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ت وزيری
عزل محرمانه دكتر محمد مصدق از نخس 
در حالي كه مصدق سرگرم اقدامات الزم و ضروري براي بقاي دولت ملی بود ،دولتهاي انگلستان و آمريكا با همراهی دربار پهلوي ،نقشه سرنگوني حكومت را طراحي و آماده اجرا كرده بودند .در روز 22
مرداد  ،1332محمدرضا پهلوي ،به طور محرمانه دكتر محمد مصدق را از نخستوزيري عزل كرد و سرلشكر زاهدي را به نخستوزيري برگزيد .اين تصميم براساس توصيه دولتهاي آمريكا و انگليس
انجام شد ،زيرا دولت مصدق با حمايت مردمِ ،
نفت ايران را ملي كرده بود كه عملي مخالف منافع استعماري به شمار ميرفت .هرچند در اين ميان ،مصدق با درخواست اختيارات بيشتر از شاه و مجلس،
عواقب رويدادهاي ناشي از بركناري مصدق ،به شمال ايران رفت .وقتي خبر عزل مصدق به او داده شد ،وي اين حكم را
موجبات نگراني و ترس پهلوي را فراهم كرده بود .از اين رو ،شاه براي دوري از
ِ
نپذيرفت و اين حركت را كودتايي عليه خود قلمداد كرد.

در سالروز ساخت دیوار برلین بررسی شد

ساعت شنی

بلوکهای بتنی دیوار برلین علیه جان آدمها

قتل مجیب الرحمن

.

چهار سال پس از تاسیس كشور مستقل بنگالدش در سرزمینی كه قبال به مدت
 ۲۴سال پاكستان شرقی خوانده می شد ،در این كشور یك كودتای نظامی روی داد
كه ضمن آن شیخ مجیب الرحمن بنیادگذار بنگالدش و رئیس این كشور كه به پدر
بنگالدش معروف شده است كشته شد و دولت تغییر یافت .در جریان این كودتا كه به
دست افسران جزء صورت گرفته بود اعضای خانواده شیخ مجیب و كاركنان دفتر او،
جز دو دخترش كه در مسافرت اروپا بودند كشته شدند .شیخ مجیب هنگام مرگ ۵۵
ساله بود .شیخ مجیب در عین حال رهبر حزب عوامی لیگ بود و تمایالت سوسیالیستی
داشت .برخی مورخان نوشته اند كه برنامه های شیخ مجیب باعث نگرانی آمریكاییان
شده بود و احتماال كودتای  ۱۵اوت  ۱۹۷۵با نقشه و كمك «سیا» انجام شده بود.
شیخ مجیب رهبر جدایی طلبان پاكستان شرقی بود كه فعالیت های او به یك قیام
مسلحانه در سال  ۱۹۷۱انجامید كه دولت هند نیز نیرو برای كمك به قیام كنندگان
فرستاد و دولت پاكستان در  ۱۷دسامبر سال  ۱۹۷۱با قبول آتش بس از دعاوی خود
در پاكستان شرقی صرفنظر كرد و این سرزمین به رهبری شیخ مجیب به نام جمهوری
بنگالدش تولد خود را اعالم داشت.
در پی كودتای اوت  ۱۹۷۵كودتای دیگری در سال  ۱۹۷۷روی داد كه منجر به روی
كارآمدن ژنرال ضیاء الرحمن در بنگالدش شد .مدتی گذشت تا دموكراسی به بنگالدش
بازگشت و بانو حصینه واجد دختر شیخ مجیب نخست وزیر بنگالدش شد كه در
انتخابات اخیر موفق نشد این سمت را حفظ كند ولی همچنان رهبر حزب عوامی لیگ
است كه نقش حزب اقلیت را ایفاء می كند.

