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ناپديد شدن امام موسي صدر
امام موسي صدر در سال  1307ش در قم ديده به جهان گشود .پس از تكميل دروس مقدماتي ،از محضر علمي و معنوي آيات عظام سيدصدرالدين صدر (پدرش) ،سيدمحمد محقق داماد،
سيدحسين بروجردي و امام خميني(ره) كسب فيض کرد .سپس عازم نجف اشرف شده و از محضر عالمان آن ديار نيز بهرهمند شد و به درجه اجتهاد نائل آمد .امام موسي صدر پس از وفات آيت هَّ
الل
سيدعبدالحسين شرفالدين ،رهبري شيعيان لبنان را به عهده گرفت و آنان را از وضعيت ناهنجار فرهنگي ،اجتماعي و سياسي رهايي بخشيد و در برابر دسيسههاي دشمنان اسالم ،آنان را در
تشكيالت «حركت المحرومين» متشكل ساخت .امام موسي صدر ،به تدريج جزو بزرگترين شخصيتهاي سياسي جهان به شمار آمد و در پي دعوت رسمي دولت ليبي ،به اين كشور سفر کرد ،وليكن
براثر توطئه دشمنان ،در همان سفر ناپديد شد .گرچه اخبار ضد و نقيضي درباره زنداني بودن وي منتشر ميشود ،با اين حال هنوز اطالعات موثّقي از ايشان به دست نيامده است.

محمدعلی جهان آرا که بود و چه کرد؟

عاشق خرمشهر و کوچههایش

ساعت شنی
سالمرگ ملکه غمگین

.
«من در تمام سالهای ازدواجم با پرنس چارلز غمگین بوده ام  ،من هیچ وقت
مزه خوشبختی را نچشیدم و همیشه می دانستم شوهرم با دوست دختر قدیمی
اش «کامیال» در ارتباط است .من حتی به خودشان هم گفتم که میدانم با هم در
ارتباطند».
این صحبتهای ضبط شده توسط خود دایانا در یک نوار ویدئویی است که به تازگی
مضمون آن به وسیله دوست و همکارش «پرل بورل» به رسانهها راه یافته است.
ظاهرا با گذشت سالیان سال هنوز مرگ ناباورانه پرنسس دایانا و افشاگری زندگی
خصوصی او برای انگلیسیها جذاب به نظر میرسد و اخیرا با کشف این نوار و افشای
گوشه دیگری از زندگی دایانا با خانواده سلطنتی باز مثلث دایانا ،چارلز و خانواده
سلطنتی شکل میگیرد.
یکی از تراژدیهای غمانگیز اروپا در دهه  90مرگ نابهنگام و ناباورانه پرنسس دایانا
در پاریس بود31 .آگوست  1997خبر کشته شدن پرنسس دایانا در حادثه رانندگی
در پاریس شوک هولناکی به اروپاییان بخصوص مردم بریتانیا وارد کرد.
«دایانا اسپنسر» متولد  1961انگلستان ،محبوبترین چهره دربار انگلیس در میان
مردم به شمار میآمد .وی که برای سالیان متمادی خبرسازترین چهره زن مطبوعات
و رسانههای انگلیس بود ،نزدیک یک سال پس از جدایی قانونی از پرنس چارلز (به
درخواست خود پرنس چارلز) بر اثر حادثه رانندگی در پاریس به همراه نامزد عربش
«دودی الفاید» پسر صاحب فروشگاه های زنجیره ای هارولدز بالفاصله پس از چپ
شدن ماشین شان در گذشت.
این حادثه که به گفته پلیس فرانسه ظاهرا به دلیل استفاده از مواد مخدر و مستی
راننده شخصی دایانا «هنری پال» بوده است  ،از نظر بسیاری از مردم بریتانیا هنوز هم
سوءقصد به نظر می رسد تا حادثه ای تصادفی.
دایانا که یکی از حامیان پروپاقرص فقرا و نیازمندان  ،بیماران سرطانی  ،الکلی ها و
ایدزی ها بود ،در 19سالگی ازدواج کرد و  15سال همسر پرنس چارلز بود .حاصل این
ازدواج ناموفق  2 ،پسر به نامهای ویلیام و هری هستند.
