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آدولـفخــوششانـــس!

تاریخ جهان
آیاقهرمانملیفرانسهسوزاندهشد؟

مورخان ایرانی

«یعقوبی»؛ مورخ سلسلهساز!

هیتلر چگونه ازدام  10ترور طی  13سال گریخت؟

ژاندارک و یک شک 589ساله!

جواد نوائیان رودسری – در بین زمامداران خونریز تاریخ،
آدولف هیتلر یکی از معروفترینهاست؛ مردی که بزرگترین
جنگ تاریخ بشر را بهراهانداخت ،میلیونها انسان بیگناه را
به کام مرگ کشید ،عرصه را برای قدرتطلبی خیلیها باز کرد
و بعد هم در  30آوریل سال  10( 1945اردیبهشت )1324
با شلیک گلوله به مغزش ،به زندگی خود خاتمه داد .هیتلر در
دوران حکومت خود ،به دلیل جنایات و سیاستهایش ،منفور
بسیاری از افراد و احزاب بود و از همان ابتدای فعالیتهای
سیاسیاش ،برخی به دنبال ترورکردن او بودند .با این حال،
ما کمتر دربــاره تــرورهــای نافرجامی که بــرای حــذف هیتلر
طراحی شدهبود ،شنیدهایم .بین سالهای 1311( 1932
خورشیدی) تا 1324( 1945خورشیدی) ،هیتلر از مهلکه10
ترور خوفناک فرار کرد؛ آن هم با خوششانسی محض؛ جوری
که حرص آدم در میآید! در ادامه با هم این  10ترور را به طور
مختصر مرور میکنیم.
 25نوامبر1932مونیخ

طبق تواریخ رسمی در اروپــا و به ویژه فرانسه،
حــدود  589ســال پــیــش،روز  30مه ،1431
ژاندارک ،قهرمان ملی فرانسه و یکی از رهبران
برجسته مبارزه با اشغالگران انگلیسی ،در «روان»
و با حکم دادگاهی که بریتانیاییها به راه انداخته
بودند ،به جرم جادوگری ،زندهزنده سوزانده شد.
درباره شخصیت ژاندارک و اقدامات تأثیرگذار او
برای اتحاد فرانسویها ،داستانهای افسانهوار
فراوانی نوشته و دستمایه ساختن آثار سینمایی
متعدد شدهاست .در اینکه ژاندارک در فرازی
از تاریخ فرانسه ظهور کرد و توانست مردم خود را
در عبور از یک گذرگاه سخت یاری کند ،تردیدی
نیست؛ اما در سرنوشت او و اینکه آیا آنکه در
میدان شهر «روان» ســوزانــده شــد ،به راستی
ژانــدارک بــود ،تردیدهایی جدی وجــود دارد.
دوران زندگی ژانــدارک همزمان با عصر تغییر
تفکر در اروپا بود .درست  22سال بعد از مرگ
او ،سقوط قسطنطنیه و پایان کار روم شرقی،
بر طومار عمر قرون وسطی مهر پایان زد و آغاز
قــرون جدید اروپــا و رنسانس با تحوالت فنی،
علمی و اعتقادی آن آغاز شد .بر همین اساس،
فعالیت فرقهها و جریانهای مخفی که به دنبال
محدود کــردن قــدرت کلیسا بودند ،به تدریج
شکل گرفت و حدود یک قرن بعد ،با رفرم لوتر
و تأسیس فرقه پروتستان ،به اوج خود رسید.
رویکردهای ناسیونالیستی در اروپا رو به افزایش
بود و ژانــدارک در قامت شخصیتی که باید در
کسوت قهرمان ملی شناخته شود ،میتوانست
نقش مهمی در این زمینه داشتهباشد .بر همین
اساس ،گزارشهایی تاریخی وجود دارد که پرده
از یک راز  589ساله بر مـیدارد .بر اساس این
گزارشها ژاندارک سوزانده نشد؛ او را از مهلکه به
در بردند و مدتی بعد با یکی از شوالیههای فرانسه
ازدواج کرد و از وی صاحب فرزندانی شد .ظاهر ًا
فرانسویها امیدوار بودند که با حفظ ژاندارک،
او را در مسیر تحکیم وحدت ملی و توسعه قدرت
فرانسه در اروپا به کار گیرند ،اما به نظر میرسد که
شارل هفتم ،پادشاه فرانسه که با کمک ژاندارک
به تخت نشست ،تمایلی به حضور قدرتمندانه
یک قهرمان ملی که میتوانست خطری بالقوه
بــرای تاج و تخت وی باشد ،نداشت .طبق این
گزارشها ،ژاندارک در گمنامی درگذشت.