روز جهانی چپ دست ها

علیرضاصدقی

ghalamoghodrat@yahoo.com
تردیدی نیست قرن بیستم ،قرن رویدادهای بزرگ،
اتفاقات عجیب ،جنایتهای هولناک و تصمیمگیریهای
خطاست .تقابل میان بلوک شرق و دنیای غرب ،یکی از
این رویدادهای عجیب قرن بیستم بود .تقابلی که تنها
یکی از پیامدهای آن ساخت دیوار برلین بود .این دیوار
برای سالها به عنوان مظهر جدایی بلوک شرق و غرب
از یکدیگر بود .بدون شک دیوار برلین یکی از نمادهای
جنگ سرد است و خونهای بسیاری در پای آن فرو
ریخت .این دیوار به سال  ۱۹۸۹میالدی فرو ریخت .اما
واقعیتهای جالبی در مورد ساخت و فرو ریختن این دیوار
وجود دارد که خواندن آنها خالی از لطف نیست.
قریب به  ۳۰سال دیوار بتنی برلین به عنوان مظهری از پرده آهنین
ایستاده بود و جلوی فرار کردن شهروندان را از شرق کمونیست برلین
به سمت برلین غربی سرمایهداری میگرفت .هر چند در شب ۹
نوامبر  ۱۹۸۹میالدی مقامات رسمی آلمان شرقی به ناگهان درهای
مرزی را گشودند و هزاران آلمانی روی دیوار شروع به شادی کردند و
البته با چکش و تیشه به جان دیوار افتادند .در مورد این دیوار قصهها
و حکایت شنیدنی فراوانی وجود دارد .حکایتی که روندی سی ساله را
در کنار دیوار آهنین روایت میکند.
دیوار برلین به خاطر یک اشتباه فرو ریخت
در جریان کنفرانس خبری که در عصر روز  ۹نوامبر  ۱۹۸۹برگزار
شد« ،گونتر شبافسکی» از دفتر سیاسی آلمان شرقی بدون مقدمه
اعالم کرد که محدودیتها روی ویزای مسافرتی برچیده خواهد شد.
وقتی از او سوال کردند که این سیاست جدید چه موقع اجرا میشود؟
او در پاسخ گفت :به سرعت و بدون هیچ تاخیری! اما در حقیقت این
سیاست قرار بود که روز بعد ابالغ شود و همچنان نیازمند عبور از
فرایند طوالنی صدور ویزا بود .پاسخ گیجکننده شبافسکی و گزارش
غلط رسانهها باعث شد تا هزاران نفر از شهروندان برلین شرقی به
سمت دیوار بروند .در ایستگاه بازرسی خیابان «بُرنهولمر»« ،هارالد
جاگر» افسر مسئول با گروه زیادی از افراد مواجه شد .او در انتظار
پاسخ از مقامات ارشد بود و تنها چیزی که میشنید توهین بود .از
طرف دیگر او روز بعد منتظر دریافت آزمایش تشخیص سرطان خود
نیز بود .هارالد که عصبی و درمانده بود مرز را با تشخیص خودش باز
کرد و سایر ایستگاهها نیز همین کار را کردند.
دیوار برلین  ۱۵سال پس از جنگ سرد ساخته شد
بیش از  ۲میلیون نفر از شهروندان آلمان شرقی که بیشترشان

کارگران و متخصصان حرفهای بودند بین سالهای  ۱۹۴۹و ۱۹۶۱
به آلمان غربی گریختند .اتحاد جماهیر شوروی درخواستهای آلمان
شرقی مبنی بر ساخت دیوار در سال  ۱۹۵۳را رد کرده بود اما با
رسیدن آمار فرارها به  ۱۰۰۰نفر در روز ،در تابستان  ۱۹۶۱رهبر
شوروی «نیکیتا خروشچف» سرانجام دستور ساخت را داد .ساکنان
برلین در صبح  ۱۳آگوست  ۱۹۶۱در حالی از خواب برخواستند
که یک دیوار ساخته شده از سیم خاردار بین شرق و غرب برلین
فاصله انداخته بود .در روزهای بعد آلمان شرقی شروع به ایجاد مانع
بتنی کرد.
دیوار برلین در حقیقت  ۲دیوار بود
 ۴۳کیلومتر از دیواری که برلین را به شرق و غرب تقسیم کرده بود
شامل  ۲دیوار بتنی بود که بین آنها  ۱۴۰متر فاصله قرار داشت که
به نام نوار مرگ شناخته میشد .در این فاصله برجکهای نگهبانی،
ل قرار داشت.
سنگرها ،سگهای نگهبان ،نورافکنها و مسلس 
بیش از  ۱۰۰نفر در حین عبور از دیوار جان باختند
مرکز مطالعه تاریخ معاصر پوتسدام و مرکز اسناد و تاریخ دیوار
برلین گزارش کردهاند که حداقل  ۱۳۸نفر بر اثر تیراندازی ،حوادث
تصادفی یا خودکشی پس از عدم موفقیت در عبور از دیوار ،کشته
شدهاند؛ اگرچه دیگر محققین اعداد باالتری را عنوان میکنند .اولین

