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شماره 1897جدول

پل نیومن و تام کروز در صحنه ای از فیلم »رنگ پول« - 1986 
 نودوپنج سال پیش در چنین روزی، برابر بیست وششم ژانویه 1925 میالدی، پل نیومن، بازیگر آلمانی-مجارستانی تبار سینمای 
آمریکا  در شهر کلیولند ایالت اوهایو به دنیا آمد. فیلم های »کسی آن باال من را دوست دارد«، »تیرانداز چپ دست«، »گربه روی  شیروانی 
داغ«، »بیلیاردباز«، »مرد«، »لوک خوش دست«، »بوچ کسیدی و ساندنس کید«، »آسمانخراش جهنمی«،   »نیش«، و... از مهم ترین آثاری 
هستند که نیومن طی حیات حرفه ای خود در آنها به نقش آفرینی پرداخته است. او در سال    1987    جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول 
مرد را برای بازی در فیلم »رنگ پول« به دست آورد. پل نیومن بیست وششم سپتامبر   2008 میالدی بر اثر ابتال به سرطان ریه در 

هشتادوسه سالگی درگذشت .

یک عکس، یک خاطره

دژاوو

]شهروند[ اگر قرار باشد پیش درآمدی برای آغاز جنگ جهانی 
دوم در قاره اروپا قائل شویم آن بی شک جنگ داخلی اسپانیاست 
که از 1936 تا 1939 میالدی این کشور را درگیر خود کرد و درست چهار 
ماه قبل از آغاز رسمی جنگ بین الملل دوم با پیروزی ملی گراها به 
رهبری ژنرال فرانسیسکو فرانکو به پایان رسید. اسپانیا در کنار هلند، 
سوییس و کشورهای حوزه اسکاندیناوی از معدود کشورهای 
اروپایی به شمار می رفت که به معرکه جنگ جهانی اول وارد نشد، 
اما این بدان معنا نبود که از تبعات آن نیز در امان ماند. یکی از این 
عواقب، قدرت یافتن هسته های کارگری آن هم تحت تأثیر انقالب 
اکتبر روسیه بود و رکود اقتصادی نیز عرصه را برای جذب مردم از سوی 
احزاب سوسیالیست ، کمونیست  و حتی آنارشیست  مهیا کرد. در 
این دوران زمزمه تشکیل حکومت جمهوری بیش از هر زمان دیگری 
در پادشاهی اسپانیا شنیده می شد و به دلیل همراهی اکثریت مردم 

با این خواست، پیروزی جمهوری خواهان تصوری دور از ذهن نبود.

57 سال، از خاتمه جمهوری اول تا آغاز جمهوری دوم     
نخستین قدم در راه تبدیل پادشاهی اسپانیا به حکومت 
جمهوری با پیروزی سلطنت ستیزها در انتخابات شهرداری ها رقم 
خورد. اتفاقی که ترس در دل پادشاه وقت اسپانیا یعنی آلفونسوی 
سیزدهم انداخت و باعث فرار او از کشور شد. اسپانیا پیش از این 
و در دهه های پایانی قرن 19 میالدی برای مدتی بسیار کوتاه حکومت 
جمهوری را تجربه کرده بود که نقطه آغاز آن کناره گیری آمادئوی اول از 
سلطنت اسپانیا بود. در این دوران که از فوریه 1873 تا دسامبر 1874 
به طول انجامید یک جمهوری پارلمانی متشکل از احزاب دموکرات، 
جمهوری خواه و رادیکال اداره کشور را در دست داشت. از این دوره 
با وجود کوتاهی و تأثیر ناچیزش در تاریخ اسپانیا با عنوان »جمهوری 
اول« یاد شده است. درست به همین دلیل پس از فرار آلفونسوی 
سیزدهم به ایتالیا، جمهوری خواهان اسپانیایی حکومتی که خود 
را برای برپایی آن آماده می کردند »جمهوری دوم« لقب دادند. به 
این ترتیب با اصالح قانون اساسی اسپانیا در دسامبر 1931 میالدی 
 متولد شد. در نخستین سال های 

