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ملکه نامشروع
ملکه الیزابت یکم  ۷سپتامبر ۱۵۳۳میالدی به دنیا آمد و در  ۲۴مارس  ۱۶۰۳از دنیا رفت .او تا زمان مرگش ملکه سلطنتی انگلستان و ایرلند بود .الیزابت که گاهی نیز الیزابت باکره ،گلوریانا و ملکه
بث خوب نامیده میشد ،پنجمین و آخرین پادشاه دودمان تیودر بود .او دختر هنری هشتم به عنوان یک پرنسس به دنیا آمد اما مادرش ،آن بولین ،وقتی دخترش دو سال و نیم بیشتر نداشت،
اعدام شد و الیزابت نامشروع شناخته شد .الیزابت از کودکی در خانه ادوارد ششم میزیست چون که پدرش هنری که فرزند پسر میخواست او و مادرش را از خود رانده بود .الیزابت با آموزههای
پروتستان بزرگ شد .او برای مصالح کشور هرگز تن به زناشویی نداد .وی از بیماری بیخوابی رنج میبرد و سرانجام در  ۲۴مارس  ۱۶۰۳در گذشت .پیکرش را در کنار خواهرش مری در کلیسای
وستمینستر به خاک سپردند.

در سالروز اشغال تبریز توسط ترکان عثمانی بررسی شد

ساعت شنی

جوی خون در کوچههای تبریز

درخواست عجیب وثوق الدوله از انگلستان و روسيه!

.
 16شهريور  7( 1294سپتامبر  )1915وثوق الدوله رئيس الوزراء وقت (برادر
قوام السلطنه و پدر زن دكتر علي اميني) كه شهرت به انگلوفيل بودن( هواداري از
انگلستان) داشت از دو دولت انگلستان و روسيه كه سرگرم تكميل اجراي قرارداد سن
پترز بورگ (تقسيم ايران به دو منطقه نفوذ) بودند و خواسته بودند كه ماليه و ارتش
ايران را زير كنترل بگيرند خواست كه فعال اين كاررا به تعويق اندازند .گفته شده است
که وثوق الدوله به اشاره لندن درخواست تعوين آن تصميم را کرده بود زيرا بر لندن
يقين حاصل شده بود که روسيه در جنگ جهاني اول که از سال پيش از آن آغاز شده
بود پيشرفتي نخواهد داشت و قدرت سابق را از دست خواهد داد و درنتيجه ،انگلستان
ديکته کننده اصلي در ايران خواهد بود.

آغاز بمباران شبانه لندن توسط لوفت وافه

بمباران شبانه لندن توسط نيروي هوايي آلمان (لوفت وافه) از هفتم سپتامبر 1940
آغاز شد و  57شب متوالي طول کشيد و تلفات و زيانهاي سنگين به بار آورد .طبق
یک گزارش ،جمع تلفات انگلیسیان را  43هزار کشته و  51هزار مجروح بوده است .اين
بمباران در تاريخ جنگ جهاني دوم به «بليتز »Blitzمعروف شده است .این حمالت
را « 57روزه» نوشته اند ولی تا دهم ماه می  1941با شدت کمتری ادامه داشتند .در
جریان بمباران ،دولت انگلستان براي محافظت از جان کودکان ،زنان و سالخوردگان
آنان را به خارج از شهرهاي بزرگ منتقل کرده بود .هفتاد سال بعد ـ ششم سپتامبر
متحرک) یک موردخرابیهای ناشی از بمباران بلیتز و
 2010ـ فیلم رنگی (تصویر
ّ
عملیات نجات برای نخستین بار انتشار یافت و از شبکه های تلویزیونی پخش شد.