«آتاتورک» اولین رئیس جمهور ترکیه

روز  ۱۳اوت برابر با  ۲۲مرداد به نام روز جهانی چپدستها (به انگلیسی:
 )International Lefthanders Dayنامگذاری شدهاست .نام این روز در سال
 ۱۹۷۶برابر با  ۱۳۵۵خورشیدی پیشنهاد شد و به تصویب رسید .دلیل نامگذاری
این روز ،انتقاد از این است که تمامی ابزارها و امکانات برای راست دست ها طراحی
شده اند (مانند صندلی های یک دسته ،صندلی راننده در خودروها ،قانون های
راهنمایی رانندگی ،میزهای پر کردن فرم در بانک ها و اداره ها و )...و چپ دست ها را
مجبور به کاربرد از دست راست می کنند .از این رو ،هر ساله در چنین روزی بسیاری از
چپ دستها و یا آنها که به موضوع انتخاب این روز اعتقاد دارند ،برنامه های خاصی را
برای ایجاد فرصت برابر در زندگی بین راست دست ها و چپ دست ها برگزار میکنند
و خواهان برقراری شرایطی برابر هستند.

پايان حكومت غزنويان بر ايران

 13آگوست سال  1152عالء الدين غور با تصرف غزنه (شهری در افغانستان
کنونی) به عمر حكومت  155ساله غزنويان بر ايران خاوري پايان داد .حد غربي
حكومت غزنويان بر ايران ،ايالت ري بود .غزنویان نخستین دسته از طوایف تُرک زبان
بودند که به ایران زمین مهاجرت کرده بودند.
اوج قلمرو غزنويان ،در زمان سلطان محمود بود كه هند جنوب غربي را هم در چند
تعرض متصرف شده و تا ساحل اقيانوس هند پيش رفته و معبد مهم هندوان در شهر
سومنات (ايالت گجرات) هند را ويران ساخته بود .اگر اين حمالت نظامی سلطان
محمود غزنوي به هندوستان صورت نگرفته بود ،امروز كشوري به نام پاكستان مركب
از مسلمانان هندوستان و ایجاد آن تنها به دليل تفاوت دين! وجود نداشت .پاكستان
 14آگوست  1947درست 795سال پس افتادن غزنه به دست غوريان) به وجود آمد.
سلطان محمود انگیزه حمالت نظامي خود به هند را ترويج اسالم اعالم كرده بود ،ولي
بيشتر مورخان انگيزه اصلي او از اين حمالت را كسب زر و عمدتا با غارت معابد هندوها
نوشته اند .مهمترين كار سلطان محمود كه باعث بقاي شهرت او شده است؛ توجه به
ادباء و دانشمندان بود كه با آنان جلسات ديدار منظم داشت وبا اینکه زبان نیاکان او
تُرکی بود ،شعراء را تشويق و دلگرم به سرودن شعر فارسي مي كرد و ادبيات فارسي
در زمان او رونق گرفت.
فردوسي كه تنها به خاطر وطنش و عشق به ايرانيان و نه چشمداشت ديگري،
شاهنامه (تاريخ منظوم ايران باستان) را سرود و در سال  1025ميالدي فوت شد در
زمان سلطان محمود مي زيست و در زادگاه خود ،توس ،زندگي مي كرد.
به باور مورخان ،جهاني شدن شهرت سلطان محمود و دودمان غزنوي باعث شد
كه از آن پس در هر گوشه از جهان توجه پادشاهان و اميران به مؤلفان ،شاعران و
هنرمندان تنها به خاطر باقي ماندن نام خودشان از طريق كارهاي آنان افزايش يابد و
از اين رهگذر ادبيات و هنر نيز رونق يافت كه در عصر حاضر از اين لحاظ ،مطبوعات
جاي شاعران و مؤلفان قديم را گرفته اند و مقامهاي تراز اول هر كشور مي كوشند كه
شماري هر چه بيشتر از مقاله نگاران و اصحاب قلم را در كنار خود داشته باشند و يا
دست كم اسباب رنجش آنان را فراهم نكنند