وی در تمام طول  15سال زندگی مشترکش با پرنس چارلز همواره از افسردگی رنج
می برد و هیچ گاه نیز از زندگی مشترکش با چارلز ابراز رضایت نکرد.
پرنس چارلز از سال ( 1972قبل از ازدواجش با دایانا) در پارک ویندسور با «کامیال
پارکر» آشنا شد و تا امروز هم رابطه دوستی خود را با این زن حفظ کرده است.
او در تمام طول زندگی مشترکش با دایانا ،با این زن نیز در ارتباط بوده است .کامیال
نیز سال  1995سه سال بعد از طالق دایانا و چارلز از شوهرش «اندرو پارکر» جدا شد
و پس از آن رابطه خود را با پرنس چارلز علنی تر کرد.
این دو اخیرا نیز در ماه مارس گذشته در کنسرتی در کاخ باکینگهام با یکدیگر
حضور یافتند و به این ترتیب هرگونه شک و تردید خبرنگاران درخصوص رابطه این
دو به یقین تبدیل شد.
گرچه ملکه الیزابت هیچ گاه از رابطه این دو اظهار رضایت نکرده است  ،اما ظاهرا
پرنس چارلز به هیچ وجه از دوستی عمیق خود با کامیال دست نمی کشد.
دایانا در مصاحبه ای با بی.بی.سی در سال  1995گفته بود« :من هیچ گاه زندگی دو
نفره مشترک با شوهرم نداشتم  ،همیشه می دانستم  2نفر در زندگی شوهرم هستند.
من و کامیال! و رسانه ها نیز با کشف رابطه هر روزه چارلز و کامیال بر درد درونی من
می افزودند .من علت اصلی جدایی خود را از شوهرم  ،کامیال و سپس رسانه های
انگلیس می دانم».
با این حال پرنسس دایانا خود طالب طالق از شوهرش نبود و در زمان مصاحبه نیز
قانونا از هم جدا نشده بودند .او حاصل یک ازدواج ناموفق بود و در مصاحبه با رسانه
های انگلیس عنوان کرده بود:
«من به عنوان کسی که حاصل یک ازدواج ناموفق بوده ام  ،هیچ گاه نخواستم
فرزندانم هم حاصل یک ازدواج ناموفق باشند» که ظاهرا حضور محسوس کامیال در
زندگی آنها و درخواست طالق پرنس چارلز به هر ترتیب جدایی دایانا از پرنس را به
همراه آورد.
از حقایق زندگی دایانا کتابها و مقاالت بسیاری منتشر شده است که همگی بر
صحت حرفهای دایانا درباره رابطه سرد دایانا و چارلز تاکید دارند.
«پرل بورل» همکار صمیمی و نزدیک ترین مشاور دایانا در کتاب «وظیفه سلطنتی»
و نواری که به تازگی رو کرده است ،حقایق بسیاری از زندگی خصوصی دایانا را فاش
کرد؛ حقایقی که باعث شد خانواده سلطنتی علیه وی به دادگاه شکایت کنند.
گرچه خود «بورل» می گوید« :من چیزی بجز واقعیات در کتاب خود ننوشته ام،
پرنسس در تمام طول زندگیش رنج کشید و من خوشحالم و افتخار می کنم که
توانستم جزو کوچکی از حقایق زندگی سلطنتی را فاش کنم و می دانم که پرنسس
نیز از من راضی خواهد بود».
این کتاب یکی از پرفروش ترین کتابهای انگلیس شد و قسمتهایی از آن هر روز در
روزنامه «دیلی میرور» نیز به چاپ می رسید.
وی همچنین در این کتاب از قول «ارل اسپنسر» برادر دایانا می نویسد« :مرگ
دایانا هر چیزی می تواند باشد به جز یک تصادف و حادثه اتفاقی .دایانا قربانی سکوت
و صبوری خود شد».
