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استعمار پرتغال ،انقالبی بزرگ برزيل را قطعه قطعه كرد
 21آوریل سالروز اعدام تيرادنتس  Tiradentesخوزه دا سيلوا خاوير  Joaquim Jose da Silva Xavier also known as Tiradentesقهرمان ملي برزيل و روز ملي اين كشور است .وي
كه برضد سلطه پرتغال بر برزيل قيام مسلحانه كرده بود پس از دستگير شدن 21 ،آوریل  1792اعدام شد .به دستور حكمران پرتغالي برزيل ،تيرادنتس را قطعه قطعه كردند و هر قطعه اش را به يك
شهر فرستادند تا مردم ببينند و انديشه انقالب و استقالل را از سر بيرون كنند .با اين كه استقالل برزيل در هفتم سپتامبر  1822به تحقق پيوست ،اما  21آوريل براي برزيلي ها روزي است بزرگ.
تيرادنتس يك روشنفكر انقالبي بود و تحت تاثير افكار «ژان ژاك روسو» و ساير انديشمندان دوران روشنگري اروپا قرار گرفته بود .قيام او ،همزمان با انقالبهاي فرانسه و آمريكاي شمالي (اياالت
متحده) بود.

بازخوانی زندگی محمداقبال الهوری به بهانه زادروزش

ساعت شنی

فیلسوفِ شاعر یا هنرمندِ اندیشهورز

درگذشت ملكالشعراء بهار اديب و سياستمدار

استاد محمدتقي بهار پسر ملك الشعرا محمد كاظم صبوري در سال  1266ش در
مشهد به دنيا آمد .از هفت سالگي به سرودن شعر روي آورد و از مظفرالدين شاه در
 18سالگي لقب ملك الشعرايي گرفت .وي از محضر اديب نيشابوري استفاده برد و
عليرغم منع پدر از سرودن شعر ،به دليل عالقه و استعداد ذاتي ،به اين هنر گراييد.
محمدتقي بهار پس از مرگ پدرش دنبال تكميل تحصيالت علمي را به منظور تقويت
بنيههاي شاعري گرفت و به مرور سرآمد همه شاعران معاصر ايران گرديد ،تا جايي
كه به عنوان آخرين استاد شعر كالسيك فارسي شناخته شد و آوازه جهاني پيدا كرد.
بهار بعدها به خدمت دولت درآمد و پس از مدتي اشتغال در مناصب دولتي ،در سلك
آزادي خواهان و مشروط ه طلبان جاي گرفت .بهار فعاليتهاي سياسي خود را از آغاز
نهضت مشروطه آغاز كرد و در اين راه متحمل رنج زندان و تبعيد و آوارگي گرديد .در
همه اين احوال از آن روزها و شبها كه ملك الشعرا بهار ،عمر خود را در زدوخوردهاي
سياسي و روزنامهنگاري و حبس و تبعيد و خدمت در مجلس شوراي ملي ميگذرانيد
تا آن ساعتها كه با لحن دلچسب و سخنان دلانگيز و اشارات دلنشين خود در كالس
درس اشتغال داشت ،حتي در ايام بيماري و آخرين روزهاي زندگي ،ذهن خالقش
از آفرينش معاني و موضوعات جديد باز نايستاد و مجموعههاي شعري پديد آورد .از
فصيح پيشينيان را
لحاظ ادبي نيز اهميت شعر بهار بيشتر از آن جهت است كه او زبان
ِ
به بهترين و دل انگيزترين صورت در سخن خود به كار برده است .بهار با اطالع وافري
كه از زبان فارسي و ادبيات قبل از اسالم داشت ،به خلق تركيبات جديد و وارد كردن
بسياري از لغات متروك لهجههاي كهن درآثار خود توفيق يافت .تصحيح و حاشيه
ُ
مجملالتواريخ و تأليف سبكشناسي نثر فارسي و ديوان اشعار و چند
تاريخ سيستان و
نوشتار سياسي از جمله آثار اوست .استاد محمدتقي بهار سرانجام در اول ارديبهشت
 1330ش در  64سالگي به مرض سل درگذشت.

