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مسلمان و 
نجات دهنده 

بیت المقدس؛ وی 
835 سال پیش 
در چنین روزی، 
9مهر سال567 

خورشیدی، توانست 
 به تسلط

 100 ساله صلیبی ها 
بر بیت المقدس پایان 
دهد و پیروزمندانه 
وارد این شهر شود. 

پیروزی صالح الدین 
به استیالی صلیبیون 

بر فلسطین خاتمه 
داد و آن ها به تدریج از 
سرزمین های اسالمی 

بیرون رانده شدند. 
صالح الدین در متون 

تاریخی اروپا، به دلیل 
شجاعت و مدارا با 

اسیران، مورد تمجید 
قرار گرفته  است.

حاشیه

جشن پس از 
آزادی قدس

»فتح بیت المقدس فتح 
عظیمی بود و جمعیتی 

انبوه از علما و اهل حرفه 
و طریقه در آن حضور 
داشتند، زیرا هنگامی 

كه مردم از فتوحات 
صالح الدین در شام و 
قصد وی بـرای آزادی 
بیت المقدس اطالع 
یافتند، همه علمای 
سرشناس از مصر و 
شام به او پیوستند، 

صداها به دعا و تهلیل 
و تكبیر بلند و آنجا 

خطبه ای خوانده شد و 
در روز نماز جمعه، همه 

در بیت المقدس نماز 
خواندند و صلیبی را كه 
بر قبه مسجد الصخره 
نصب شده  بود، پایین 

آوردند و خداوند اسالم 
را یاری نمود و پیروز 

گردانید«.
»نوادرالسلطانیه«، 

قاضی ابن شداد

 نقبی نقبی
به تاریخبه تاریخ

نیکبخت  محمدحسین 
رضاخان با کودتا بر سرِکار آمد؛ 
سوم اسفند سال1299، او در 
کسوت بازوی نظامی کودتای 
ســـیدضیاءالدین طـــباطبایی 
یزدی و البته، با پولی که انگلیسی ها برای تقویت 
روحیه قزاق ها در اختیار وی قرار دادند، وارد عمل 
شد و تهران را پس از زد و خوردی کوتاه گرفت و 
عنوان »سردار سپه« را تصاحب کرد. رضاخان 
با وجود کسب موفقیت ظاهری در آن کودتا، 
هیچ وقت از زیر سایه این هراس بیرون نیامد که 
ممکن است روزی، چنین بالیی را بر سر خودش 
بیاورند. این نگاه و این ترس دائمی، موجب به هم 
ریختن سیستم عصبی او می شد و شک را در 
روان وی تشدید می کرد. به همین دلیل، درباره 
کوچک ترین تحرکات در اطراف خود حساس بود 
و قدرت گرفتن افرادی را که آشکارا از توانمندی ها 
 و سوابق بیشتری نسبت به او برخوردار بودند، 
بر نمی تابید و به صورت جدی، پروژه حذف آن ها را 
کلید می زد. بسیاری بر این باورند که رضاخان این 
رویه را در مقابل مخالفان سرسخت خود، نظیر 
شهید مدرس، در پیش می گرفت. اما بررسی 
عملکرد او در دوران حکومتش، از 1304 تا 1320 
خورشیدی نشان می دهد بخش قابل مالحظه ای 
از قربانیان شک و ترس رضاخان، کسانی بودند که 
اتفاقاً در زمره رفقای وی قرار داشتند و در به قدرت 
رسیدن او، نقشی اساسی ایفا کردند. 89 سال 
پیش، در چنین روزی، یکی از رفقای بسیار نزدیک 
رضاخان، قربانی شک و ترس او شد؛ عبدالحسین 
نَرْدینی، مشهور به سردار معزز بجنوردی و ملقب 

به »تیمورتاش«.