سال  1992نیز آندرو مورتن کتابی به چاپ رساند که در آن نه از قول خود دایانا،
بلکه از قول دوستان صمیمی و نزدیک دایانا حقایقی از تلخی زندگی دایانا را شرح می
داد .دایانا در مصاحبه خود با بی.بی.سی نیز اعالم کرد تمامی سخنان چاپ شده در
این کتاب حقیقت داشته و دایانا خود دوستانش را به این نویسنده معرفی کرده است و
می گوید« :من می خواهم مردم حقایق زندگی تلخ مرا بدانند .من همیشه دوست
داشتم ملکه بمانم  ،اما «ملکه قلب مردم» من نمی خواهم تصورات مردم از من اشتباه
باشد».
وی که حتی پس از طالق از همسرش دچار مشکالت روحی جدی بوده است ،
خانواده سلطنتی را مهمترین دشمنان زندگی اش می خواند و می گفت« :من برای
خانواده اهمیت بسیاری قائلم و همیشه به ویلیام پسرم می گویم زمانی ازدواج کن که
عاشق همسرت باشی و بتوانی از او حمایت کنی و می دانم که او با الگوقراردادن زندگی
من و پدرش چنین خواهد کرد و امیدوارم او به سرنوشت من دچار نشود».
او همچنین در نواری که توسط «پل بورل» دوست صمیمی اش به مطبوعات راه
یافته است  ،درباره افسردگی روحی اش می گوید« :من هیچ گاه نتوانستم با فشارهای
خارجی که بر من وارد می شد ،خودم را تطبیق دهم  ،من خیلی سعی کردم  ،اما
نتوانستم ».وی در این نوار اضافه می کند« :من بارها و بارها تصمیم به خودکشی
گرفتم  ،اما نتوانستم این کار را بکنم  ،ولی می دانم بزودی در یک حادثه رانندگی
میمیرم!» این جمله دایانا که در این نوار ضبط شده ،سروصدای بسیاری در مطبوعات
انگلیس به پا کرد و بازتاب های بسیاری داشت .و این چنین است که بر شایعه تصادفی
نبودن این اتفاق دامن می زند.
عده ای می گویند دایانا از نامزد عربش حامله بوده است و خانواده سلطنتی برای
جلوگیری از شرمسارشدنشان دست به قتل دایانا زده اند ،دایانا در مصاحبه ای گفته
بود« :من دوست دارم فرزندی مسلمان داشته باشم!»
با این حال مرگ دایانا پس از گذشت سالها هنوز هم در پرده ای از ابهام قرار دارد
و هنوز هیچ کس نمی داند در پشت پرده زندگی سلطنتی انگلیس چه گذشته و
می گذرد.
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بعضی روزها در تاریخ ماندگار است .بعضی روزها را
نمیشود و نمیتوان تکرار کرد .روزهایی که سراسر
غرورند و ایثار و گذشت .روزهایی که تاریخ میسازند.
مقاومت خرمشهر بیگمان یکی از همین روزهاست.
مقاومتی کم نظیر که تمام معادالت نظامی ارتش عراق
را به هم ریخت .ایستادگی گوشت و پوست و استخوان
در برابر فشنگ و تانک و مسلسل؛ صبوری مادرها و
بچهها ،از جانگذشتگی جوانترها ،عاشقی کردنهای
پشت دیوار دفاع و ...هرگز از تاریخ ایران زمین پاک
نخواهد شد .گروهی از جوانهای غیرتمند آن روزها از
خاک خرمشهر و خوزستان دفاع میکردند .در میان همه
اینها محمدعلی جهان آرا از جنس دیگری بود .فرمانده
سپاه خرمشهر که تا آخرین روز مقاومت در سنگر ماند و
با دشمن مبارزه کرد.
محمدعلی جهان آرا در سال  1333در خرمشهر متولد شد.
شهری زیبا با مردمی خونگرم و دوست داشتنی كه خاطره
دالوریهایشان برای همیشه در تاریخ كشور باقی خواهد ماند.