آغاز دومين جنگ امپراتوري ايران و روم در زمان
پادشاهي ساسانيان

تاریخ زبان فارسی و اندیشهورزی در مشرق زمین مشحون
از چهرهها و شخصیتهایی است که هر یک به تنهایی
میتوانند داعیهدار بخشی از علم و دانش و معرفت باشند.
در این میان عالمه محمد اقبال الهوری نقش و جایگاهی
خاص و ویژه دارد .هم او بود که در راه استقالل کشورش
تالشهای فراوانی کرد و مرارتهای بسیار کشید .اقبال را
میتوان عصارهای از معرفت و ذوق دانست .گرچه ما ایرانیان
بیشتر اقبال شاعر را میشناسیم تا اقبال اندیشمند .با این
همه اما او در عرصه نقد و نظر هم موجودی کمنظیر بود.
دوران کودکى محمد اقبال الهورى ،شاعر ،فیلسوف ،متفکر
و از بانیان کشور بزرگ پاکستان ،دوران پرفراز و نشیب و بس
آموزندهاى است .او روز جمعه سوم ذى القعده سال  1294هجرى
قمرى مطابق با  9نوامبر  1877میالدى به هنگام اذان صبح
در شهر سیالکوت در یک خانه کوچک یک طبقهاى ،در اطاق
کوچکى که فقط نور کم رنگ شمعى آن را روشن مىکرد ،چشم
به جهان گشود .اقبال دو ساله بود که متوجه شدند چشم راستش
ضعیف است ،در آن زمان او آن قدر کودک بود ،که نمىدانست
و نمىفهمید چشمش سالم نیست ،بدین جهت پزشکان تصمیم
گرفتند از چشم او خون بگیرند.
زمانی که وى دوران دانشجویى خود را مىگذرانید عینک مىزد
مىگفت:
چشم من در دو سالگى ضایع شد!
اقبال چهار سال و چهار ماه داشت که پدرش شیخ نور محمد او
را به مکتب موالنا غالم حسن سپرد و او آموزش قرآن را در مکتب
و مسجد مىآموخت ،شبها درسهاى خود را در خانه کوچک و
فقیرانهای که در اطاقهاى آن برقى وجود نداشت ،در پرتو نور
شمع مىخواند و به خاطر مىسپرد.
یک روز موالنا سید میر حسین به آموزشگاه رفت ،وقتى اقبال
کوچولو را مشغول درس خواندن دید ،پیشانى گشاده و قیافه
معصوم و موهاى خاکسترى این کودک او را سخت تحت تاثیر قرار
داد و از استاد او خواست غیر از آموزشهاى دینى ،آن کودک را با
آموزش علوم جدید هم آشنا کند که با موافقت پدر اقبال استاد او
را به آموختن ادبیات فارسى ،اردو و عربى وادار کرد.
اقبال بسیار باهوش و زیرک بود و آموزش این دوره را تقریبا به
مدت سه سال به پایان رسانید در عین حالى که با درآمد کمى که
از مغازه پدر به دست مىآورد ،زندگى سادهاى را سپرى مىکرد.
پدر اقبال مغازه کاله و نقاب دوزى و چادردوزى داشت ،اما وقتى
خرج روزانه خود را در مىآورد ،در مجالس علماء و دانشمندان
شرکت مىکرد و همراه آنان به مناجات و عبادت خداوند
ىپرداخت.
م 
اضافه بر این کتابهاى :فتوحات مکیه و فصوص الحکم،
محى الدین ابن عربى را مىخواند.
اقبال مىگوید :از سن چهارسالگى گوشهاى من با اسم و
تعلیمات این کتابها آشنا شد و مدتها تدریس هر دو کتاب در خانه
ما ادامه داشت ،ولى در ابتداى کودکى همه این مسائل از قدرت