ً
جمهوری دوم اسپانیا رسما

برپایی حکومت جمهوری، دولتمردانی که در رأس اداره امور کشور 
قرار داشتند تنها راه بیرون کشیدن کشور از ورطه مشکالت را در 

مبارزه با برخی ارکان غیرپاسخگو اما بانفوذ همچون کلیسا، مالکان 
بزرگ و افسران عالی رتبه ارتش دیدند و به انجام اصالحات همت 
گماشتند. با اینکه به نظر می رسید روند اصالحات در جمهوری 
اسپانیا سیر درست و مطابق با خواست اکثریت مردم را طی می کند، 
اما پس از مدتی قدرت گرفتن احزاب چپ در دولت، زنگ خطر را برای 

قدرت های اروپایی به صدا درآورد. 

کمک نسیه شوروی در برابر نقد آلمان نازی و ایتالیا
وقتی فرانسیسکو فرانکو، ژنرال  شورشی ارتش اسپانیا تصمیم 
به قلع و قمع جمهوری خواهان گرفت، موضع  اکثر قدرت های جهانی 
- منهای اتحاد جماهیر شوروی، آلمان نازی و ایتالیا - نه له و نه علیه 
این تصمیم بود که خود پیداست بیشتر به نفع فرانکو تمام شد تا 
جمهوری خواهان. 81 سال پیش در چنین روزی، برابر بیست و 
نیروهای  تصرف  به  بارسلون  بندر  میالدی،  ژانویه 1939  ششم 
مشترک ژنرال فرانکو و ارتش ایتالیا درآمد؛ اتفاقی که باید آن را 
مهم ترین نقطه عطف وضعیتی که در تاریخ سیاسی معاصر جهان از 
آن با عنوان »جنگ داخلی اسپانیا« یاد شده است، قلمداد کرد. در 
این جنگ اتحاد جماهیر شوروی جانب جمهوری خواهان را داشت 
و آلمان نازی و ایتالیا نیز از ملی گراهای فاشیست تحت امر فرانکو 
و  مسافت  ُبعد  دلیل  به  که  تفاوت  این  با  می کردند؛  حمایت 
 نتوانست نقش متحدی 

ً
مشکالت عدیده داخلی، شوروی نهایتا

قابل توجه را برای اسپانیایی های طرفدار حکومت جمهوری بازی 
کند، اما از آن سو آلمان و ایتالیا سیل کمک های نظامی را روانه اردوگاه 
ژنرال فرانکو می کردند. کودتای فاشیست های اسپانیا بر ضد دولت 
جمهوری و برآمده از رأی مردم در سال های پایانی دهه 40 میالدی 
چنان بر افکار عمومی دنیا تأثیر گذاشت که بسیاری از آزادی خواهان 
جهان با دست خالی و تنها برای دفاع از آرمان آزادی برای پیوستن به 
صفوف جمهوری خواهان راهی اسپانیا شدند. اما در نهایت این 
ماشین جنگی مهیب فرانکو و هم پیمانانش بود که فصل نهایی 
داستان جنگ داخلی اسپانیا را رقم زد و این نبرد داخلی خونین پس 
شکست  با  کشته  یک میلیون  از  بیش  گذاشتن  جای  به  از 

جمهوری خواهان به پایان رسید. 
منبع: »جنگ داخلی اسپانیا« نشر خوارزمی
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خونین ترین جنگ داخلی اروپا 