نوجوان بود ،حدودا سیزده ساله كه پایش به فعالیت های دینی
در مساجد و هیأت های مذهبی باز شد .به مسجد می رفت ،در
كالس های آموزش و تفسیر قرآن شركت می كرد و عضو ثابت
جلسات هفتگی هیأت های مذهبی بود .در تمام این كارها برادر
بزرگش «علی» مشوق و راهنمایش بود .یك سال بعد برادرش
او را با یك گروه مبارز مخفی به نام «حزب اهلل خرمشهر» آشنا
كرد و محمد بی درنگ وارد آن شد .دو سال بعد یعنی در
 1351گروه حزب اهلل توسط عوامل ساواك شناسایی شد و
تمام اعضایش از جمله محمد دستگیر و زندانی شدند .محمد
به همراه دیگر اعضای گروه در دادگاه نظامی محاكمه شد و به
خاطر سن كمش او را به یك سال زندان محكوم كردند .سال
بعد وقتی كه از زندان آزاد شد از او تعهد گرفتند و تهدیدش
كردند كه اگر بار دیگر وارد فعالیت های سیاسی شود به شدت
با او برخورد خواهند كرد .اما این تعهد و این تهدید نتیجهای جز
مخفی شدن فعالیت سیاسی او نداشت.
در سال  1354محمد دیپلمش را گرفت ،در كنكور دانشگاه
قبول شد و برای ادامه تحصیل راهی مدرسه عالی بازرگانی تبریز
شد .در دانشگاه فعالیت های سیاسی او همچنان ادامه داشت .او
به همراه دوستانش انجمن اسالمی مدرسه عالی بازرگانی را پایه
گذاری كرد .اعالمیه های انقالبی و جزوه ها و بیانیه های ضدرژیم
توسط این انجمن اسالمی میان دانشجویان توزیع می شد.
در سال  1355محمد به عضویت گروه «منصورون» كه یك
گروه مذهبی معتقد به مبارزه مسلحانه بود ،پیوست .از جمله
فعالیت هایش در این گروه حمل مقداری اسلحه از تهران به اهواز

در سال  1356بود كه علیرغم باخبر شدن ساواك از این كار آن
را با زیركی و مهارت انجام داد و نگذاشت كه اسلحه ها به دست
مامورین ساواك بیفتد.
از آن پس محمد فعالیت های انقالبی خود را چه در زمینه
مبارزه مسلحانه و چه در زمینه فعالیت های تبلیغی و آگاه كنند
گسترش داد .شهر به شهر می رفت و با انقالبیون ارتباط برقرار
می كرد .گاهی در اهواز بود ،گاهی در تهران ،گاهی در كاشان
بود و گاهی در قم .همزمان با اوج گیری فعالیت او برادرش علی
در درگیری با نیروهای ساواك به شهادت رسید .این اتفاق او
را در ادامه مسیری كه در پیش گرفته بود مصمم تر می كرد.
وقتی كه تظاهرات مردمی علیه رژیم شاه در روزهای بهار
و تابستان  1357باال گرفت محمد نیز به همراه دوستانش با
فعالیت های چریكی و مسلحانه به حركت مردم یاری می رساند.
در یكی از روزهای پاییز سال  57هنگامی كه نیروهای نظامی
به سمت مردم تظاهر كننده اهواز تیراندازی می كردند،محمد و
دوستانش وارد عمل شدند و طی یك درگیری سنگین نیروهای
نظامی را مجبور به عقب نشینی و فرار كردند.
بعد از پیروزی انقالب اسالمی محمد پس از دو سال و نیم
زندگی مخفی به خرمشهر برگشت .او و دوستانش در خرمشهر
گروهی تشكیل دادند به نام كانون فرهنگی نظامی انقالبیون
خرمشهر .هدف این كانون حراست از نظام نوپای انقالبی در برابر

حمالتی بود كه از طرف بازماندگان رژیم و یا طرفداران تجزیه
خوزستان به آن می شد.