فهم من بیشتر بود .با این وجود در این مجالس درس شرکت
مىکردم ،اما وقتى به زبان عربى آشنایى پیدا کردم ،قدرت و فهم
من اضافه شد و بر اثر پیشرفت در علم و تجربه شوق و شناخت
من بیشتر گردید.
او در سال  1884میالدى به پنجاب رفت و تحت تعلیم استادانى
که اعتقاد و ایمان عمیقى داشتند و عاشق قرآن و حفظ آن بودند،
آموزش زبان فارسى ،عربى ،ادبیات اردو ،علم و حکمت را ادامه داد
و در تهذیب نفس و فضائل اخالقى داراى رتبه بلندى شد.
قبال اشاره کردیم فضاى خانواده اقبال یک فضاى معنوى بود،
پدر او هم هرگاه مىخواست فرزند خود را به عملى وادار سازد ،یا
از کار ناپسندى منع کند ،از آیات قرآن و رفتار پیغمبر (ص) براى
وى مىخواند وقتى هم اقبال از زبان پدر آیهاى از قرآن یا حدیثى
را مىشنید ،بدون کوچکترین ناراحتى آن را مىپذیرفت و آرامش
خاطر مىیافت.
بدین جهت اقبال هشت نه ساله خود هر روز صبح تالوت قرآن
مىکرد ،پدر هم وقتى او را در این حال مىدید مىگفت:
وقتى فرصت پیدا کردم به تو یک مطلب مهمى را خواهم گفت.
مطلب مهمى را که پدر به اقبال کوچک گفت ،این بود:
پسرم! وقتى قرآن تالوت مىکنى ،فکر تو این باشد که قرآن بر
تو نازل شده است ،یعنى خدا خودش با تو سخن مىگوید .یک
وقت دیگر هم پدرش به او گفته بود :آن زحمتى که براى آموزش
تو کشیدم باید پاداش آن را بگیرم .پاداش من اینست که به اسالم
خدمت کنى.

اقبال مىگوید :من خواسته پدرم را پیوسته در نظر داشتم ،آن
را در اشعار خود هم مىآوردم ،شهرت شاعرى من هم گسترش
مىیافت ،من براى نوجوانان سرود اسالمى مىنگاشتم و آنان با
شوق و ذوق این اشعار را مىخواندند و حفظ مىکردند .وقتى
هم پدرم در بستر بیمارى بود براى دیدنش رفتم و از او پرسیدم:
پدرجان! آیا به آن پیمانى را که براى خدمت به اسالم با تو بسته
بودم ،وفا کردهام؟
پدر در حالى که در بستر مرگ قرار داشت ،گواهى داد که پاداش
زحمات او را دادهام.
اقبال در رشته فلسفه دانشگاه الهور ثبت نام کرد و از درس
سر توماس آرنلد بهرهمند گردید .و دوره فوق لیسانس را در سال
 1899در رشته فلسفه با احراز رتبه اول در دانشگاه پنجاب به پایان
برد و پس از اتمام تحصیالت در آن دانشگاه ،در رشتههاى تاریخ و
فلسفه و علوم ،به استادى برگزیده شد.
او مدت دوازده سال در دانشگاه الهور در رشته تاریخ و اقتصاد
و فلسفه تدریس مىکرد ،در هفته هیجده ساعت تدریس داشت و
کتابهاى زیر را هم تالیف و ترجمه کرد:
 - 1نظریه توحید مطلق ،نوشته شیخ عبدالکریم جبلى ،ترجمه
به زبان انگلیسى.
 - 2ترجمه و تلخیص کتاب پولتیکان آکانومى از واکر به زبان
اردو.
 - 3ترجمه و تلخیص کتاب ارلى پالنتیجنس اثر استبس به
زبان اردو.