قربانی «ایدا زیکمن» بود که در  ۲۲آگوست  ۱۹۶۱در پرش از پنجره
آپارتمانش که در طبق ه چهارم کنار دیوار برلین قرار داشت ،کشته
شد .آخرین قربانی جوانی بود که در مارس  ۱۹۸۹سعی داشت با
کمک یک بالن از دیوار عبور کند اما بر اثر برخورد با خطوط انتقال
برق کشته شد.
بیش از  ۵۰۰۰نفر از دیوار برلین عبور کردند
اولین فردی که از دیوار برلین فرار کرد افسر  ۱۹ساله آلمان شرقی
سرجوخه «کنراد شومان» بود که از روی سیم خاردار یک متری عبور
کرد .صحنه این فرار تاریخی با گرفتن یک عکس ،جاودانه شد .همراه
با افزایش ارتفاع دیوار نقشههای فرار نیز ماهرانهتر میشدند .فراریان
در محفظههای مخفی درون خودرو خود را پنهان میکردند و فرار از
طریق تونل ومجراهای فاضالب نیز مرسوم شده بود« .برادران بتک»
پیچیدهترین نقشه فرار را اجرا کردند .برادر بزرگتر به نام «اینگو» با
استفاده از یک تشک که روی رودخانه شناور شده بود در سال ۱۹۷۵
فرار کرد ۸ .سال بعد برادر بعدی به نام «هولگر» با استفاده از کمان،
یک کابل فلزی را به ساختمانی در طرف دیگر دیوار پرتاب کرد و از
روی کابل خود را به سمت دیگر دیوار رساند .در سال  ۱۹۸۹دو برادر
دیگر با استفاده از یک هواپیمای خیلی سبک برادر کوچکشان به نام
«ایگبرت» را نجات دادند.