در سال  1358محمد ازدواج كرد .همسر او خانم صغرا اكبرنژاد
است كه سال ها علیه رژیم شاه جنگیده و در زندان با خاله محمد
آشنا شده بود .خاله محمد زمینه آشنایی این دو را فراهم كرد .آنها
مدت ها با یكدیگر مراوده و همكاری انقالبی داشتند و سرانجام
در سال  58محمد به دختر جوان هم رزمش پیشنهاد ازدواج داد
و او پذیرفت .ازدواجشان چون دیگر هم ردیفان آنها در نهایت
سادگی برگزار شد .و آنها زندگی صمیمانه ای را آغاز كردند .آن
روزها محمد سخت درگیر مسئولیت هایی بود كه بعد از انقالب بر
شانه اش گذاشته شده بود .او فرماندهی سپاه خرمشهر را بر عهده
گرفت و هم زمان جهاد سازندگی خرمشهر را نیز پایه گذاری كرد.
عالقه او به عمران و آبادانی و نجات مردم خرمشهر از محرومیت
به حدی بود كه در سپاه هم یك «واحد عمرانی» راه اندازی كرد.
مدتی بعد جنگ چون مهمانی ناخوانده از راه رسید و رنگی
دیگر به همه چیز داد .نیروهای ارتش عراق در تجاوزی همه
جانبه خرمشهر را به محاصره درآوردند .جهان آرا و نیروهای
سپاه دوش به دوش سایر مردم خرمشهر دلیرانه از شهر
دفاع كردند و دشمنی را كه رویای فتح بیست و چهار ساعته
خوزستان در سر داشت  45روز پشت دروازه های شهر نگاه
داشتند .اما این گروه جان بر كف بی سالح از هیچ سو تقویت

نمی شد .تماس های مكرر جهان آرا با جانشین فرمانده كل
قوا(بنی صدر) برای گرفتن كمك به جایی نرسید .انتظار برای
رسید قوای كمكی از دقیقه و ساعت گذشت و به روز و هفته
رسید .مدافعین خرمشهر یك به یك بر خاك افتادند و سرانجام
دشمن از روی انبوه جنازه ها گذشت و شهر را به تصرف درآورد.
جهان آرا و قلیلی از یارانش كه عقب كشیده بودند خود را برای
نبردی مجدد آماده می كردند.عزل بنی صدر از فرماندهی كل
قوا جان تازهای به جبهه ها داد .نیروهای سپاه ،ارتش و بسیج
یك دل و متحد شدند و به دشمن یورش آوردند .اولین گام آنها
شكستن محاصره آبادان بود كه چون خرمشهر در آستانه سقوط
قرار داشت .این پیروزی بزرگ روحیه نیروهای خودی را به شدت
تقویت كرد و امید بیرون راندن دشمن از خانه را در دلها نشاند .و
این در مهرماه سال  1360روی داد.
به دنبال این پیروزی بزرگ در روز هفتم مهر محمد جهان آرا
و تعداد دیگری از فرماندهان ارتش و سپاه راهی تهران شدند تا
گزارش عملكرد شجاعانه نیروهای خود را به امام خمینی (ره)
رهبر انقالب تقدیم كنند.
در میانه راه هواپیمای حامل آنها دچار نقص فنی شد و سقوط
كرد .با سقوط هواپیما ،جهان آرا و دیگر مسافران هواپیما به
شهادت رسیدند و روحشان كه میل جهان خاكی نداشت دوباره
راه آسمان را پیش گرفت.

تراژدی گاریبالدی

جوزپه گاریبالدی در چهارم ژوئیه  1807در شهر نیس چشم به جهان گشود.