 - 4علم االقتصاد ،به زبان اردو.
اقبال در سال  1905به تشویق پرفسور سر توماس آرنلد به
انگلستان مسافرت کرد و در دانشگاه کمبریج به فراگرفتن فلسفه
مشغول شد و رساله دکتراى خود را به نام سیر فلسفه در ایران به
زبان انگلیسى تهیه کرد.
در سال  1908از دانشگاه مونیخ براى نوشتن آن رساله ،درجه
دکتراى فلسفه دریافت کرد و همان سال به کشور خود بازگشت.
محمد اقبال چندین سال رئیس دانشکده مطالعات شرقى
و مدیر گروه آموزشى فلسفه در دانشگاه پنجاب بود ،در عین
حال به کار وکالت دادگسترى مىپرداخت .اما محیط نابسامان
زندگى ،اختالفها و کشمکشها و همچنین عالقه به آزادى او
را به شرکت در کارهاى سیاسى کشانید ،در سال  1928به
عضویت مجلس قانونگذارى پنجاب انتخاب شد ،و در سال
 1932در کنفرانسى که در لندن براى بنیان گذارى قانون
اساسى شبه قاره هند و پاکستان ترتیب داده شده بود شرکت
کرد.
او در نویسندگى و شاعرى استعداد فوق العادهاى داشت و آثار
منظومش به زبانهاى فارسى و اردو ،آثار جاویدان و کم نظیرى
است .زیرا وى روى اعتماد به نفس و بازگشت به هویت اسالمى
همه مسلمانان جهان تاکید فراوان داشت.
آثار منظوم عالمه محمد اقبال ،به فارسى عبارتند از:
 - 1اسرار خودى  - 2رموز بیخودى  - 3پیام شرق  - 4زبور
عجم  - 5جاویدنامه  - 6مسافر  - 7چه باید کرد؟
آثار او به زبان اردو عبارت است از:
 - 1بانگ درا  - 2خضر راه  - 3طلوع اسالم  - 4بال جبرئیل
 - 5ضرب کلیم  - 6شکوه  - 7جواب شکوه  - 8سیر فلک - 9
ارمغان حجاز به فارسى و اردو.
کتاب عمیق و فلسفى دیگر عالمه اقبال احیاى فکر دینى در
اسالم است ،که در سال  1930در الهور به چاپ رسیده و در
سال  1336هجرى شمسى توسط دکتر احمد آرام ،به فارسى
ترجمه شده است.
اقبال مدتى را هم در آلمان به سر برد و در سال  1923کتاب
پیام شرق را در جواب کتاى دیوان غربى گوته شاعر آلمانى سروده
است .اگر چه عالمه محمد اقبال الهورى به ایران نیامده بود ،اما
اشعار و دیوان ارزشمند او که در ایران هم به چاپ رسیده ،از
فصاحت و بالغت و مفاهیم بلند اسالمى برخوردار است.
اقبال در سال  1933از افغانستان دیدن کرد و مزار حکیم سنائى
را زیارت نمود ،چهارم دسامبر  1933از دانشگاه پنجاب درجه
دکتراى افتخارى گرفت .اما در سال  1934به گلودرد مبتال شد،
در سال  1938به تنگى نفس و ضعف قلب دچار گردید و سرانجام
این دانشمند بزرگ ،که به راستى احیاگر سترک فکر دینى در
مشرق زمین بود ،بیست و یکم آوریل  ،1938مطابق با ساعت
پنج صبح پنجشنبه بیستم ماه صفر  1357هجرى قمرى ،در 61
سالگى با عزت و سربلندى درخشانى ،در پاکستان چشم از جهان
فرو بست.