تسليم ايتاليا به متفقين در جريان جنگ جهاني دوم

در تمام طول جنگ جهاني دوم ،طراحان نظامي و كارشناسان جنگ به اين نتيجه
رسيده بودند كه براي شكست هيتلر ،بايد جبهه دومي عليه آلمان نازي پديد آيد.
استالين ،رهبر ديكتاتور شوروي هنگامي كه فشار ماشين سنگين جنگي آلمان ،يكباره
متوجه شوروي شده بود ،اين تقاضا را از متفقين خود كرد ،ولي آنها از اين كار شانه
خالي ميكردند و اگر هم جبهه دومي را هم باز كردند ،به جاي آن كه در اروپا باشد،
در جاي ديگري بود .به هر حال ،در نوامبر 1942م ،قواي مشترك انگليس و آمريكا در
مراكش ،تونس و الجزاير واقع در شمال افريقا پياده شدند .در ماه مه  ،1943سربازان
مزبور كه به نيروهاي انگليسي مستقر در مصر پيوسته بودند ،قواي متحد آلماني و
ايتاليايى را در شمال آفريقا ،مجبور به تسليم كردند .دو ماه بعد ،جبهه دومي كه مورد
نظر بود گشوده شد و سپاه متحد آمريكا و انگليس در دهم ژوئيه  ،1943به جزيره
سيسيل در جنوب ايتاليا حمله كرد و پس از تصرف اين جزيره ،به خاك اصلي ايتاليا
به عنوان متحد اصلي آلمان در اروپا هجوم آوردند.
با شكستهاي پي درپي ايتاليا در اين جنگ ،در روز  25ژوئيه 1943م ،رژيم
فاشيستي موسوليني در ايتاليا سقوط كرد و دولت جديد ايتاليا ،در روز هفتم سپتامبر،
فرمان تسليم نيروهاي اين كشور در برابر متفقين و ترك مخاصمه را صادر كرد با ايجاد
اين تغييرات ،هرچند موسوليني به كمك هيتلر براي تشكيل يك حكومت جمهوري
طرفدار آلمان درشمال ايتاليا به ميالن بازگشت ،ولي با اعالن جنگ دولت جديد
ايتاليا به آلمان ،سير شكستهاي آلمان سرعت بيشتري گرفت و حكومت جمهوري
موسوليني نيز دوامي نيافت.

سالمرگ استاد بزرگ ادبیات فارسی

علیرضاصدقی

ghalamoghodrat@yahoo.com
جنگهای  12ساله ایران و عثمانی بین سالهای  986تا
 997هجری ( 1578تا  1590میالدی) در بخشهای بزرگی
از مناطق غربی و شمالغرب ایران به وقوع پیوست.
دولت عثمانی با نقض یکطرفه پیمان صلح آماسیه با تمام
قوا به سوی مرزهای ایران یورش آورد .در ابتدای جنگ
شرایط به سود عثمانیان نبود اما در ادامه قوای عثمانی
با لشکرکشیهای دنبالهدار و پردامنه و صرف هزینههای
کالن و بیحساب موفق به کسب فتوحاتی در آذربایجان و
قفقاز شد .همزمان با ادامه حمالت عثمانی به شمالغرب
ایران (در آذربایجان و کردستان و قفقاز) دولت عثمانی
جبهههای نبرد را به سمت مرزهای جنوب غربی ایران در
خوزستان گسترش داد و از سوی دیگر با تطمیع و تحریک
ازبکان جبهه جنگ دیگری برای ایران در خراسان گشود.
صرف این هزینههای کالن در کنار لشکرکشیهای
بیحساب ،دولت عثمانی را با بحران شدید مالی مواجه
ساخت از سوی دیگر دولت بحران زده ایران خواهان
صلح با عثمانیان بود تا پس از ساماندهی اوضاع داخلی
و مرزهای شرقی به مسئله عثمانی بپردازد .از این رو
عهدنامه صلح فرهاد پاشا در سال  997هجری ( 21می
 1590میالدی) میان طرفین منعقد شد.
پس از تصرف آذربایجان در سال  993هجری شهر تبریز به
دلیل اهمیت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و جغرافیایی به مقر
نیروهای عثمانی در آذربایجان تبدیل شد و «جعفر پاشا» به
حکومت این شهر منصوب شد .قوای عثمانی در مدت کوتاهی
پس از اشغال تبریز قلعه بزرگ و مستحکمی با برج و بارو ساختند
که با یک خندق محصور شده بود .با وجود موفقیت عثمانیان
در فتح تبریز و ایجاد استحکامات نظامی در این شهر ،مقاومت
مردم تبریز در داخل شهر و مبارزات قزلباشان در خارج از شهر با
عثمانیها ادامه داشت .نیروهای قزلباش در تمام مدت در حمالت
پراکنده برای قوای عثمانی مشکل ساز شده بودند و مردم تبریز
نیز به قتل و کشتار پراکنده سربازان عثمانی در داخل شهر
میپرداختند .در جنگی که در روز  20شوال  993هجری در
نزدیکی تبریز رخ داد قزلباشان حدود  800نفر از عثمانیان از
جمله یحیی خالد بیک (حاکم منصوب شده ارومیه) که برای
کمک به تبریز آمده بود و تعداد دیگری از سرداران و صاحب
منسبان عثمانی را کشتند ،این پیروزی باعث تقویت روحیه مردم
تبریز و افزایش مبارزات آنان با عثمانیان شد .رویارویی مردم تبریز
با قوای عثمانی در داخل شهر روز به روز شدت مییافت و مردم
به هر نحوی در کوچه و بازار اقدام به مقابله با سربازان عثمانی
میکردند به طوری که در کوچهها و معابر سربازان عثمانی را
به قتل رسانده و سپس متواری میشدند .تنها در یک مورد در
یکی از حمامهای شهر تبریز ،مردم چندین سرباز عثمانی را به
قتل رساندند .بر اساس اسناد تاریخنگاران عثمانی تعداد سربازان
عثمانی کشته شده در این واقعه بین  8تا  15نفر ذکر شده است.
در پی این حوادث نفرت میان مردم تبریز و عثمانیان آنقدر زیاد