شهر نیس در آن روزگار جزو ایتالیای بزرگ به شمار میآمد و این وضعیت تا
 1860میالدی ادامه داشت .خانوادهاش وضعیت آن چنان خوبی نداشتند و
پدرش به شغل ناخدایی زندگی را میگذراند .جوزپه نام ایتالیایی یوسف است
و کوچک شده آن «پپینو» میشود که تا پایان دوران کودکی ،گاریبالدی را به
همین نام صدا میزدند .برخالف خواست و تمایل والدینش که دوست داشتند
مسیر خشکی را به آب ترجیح دهد و به جای ماجراجویی ،شاگرد کالس درس
و مدرسه باشد ،گاریبالدی مسیر خود را انتخاب کرده بود .خود میگوید:
«از نردبانهای دکل باال میرفتم و از آنجا بر روی طنابها به پایین سر میخوردم و
راه و رسم ورزش را میآموختم .دیگران را که به سمتم حمله میکردند پس میزدم و
برای کوبیدن سر آنها کوشش میکردم ».خیلی زود گاریبالدی شغل پدر را در پیش
گرفت و برای خودش کشتی دست و پا کرد .در  25سالگی با «کاستانزا» مدیترانه را
درمینوردید و با دزدان دریایی گالویز میشد .سه بار دزدان دریایی کشتی او را تاراج
کردند.
شمال ایتالیا یعنی جایی میان فرانسه و سوئیس تا جزیره بزرگ ساردنی در جنوب
شرقی ،یک شاهنشین ملی به نام «پیه مونت» قرار داشت که شاهزادهای ایتالیایی به
نام «چارلز آلبرت ساوای» بر آن مسلط بود .این شاهنشین که پایتختش را در تورین
تعیین کرده بود ،از قضا زادگاه گاریبالدی و تنها شاهنشین حقیقی ایتالیا شمرده میشد.
پیه مونت مرکز و هستهای بود که باید از آن ،ایتالیای بزرگ و یکپارچه گسترش
مییافت .امیرنشینهای دیگری هم وجود داشت که در سراسر ایتالیا پراکنده شده
بودند و هر یک به مرام و روش فرمانروایانشان اداره میشدند .یکی از اینها پادشاهی
ناپل بود که فرمانروایش را «شاه بامبا» مینامیدند برای اینکه یک بار شورش اهالی
مسینا را بهشدت سرکوب کرده و همهشان را به گلوله بسته بود .امیرنشینهای پارما،
مودنا ،لولکا و دوکنشین توسکانی و حاکمان رمانیا و مارکیز و امبریا هم برخی دیگر از
این ملوکالطوایف بودند.

نخستین دیدار گاریبالدی و مازینی
وضعیت ایتالیا به شدت غمانگیز بود .اقتصاد برای بهرهبرداری عدهای خاص ساماندهی
شده بود و از نظر سیاسی هم هیچ امن و امانی در کار نبود .در این میان ،گاریبالدی با
گروهی از جوانان همکیش و همرای خود که آنها هم سودای اصالح وضع موجود را در
سر میپروراندند آشنا شد .او به توسط یکی از همین جوانها به نام «کون ِئو» با شخصی
به نام «جوزپه مازینی» آشنا شد .مازینی اهل دانش بود و تمام عمر خود را در آوارگی و
مبارزه گذرانده بود و گروهی به نام «ایتالیای جوان» را رهبری میکرد .مازینی که بسیار
در میان مردم نفوذ داشت نه تنها میخواست که ایتالیا را متحد کند بلکه در جستجوی
احیای عظمت و شکوه روم باستان بود.
گروه ایتالیای جوان نیروهای متعددی در سراسر ایتالیا گرد آورده بود اما هنوز در
مناطقی که به دست بیگانگان و بهویژه سالطین وشاهزادان اتریشی اداره میشد نفوذ
چندانی نداشت .با این همه این جوانان تصمیم گرفتند که از یک جایی کار خود را
آغاز کنند .در فوریه  1834میالدی ،مازینی با سپاهیان داوطلب خود از راه سوئیس به
پیهمنت تاخت .گاریبالدی ماموریت یافته بود که در نیروی دریایی پیه منت در جنوآ
نام بنویسد و در پوشش عضویت در نیروی دریایی ،در کشتیهای جنگی شورش به
پا کند .با این همه این سرهای سودایی در آرزوهای خود ناکام ماندند .مازینی برنامهها
و تصوراتی را طراحی کرده بود که از واقعیت ،سالها فاصله داشت و یاران جوانش با
همه اراده و توان به در بسته خوردند .هیچ یک از نیروهای پیه مونت با شورشیان
همدست نشدند .اعضای گروه به مجازاتهای سختی گرفتار شدند و مازینی هم به
لندن گریخت .گاریبالدی هم در هیئت یک مرد روستایی به جنوآ فرار کرد و از راه
کوهستان به فرانسه رفت .در روزنامهها خواند که پادشاه پیه منت ،او را به جرم خیانت
به مر محکوم کرده است.