تیمورتاش و اقتداری که بر باد رفت ◾
عبدالحسین تیمورتاش وابسته به یک خانواده 

اشرافی دوره قاجار بود؛ پدرش، کریم داد نردینی 
خراسانی، حاکم سبزوار و از زمین داران قدرتمند 
نواحی »نردین« و »جاجرم« محسوب می شد. 
تیمورتاش در عشق آباد و سن پترزبورگ درس 
خواند و به زبان روسی و فرانسه تسلط خوبی 
داشت. او پس از بازگشت از روسیه، حاکم 
»جوین« شد و مدتی بعد، با دخالت خانواده اش، 
به عنوان جوان ترین نماینده، به دوره دوم 
مجلس شورای ملی راه پیدا کرد. براساس گزارش 
مهدیقلی خان هدایت، ملقب به »مخبرالسلطنه«، 
از نخست وزیران سال های نخست حکومت 
رضاخان، تیمورتاش اصوالً عالقه ای به مذهب 
نداشت و با نگاهی غربگرایانه، در پی حذف مذهب 
از جامعه ایران بود. مخبرالسلطنه، تیمورتاش را از 
بازیگران ماجرای لباس متحدالشکل می داند که 

اوایل دوره پهلوی اول، اتفاق افتاد.
او مردی بسیار قدرتمند و در عین حال بی رحم 
بود و توانست با جلب اعتماد رضاخان، نخستین 
وزیر دربار او شود. تیمورتاش در همان حال، به 
تشویق پهلوی اول برای حذف مخالفانش مبادرت 
ورزید و برخی معتقدند که جریان دستگیری 
و تبعید شهید مدرس، با اشاره و پیشنهاد وی 
انجام شد. تیمورتاش در جریان اجرای به اصطالح 
برنامه تجدد رضاخانی، نقش عمده ای ایفا کرد. 
او همسفر محمدرضا پهلوی در سفر به سوئیس 
بود و پسرانش را همراه با وی، در مدرسه »لِه روزه« 

نام نویسی کرد. 

گرفتار شدن در تورِ شک و ترس رضاخان ◾
با این حال، طولی نکشید که افول ستاره بخت 
تیمورتاش آغاز شد. عبدالحسین خان نردینی که 
روزگاری به عنوان دست راست رضاخان شناخته 
می شد، حال در دایره شک و ترس رضاخان قرار 
گرفته  بود. پهلوی اول، تیمورتاش را یک نظامی 

تحصیلکرده می دید که از هر جهت توانایی گرفتن 
جای او را دارد. انگلیسی ها که از نقطه ضعف 
قزاقِ پیر آگاه بودند و از طرفی مشکوک بودند که 
تیمورتاش با شوروی سر و سرّی دارد، تصمیم 
گرفتند وی را با استفاده از بیماری ترس و شک 
رضاخان، از میان بردارند. درست زمانی که مذاکرات 
برای تمدید قرارداد نفتی با بریتانیا در جریان 
بود، در سوم دی  سال1311، تیمورتاش به جرم 
جاسوسی برای روس ها، بازداشت شد. از او سلب 
نمایندگی مجلس هم کردند؛ وی از دوره ششم تا 
هشتم مجلس شورای ملی، همزمان با وزارت دربار، 
نماینده منصوب رضاخان از نیشابور هم بود، بدون 
اینکه حتی یک بار در مجلس حاضر شود! گزارش 
دستگاه اطالعاتی انگلیس به رضاخان، بهانه 
خوبی به دست او داد تا برای همیشه از شر این 
موجود ترسناک که زمانی با مساعدت وی قدرت 
را بدست گرفته بود، راحت شود. خودِ تیمورتاش 
اعتقاد داشت وی قربانی دامی شده  است که آیُرم، 
رئیس شهربانی وقت و سیدحسین تقی زاده برای 
او پهن کرده اند. هرچند ارتباط میان تیمورتاش 
و این افراد خوب نبود، اما بدون تمایل رضاخان، 
هیچ اقدامی نمی توانستند علیه تیمورتاش انجام 
دهند. پهلوی اول، وزیر دربار خود را به اختالس و 
جاسوسی متهم کرده  بود، اما مدرکی برای اثبات 
این اتهام ها نداشت؛ البته این چیز مهمی نبود، 
قزاق پیر وقتی اراده می کرد کسی را از بین ببرد، 
نیازی به سند و مدرک نداشت و صرف ادعا کفایت 
می کرد؛ مدارک را پس از آن می ساختند! تیمورتاش 