شد که در نهایت قوای عثمانی با هجوم به کوچهها و بازارها و
خانهها ،مردمان بیدفاع تبریز را به طرز فجیعی قتل عام کردند .در
جریان این کشتار بسیاری از مردان و زنان و کودکان و کهنساالن
به طرز هولناکی به قتل رسیدند .شهر غارت و ویران شد .اموال
مردم به یغما رفت .بسیاری از زنان و کودکان به اسارت گرفته
شدند و مورد تجاوز قرار گرفتند .کاتبان جنگی عثمانی که در
محل حاضر بودهاند تعداد مردم کشته شده تبریز را بیش از
 12000نفر ثبت کردهاند .در ادامه تعدادی از مهمترین اسناد
تاریخی که به قتل عام فجیع مردم تبریز توسط عثمانیان در سال
 993هجری اشاره کردهاند آورده شده است :
حریمی :تاریخنگار اهل عثمانی ،در رسالهای به نام «فتح تبریز»
ضمن اشاره به مقاومت مردم تبریز در برابر عثمانیها و قتل چند
عثمانی در حمام این شهر توسط مردم ،از کشتار فجیع مردم
تبریز به دست عساکر عثمانی سخن گفته است« :عساکر از
سحرگاه دست به هجوم همه جانبه زده ،اموال و اسباب و دارایی
اهالی شهر را چنان مورد غارت و چپاول قرار دادند که صد مرتبه
بدتر از عملی بود که تیمور در حمله به سیواس مرتکب شد»...
وی در جای دیگر ضمن اشاره به علت خشم سپاهیان عثمانی
و نفرت موجود میان اهالی تبریز و قوای عثمانی بار دیگر به قتل
عام مردم تبریز اشاره میکند« :پیروزی ناچیزی که نصیب دشمن
دین و گروه ضالین [قزلباشان] شد ،موجب شادی و سرور مردم
شهر تبریز گشت .آنان از آن پس هر گاه عساکر روم را تنها
مییافتند آنها را لخت میکردند و یا میکشتند .عساکر روم از این
عمل به ستوه آمدند و لیکن از سوی حضرت سردار اجازه غارت
و قتل عام مردم را نداشتند .اما ندایی در میان آنان پیدا شد که
میگفت :عساکر روم از جانب رب العالمین مجاز به غارت و قتل
عام مردماند .از این رو عساکر از یک طرف هجوم همه جانبه آورده،
زن و مرد بی شماری را که در شهر و در ارودیشان بود را قتل عام
کرده و مال و منالشان را به غارت و یغما بردند»...