مجسمه گاریبالدی و همسرش آنیتا در برزیل
از این پس گاریبالدی دورهای از همکاریهای خود را با گروههای آزادیخواه در بیرون
از ایتالیا آغاز میکند .او در برزیل – قلب امپراتوری پرتغال -با گروهی به نام «رزتی»
آشنا شد و مدتی به عضویت آنها در آمد .گروه دیگری هم در برزیل برای استقالل
میجنگیدند که «ریوگرانددوسول» نام داشتند .گاریبالدی با دوازده دریانورد به یاری
آنها شتافت .او نبردهای سختی در برزیل کرد که یا در قالب نبردهای پارتیزانی بود
و یا سوار بر کشتیاش «-مازینی» -انجام میشد .پس از سه سال گاریبالدی به جبهه
نبردهای الگونا رفت .او به اهالی الگونا یاری رساند تا به پیروزی رسیدند .وی در برزیل
به دختر یک سوداگر به نام «ریبایراس» عالقهمند شد .آنیتا یک آمازونی بود که
برخالف زنان اروپایی دختری هوشمند و شجاع نشان میداد .مخالفت ریبایراس با این
ازدواج – برای اینکه پیشتر قرار بود آنیتا به مردی برزیلی داده شود -پیمان گاریبالدی
را با برزیلیها بهم زد .با این همه او و آنیتا شبهنگام گریختند به سختی از شر آنها
خالصی یافتند .اینجا بود که دورهای از آوارگی و دشواری برای گاریبالدی آغاز شد.
گاریبالدی در اوروگوئه «گروه سرخجامگان» را ایجاد کرد .گروههای مبارز پراکنده
ایتالیایی بهزودی آوازه مبارزات او را شنیدند .سراسر اروپا تنش و خروش بود .امپراتوری
اتریش لرز ه این تکانها را احساس میکرد .هنگامی که گاریبالدی به اسپانیا رسید از
قیام مردم در ایتالیا آگاه شد .با این همه مردم ایتالیا هنوز همرای و یکدست نبودند.
برخی به پادشهای اعتقاد داشتند و برخی هم جمهوری را آرزو میکردند .اتریشیها
درگیر اختالفات داخلی بودند و بهترین فرصت برای برداشتن سایه شوم آنها فراهم
شده بود .در این میان گاریبالدی ه به مبارزان پیوست .او برنامه خاصی برای ایتالیا
نداشت جز استقالل و آزادی .نه مانند مازینی ایتالیای واقعی را در هیئت جمهوری

متصور بود و نه در اندیشه پادشاهی پیش میجنگید .ارتش سرخجامگان پس از
ناامیدی در اتحاد با چارلز آلبرت شاه پیه مونت علیه اتریش به میالن رفتند.
گاریبالدی در آمریکا یک سال در کارگاه شمعسازی کار کرد .پنج سال دیگر را هم
به بازرگانی و کشاورزی گذراند .با این همه همچنان اخبار مبارزات مردم در ایتالیا را
پیگیری میکرد .اینجا مرحلهای بود که نام «کاوور» به سر زبانها افتاد .در متون مربوط
به استقالل ایتالیا همیشه نام این سه نفر –مازینی ،گاریبالدی و کاوور -به عنوان رهبران
و جلوداران استقالل ایتالیا برده میشود .کاوور در سیاست زبردست بود و برایالت
پیهدومون فرمانروایی میکرد .او خبر مبارزات مردم ایتالیا را در سطح اروپا منتشر کرد
و با یاری ناپلئون سوم توانست تعهد او را مبنی بر بیرون کردن اتریشیها از لمباردی و
پیهدومون بگیرد .کاوور ،گاریبالدی را به یاری ارتش فرانسه فراخواند.