تاریخ

روز چهارم آذر سال  ،1311تجمعی از اعضای حزب نازی در
تاالر «بیر» شهر مونیخ برگزار شدهبود و هیتلر با حرارت خاصی
مشغولسخنرانیبودکهناگهانگلولهایشلیکشدوجلسه
را به هم ریخت .هیتلر با شتاب از پشت تریبون پایین
آمد ،اما اصابت گلوله دوم به کنار تریبون نشان داد
که عامل تیراندازی به دنبال کشتن هیتلر است.
عجیب است که ضارب شناخته نشد و توانست
بگریزد .برخی این تــرور را به مخالفان درون
حزبیهیتلرنسبتدادهاند؛اماگروهیمعتقدند
که کمونیستها به دنبال زدن وی بودند.
 4مارس 1933مونیخ

دومین ترور نافرجام هیتلر هم در
همان تاالر «بیر» اتفاق افتاد؛
روز  13اسفند ،1311
درســــت چــنــد مــــاه بعد
از اولــیــن تـــرور« .کــرت
لوتر» از اعضای حزب
کــمــونــیــســت آلــمــان،
داوطــلــب شــده بــود تا
با انفجار بمب در این
تــــاالر ،بــه ک ــار هیتلر
خاتمهدهد.اماماجرالو
رفتهبود؛چطور؟معلوم
نــیــســت! طـــرفـــداران
افراطی هیتلر ،لوتر را با
بمب بازداشت کردند و
او نتوانست نقشه خود را
عملیکند.
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 7آوریل 1935برلین

ترور نافرجام روز  17فروردین سال  ،1314توسط یکی از
اعضای تیم حفاظت هیتلر انجام شد؛ «هاینریش گرونو» یکی از
اعضای اس.اس بود که او را به عنوان عنصر مورد اعتماد ،برای
حفاظت از جان هیتلر گمارده بودند .قرار بود هیتلر در یک
مراسم رسمی شرکت کند .گرونو بالفاصله بعد از پیاده شدن
هیتلر از خودرو شخصیاش ،وی را به رگبار بست .مأموران
اطراف هیتلر نیز ضارب را هدف قرار دادند و به قتل رساندند.
ظاهر ًا هیتلر کشته شدهبود؛ اما چند روز بعد کاشف به عمل آمد
که مقتول ،بدل هیتلر بوده است .ترور رهبر نازیها توسط یک
مأمور اس.اس نشان میدهد که وی حتی در میان اطرافیانش
نیز مورد انزجار بود؛ آن هم چهار سال قبل از جنگ جهانی دوم!
 20سپتامبر  1936هامبورگ

ترور بعدی توسط یکی از مخالفان سیاسی هیتلر که مقیم
هلند بود ،طراحی شد« .اتو استرسر» که از برنامه بازدید هیتلر
از هامبورگ در  29شهریور  1315خبر داشت ،شخصی به
نام هلموت هیرش را که احتما ًال یهودی بود ،استخدام کرد
و به آلمان فرستاد .اما گشتاپو که در میان اطرافیان استرسر
جاسوس داشت ،هیرش را هنگام ورود به آلمان ،با بمبی که در
یک چمدان حمل میشد ،بازداشت کرد و یکسال بعد،
باالی دار فرستاد.
 22نوامبر  1938برلین