پرونده ربوده شدن افشار طوس بازخوانی شد

راز پنهان قتل رئیس شهربانی کل کشور
جنگهاي ايران و روم از سلسله جنگهاي خونيني است كه در چندين دوره انجام
شد .دومين دوره اين جنگها در  21آوريل 359م با حمله سپاه ايران به متصرفات
روم آغاز شد .فرماندهي ايران ،شاپور دوم معروف به شاپور ذواالكتاف ،پادشاه ساسانيان
بود كه دوران سلطنت وي  69سال به طول انجاميد .از آن طرف ،فرماندهي سپاه روم
با ژولين ،امپراتور روميان بود كه براي بازگرداندن عظمت روم و مرام بتپرستي ،تالش
ناموفقي انجام داد .در اين جنگ كه در منطقه تيسفون در حوالي بينالنهرين در عراق
امروزي به وقوع پيوست ،چندين قلعه مهم روميان به تصرف سپاه ايران درآمد .در
ادامه اين جنگ ،ژولين با سپاه فراواني كه در شامات جمع نمود ،ضمن عبور از رود
فرات ،تيسفون را فتح كرد ،اما با كشته شدن او به دست يكي از سرداران ايراني ،اين
جنگ پس از  4سال زد و خورد در هشتم ژانويه 363م خاتمه يافت و جانشين ژولين
تقاضاي صلح كرد .در نتيجه ،عهدنامه صلح بين ايران و روم به امضا رسيد و دومين دور
از جنگهاي ايران و روم به پايان رسيد.

زادروز شهر رم

 21آوريل زادروز شهر رم پايتخت ايتالياست« .پلوتارك» و «ليوي» داستان ايجاد
شهر رم را در تاليفات خود ،برپايه «شنيده ها» تاييد كرده اند .طبق افسانه ها ،شهر
رم توسط دو برادر دوقلو به نام هاي رموس  Remusو رمولوس  Romulusساخته
شده و بناي آن  21آوريل سال  753پيش از ميالد به اتمام رسيده بود .همين افسانه
ها حكايت دارد كه رمولوس در همان روز اتمام كار ساختن رم ( 21آوريل  753پيش
از ميالد) برادرش رموس را كشت (تا رقيب نداشته باشد) و دو روز بعد خود را حكمران
شهر اعالم داشت .شهر رم در منطقه مسكوني التيوم  Latiumساخته شد و نخستين
ساكنان آن التين ها بودند ولي رمولوس كه تا سال  717پيش از ميالد زنده بود و 36
سال بر رم حكومت كرد به مهاجران يوناني كه در جنوب و جنوب شرقي شبه جزيره
ايتاليا سكونت داشتند اجازه داد كه به رم مهاجرت كنند .وي بعدا اصول دمكراسي
را از يوناني هاي مهاجر فرا گرفت و براي اداره شهر رم ،يك شوراي انتخابي به وجود
آورد كه بعدا كه رم با تسخير ساير مناطق به صورت كشوري بزرگ در آمد اين شورا
«سناي رم» نام گرفت.
گفته شده است كه پدر رموس و رمولوس از شهري به نام آمستردام به كنار رود تيبر
در التيوم (محلي كه بعدا شهر رم در آنجا ساخته شد) مهاجرت كرده بود .ولي روشن
نيست كه اين آمستردام در كجا واقع بود.