راحت شدن خیال جان اف کندی زمانی که دیوار ساخته شد
در ژوئن « ۱۹۶۱خروشچف» به «کندی» هشدار داد اگر نیروهای
غربی برلین را ترک نکنند ،غرب برلین را محاصره خواهند کرد.
حرکتی ستیزهجویانه که میتوانست به جنگ منجر شود .وقتی
کندی خبر ایجاد دیوار برلین به جای محاصره برلین را شنید به یکی
از دستیارانش به طور محرمانه گفت :راهحل خوبی نیست اما خیلی
بهتر از شروع جنگ است .این پایان بحران برلین است .ما نترسیدهایم
آنها هستند که ترسیدهاند .ما قصد نداریم هیچ کاری بکنیم چرا که
هیچ راهحل جایگزینی به جز جنگ وجود ندارد.
در  ۲۶ژوئن  ۱۹۶۳کندی در اجتماع برلینیها در کنار دیوار با
زبان آلمانی به آنها گفت که من یک برلینی هستم .او قصد داشت
تا با اعالم این موضوع که او یک برلینی است اتحاد بین برلینیها را
به نمایش بگذارد .اما بعضی از منتقدین میگویند او با اضافه کردن
یک حرف اضافه در کنار لغت برلین به آلمانی گفت ه است که من یک
دونات ژلهای هستم .البته زبانشناسان میگویند که کندی دچار یک
اشتباه گرامری نشده است چرا که وقتی گوینده برای مخاطبان در
مورد ملیت صحبت میکند وجود این حرف اضافه ضروری است .پس
جای هیچ ابهامی برای شنونده باقی نمیماند.
مردمدرآلمانشرقیبهدیوارمیگفتندسنگرضدفاشیستی
دولت آلمانی شرقی ادعا میکرد که منظور از ایجاد این دیوار
نگه داشتن مردم خودش در برلین شرقی نبود بلکه مانعی در راه
جاسوسان و عقاید آلمانی غربی است .دو هفته بعد از صدور دستور
ساخت دیوار ،رهبر آلمانی شرقی «والتر اولبریخت» ادعا کرد :ما تمام
رخنهها در خان ه خودمان را بستیم و سوراخهایی را که دشمنان آلمان
از طریق آن وارد میشدند را پر کردیم.
دروازه براندنبورگ زمانی بخشی از یک دیوار قرن هجدهمی بود
پادشاه پروس ،فردریک ویلیام دوم بود که دستور ساخت دروازه
پیروزی را داد .دروازهای که در نقش پشت صحنه سخنرانیهای
مشهور کندی و ریگان ظاهر شد .وقتی ساخت این دروازه در سال
۱۷۹۱به پایان رسید ،دروازه براندنبورگ دیواری که از دهه  ۳۰به دور
شهر قرار داشت را به هم متصل کرد.
یک تکه از دیوار برلین درکازینوی السوگاس
دیوار برلین در تابستان  ۱۹۹۰به طور رسمی تخریب شد .بیش
از  ۴۰,۰۰۰تکه از این دیوار برای پروژههای ساخت و ساز درون
خود آلمان دوباره مورد استفاده قرار گرفت .اما چند صد قطعه از
این دیوار در سراسر دنیا پراکنده شدند از باغ واتیکان گرفته تا دیوار
سرویس بهداشتی در کازینویی در السوگاس .چنین سرنوشتی برای
دیواری که بیش از سه دهه خانوادهها ،دوستان و عزیزان را از یکدیگر
جدا کرده بود ،نشان میدهد فاصلهگذاریهایی از این دست هرگز
نمیتواند ثابت و پایدار باشد .دیوار برلین نمونه بارزی از شکست
سیاستهای جنگطلبانه قرن بیستم است.

مصطفی کمال که به لقب« اتا تورک» شهرت یافته است در سال  ۱۸۸۱در سالونیک
که اکنون جزو یونان است ودرآن زمان در قلمرو امپراطوری عثمانی بود ،به دنیا آمد.
مصطفی در سن هفت سالگی پدرش را از دست داد ودر دوازده سالگی پس از اتمام
تحصیالت ابتدایی وارد مدرسه ی نظام شد .شش سال بعد در دانشکده افسری قسطنطنیه
(استانبول فعلی) پذیرفته و در سال  ۱۹۰۳با درجه افسری وارد خدمت ارتش شد.
دانشجوی بسیار باهوشی بود و لقب « کمال» که بعدا روی اسم او ماند از طرف فرمانده
این دانشکده به او داده شد (در آن زمان ترکها نام خانوادگی نداشتند و به اسم کوچکشان
خوانده می شدند).
او در اغاز خدمت خود در ارتش ترکیه به نهضت ترکهای جوان پیوست و دوستی
و آشنایی او با «پیر لوتی» نویسنده معروف فرانسوی که مدتی در قسطنطنیه به سر
می برد در افکار او تاثیر زیادی بر جای گذاشت .مصطفی کمال در مقام فرماندهی یک
واحد سواره نظام در جنگ با ایتالیا در لیبی( )۱۹۱۱و درجنگ های بالکان علیه نیروهای
ایتالیایی در سالهای ۱۹۱۲و ۱۹۱۳جنگید.در سال  ۱۹۱۵که نیروهای انگلیس و فرانسه
قصد تصرف«گالیپولی» و کنترل تنگه داردانال و بغاز بوسفر را داشتند ،مصطفی کمال
فرمانده نیروهای مدافع گالیپولی بود و با ابراز شجاعت در این جنگ و عقب راندن نیروهای
مهاجم شهرت زیادی کسب کرد .مصطفی کمال سپس در جنگهای قفقاز و سوریه جنگید