این را می دانست.
او به عباسقلی گلشائیان که در آن زمان مأمور 
بازجویی از تیمورتاش بود )و بعدها، در جریان 
نهضت ملی شدن صنعت نفت، طرف انگلیسی ها 
را گرفت و برای تصویب الیحه مورد نظر آن ها در 
مجلس، همه کار کرد( گفت: »خودِ رضاشاه بهتر 

از هر کس می داند که من اختالسی نکرده ام و این 
مبلغ را دستمزد داده ام، اما چون باید نابود شوم این 

پرونده ها را برایم درست کرده اند.«

دیدار با پزشک احمدی ◾
اول قرار بر این بود که وزیر دربار مقتدر پهلوی اول، 
با سمّ مُهلک »استریکنین« نیست و نابود شود. 
پزشک احمدی، مأموریت داشت تیمورتاش را 
مسموم کند؛ اما گویا بدنِ او در برابر سم مقاومت 
کرد و عبدالحسین خان، باوجود زجری که کشید، 
نمُرد. در همان حال، از دربار دائم پیگیر وضعیت 
تیمورتاش می شدند و پزشک احمدی باید 
گزارش قتل وی را می داد. به همین دلیل، به شگرد 
همیشگی خودش رو آورد؛ استفاده از آمپول 
هوا! سحرگاه روز نهم مهر سال 1312، سرانجام 
عبدالحسین تیمورتاش با آمپول هوای پزشک 
احمدی از نفس افتاد تا خیال رضاخان از بابت او 

راحت شود.

تیمورتاش نفرِ آخر نبود ◾
عبدالحســـین تیمورتـــاش تنهـــا رفیـــق رضاخان 
نبود کـــه قربانی ترس و شـــک وی شـــد. بـــه غیر از 
تیمورتـــاش، رضاخـــان بســـیاری از رفقایـــش را به 
دیار عـــدم یا حبس و تبعید فرســـتاد. محمدعلی 
فروغی که تئوریســـین تغییـــر ســـلطنت از قاجار 
بـــه پهلـــوی و اولیـــن نخســـت وزیر رضاخـــان بود، 
خانه نشـــین شـــد. فیروزمیـــرزا نصرت الدولـــه، 
پســـر فرمانفرمـــا که نقـــش مهمـــی در بـــه قدرت 
رسیدن رضاخان داشـــت، در ســـال 1316، هنگام 
تبعید در ســـمنان به طرز فجیعی به قتل رســـید. 
علی اکبرخـــان داور، مشـــاور رضاخـــان و رئیـــس 
عدلیه او، از ترس کشـــته شدن به وســـیله آمپول 
هوای پزشـــک احمدی، با خـــوردن مقـــدار زیادی 
تریاک خودکشـــی کرد. ســـردار اســـعد بختیاری 
کـــه از طرفـــداران به قدرت رســـیدن رضاخـــان بود 
و مدت هـــا حکومـــت ایاالتـــی ماننـــد خراســـان را 
برعهده داشـــت، پس از شـــک پهلـــوی اول مبنی 
بـــر تـــالش ســـردار اســـعد بـــرای خرید ســـالح، به 
طرز فجیعی کشـــته  شـــد. برخی از این افـــراد، به 
جرم رفتارهای خصمانه فرزندان یا بستگانشـــان 
به دایره تـــرس و شـــک رضاخـــان وارد  شـــدند؛ به 
غیر از فروغـــی که به خاطـــر اعالم جـــرم علیه پدرِ 
دامـــادش، محمدولـــی اســـدی، مغضـــوب شـــد، 
ارباب کیخســـرو شـــاهرخ، نماینده زرتشـــتیان در 
مجلـــس نیـــز بـــه خاطـــر فعالیت هـــای ضدرژیم 
پســـرش در اروپـــا، مظنـــون بـــه بدخواهـــی شـــده 
و بـــه قتـــل رســـید. در ایـــن بیـــن، برخـــی از رفقا و 
همکاران رضاخان، توانستند از دست او بگریزند؛ 
حســـین دادگـــر ملقـــب بـــه »عدل الملـــک« کـــه 
زمانی ریاســـت مجلس را برعهده داشت، یکی از 
این افراد بود کـــه به اروپا فـــرار کرد. حســـین آیرم، 
رئیس شـــهربانی رضاخـــان که نقـــش مهمی در 
پرونده سازی علیه قربانیان پهلوی اول ایفا می کرد 
نیز به محض اطـــالع از قرار گرفتـــن در دایره ترس 
و شـــک رضاخان، به بهانه درمان بیماری از کشور 
خارج شـــد و هر چه به او وعـــده و وعیـــد دادند که 

