گــرد هم آمدند تا ضمن اقامه
عزا بر خاندان عصمت و طهارت(ع) ،به سخنان
اندیشمندان مسلمانی گوش فرا دهند که صالی
ایستادگی در برابر طاغوت را سر داده بودند؛
جلسهای مهم که در آن رهبر انــقــاب ،شهید
مطهری،شهیدمفتحوزندهیاددکترعلیشریعتی
حضور داشتند و همگی بــه ایـــراد سخنرانی
پرداختند .نماز مغرب این جلسه به امامت رهبر
انقالب ،حضرت آی ـتا ...خامنهای برگزار شد.
مأمور ساواک که برای پوشش اطالعاتی جلسه در
آن حضور داشت ،در گزارش خود که متن سند آن
رامؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسیمنتشر
کرده ،نوشته است:
«از 20 :هـــ  12بــه /312 :شــمــاره گــزارش:
 / ... /1285 / 25014منبع :شیوا /منشأ:
افراد سابقه دار /موضوع :حضور مرتضی مطهری
و چند نفر دیگر در منزل تحریریان:مورخه
 )1355( 35 / 10 / 10مصادف با روز تاسوعا،
عدهای از بازرگانان و مرتضی مطهری ،سید علی
آقا خامنهای ،دکتر علی شریعتی و دکتر مفتح،
به منظور صرف ناهار به منزل عباس تحریریان
دعوت شده بودند .بعد از صرف ناهار و قرائت
قرآن [به] وسیله آقای صبحدل ،دکتر شریعتی
اشعاری پرشور درباره امام حسین و روز عاشورا
خواند و سپس یک نفر پیشنهاد نمود یکی از
آقایان صحبت کنند و سید علی خامنهای درباره
نهضت پیامبران و مبارزه دو جمعیت «مستکبر
و مستضعف» صحبت و بعد مرتضی مطهری
در مورد کلمه توده و قیام از نظر قرآن و اینکه
کلمهای که بیشتر در قــرآن آمــده ،قیام است
مطالبی عنوان و در همین مورد شواهدی ذکر
نمود .این بحث در ساعت  1600خاتمه پذیرفت
و سپس مرتضی مطهری و دکتر مفتح محل
مذکور را ترک کردند.
نظریه شنبه :پس از خروج مرتضی مطهری و دکتر
مفتح از منزل عباس تحریریان ،دکتر شریعتی
صحبتوسپسنمازمغربوعشا[به]وسیلهسید
علی خامنهای خوانده شد و در خاتمه سوره صف
را مشارالیه تفسیر کرد.
نظریه یک شنبه :با توجه به سوابق افــراد فوق
الذکر سخنرانی آنان مورد توجه طبقه روشنفکر
و دانشجو بوده و به نظر می رسد با شرکت در این
مجالس بهره بردار یهای الزم را نیز خواهند
نمود .لذا مراقبت از این گونه جلسات ضروری
میباشد .اجتماع این افراد در یک محفل قابل
بررسی و توجه است بعید نیست فعالیت جدیدی
را شروع نمایند».
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