و در پایان جنگ اول جهانی درجه ژنرالی داشت.
هنگامی که کمال در سال  ۱۹۱۹به قسطنطنیه بازگشت،ترکیه در جنگ شکست
خورده و پایتخت امپراطوری عثمانی در تصرف سربازان انگلیسی و فرانسوی بود.در قسمت
آسیایی ترکیه (آناتولی) اغشاشاتی بروز کرده و کنترل امور ،به خصوص در قسمت شرقی
این کشور به کلی از دست دولت مرکزی خارج شده بود .تنها افسر واجد شرایط برای
سرکوبی این اغتشاشات مصطفی کمال بود که با سمت فرماندار کل ایاالت شرقی ترکیه
در راس یک واحد نظامی به این منطقه اعزام شد.
مصطفی کمال با استفاده از احساسات برانگیخته مردم علیه اشغالگران یونانی و
حکومت سلطان محمد ششم در قسطنطنیه که به تصمیمات کنفرانس پاریس گردن نهاده
بود،سر به شورش برداشت و روز  ۲۳آوریل سال  ۱۹۲۰یک حکومت موقت در« انقره»
( آنکارای فعلی که در آن موقع شهر کوچکی بود)تشکیل داد .مصطفی کمال طی سالهای
 ۱۹۲۰و  ۱۹۲۱در چند جنگ از یونانی ها شکست خورد و یونانی ها تا« اسکی شهرظ که
محل تقاطع راه آهن شرق و غرب ترکیه است رسیدند.
تاکتیک مصطفی کمال در این عملیات کشاندن نیروهای یونان به مناطق کوهستانی
داخل ترکیه و گستردن خط جبهه بود که کار رساندن تدارکات و مهمات را به انها
دشوار تر می کرد.
بعد از این پیروزی،توجه جهانیان به مصطفی کمال و حکومت موقت او در «انقره» جلب
شد و از سلطان محمد ششم که هنوز در قسطنطنیه دعوی خالفت و سلطنت داشت جز
نامی باقی نماند.
دولت جدید التاسیس شوروی و همچنین دولت فرانسه که بر سر ماترک امپراطوری
عثمانی با دولت انگلستان اختالف داشت به همکاری با مصطفی کمال اظهار تمایل کردند
و مصطفی کمال با دریافت اصلحه و مهمات از شوروی و فرانسه،در تابستان  ۱۹۲۲حمله
نهایی خود را برای بیرون راندن یونانی ها از خاک ترکیه و بندر ازمیر کرد.یونانی ها
که انتظار این حمله را نداشتندبه کلی غافلگیر شدند و سراسیمه دست به عقب نشینی
زدند.
بعد از فتح ازمیر،قسطنطنیه( استانبول بعدی) نیز بدون مقاومتی تسلیم نیروهای
مصطفی کمال شد ،ولی الغاء رژیم سلطنت در ترکیه که با مذهب پیوند خورده بود کار
آسانی به نظر نمی رسید .مصطفی کمال برای حل این مشکل مقام سلطنت و خالفت