ابراهیم پچوی :تاریخنگار قرن دهم هجری و اهل عثمانی ،که
معاصر با جنگهای  12ساله ایران و عثمانی میزیسته است در
کتابی با عنوان «تاریخ پچوی» شرح کاملی از جنگهای 12
ساله ایران و عثمانی ارائه داده و در مورد قتل عام مردم تبریز
توسط سربازان عثمانی میگوید « :عساکر ،شهر را مورد هجوم
همه جانبه قرار داده و به مدت سه روز و سه شب عموم مردم
را قتل عام کردند[ ]...عساکر هر که را از سادات ،بزرگان ،تجار و
اهل صنعت و حرف یافتند بیرحمانه به قتل رساندند »...عین
متن تاریخ پچوی در مورد قتل عام مردم تبریز به شرح زیر است:
«...عثمان پاشائین بو امری اوزرینه شهر ده قتل عام باشالندی.
سید لردن ،شریفلر دن ،تجار دن و صنعت اربابندان کیملر وارسا
اوچ گون و گیجه ده قلیچ دان گچیردیلر .عثمان پاشا اوقدر بیر تاثر
اوزرینه قوجا بیر شهرین خلقنی قیردیرمش اولماکالبیوک بیر خطا
یاپدی .اما بوندان صونراکی پشیمانلق فایدا ورمدی .کندیسی شهره
گیره رک (تکرار امان ویریلمشدر) دیدیگی عسکره تنیه ایتدیگینی
دالل الرندا ایدیردیگی یوزدن بیر چوکالرنیی دا اولدودوگی ،یر یر
کوروجوالر و یساقچی الر قویدوگی حالدا فایدا اولمادی».
مصطفی سالنیکی افندی در این مورد مینویسد« :مردم
[تبریز] هر گاه عساکر را تنها میدیدند ،درصدد انتقام بر میآمدند.
مردم در دل عقده داشتند و به دنبال بهانه بودند تا داد خود را
بستانند .از این رو به خاست خدا ،بر زبان عساکر چنین جاری
شد که این مردمان ستیزه جو را باید قتل عام کرد و الاّ اینها نه
مطیع میشوند و نه تن به قبول حق میدهند [ ]...ناگهان یک روز
آشوب و واویالیی به پا خواست ،عامة عساکر اسالم سالح بر گرفته
و گفتند قتل عامی به پا خواسته است [ ]...نخست شهر غارت و
یغما شد و همراه با نهب و غارت ،قتل عام مردم نیز عملی شد»...
اسکندر بیگ ترکمان نیز در عالم آرای عباسی درباره قتل
عام مردم تبریز مینویسید« :در اثناء تعمیر قلعه عثمان پاشا در
تبریز تجویز قتل عام نمود...رومیان به مجرد شنیدن آن کلمه ،با

تیغهای کشیده به شهر ریخته آغاز سرافشانی نمودند ...رومیه در
بیرون هر کس را دیدند به قتل رسانیدند و شروع در خانهها کرده
به هر خانه راه یافتند مردان را طعمه شمشیر بال ساخته اموال و
اسباب را نهب و غارت نمودند و بسیاری از نساء و صبیان را اسیر
کردند .فریاد و فغان اطفال و عورات به فلک اثیر رسیده»...
احمد منشی قمی؛ تاریخنگار قرن دهم هجری ،همزمان با
فاجعه قتل عام مردم تبریز در کتابی با عنوان «خالصة التواريخ»
به شرح و بیان جزئیاتی از این قتل عام پرداخته است« :تمامی
ينكچريان خود را به كوچهها و محلها انداخته هر كس را به نظر
درآوردند به درجه شهادت رسانيده و از ديوار باغچه به خانه ها
در آمده هركس را كه در نقب ها و زيرزمين ها پنهان شده بود
بيرون آورده به قتل رسانيدند ( )...قريب هفت هشت هزار نفر به
قتل درآورده ،صد نفر از پير زنان طعمه شمشير ساختند و چند
تن از سادات صحيح النسب و علما و صلحا در اين قتل عام شربت
شهادت چشيدند و اطفال شير خواره را پای به شكم نهاده به عالم
آخرت رسانيدند و موازی هفت هشت هزار نفر از ساده رخان
مه لقا و دختران سمن سيما و زنان حور لقا و اطفال مسلمانان از
تبريزيان اسير نموده در ميانه خريد و فروخت نمودند )...( .مجم ً
ال
از ظهور اسالم تا غايت ،اين نوع قتل عامی بر زمره مؤمنين سمت
ظهور نيافته بود و هيچ يک از سالطين كفر جرأت به اين امر
عثمان [عثمان پاشا] بی ايمان نسبت
شنيع نكرده بودند كه از اين
ِ
به مسلمانان صادر شد»...
وی در ادامه شرح قتل عام مردم تبریز چند بیت شعر از «میر
جعفر تبریزی» درباره کشتار مزبور نقل کرده که شاعر در آنها
از کشتار مردم در ماه مبارک رمضان ،ناله و فغان سر داده است:
تبریز چو کربال شد از شیـون و شین
فرقی که بود همین بود در ما بین
کان بهر حسین در محرم بوده است
این در رمضان بهر محبـان حسین
		