روز اول اردیبهشت ماه سال  1332اعالم شد که سرتیپ محمود افشار طوس
( به پیشنهاد دکتر مصدق وزیر دفاع ملی و تصویب محمدرضا شاه به خاطر
شهادت به درجه سرلشکری ارتقا یافت ) رئیس شهربانی کل کشور ناپدید
شده است.
با اعالم این خبر مردم در بهت و حیرت فرورفتند و دکتر صدیقی همراه با گروهی از
ماموران زبده فرمانداری نظامی و رکن دوم ارتش و شهربانی از سوی دکتر مصدق مامور
پی گیری ناپدید شدن رئیس شهربانی کل کشور شدند.
با تالش ماموران به خصوص سرهنگ حسینقلی سررشته رئیس رکن دوم فرمانداری
نظامی ظرف شش روز جسد رئیش شهربانی سرلشکر شهید افشارطوس در حوالی غار
تلو در تپه های لشکرک در شمال شرق تهران کشف شد و عوامل این جنایت فجیع
به استثنای مظفر بقایی طراح این جنایت که از مصونیت نمایندگی مجلس برخوردار
بودند  ،بازداشت شدند.
آنچه از چشم ماموران در آن زمان پنهان ماند و یا آنطور که شاید و باید به آن توجه
نکردند  ،مساله ناپدید شدن و کشف جسد مرحوم حسین ذبیح پور از کارآگاهان زبده
و شخصی سرلشکر افشارطوس بوده که به دلیل اشتهارش در میان ماموران شهربانی
به درستی و شایستگی در زمان کوتاهی که مرحوم افشارطوس ریاست شهربانی ( نهم
اسفند  1331تا سی و یکم فروردین ماه  ) 1332کل کشور را به عهده داشته  ،توانسته
است نظر رئیس شهربانی را به خود جلب کند و در شمار معدود محارم سرلشکر
افشارطوس در آید.
مرحوم حسین ذبیح پور در سوم فروردین ماه  1332نا پدید می شود و چند روز بعد
جسدش در بیابان های کرج یافت می شود.
با وجودی که نامبرده از کارآگاهان زبده و ماموران ویژه و مورد اعتماد رئیس شهربانی
بوده  ،مساله قتل وی آنچنان که باید و شاید پی گیری نمی شود و با شبهاتی که در این
زمینه به وجود می آید  ،عوامل بیگانه و ضد دولت در شهربانی که درصدد اقدام های
حادتری در آینده ای نزدیک بوده  ،سعی کرده اند این قتل را خودکشی جلوه دهند و
به سادگی پرونده آن بسته می شود اما آنچه در مورد این قتل حائز اهمیت است  ،نحوه
برخورد ریاست شهربانی با مساله قتل ذبیح پور است .
حسین ذبیح پور ماموری شایسته و محرم افشارطوس به شمار می آمده و عدم توجه
ریاست شهربانی به دنبال نشدن مساله قتل چنین ماموری شگفت انگیز است  ،مساله
این جنایت نباید از دید سرلشکر افشارطوس و که که بزعم دوست و دشمن افسری
تیزبین و بسیار باهوش بوده است  ،دور ماند و رئیس شهربانی کل کشور با توجه به

جوسیاسی حاکم بر کشور بعد از جریان نهم اسفند و توطئه ها و کارشکنی های استعمار
و عوامل داخلی آن علیه دولت ملی دکتر مصدق  ،می باید تمام تالشش را به کشف قتل
یک مامور محرم و اعتمادش معطوف می کرد تا این ربودن و قتل مقدمه ربودن و قتل
خود وی در کمتر از یک ماه بعد نشود.
جالب این است که پس از قتل افشارطوس نیز ماموران فرمانداری نظامی و شهربانی
به هدایت سرهنگ سررشته که افسری ورزیده و مورد اعتماد دولت بوده است  ،نیز از
کشف راز قتل حسین ذبیح پور مامور ویژه شهید افشارطوس غافل مانده و در پی گیری
های دقیق و کارساز خود هیچ ارتباطی میان این دو جنایت نیافته اند و شاید عواملی
درکاربوده که آنان را به گمراهی کشانده است .
ناصر زمانی مامور خائنی که همچون مرحوم حسین ذبیح پور محرم سرلشکر شهید
افشارطوس بوده است از ابتدا می دانسته که رئیس شهربانی به خانه حسین خطیبی در
خیابان خانقاه رفته و پس از بیهوش کردن وی به غار تلو منتقل و سپس به طرز فجیعی
کشته شده است اما این عنصر خائن راز جنایت را از شخص دکتر صدیقی وزیر کشور
و سایر ماموران مکتوم داشته و بعدها یعنی در دادگاه انقالب اسالمی که این خائن را به
عنوان شکنجه گر ساواک محاکمه می کرد  ،پرده از این جنایت برداشت و اعتراف کرد
که افشارطوس پیش از رفتن به منزل خطیبی وی را همچون دفعات قبل که هرجا به
صورت محرمانه به اطالع می داد  ،این بار نیز وی را می رفت در جریان گذاشته است .
وی همچنین اعتراف کرد که مرحوم حسین ذبیح پوردر سوم فروردین ماه به دست
عوامل قتل افشارطوس ربوده شده و سپس به شهادت رسیده و جسدش در بیابان های
کرج رها شده است .
به اعتراف ناصر زمانی عوامل انگلستان و دربار پس از اینکه از جلب ذبیح پور نومید
شدند برای جلوگیری از افشای جنایات خود  ،این مامور صدیق و شایسته را به قتل
رساندند .
زمانی پس از کودتای  28مرداد به پاس خدماتش به عوامل استعمار و خیانت به
شخص افشارطوس با تاسیس ساواک در شمار نخستین کارکنان این سازمان جهنمی
در آمده و تا به ریاست رسیدن یکی از ادارات مهم ساواک ترقی کرده است .
حدود  4سال بعد از انقالب یکی از ماموران سازمان جاسوسی انگلستان (ام آی )6
در گفت وگو با شبکه بی بی سی به صراحت اعتراف کرد که جنایت ربودن و قتل
افشارطوس از سوی جاسوسان انگلستان که در پوشش خبرنگار و  ...در تهران فعالیت
می کردند  ،طراحی و نظارت شده است .
قتل مرحوم حسین ذبیح پور مامور خادم و میهن پرست شهربانی نزدیک به سی سال