w w w . s h a h r v a n d d a i l y . i r

نقطه پایان استیالی عثمانی  در اروپا 
اگر قرار باشد برای دوران ظفرمندی عثمانی ها در خاک اروپا نقطه اوجی قایل شویم، آن بی شک با ظهور و جلوس سلیمان  یکم ملقب 
به سلطان سلیمان قانونی بر تخت سلطنت این امپراتوری عظیم و بزرگ مماس و همزمان است. سلیمان قانونی  تالش ناموفق جدش 
سلطان محمد دوم را برای گسترش خاک امپراتوری از سمت سرحدات غربی با اشغال شهر بلگراد به  منصه ظهور رساند. او حتی از آن نیز 
جلوتر رفت و با تصرف مجارستان در 1526 میالدی، مرزهای کشورش را تا عمق  قاره اروپا گسترش داد. در دوران سلطان سلیمان و برخی 
اخالف او، مناطقی که اکنون ذیل کشورهایی چون مجارستان،  بوسنی و هرزگوین، کرواسی، رومانی و لهستان تعریف می شوند به خاک 
امپراتوری عثمانی ضمیمه شدند، اما ناگفته  پیداست چنین نبود که این مناطق طی سالیان و زیر پرچم امپراتوری، همواره در آرامش و 
فرمانبرداری مطلق قرار داشته  باشند. هزینه ای که ترکان عثمانی  برای حفظ قلمروی خود در خاک اروپا متحمل شدند چیزی نبود جز 
جنگ های تمام ناشدنی  با خاندان های مختلف این قاره که دست به دست شدن برخی سرزمین ها از تبعات ناگزیر آن طی 200 سال بود. 
اما از جایی  به بعد، با افول قدرت امپراتوری دوره پس دادن قلمروهایی که سالطینی چون سلیم یکم، سلیمان یکم، سلیم دوم، مراد 
سوم،  محمد سوم، و... با خون دل فتح کرده بودند آغاز شد. اگر سرآغاز پیشروی امپراتوری عثمانی در خاک اروپا را فتح بلگراد  از جانب 
سلیمان قانونی به شمار بیاوریم، سرآغاز عقب نشینی کامل از آن را نیز باید در نبرد »زنتا« به سال 1697 میالدی  جست وجو کنیم که طی آن 
ترکان عثمانی یکی از مهلک ترین شکست های خود در خاک اروپا را در نبرد با ارتش امپراتوری  هابسبورگ )اتحاد اسپانیا، هلند، اتریش( 
متحمل شدند. در پایان این جنگ که آن را نقطه عطف سری جنگ های معروف و  طوالنی مدت در خاک اروپا با عنوان »جنگ بزرگ عثمانی« 
یا »جنگ اتحاد مقدس« قلمداد کرده اند، سیطره این امپراتوری  بر سرزمین بوسنی پس از دوقرن به پایان رسید. ضعف دربار عثمانی - که 
بیش از هر چیز ناشی از بر تخت نشستن  سالطین ناالیق و افتادن افسار اداره حکومت به دست زنان و خواجگان حرمسرا بود - شرایطی 
را رقم زد که این امپراتوری  بزرگ پس از دو قرن سیطره بی چون و چرا بر بخش اعظمی از خاک اروپا، 321 سال پیش در چنین روزی، برابر 
بیست وششم  ژانویه 1699 میالدی، با امضای »پیمان کارلوویتز«، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، بخش بزرگی از مجارستان و لهستان، 

 جنوب یونان و بخش غربی رومانی را به امپراتوری  هابسبورگ واگذار کرد.  
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   هزاروششصدوپانزده 
 سال پیش در چنین روزی، برابر 

بیست وششم ژانویه 405 
تیال از رهبران نامدار  میالدی، آ

قوم هون در مجارستان کنونی 
به  دنیا آمد. آتیال که یکی از 

بزرگ ترین امپراتوری ها را در 
اروپا از رود دانوب تا اورال 

داشت، در زمان حکمرانی از 
 سرسخت ترین دشمنان 

امپراتوری  روم به شمار 
می رفت. در بیشتر کشورهای 

اروپایی آتیال نماد بی رحمی 
است، اما در  فرهنگ ترک ها و 

مجارها او قهرمان است.     

اشغال هنگ  کنگ از 
 سوی قوای بریتانیا 

)1841 میالدی( 

   صدونودوهفت سال 
پیش در چنین روزی، برابر 

بیست وششم ژانویه 1823 
میالدی، ادوارد جنر، پزشک 

انگلیسی و مبدع عمل 
واکسیناسیون،  معروف به پدر 

ایمنی شناسی، در شهر برکلی 
درگذشت. او با استفاده از 

بیماری آبله گاوی، موفق شد 
سرمی برای پیشگیری  از ابتال به 

آبله انسانی بسازد. عمل 
واکسیناسیون تاکنون بیش از 

هر روش درمانی دیگری جان 
 انسان ها را از مرگ نجات 

 داده است.    

ارنست همینگوی، نویسنده شهیر آمریکایی در سنگر جمهوریخواهان اسپانیایی - 1938