در آخر مــاه روزه تبـریـــز الحق
گردیــد چو کربال ز خون نـاحق
		
ژاک دومرگان؛ باستان شناس پرآوازه فرانسوی (درگذشت
 1924میالدی) نوشته زیر را از فصل نهم کتاب «زینت
المجالس» استخراج کرده است .زینت المجالس توسط مجد
الدین محمد حسینى (متخلص به مجدی) تاریخ نگار قرن 11
هجری در سال  1004هجری قمری به رشته تحریر در آمده
است « :آذربایجان ...حاکم نشین آن مراغه بوده و در روزگار ما
تبریز است .لیکن از وقتی که ترکها [رومیه] آن را در سال 993
هجری اشغال کردند  ,آنها در اینجا برج و باروی وسیعی برای
مسکن و پادگان و ساخلو مهمی شاختند .و سکنه تقریبا منحصرا
مرکب از ترکها هستند .از ایرانیان جز تعداد کمی باقی نمانده اند
که سخت ترین یوغ بندگی را به گردن دارند .اما درباره سکنه
قدیمی  ,آنها یا به هنگام غارت شهر و مردم آن قتل عام شده اند
یا به کشورهای روم یا عراق به اسارت رفته اند»...
جان کارت رایت؛ تاجر انگلیسی که در سال  1015هجری از
تبریز دیدار کرده است درباره غارت و تاراج شهر تبریز و قتل
عام مردم این شهر و ستمگریهای عثمانیان و خرابیهای وارده
بر تبریز ،به تفصیل در سفرنامه خود سخن رانده است .او معتقد
است که توصیف دردها و بدبختی تبریزیان و تشریح سنگدلی و
بیرحمیهای لشکریان عثمانی از عهده وی خارج است .و این
مهم ،نویسندهای به غایت دانشمند و زبردست میخواهد.

شورش مشتزنها و بازیابی هویت ملی
با بهرهبرداری مبلغین مسیحی از وضعیت دولت چین و غصب زمینها و
داراییهای روستاییان برای کلیسای خود ،نارضایتی مردم شدت یافت.
این احساسات عمومی سرانجام منجر به شورشی خشونتبار شد«.شورش
مشتزنها» که با نامهای «قیام بوکسورها» نیز شناخته میشود ،جنبشی
میهنپرستانه بود که بین سالهای  1898تا  1901رخ داد و بر ضد امپریالیسم
خارجی و مسیحیت ایستاد.
در چین با قراردادهای نابرابری که دولت ضعیف چین در برابر نیروهای خارجی بسته
بود ،احساسات عمومی علیه بیگانگان بیشتر میشد.با بهرهبرداری مبلغین مسیحی از
وضعیت دولت چین و غصب زمینها و داراییهای روستاییان برای کلیسای خود،
نارضایتی مردم شدت یافت.این احساسات عمومی سرانجام منجر به شورشی خشونتبار
شد«.شورش مشتزنها» که با نامهای «قیام بوکسورها» نیز شناخته میشود ،جنبشی
میهنپرستانه بود که بین سالهای  1898تا  1901رخ داد و بر ضد امپریالیسم خارجی
و مسیحیت ایستاد.
این شورش به وسیله یک انجمن مخفى به نام «اى خه توان» یعنى «اتحادیه
جوانمردان مشت زن» رهبرى مىشد.شرکت کنندگان «شورش مشت زنان» متشکل
از دهقانان ،پیشهوران ،کارگران صنعت حمل و نقل و طبقاتى از افراد شهرى بودند.هدف
حمله این گروه در ابتدا روحانیون کاتولیک بودند ا ّما رفته رفته خشم و خشونت ناشی از
آن دامن همه را گرفت.در دوران این شورش سراسر چین را گردن زنی ،اعدام ،شکنجه
و گرسنگی فرا گرفته بود«.شورشیان مشتزن» در سراسر این کشور مردم را در مالعام
گردن می زدند و اعدام می کردند.بعد از اعدام ،تکه های بدن آنها که جدا کرده بودند یا