برگـــردد، دُم به تلـــه نداد.

نگاهی به معامله رضاخان با دوستانش به بهانه سالروز قتل تیمورتاش

پذیرایی از رُفقا با آمپول هوا!
تاریخ معاصر
 دارالفنون 

و آرزوهای بر باد رفته امیرکبیر
چهارم ربــیــع االول 1268، سرانجام دارالفنون 
افتتاح شد؛ نخستین دانشگاه مدرن در ایران 
که با همت و اهتمام امیرکبیر شکل گرفت، 
امــا بانی آن هرگز روز افتتاح مدرسه را ندید. 
18محرم ســـال1268، ناصرالدین شاه باالخره 
فرمان عزل امیرکبیر را صادر و در 26محرم همان 
سال، او را از تمام مناصب حکومتی خلع کرد و 
به تبعید فرستاد. این تبعید، تنها 40روز طول 
کشید و پــس از آن، میرزاتقی خان در حمام 
فین کاشان به شهادت رسید و مراسم افتتاح 
مدرسه دارالفنون، بدون حضور او برگزار شد. 
هدف امیرکبیر از تأسیس دارالفنون، رسیدن 
به استقالل علمی بود. او نمی خواست جوانان 
بااستعداد ایرانی را به فرنگ بفرستد تا پس از 
صرف هزینه های بسیار، خودباخته و مغلوب 
فرهنگ آن سامان، به کشور بازگردند و به جای 
برداشتن سنگ از سر راه پیشرفت کشور، سد 
راه ترقی ایران و ایرانی شوند. تجربه فرستادن 
دانشجو به اروپا، در زمان فتحعلی شاه و با همت 
عباس میرزا نایب السلطنه، نتایج مورد نظر رجال 
وطن دوست ایران را در پی نداشت. امیرکبیر به 
مسیو داوودخــان، نماینده دولت ایران در اروپا 
دستور داده بود تا معلمان دارالفنون را از میان 
اتباع کشورهایی که در ایران سابقه فعالیت های 
استعماری نداشته اند، انتخاب کند و او، بیشتر 
اساتید دوره نخست ایــن مــدرســه را از میان 
اتریشی ها و ایتالیایی ها برگزید که تعدادی از 
آن هــا، به خصوص در رشته های طب و نظام، 
به ایــران رسیدند و تدریس را آغــاز کردند. این 
رویکرد امیرکبیر، دلیلی است بر آن، که وی به 
دنبال استقالل علمی کشور و تثبیت قدرت 
ایران در این حوزه بوده  است. امیرکبیر پیش از 
این اقدام، با تأسیس دارالترجمه و تالش برای 
برگردان کتاب های علمی مفید به زبان فارسی، 
نخستین گام را برای گسترش آموزش و پرورش 
ــران برداشته  بــود. از منظر او، همه  نوین در ای
جوانان باهوش ایرانی، اعم از اینکه عضوی از 
جامعه اعیان و اشراف باشند یا نه، حق داشتند 
در این مدرسه پذیرش شوند و آموزش ببینند. 