گاریبالدی در جریان محاصره رم
جبهه مبارزان ایتالیایی ،حاال به یاری فرانسه و رهبری گاریبالدی توانسته بود بهخوبی
پیشروی کند اما هنوز ونیز در دست اتریشیها باقی مانده بود ،نیس و ساووا در چنگ
فرانسویها قرار داشت و لمباردی هم ضمیمه ایالت پیهدومون گردیده بود .گاریبالدی
زاده نیس بود و آن را بخشی از ایتالیا میدانست .دعوا بر سر نیس میان او و کاوور را بر
هم زد و برای همین گاریبالدی جبهه خود را تغییر داد .او به جزیره کاپررا بازگشت و با
مبارزات پییر خود توانست سیسیل و ناپل را از زیر سیطره بیگانگان آزاد کند .گاریبالدی
به همراه هزار تن از سرخجامگان به سیسیل لشکر کشید و با جلب همراهی ناوگان
انگلیس ،بدون دادن تلفات در کرانههای سیسیل مستقر شد .آنجا بود که خطاب به
یارانش گفت« :ما در اینجا یا ایتالیا را زنده میکنیم یا خودمان میمیریم».
حاال نوبت پالرمو بود که به تصرف یاران گاریبالدی درآید .او برای به دست آوردن
این شهر نقشه جالبی کشید .دویست مرد دوره گرد را پیدا کرد و از آنها خواست که
در صورت فرار از دروازههای پالرمو دور شوند تا نگهبانان گمان کنند که اینها افراد
گاریبالدیاند و دارند میگریزند .پنج عراده توپ کهنه هم به همراه آنها فرستاد تا
طبیعی جلوه کند .همین اتفاق هم افتاد و با فریب خوردن سربازان ،شهر به دست
سرخجامگان افتاد .یک روز بعد ،بیست هزار نفر سرباز ناراضی از بوربونهابه سرخجامگان
پیوستند .گاریبالدی به سرعت پیش میرفت .شهر مسینا را گرفت و با همراهی ناوگان
انگلیسی ،بدون درگیری وارد ناپل شد .شاه وابسته ناپل که سالها به امر حکام اتریشی
بر این ناحیه فرمانروایی میکرد شکست خورد و گاریبالدی پیروز میدان شد.
گاریبالدی پس از زخمی شدن در سد آسبرومونتی
در این بین ،اختالفات گاریبالدی و کاوور شدت گرفت .سیاستمدار پیه مون هرگز
نمیتوانست مبارزات و کوششهای گاریبالدی را بدون قصد و نیت بداند .کاوور گمان
میکرد که او به دنبال در دست گرفتن ایتالیا است .پس از شکست بوربونها سپاه
شاهی پیه مونت اعالم کرد که گاریبالدی برکنار است و تمام امور جنگی را در دست
خواهد گرفت و دیگر به او نیازی نیست .گاریبالدی این فرمان را به آسودگی پذیرفت و
هیچ یک از پاداشها را هم قبول نکرد.
سال  ،1866سال سرنوشتسازی برای ایتالیاییها بود .گاریبالدی دوباره در این سال
دست به اسلحه برد .آتش جنگ میان پروس و اتریش زبانه کشید .لو از فرصت استفاده
کردند و با دولت پروس پیمان اتحاد بست .براساس این اتحاد ،در صورت پیروزی
پروسیها ونیز هم به ایتالیا ملحق میشد .گاریبالدی از این فرصت استفاده کرد و در راه
الحاق و نیز به ایتالیا به موفقیت رسید و نقش مهمی به عهده داشت .در سال ،1870
پروسیها ،فرانسه و ناپلئون سوم را نیز شکست دادند .ناپلئون از فرانسه گریخت و پا تنها
پشتیبان خود را از دست داد .به این ترتیب رم نیز به ایتالیای واحد پیوست.