اول آذر  ،1317زمانی که هیتلر در اوج قدرت قرار
داشت ،برنامه رژه نیروهای مسلح آلمان در برلین برگزار
شد« .موریس باوود» یک تبعه سوئیس که کشیش بود و
هیتلر را تجسم شیطان روی زمین میدانست ،تصمیم
گرفت وی را در این مراسم ترور کند؛ اما از بخت بد،
وقتی خودش را به جایگاه نزدیک کرد و اسلحه
را کشید ،گلوله شلیک نشد و مــأمــوران
امنیتی ،باوود را بازداشت کردند.
 11ژانویه  1939مونیخ

 21د یمـــــــــاه ســـال
 ،1317هیتلر دوباره
برای سخنرانی به تاالر
«بیر» در مونیخ رفت .این
بار «ژرژ السر» یک آلمانی
ضــدنــازی تصمیم به ترور
وی گــرفــت .امــا نتوانست
از دیــوار امنیتی بگذرد .به
همین دلیل ،بمبی قــوی را
در مسیر عبور هیتلر جاسازی و
طبق برنامه ،زمان انفجار را برای
 144ساعت بعد تنظیم کرد؛
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یعنی زمانی که قرار بود هیتلر سخنرانی خود را خاتمه دهد و
از تاالر بیرون بیاید .اما هیتلر پنج دقیقه زودتر سخنرانیاش را
تمام کرد و از مقابل بمب گذشت؛ انفجار به وقوع پیوست ،اما به
جای هیتلر ،هشت انسان بیگناه به قتل رسیدند.
 13مارس  1943باواریا

روز  22اسفند  ،1321هیتلر با تصمیم قبلی به باواریا(جایی
در جنوب آلمان) رفت؛ یکی از افسران ناراضی ارتش آلمان به
نام «هرنینگ ترسکو» ،تصمیم گرفت هیتلر را ترور کند .او بمبی
را با چاشنی زمانی ،درون یک بطری نوشیدنی جاسازی کرد و
به یکی از همراهان هیتلر که قرار بود با وی سوار هواپیما شود،
هدیه داد .توقع ترسکو این بود که هواپیما ،پنج دقیقه بعد از
پرواز ،منفجر شود؛ اما این اتفاق نیفتاد؛ چون نوشیدنی به داخل
بمب نشت کرده و فیوزها را از کار انداخته بود! ترسکو به جرم
این اقدام با سیم ویولن به دار آویخته شد!
 24مارس  1944برلین

«رودولف گرسدورف» از افسران ارشد ارتش آلمان تصمیم گرفت
که هیتلر را در روز چهارم فروردین  ،1323هنگام بازدید از یک
نمایشگاه صنعتی در برلین ،ترور کند .بمب او هم از نوع زماندار
بود .گرسدورف قصد داشت به صورت انتحاری رهبر نازیها را
از بین ببرد .بمب را برای انفجار در پنج دقیقه تنظیم کرد و کنار
هیتلر ایستاد؛ اما رهبر نازیها ناگهان تصمیم گرفت نمایشگاه را
ترک کند .به این ترتیب ،نقشه گرسدورف نافرجام ماند .او هنگام
خنثی کردن بمب بازداشت و سپس اعدام شد.
 20ژوئیه  1944جنگل کنتژن

عملیات «والکوره» مشهورترین عملیات سوءقصد علیه هیتلر
بود .روز  29مرداد  ،1323کالوس فون اشتفانبرگ ،به همراه
گروهی از افسران عالیرتبه ارتش آلمان ،قصد داشتند هیتلر را
در ستاد محرمانهاش ،واقع در جنگل کنتژن در غرب لهستان،
موسوم به «النه گرگ» ،با انفجار یک بمب قوی ترور کنند؛ اما این
انفجار نتوانست به هیتلر آسیبی وارد کند؛ محل ستاد از چوب
بلوط ساخته شده بود و به همین دلیل ،قدرت تخریبی بمب به
سمت خارج عمل کرد .هیتلر فقط چند زخم جزئی برداشت و
بعد از آن به جان افسران افتاد؛ تعداد زیادی از نظامیان آلمان،
به جرم دستداشتن در این اقدام ،اعدام شدند.
 30مارس  1945برلین