شد، آنچه نباید می شد ◾
امـا آرزویـی کـه امیرکبیـر در پـی تحقـق آن بـود، بـا 
عزل و تبعیـد وی، بر بـاد رفت. مدرسـه دارالفنون 
نیز به سرنوشت دیگر اصالحات امیرکبیر دچار 
شـد؛ تنهـا فرزنـدان اعیـان و اشـراف بـه دارالفنون 
راه یافتنـد و از موهبـت آمـوزش برخوردار شـدند. 
واقعیـت آن بـود کـه پـرورش اسـتعدادهای همـه 
ایرانیـان، مطابق خواسـت دربـار خودکامـه قاجار 
نبـود؛ آن هـا طبـق سـفارش آقامحمدخـان بـه 
فتحعلی شـاه، بـه دنبـال بی سـواد نگـه داشـتن 
مردم ایران بودند. طولی نکشید که پای معلمانی 
از روسـیه و انگلیس نیز به مدرسـه دارالفنـون باز 
شـد و ایـن مدرسـه، بـه تربیـت افـرادی پرداخـت 
کـه بیـش از ایـران، بـه بیگانـگان گرایش داشـتند. 
در دهه هـای بعـد و زمانـی کـه بریتانیـا قـدرت 
بیشـتری در ایـران پیـدا کـرد، اعضـای برجسـته 
فراماسـونری نیـز در جرگـه معلمـان ایـن مدرسـه 
قرار گرفتند تا نقشـی بیش از گذشته، در تربیت 
شـخصیت های وابسـته بـه اسـتعمار داشـته 
 باشـند. یکـی از ایـن افـراد، محمدعلـی فروغـی، 
ملقب به »ذکاءالملک« بود که افزون بر استادی 
اعظم فراماسونری، در کسوت معلمی دارالفنون 
هم فعالیت داشت. خان ملک ساسانی، مورخ و 
ادیب هم دوره فروغی، خاطره ای از او نقل می کند 
که در شناخت عملکرد وی و افرادی مانند فروغی 
در مدرسه دارالفنون مؤثر است: »خوب به خاطر 
دارم یـک روز درس تاریـخ داشـتیم و گفت وگـو از 
مسـتعمره های انگلیـس بـود کـه آیـا خـود اهالـی 
قـادر بـه اداره  کـردن ممالـک خـود هسـتند یـا نه؟ 
میرزا محمدعلـی ذکاءالملک گفت: آقایان شـما 
هیچ وقت سرداری )لباس مرسـوم در دوره قاجار( 
برای دوختن به خیاط داده اید؟ همه گفتند: آری. 
گفت: خیاط برای سـرداری شما آستین گذارده؟ 
همـه گفتنـد: البتـه. گفـت: وقتـی سـرداری را از 
مغـازه خیاطـی بـه خانـه آوردیـد، آسـتین هایش 
تکان می خـورد؟ همه گفتند: نه! گفـت: پس چه 
چیزی الزم بود که آسـتین ها را به حرکت درآورد؟ 
شـاگرد ها گفتنـد: الزم بـود دسـتی تـوی آسـتین 
باشـد تـا تـکان بخـورد. جنـاب فروغـی فرمودنـد: 
مقصـود مـن هـم همیـن بـود کـه بدانیـد ایـران 
شـما مثـل آسـتین بی حرکـت اسـت که تا دسـت 
 دولـت انگلیـس در آن نباشـد، ممکـن نیسـت 

تکان بخورد.«
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اسرار کشته شدن کلنل محمدتقی خان پسیان
کلنـــل  شـــدن  کشـــته  ســـالروز  مهرمـــاه،  دهـــم 
محمدتقی خان پسیان، افســـر وطن دوست ژاندارمری 
است. مردی که از 13 فروردین ســـال 1300 تا 10 مهرماه 
همان  سال، والی خراســـان بود و با اقداماتش در همین 
دوره کوتاه، ســـیمای مشـــهد را تغییر داد و زمینه  بهبود 
شـــرایط را فراهـــم کـــرد. همین ســـابقه نیک، بســـیاری 