مسلمین را به عنوان یک مقام مذهبی حفظ کردو ضمن القاء رژیم سلطنتی و خلع سلطان
محمد ششم از سلطنت ،مقام خالفت مسلمین را به عنوان یک مقام مذهبی حفظ کرد و
پسر عموی سلطان مخلوع« عبدالمجید» را به این سمت برگزید.
مجلس جدید ترکیه روز  ۲۹اکتبر سال  ۱۹۲۳مصطفی کمال را به ریاست جمهوری
انتخاب کرد و یک سال بعد با لغو مقام خالفت دوران دیکتاتوری بال منازع مصطفی کمال
آغاز شد .مصطفی کمال که بعدا از مجلس کبیر ملی ترکیه لقب «آتاتورک» گرفت ،طی
چهارده سال حکومت مطلقه نفوذ روحانیت را در ترکیه از میان برد ،اساس مذهب را
تضعیف کرد ،اداب و رسوم غربی را در ترکیه رواج داد وحتی کتابت را نیز از خط عربی به
الفبای التین تبدیل کرد و سرانجام رسما ترکیه را یک کشور غیر مذهبی (الئیک) اعالم
کرد .باالخره اتاتورک در سال  ۱۹۳۸در سن  ۵۷سالگی در گذشت.
گفتوگوهای فراوانی در مورد مصطفی کمال آتاتورک انجام شده است و هر یک از
تحلیلگران نظرات مثبت و منفی بسیاری نسبت به عملکرد او دارند .اما شاید آنچه بیش
از هر موضوع دیگری مشخص است ،وجود آتاتورک به مثابه یک ضرورت تاریخی است.
به هر صورت خاورمیانه و حتی جامعه جهانی نیاز داشت که پس از فروپاشی امپراتوری
بزرگ عثمانی ،چهرهای تازه را با رویکردهایی مدرن به ملل جهان معرفی کند .چهرهای که
بتواند سایهای تازه از کشور جدیدالتأسیس «ترکیه» را بازتاب دهد و فضایی روزآمد را در
برابر مردم این کشور بگشاید.
از این رو نمیتوان پدیده مصطفی کمال را بدون در نظر گرفتن معادالت و مؤلفههای
متعدد و متکثری مثل شرایط منطقهای ،وضعیت ارامنه ساکن در همسایگی ترکیه،
موقعیت ایران ،سرنوشت دولتهای پیروز در جنگ اول بینالملل و ...مورد ارزیابی قرار
داد .آتاتورک در چنین بستری شناخته شده و بزرگ میشود .شاید بسیاری از اقدامات او
ناشی از همین جبر تاریخی باشد .به بیان دیگر ،مصطفی کمال آتاتورک بیش از هر چیز
محصول شرایطی است که در آن زیست میکرد و زمینههای ظهور و بروز او را مهیا کرده
و به دست داد.
نمونههای مشابه آتاتورک را میتوان در دیگر کشورهای منطقه هم شناسایی کرد .ولی
میان او و دیگران یک تفاوت آشکار وجود دارد و تواناییهای ذاتی آتاتورک است .این
تواناییهای ذاتی توانسته است او را هنوز هم زنده نگه دارد و مدیریت ترکیه مدرن را
سامان دهد.

کمونیستی در همسایگی لیبرالیسم
فیدل کاسترو رکورددار فرار از  ۶۳۸سوء قصد مختلف
است به طوری که در  ۲۰مکان مختلف جابه جا میشد.
کمتر کسی میدانست که وی کجا میخوابد ،عالقه
زیادی به غواصی در آبهای کارائیب داشت و طی ۴۷
سال در مستند قدرت بودن سخنرانیهایی کمتر از
چهار پنج ساعت تا ده یازده ساعت نداشت ،شوخ طبع
و پرطنز بود.
دستهای از او به عنوان مبارز و مرد انقالب و قدرت یاد میکنند
که مرگش آنها را متاثر میکند اما دستهای دیگر مرگ او را پایانی
بر دیکتاتوری حاکم بر کوبا میدانند.
فیدل کاسترو با نام کامل فیدِل آلخاندرو کاسترو روث در
 ۱۳اوت سال  ۱۹۲۶در شهر بیران ،در استان اورینته کوبا و در
خانوادهای مرفه به دنیا آمد .خانواده او اسپانیاییهایی بودند که
به امید آیندهای بهتر به کوبا مهاجرت کرده بودند و پدرش با
سرمایهگذاری در خط آهن کوبا به کار نقل و انتقال شکر در
کوبا مشغول شد و از وضعیت مالی خوبی برخوردار شد .او بعد از
گذراندن دوره ابتدایی در مدارس کاتولیک روستا ،به مدرسهای
خصوصی در سانتیاگوی کوبا رفت و تحصیالت خود را به پایان
رساند .سپس به هاوانا رفت و از دانشکده حقوق دانشگاه هاوانا
فارق التحصیل شد.