اجسادشان را برای عبرت به دیگران نشان می دادند.
در  ۱۹۰۰میالدی ،اتباع خارجیهای شهر پکن از ترس «جنگجویان مشتزن» در
سفارتخانههای شهر پکن پناه گرفتن به رغم اینکه زمامداران چین و ملکه از عاقبت
این جنبش مىترسیدند ،درصدد برآمدند رهبرى آن را در دست گیرند .بنابر این آن را
قانونى اعالم داشته و مأموران خود را براى شرکت در آن فرستادند .دیپلماتها ،مردمان
غیرنظامی خارجی ،سربازان و مسیحیان چینی در منطقه سفارتنشین پکن به محاصره
نیروهای ارتش امپراتوری درآمدند که این محاصره  ۵۵روز طول کشید.در این هنگام
هشت کشور انگلستان ،آمریکا ،روسیه ،فرانسه ،آلمان ،ژاپن ،ایتالیا و اتریش نزدیک به
۲۰/۰۰۰نیروی نظامی خود را به چین اعزام کرده تا با این جنبش مقابله کنندآنها در
سر راهشان روستاییان چین را قتل عام کرده و بسیارى از دهات را آتش زدند و در اوت
سال  ۱۹۰۰وارد پکن شدند.
هنگامى که سربازان هشت کشور وارد پکن شدند دولت چین به ریاست «ملکه
سىشى» به شهر «شىآن» فرار کرده و «مشت زنان» را شورشى خواند و از کشورهاى
تجاوزگر تقاضاى کمک کرد در نهایت «پروتکل مشتزن» در تاریخ  ۷سپتامبر ۱۹۰۱
به قیام خاتمه داد و در آن مجازاتهای سنگینی بر دولت چین بسته شد؛ از جمله ۶۷
میلیون پوند جریمه که بیشتر از مالیات یکساله دولت چین بود.این جریمه میبایست در
طول سی سال به هشت کشور شرکتکننده در نبرد پرداخت میشد .همچنین «چی
هسی» و «چنگ یو» دو تن از رهبران جنبش مشت زنان توسط نیروهای خارجی اعدام
شدند و نیروهای خارجی در نقاط استراتژیک کشور مستقر شدند.
این قیام گرچه به ظاهر شکست خورد و رهبران آن دستگیر و اعدام شدند ،اما تأثیری

که بر پیکره هویت ملی چین گذاشت ،بسیاری از روندهای آینده را بازیابی کرد و مفهوم
تازهای از ملیت چینی به دست داد .هویتی که البته در فرآیند قیام کمونیستها به
رهبری مائو تسه یونگ دستخوش تغییراتی جدی شد ،اما توانست فردیتی انحصاری را
حتی برای چین کمونیستی فراهم آورد.

نبرد «بورودینو» و تکرار تاریخ
ذبیح هّ
الل صفا در  ۱۶اردیبهشت  ۱۲۹۰در شهمیرزاد از توابع شهرستان سنگسر در
استان سمنان زاده شد .پدرش سید علیاصغر صفای شهمیرزادی در بابل بازرگان بود.
دوره آموزش ابتدایی را در سال  ۱۳۰۴در بابل به پایان رساند .آنگاه راهی تهران شد و در
دبیرستانهای سیروس و دارالفنون تحصیل کرد و در سال  ۱۳۱۲تحصیالت متوسطه
را به پایان رساند .سپس تحصیالت خود را در دانشسرای عالی و دانشکده ادبیات ادامه
داد و در رشتههای ادبیات و تعلیم و تربیت لیسانس گرفت و سپس به تحصیل در دوره
دکتری پرداخت تا آنکه در سال  ۱۳۲۱با پذیرش رساله او با عنوان «حماسهسرایی در
ایران» به درجه دکتری نایل شد .ذبیح هّ
الل صفا خدمات آموزشی خود را از سال ۱۳۱۶
با دبیری ادبیات فارسی در کالسهای دوره دوم متوسطه در دبیرستانهای تهران آغاز
کرد .از سال  ۱۳۲۱به درجه دانشیاری کرسی تاریخ ادبیات دانشگاه تهران ارتقا یافت و
در سال  ۱۳۲۷در همان کرسی استاد شد؛ تا این که در سال  ۱۳۴۰به باالترین رتبه
استادی دست یافت .طی سالهای  ۱۳۴۱و  ۱۳۴۲با سمت استاد مهمان در دانشگاه
هامبورگ به تدریس پرداخت .دکتر ذبیح هّ
الل صفا پس از سال  ۱۳۵۷در آلمان اقامت
داشت و در تاریخ  16شهریور  ۱۳۷۸در شهر لوبک آن کشور درگذشت.