را دربـــاره کشـــته شـــدن وی و ســـبب آن، دچار اشـــتباه 
می کند. کلنـــل، چنان که برخـــی معتقدنـــد، در پی یک 
تظاهرات ضداســـتعماری کشـــته نشـــد؛ قوام السلطنه 
که والی ســـابق خراســـان بـــود و طبق دســـتور حکومت 
مرکزی، توســـط کلنل بازداشـــت و به تهران اعزام شـــد، 
ســـخت با وی دشـــمن بود و مرحوم پســـیان، بـــه دلیل 

همین دشـــمنی و کینه قوام السلطنه، حاضر به تمکین 
در برابر او کـــه پس از مدتی به نخســـت وزیری رســـیده  
بود، نمی شـــد. این را می تـــوان از تلگراف هایـــی که میان 
کلنل و افرادی نظیر شـــوکت الملک عَلَم رد و بدل شده 
و انتشار یافته  اســـت، به خوبی دریافت. کلنل نه فقط 
نگران جان خود، بلکه دلواپس وضعیت نیروهای جان 

برکف ژاندارمری بود که هوادار وی بودند و برای برقراری 
نظم و امنیت، از جان مایه گذاشـــتند. قوام السلطنه که 
از ابتدا به دنبال کشـــتن کلنل بود، سرانجام با تحریک 
برخی خوانین شـــمال خراســـان، زمینه محاصره شدن 
او در جعفرآبـــاد قوچـــان و ســـپس کشـــته شـــدنش را 

فراهـــم کرد.

دانستنی های تاریخی

روز اول اکتبر سال 1946، 76 سال پیش در چنین 
روزی، سرانجام نمایشی که پس از تمام شدن 
جنگ جهانی دوم آغاز شده  بود، به پایان رسید؛ 
دادگاه نورنبرگ که متفقین، آن را برای محاکمه 
سران آلمان نازی به راه انداخته  بودند، با محاکمه 
27 نفر و محکوم کردن 12 نفر از آن ها به اعدام، 
ختم فعالیت خود را اعالم کرد. تردیدی نیست 
که برخی از سران حکومت نازی، مستحق اعدام 
بودند، اما آیا می شد به رویکرد دادگاه و محاکمه 
منصفانه آن هم اعتماد داشــت؟ برای سال ها، 
هیچ محققی این جرئت را نداشت که دادگــاه 
نورنبرگ و احکام صــادره آن را زیر ســؤال ببرد؛ 
دادگاهی که خیلی ها، مانند روژه گارودی، معتقد 
بودند اصـــوالً بــراســاس نیل به عدالت خواهی 
شکل نگرفته و حتی بدیهی ترین اصول دادرسی 
و حقوقی در آن رعایت نشده  است. دلیل آن ها 
هم منطقی بود؛ اساسنامه دادگاه، یعنی قانونی 
که قرار بود قضات براساس آن حکم صادر کنند، 
مبنایی کامالً تبلیغاتی داشت و هرگز برای سند 
و مدرک ارزشــی قائل نبود. اصل 22 اساسنامه 
این دادگاه اذعان داشت: »دادگاه در مواردی که 
شهرت فراوان دارد، طلب سند و مدرک نخواهد 
کرد و این شهرت، به عنوان یک حقیقت پذیرفته 
ــد.« هــولــوکــاســت و شایعه کشتار  خــواهــد شـ
دسته جمعی یــهــودیــان، بــا همین اصــل جنبه 
قانونی پیدا کــرد و تنها شهرت آن که ناشی از 
اقدام های تبلیغاتی صهیونیست ها بود، اسباب 

رسمیت یافتنش را فراهم کرد؛ دادگاه تأیید کرد 
که 6میلیون یهودی، در قالب یک نسل کشی 
از میان رفته اند و با این اقــدام، ورود به پژوهش 
و بررسی اسناد این واقعه را بــرای پژوهشگران 
بی طرف غیرممکن کرد. این در حالی بود که در 
این دادگــاه، از 30 میلیون اسالو قربانی شده که 
در شوروی و سرزمین های اروپای شرقی سالخی 
شدند، هیچ سخنی به میان نیامد و نسل کشی 

آن هــا که صاحب میلیون ها مــدرک و سند بود، 
در زباله دان تاریخ دفن شد، چون ممکن بود پای 
برخی از کشورهای دول متفق در پرونده ها به 

میان بیاید!