آغازفعالیتهایسیاسی
کاسترو در سال  1947و در همان دوران دانشجویى به
یک فعال سیاسى تبدیل شد و در اقدام سیاسى تبعیدشدگان
دومینیکن براى سرنگونى دیکتاتور دومینیکن به نام «رافائل
تروجیلو» شرکت فعال داشت و سال بعد در شورشهاى مناطق
و حومه شهر بوگوتا در کلمبیا شرکت کرد .مهمترین خصلت
سیاسى فیدل در آن زمان عقاید و نظرات ضد آمریکایى او بود
هرچند هنوز با نام یک مارکسیست از وی یاد نمیشد.
در سال  1951فیدل به عضویت حزب اصالح طلب ارتدوکس
درآمد و از طرف حزب خود وارد انتخابات براى حضور در مجلس
عوام شد و درست پیش از انتخابات ژنرال "فولجنیکو باتیستا" ،طی
یک کودتای خونین قدرت را در دست گرفت .بسیاری از گروههای
سیاسی کوبا برای مخالفت و براندازی دیکتاتوری باتیستا بسیج
شدند که در این میان فیدل رهبری  ۱۶۰شورشی را بر عهده
داشت .محاسبات کاسترو در این شورش درست از کار درنیامد.
فیدل و یارانش دستگیر و به جرم اقدام براندازانه علیه حکومت
کوبا محاکمه شدند .در مدت دادگاه خود مدام اصرار داشت ثابت
کند که برای کمک به برقراری دموکراسی چنین اقدامی انجام
داده ولی با این حال مجرم شناخته و به  ۱۵سال زندان محکوم و
سپس به مکزیک تبعید شد.

دو سال بعد ،باتیستا که قدرت خود را امن و مطمئن میدید،
دستور عفو عمومی داد و زندانیان سیاسی از جمله فیدل کاسترو
از زندان آزاد شدند .کاسترو به همراه برادرش «رائول» به مکزیک
رفتند و جنبش  ۲۶جوالی را به راه انداختند و به همراه «ارنستو
چه گوارا» انقالبی آرژانتینی ،ارتش انقالب را سازماندهی و شروع
به عضوگیری کردند .او سرانجام با پشتیبانی این نیروهای چریکی
توانست حکومت استبدادی فلوخنسیو باتیستا را در سال 1959
سرنگون کند و از همان رمان ،قدرت را در این کشور در دست
گرفت.
در زمان زمامداری کندی بر کاخ سفید همچنین بحران
استقرار موشکهای شوروی در کوبا پیش آمد ،که آن بحران از
طریق دیپلماتیک و با خروج موشکهای شوروی از کوبا به طور
مسالمت آمیز به پایان رسید .در حالی که احتمال آن نیز میرفت
که بر سر استقرار موشکهای شوروی در کوبا جنگی عالم گیر
میان دو قدرت بزرگ آن زمان در گیرد.
سالهای پایانی فعالیت و زندگی کاسترو
فیدل کاسترو که به مدت 49سال قدرت را در کوبا در دست داشت
در تاریخ  17فوریه  2008از تالش برای تصدی یک دوره ریاست
جمهوری جدید در کشورش منصرف شد و برادر  76سالهاش رائول
کاسترو در تاریخ  24فوریه 2008جانشین وی شد.

وصیتنامه و فوت فیدل کاسترو
فیدل کاسترو ،که در تاریخ درگذشت در وصیتنام ه سیاسی خود
چنین بیان میکند« :انقالب کوبا دسترنج یک نفر نیست و نمیتواند
هم باشد .این انقالب حاصل قهرمانیهای یک خلق تسلی م ناپذیر
است .میلیونها کوبایی آمادهاند از این انقالب تا آخرین قطر ه خون به
دفاع برخیزند .هیچ نیرویی در جهان قادر نخواهد بود مقاومت ما را در
هم بشکند و استقالل ما را نابود سازد .در کوبا سوسیالیسم و از همه
بیشتر سوسیالیسم ،ماندگار خواهد بود ».او سرانجام در  25نوامبر
سال  2016میالدی درگذشت.