در پرده ابهام بود و تصور می شد که نامبرده دست به خودکشی زده است و هنگامی
که مساله قتل ذبیح پور در دادگستری در مرحله بازپرسی بود حتی یک افسر شهربانی
شهادت داد که در سوم فروردین ماه آن مرحوم را در مقابل دانشگاه تهران دیده و پس
سالم و احوالپرسی و تبریکات عید نوروز  ،از وی درباره علت حضورش در مقابل دانشگاه
می پرسد که مرحوم ذبیح پور در پاسخ می گوید  :به انتظار یکی از آشنایان ایستاده تا
به اتفاق به جایی بروند .
با وجود شهادت واضح این افسر  ،ماموران پی گیری قتل از یافتن علت قتل غافل
مانده یا به عمد آن را نادیده می گیرند .

ارتش سرخ برلين را محاصره و «فيلد مارشال مدل» خودكشي كرد
بيست و يكم آوريل  1945واحدهاي ارتش شوروي شهر
برلين را از فاصله چهار كيلومتري محاصره و زير آتش توپ
قرار دادند و عناصر دو لشكر پياده و کماندو روس مامور
رخنه به شهر شدند كه تا آخر وقت این روز به قرارگاه
هاي سرفرماندهي ارتش آلمان رسيدند و حمله به اين
قرارگاه ها آغاز شد.
 9روز بعد برلن به دست روسها افتاد و هيتلر خودكشي كرد.
فيلد مارشال «اوتو موريتس والتر مدل» از فرماندهان نيروهاي مسلح
آلمان  21آوریل خودكشي كرد .وي گفته بود كه به این اصل که يك
فيلد مارشال آلماني نبايد به اسارت درآيد وفادار خواهد ماند .فیلد
مارشال مدل بود كه آخرين تعرض زرهي آلمان به نام نبرد «بالژ»

را مديريت كرده بود كه به علت نداشتن سوخت كافي و مهمات
نتيجهنداشت
 21آوريل در بخش ديگري از آلمان نيروهاي متفقين غربي
آزمايشگاه هاي اتمي آلمان را تصرف و اشياء ،اسناد و کارکنان آنها و
ازجمله چند دانشمند اتمي ـ موشکی را به دست آوردند که بعدا به
آمريکا منتقل شدند و ....
در روزهاي آخر ،نوجوانان آلماني و مردان سالخورده از برلين دفاع
مي كردند و مقاومت و دفاع پسران  12تا  15ساله به شهادت سربازان
روس ،بهتر از پدرانشان و نظاميان حرفه اي بود .فيلد مارشال مدل
با فرستادن نوجوانان به مقابل ارتش سرخ مخالف بود ولي راهي جز
اطاعت از پيشوا (هيتلر) نداشت.