آخرین سوءقصد به جان هیتلر ،توسط «آلبرت اسپیر» در 10
فروردین  1324طراحی شد .او وزیر تسلیحات جنگی هیتلر
بود .اسپیر تصمیم گرفت با انتشار گاز سمی در پناهگاه هیتلر،
او را بکشد .اما نقشه او به وسیله مأموران اس.اس برمال و اسپیر
بازداشت شد .او را به همین جرم ،اعدام کردند.به این ترتیب
هیتلر از آخرین ترور هم جان سالم به در برد تا بعدا خودش ،
خودش را ترور کند!

احـــــــــمـــــــــد بــــن
ابییعقوب ،مشهور
بــــــه ابــــــنواضــــــح
یــعــقــوبــی ،مـــورخ
نـــامـــدار قـــرن دوم
ه ــج ــری اســــت که
اثــر وی ،مشهور به
«تـــاریـــخ یعقوبی»
در زمــره مهمترین
منابع تاریخی دوره
متقدم اسالمی محسوب میشود.کمتر کسی
است که با تاریخ سر و کار داشته ،اما نام یعقوبی
را نشنیدهباشد.
▪زادگاه یعقوبی

دربـــاره اصــل و نسب یعقوبی و زمــان والدت
وی ،اختالف فــراوان است .برخی او را اصالت ًا
اصفهانی دانستهاند؛ اما اجداد وی از موالیان
و متحدان عباسیان بودند و به سبب توانمندی
در امر کتابت ،مشاغل اداری را در دربار خالفت
عباسی بهدست آوردند .این درحالی است که
در میان آنها ،اعتقادات شیعی نیز رواج داشت.
بازتاب ایــن اعتقاد را میتوان در اثــر تاریخی
مشهور ابنواضح مشاهده کــرد .او از اماما ن
شیعه(ع) گزارشهای متعددی بهدستداده و
یکی از مورخانی است که به تحلیل واقعه سقیفه
که پس از رحلت پیامبرخدا(ص) اتفاق افتاد،
میپردازد؛ هرچند که یعقوبی در کتاب خود،
گزارش دقیقی از واقعه عاشورا ارائه نمیکند.
دلیل اشتهار وی را به گرایشهای شیعی ،باید در
علویان جان به در برده از قیام «شهید
حمایت او از
ِ
فخ» ،یکی از مهمترین قیا مهای آ لابیطالب
علیه ظلم خلفای عباسی در سال  169هـ.ق،
اصل این
دانست؛ هر چند که برخی مورخان در ِ
ارتباط تردید دارند.
▪نقش یعقوبی در تاسیس سلسله ادریسیان

ظــاهــر ًا در جریان ایــن حمایت بــود که ادریــس
بن عبدا ...از نوادگان امام مجتبی(ع) به مصر
گریخت و یعقوبی که در این زمان ،در مصر به کار
مشغول بود ،او را در َک َنف حمایت خود گرفت و
به مغرب فرستاد .با مهاجرت ادریس به مغرب،
مقدمه تأسیس دودمان ادریسیان که حکومتی
شیعیمذهب در منطقه مراکش امروزی بودند،
فراهم شد .سال درگذشت یعقوبی نیز ،به تحقیق
معلوم نیست و حتی بهدرستی نمیدانیم که
وی در چه مکانی مدفون شدهاست و این ،برای
مورخیبهبزرگیاو،کمیعجیببهنظرمیرسد.

عالم

انعامیکهسلمانیرادیوانهکرد!