جنایتکارانی که از محاکمه گریختند ◾
از طرفی، اگر قرار بود در دادگاه رسیدگی جنایات 
جنگــی، مجرمــان جنــگ جهانــی دوم را محاکمه 

کننــد، بی تردیــد نازی هــا تنهــا نبودنــد. بمبــاران 
هدفمند شهرهای جنوبی آلمان و بخش هایی از 
اتریش بــا بمب های فســفری انگلیــس و آمریکا، 
صدهــا هــزار کشــته غیرنظامــی، شــامل هــزاران 
زن و کــودک بــر جــا گذاشــته  بــود؛ مناطقــی کــه 
ارتش آلمان از آن عقب نشــینی کــرده و ضرورتی 
نداشــت مــورد حمالتــی چنیــن وحشــیانه قــرار 
بگیرنــد. شــوروی نیــز دســتش تــا مرفــق بــه خــون 
لهســتانی ها آلــوده بــود؛ قتل عــام »کاتیــن« بــه 
عنــوان یکــی از وحشــیانه ترین کشــتارهای تاریخ 
بشــر، هنوز از یاد مردم لهســتان نرفته اســت. در 
مــاه مــی ســال 1940، زمانــی که اســتالین بــا هیتلر 
رفیــق بــود و در توافقــی پنهــان، لهســتان را میــان 
خودشــان تقســیم کردند، 22 هزار افســر و سرباز 
ــر نظــر الورنتــی  لهســتانی در جنــگل کاتیــن و زی
بریــا، رئیــس کمیســاریای خلــق در امــور داخلــی 
ــای  شــوروی، ســالخی شــدند. بعدهــا فقــط بقای
4هزار و 143 قربانی بدست آمد. قتل عام کاتین، 
یکــی از بزرگ ترین قتل عام هــای تاریخ بــود؛ حتی 
نازی هــا هــم نظیــر آن را مرتکب نشــده  بودنــد، اما 
جای اســتالین و الورنتی در میان متهمان دادگاه 
نورنبــرگ، خالــی بــود. بــه همیــن دلیــل، بســیاری 
از مورخــان معتقدنــد دادگاه نورنبــرگ، بیــش از 
آنکــه یــک محکمــه بــرای دادرســی باشــد، یــک 
نمایش تبلیغاتــی و جنجالی برای تثبیــت قدرت 
دولت هــای پیــروز بــود و ربطــی بــه اجــرای عدالــت 

نداشــت.

متهمانی که هرگز محاکمه نشدند 

اسرار دادگاه نورنبرگ 
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  حماسه فراموش شده نیشابوریان
26 خرداد سال600 خورشیدی، سرانجام 

نیشابور سقوط کرد. لشکر جّرار مغول، متشکل از 
300 هزار سرباز به شهری هجوم آورد که تنها 
10 هزار نفر به پاسداری از آن مشغول بودند و 

افزون بر این، دیوار اصلی شهر، با اقدام ابلهانه 
سلطان محمدخوارزمشاه و برای جلوگیری از قیام 
دوباره مردم نیشابور، تخریب شده  بود. با این حال، 
نیشابوریان مردانه مقاومت کردند و نه فقط مغوالن 

را سه روز پشت دروازه های شهر نگه داشتند، 

بلکه داماد چنگیز را هم که ساالری سپاه را برعهده 
داشت، به هالکت رساندند. این مقاومت تاریخی 

چندان در متون ما شناخته شده  نیست، اما مغوالن 
پس از تسلط بر نیشابور و به تالفی آن حماسه 

جاودانه، همه مردم را از دم تیغ گذراندند و حتی 

به سگ ها و گربه های شهر نیز رحم نکردند. دختر 
چنگیز که کینه نیشابوریان را در دل گرفته  بود، 

دستور داد شهر را ویران کنند و بر آن آب ببندند. آن 
ویرانی بزرگ، نیشابور باشکوه را از میان برد و این 

شهر، دیگر گذشته زرین خود را باز نیافت.

تاریخ