ناپلئون بناپارت كه براي تصرف روسيه و سپس از
راه ايران ،تصرف هند و خارج ساختن آن از دست
انگلستان برنامه داشت و با ارتش فرانسه معروف به
ارتش بزرگ ()Grande Armeeوارد روسيه شده
بود هفتم سپتامبر  1812ارتش روسيه را در منطقه
«بورودينو  »Borodinoواقع در يکصد كيلومتري
غرب مسكو شكست داد ،مجبور به عقب نشيني کرد و
هفت روز بعد وارد مسكو شد .نيروهاي هيتلر  129سال
بعد و در  Smolenskواقع در غرب مسکو يك بار ديگر
ارتش روسيه (شوروي) را شكست دادند .هدف هيتلر
هم خارج ساختن خاور ميانه و هند از دست انگلستان
از طريق ايران و با کمک شاه وقت ـ رضاشاه پهلوي ـ
بود ولي غافل از اينکه بيشتر رجال ايران بمانند عصر
قاجارها از عوامل دولت لندن بودند.
در «نبرد بورودينو» در  7سپتامبر  1812بيش از دويست و
پنجاه هزار نظامي طرفين رزميدند که بيش از  70هزار نفر از

آنان جان خودرا از دست دادند .نظاميان ناپلئون عمدتا سرباز
وظيفه بودند .دولت انقالب فرانسه از پنجم سپتامبر 1798
قانون نظام وظيفه اجباري را در اين کشور به اجرا گذارده بود
که پسران  20تا  25ساله بدون زن و فرزند را شامل مي شد.

در نبرد بورودينو ،مارشال ميخائل کوتوزوف فرمانده
نيروهاي روس همينکه احساس شکست کرد دستور عقب
نشيني داد ،به مسکو بازگشت و شهررا تخليه کرد و انبارها
و ذخاير را آتش زد تا چيزي به دست ناپلئون نيافتد .وي
همچنين نيروهاي خودرا به صورت مليشيا در آورد تا دست
به جنگ و گريز زنند و نظاميان فرسوده ناپلئون را خسته تر
و بي اميد سازند .با اين تاکتيک ،ناپلئون مجبور به بازگشت
شد و ضمن راه بسياري از نظاميان او از سرما و گرسنگي و
حمالت غير منظم ميليشياي کوتوزف از ميان رفتند و شماري
کم از آنان به وطن بازگشتند و افول ناپلئون تقريبا از همين
زمان آغاز شد.
نيروهاي هيتلر نيز با تاکتيک ويژه مارشال ژوکف از دروازه
هاي مسکو عقب نشيني کردند و تا برلين عقب رفتند ،هيتلر
خودکشي کرد و حکومت او از ميان رفت .علت اصلي ،پند
نگرفتن از تجربه و سرنوشت ناپلئون (تاريخ) بود.
پوتين رئيس جمهور روسيه که تالش دارد وطندوستي را

که جهان وطني کمونيستها آن را از ميان برده بود به روس
ها بازگرداند و از يادآوري گذشته ازجمله توجه به سالروز
جنگهاي ميهني ،دوباره سازي صحنه نبردها ،ساختن مجسمه
قهرمانان ملي و آثار تاريخي ،برگزاري يادبودها و آموزش تاريخ
آغاز کرده است با هزينه کردن صدها ميليون روبل رزمگاه
بورودينو را نوسازي و صحنه نبرد را با همان جنگ افزارها
زنده کرد و مراسم دويستمين سالروز اين نبردرا دوم سپتامبر
 2012برپا داشت که صدها هزار تن به تماشايش رفته بودند.
در اين نمايش تاريخي  1550فرانسوي به شکل نظاميان
ناپلئون درآمده بودند و  1450روس در قيافه نظاميان تزار و
نمايش با حضور ژيسکار دستن رئيس جمهور پيشين فرانسه
و مقامات روسيه و ديپلماتهاي مستقر در مسکو برگزار شد تا
باعث کدورت فرانسويان نشود .دوم سپتامبر به جاي هفتم
اين ماه به اين سبب انتخاب شده بود که مصادف با يکشنبه
(تعطيل آخر هفته) بود و مردم مي توانستند در مراسم سالروز
اين رويداد شرکت کنند.