ناشنیدههایی از نخستین سینمای مشهد در عصر مشروطه

شنبه 12 ،ربیعاالول  - * 1306صبح برخاستیم .کاغذ زیادی از
حکموعریضهخودامینالسلطانبود.همهراخودمانخواندیموجواب
نوشتیم.پاکترابستیم،دادیمبردندشهر.خیلیطولکشید.خسته
شدیم.فهمیدیمکهامروزبااینحالت،شکار ِمکارنخواهیمزد.راست
راندیمبرایمنزل.دوونیمماندهبهظهرواردمنزلشدیم.رفتیمحمام،
حاجی حیدر و َخر بزرگه لخت شده بودند برای خدمت .حمام بسیار
خوبیاست.خیلیقشنگساختهاند.ازحمامهایشهریبهتراست.
حاجی حیدر این روزها تدارک عروسی پسرش را میبیند .گفتیم:
دویستتومانانعامبرایعروسیپسرتبهتومیدهم،
دیوانهشد[!]پدرسوختهدستشچنانمیلرزیدکه
کم مانده بود موقع تراشیدن ریش ما ،صورتمان را
زخم کند .خندیدیم[!] بعد آمدیم بیرون؛ گفتیم
خوانندهها آمدند .اینها خوانندههای سفری
هستند.خواندند،ولیخوشماننیامد،
گفتیمهمینطوربخوانندوخودمان
همآمدیمبیرون[!]

بلیتتماشایفیلمصامتباآپارات ِهنْ دلیچقدربود؟
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نوائیان  -برخیگمانمیکنندکهتاریخورودسینمابهشهر
مشهد ،مربوط به دوره پهلوی است؛ زمانی که در خیابان
ارگ تعدادی سینما توسط ارامنه بنا شد؛ اما باید عرض
شود که این گمان ،صواب نیست! پای هنر هفتم در دوره
مظفرالدینشاه قاجار به ایران باز شد و حدود یک سال بعد از
مرگ او ،به مشهد .سال 1286خورشیدی ،یکسال بعد از
پیروزیانقالبمشروطه،موسیخاناعتبارالسلطنه،رئیس
قورخانه(اسلحهسازی)مشهد،تصمیم گرفت که تاالری را
براینمایشفیلماحداثکند.اوزمینیرادرمحلفعلیکوچه
ثبت واقع در خیابان ارگ و درست در مکان کنونی اداره ثبت
ناحیه دو مشهد در نظر گرفت و تاالر نمایش فیلم را ساخت؛

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

البته این زمین ،بخشی از عمارت شخصی اعتبارالسلطنه
بود .اجرای طرح را یکی از اتباع روسیه به نام «آوانُف» برعهده
گرفت و کار ساخت تاالر به سرعت پایان یافت .موسیخان
براینمایشفیلمیکدستگاهآپارات ِه ْندلیکهنورآنباچراغ
«کارپیت» تأمین میشد ،خریداری کرد و به این ترتیب ،کار
نخستین سینمای مشهد آغاز شد .برای اعیان و اشراف یک
ُلژ ویژه در نظر گرفته شدهبود و مردم عادی هم میتوانستند
ج شاهی» ،که برای مردم عادی آن زمان رقم
با پرداخت «پن 
باالییمحسوبمیشد،بهتماشایفیلمصامتیبنشینندکه
«مندرآوردی»درباره
البتهیک َن ّقال،ضمنپخش،توضیحاتی َ
آنارائهمیکرد!تاالر«اعتبارالسلطنه»تاسال،1305یعنی
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ساختمان قدیمی اداره ثبت در محل تاالر اعتبار السلطنه

اوایلدورهپهلوی،بهکارخودادامهداد،اماکمکمازرونقافتاد
وازفضایآن،تنهابرایبرپاییمراسماستفادهمیشد.چندی
بعد،ساختمانمذکوررابرایساختادارهثبتمشهدویران
کردندوساختمانیکههمچنانباوجودتغییراتظاهری،در
همانمکانپابرجاست،جایتاالراعتبارالسلطنهراگرفت.
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