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یادداشت
کاوس صادقلو

دبیر گروه

این جمله ای بود از تزار نیکالس دوم که برای سرکوب کارگران معترض در یکشنبه خونین به زبان آورد و راز راسپوتین در کشتار آن
روزکه در زیر به قلم استاد اکبر عالمی از آن می خوانیم .در سالی که در آن  ،کخ بخاطر نجات جان انسان ها در درمان بیماری «سل»
جایزه نوبل پزشکی دریافت کرد ،در حالی که جنگ ویرانگر ژاپن  -روسیه به اوجش رسید ،استقبال از کولی های بالکان از سوی مردم
امریکایشـــمالی ســـتودنی بود ،تحصیل کودکان فقیر بریتانیایی پس از راه اندازی مدارس شبانه روزی و نظریه نسبیت اینشتین به
جهان رواج یافت .با دیدن این همه تضاد در جای جای دنیا به این نکته می رسیم :
«تاریخ تنها این را به ما میآموزد  ،که هیچ کس از آن نیاموخت».
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در برخورد با شورشیان از فشنگ دریغ نکنید!

آلبوم قرن
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منبع Novosti London :

یکشنبه خونین  ،راز راسپوتین

عکس
و نوشتار

اکبر عالمی

مدرس دانشگاه

در روز یکشـــنبه  22ژانویه 1905گئورگی آپولویچ گاپون ( ،یک کشـــیش ارتدوکس ) کارگران و وابستگان کارگری را برای اعتراض به مقابل
قصر زمستانی تزار نیکالس دوم در سن پترزبورگ برد تا اصالحات و دگرگونی را از او درخواست کنند .سربازان تزار به روی مردم آتش
گشـــودند و صدها نفر در خون غلتیدند .این روز در انقالب اول روســـیه تزاری ،روز یکشـــنبه خونین نام گرفت  .این قتل عام ،در یکشنبه
ســـیاه پاســـخ ناجوانمردانه و تلخی بود به مردمی که با تظاهراتی آرام و با شـــعار اصالح طلبی به میدان آمده بودند .جنبش مردمی
ســـن پترزبورگ در اکتبر  1905به اوج خود رســـید .گاپون که یک کشیش ارتدوکس انقالبی بود ،یک کتاب دارد به قلم خودش با عنوان :
سرگذشت من...
او در  1870در اکراین بدنیا آمد و در دوران تحصیل در مدرسه یکی از استعدادهای درخشان محسوب می شد .این کشیش اصالح طلب
که فعال سیاســـی بود  ،در  36ســـالگی بدست یکی ازاعضای حزب انقالب سوسیالیستی در سن پترزبورگ با ضرب گلوله از پای درآمد.
به این کشـــیش ارتدوکس که دانش الهیات مسیحی داشت پدر گاپون و راســـپوتین هم میگفتند .انقالب دوم در روسیه تزاری در سال
1917بود که به سرنگونی نیکالس دوم و به قدرت رسیدن لنین منجرشد.
مردم چادرنشين با ريشه هندو ،كوليهايي هستند كه براي قرنها بويژه در اروپا مورد اذيت و آزار قرار گرفتهاند .زندگي دورهگردي
اين افراد در جوامع حاشيه اروپا ،منجر شد تا آنان غالبًا به شکل غير ارادي اقدام به مهاجرت در قسمتهاي مختلف اين قاره كنند.
كوليهاي بالكان كه در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم به امريكاي شمالي مهاجرت كردند ،با دشمني و خصومت كمتري نسبت
به مردم ديگر مناطق در اينمنطقه از سوي مردم بومي مواجه شدند .منبع Alexander Alland Collection :

ارنست امیل هرتسفلد (  ) Ernst Emil Herzfeldکاوشگر آلمانی در سال  1284هجری شمسی وارد ایران شد و
نخستین بار در تخت جمشید و پاسارگاد دست به کاوش زد و به همین دلیل یکی از کاوشکران و ایرانشناسان معروف
جهان نام گرفت و حاصل تحقیقات خود را به صورت کتابی منتشر کرد که موضوع آن تاریخ ایران باستان بود.
منبعSack ler Gallery of Art :

ژاپن ،ناو روسيه را در جنگ با این کشورمنهدم كرد .اگر چه روسيه نيروهاي نظامي ژاپن را در «منچوري» و در امتداد رودخانه «يالو» كره شكست داد ،اما
انهدام ناو اين كشور توسط ژاپن ،تسلط ژاپنيها بهدرياها را به اثبات رساند.تصویر لحظه قبل و بعد از انهدام را نشان می دهد.
منبع Robert Hunt Library , London :

آلبرت اینشتین ( )Albert Einstein
دانشمند آلمانی با ارائه نظریه نسبیت
تحول عظیمی درسال  1905بوجود آورد
او در سال  1879در اولم آلمان به دنیا
آمد و در سال  1955در ایاالت متحده
چشم از جهان فروبست.
منبع Evertt Collection :

روبـِرت کُخ ()Robert Kochپزشک
و دانشمند آلمانی در این سال به دلیل
خدمات شایان توجه علمی توانست
نوبل فیزیولوژی و پزشکی را از آن
خود کند  ،وی توانست پس از سالها
تالش بی وقفه عامل بیماری سل را
کشف و آن را درمان نماید  ،کخ پس
از  5سال یعنی در سال  1910از
دنیا رفت.
منبع Brooklyn Museum :

بينظمي رهبري ،هرج و مرج ،فساد و نبود
انضباط كه باعث شكست در جنگ ژاپن-
روسيه شده بود ،جرقه شماري از قيامها
را در ارتش روسيه ،بويژه در جبهه جنگ
«پوت ماكين» در  27ژوئن سال 1905
روشن كرد .سركشي نيروي دريايي كه به
«سباستوپل» و سنت پترزبورگ كشيده
شد ،سرآغازي برای یک نهضت انقالبي در
سال  1905بود .در جريان اين قيام 10
افسر كه در «ماتسشنكو» رهبري شورش
را برعهده داشته ،كشته شدند.
منبع Hulton Getty :

در سال  ،1900كمتر از  2درصد از كودكان بريتانيايي قادر بودند به تحصيالت خود بعد از رسيدن به
11يا  12سالگي ادامه بدهند ،چرا كه مدارس بريتانيا بازتابي از واقعيتهاي خشن اجتماع قرن نوزدهم بودند.
شرايط زندگي به قدري سخت بود كه خانوادههاي فقير قادر به فرستادن فرزندان خود به ادامه تحصيل نبودند.
اما در سال « 1902بالفور اكت» توازني در تحصيل کودکان فقير با راهاندازي مدارس شبانه روزي ايجاد كرد.
این عکس در سال  1905در یکی از مدارس لندن گرفته شده است .منبع Hulton Getty :

