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درباره خیابان ها و نامشان در روزهای پیش و پس از انقالب
نصراهلل حدادی

خبر نامگذاری یک تونل در تهران ،به نام شادروان دکتر محمد
مصدق باعث شعف و بعضا تعجب و تحیر میشود؛ بزرگمردی
که به ق��ول معلم انق�لاب ،زندهیاد دکتر علی ش��ریعتی50 ،
س��ال برای آزادی نالید و س��رانجام در قلعه احمدآباد جان به
جانآفرین تسلیم کرد و مخالفان آن روز و بعدهایش را ظاهرا
آسوده س��اخت ،اما گذش��ت ایام و زمان نش��ان داد :بزرگش
نخوانند اهل خرد /بر آن کس که نام بزرگان به زشتی برد.
یادمان نرفته است که خیابان پهلوی ،از سوی مردم به نام دکتر
مصدق نامگذاری شد ،اما در حوادث سالهای ،1359-1360
نام او را از این خیابان زدودند و آن شد که طی  37سال گذشته
هیچ مکانی را به نام او ،کس��ی جرات نامگذاری نیافت و امروز
که بنا به پیشنهاد س��ید محمود دعایی و اعالم رئیس کمیته
میراث فرهنگی شورای شهر تهران ،به تصویب رسیده تا تونل
آرش -اسفندیار پس از افتتاح رسمی به نام این بزرگمرد تاریخ
ایران نامگذاری ش��ود را باید به فال نی��ک بگیریم و امید آنکه
تاریخ تکرار نش��ود و این بار اجازه بدهیم خادمان واقعی مردم
ای��ران ،نام نیکش��ان ،در ذهن و
خاطر نس��لهای مختل��ف باقی
بماند .نظام وابس��ته و نوکرصفت
پهلوی دوم ،پس از آنکه در ظاهر
امر ،موفق ش��د با کودتا ،مصدق را
از اریکه قدرت مردمی به زیر کشد،
او را ب��ه حبس انف��رادی و تبعید
فرس��تاد و بعد از آنکه مصدق سه
سال حبس انفرادی را تحمل کرد،
به قلعه احمدآباد روانه ش��د و یک
روز پس از اقام��ت در قلعه متعلق
ب��ه او در قارپوزآب��اد مس��توفی،
رجالههایی چون شعبان جعفری،
حسین رمضون یخی و دارودسته
اراذل و اوباش��ی که به ناز شست
خیانتش��ان به ای��ن ملک و ملت
به آالف و اولوفی رسیده بودند ،در
برابر خانه مصدق حضور یافتند و
قصد کش��تن او را داشتند و نقش��ه رژیم پهلوی تکمیل شد و
مصدق برای راندن این بدنامان تاریخ ،به سرهنگ مولوی اطالع
داد که شهربانی ،امنیت او را تامین نماید .ظاهرا رئیس شهربانی
وقت به فرمان مصدق عمل کرد و از آن پس ،او در خانه خودش
محصور و محبوس شد و اسباب ش��ادمانی پهلوی اول فراهم
آم��د ،غافل از اینکه اگر باد بکاری ،طوف��ان درو خواهی کرد و
پهلوی دوم چنان دربهدر شد که جایی را برای مردن نمییافت
و آنگاه که پا در خاک مصر و بیمارستان نظامی متعلق به ارتش
مصر گذاش��ت ،خیالش آسوده شد که حاال وقت مردن است و
در دیار غربت مرد و در مسجد رفاعی قاهره به خاک سپرده شد
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فهرس��ت پرفروشهای طرحهای تابس��تانه یا پاییزه نمیتواند
معیاری اساسی و قابلاستناد در رابطه با سلیقه ادبی مخاطب ایرانی
باش��د و اساسا نمیتوان تحلیلی همه جانبه روی سلیقه مخاطب
بر این اساس داشت .زیرا تعدادی از کتابهای خوب که پتانسیل
پرفروش ش��دن را دارند در فهرس��ت فروش این نوع طرحها قرار
نمیگیرند و این اصلیترین علت دیده نشدن برخی از کتابهای
خوب از جانب مردم اس��ت .کتاب «روح گریان» اثر «کیم هیون
هی» حدود یکماه و نیم پیش توسط نشر ققنوس منتشر شد ،اما
در فهرست کتابهایی که شامل طرح فروش پاییزه میشوند قرار
نداشت؛ درحالیکه در همین مدت زمان کوتاه به چاپ دوم رسید.
بهطورکلی اگر بحث تحلیل سلیقه مخاطب را کنار بگذاریم ،باید
بگویم کتابهایی که پرفروش اعالم میشوند معموال در پخش و
فروشگاه هم آمار تقاضای باالیی دارند .کتابهای نام آشنا معموال
در این رقابت موفقتر هستند و این به معنای کیفیت پایین کتاب
نیس��ت ،چرا که برخی از آنها کتابهای آسانخوانی هم نیستند
بلکه به این دلیل است که مردم اغلب از هم تبعیت میکنند و این
مسئله در تمام ابعاد زندگی رایج است .نامهای آشنا دهان به دهان
میچرخند و اینطور میش��ود که معموال همه بهدنبال داشتن
کتاب «بوف کور» صادق هدایت هس��تند ،نه صرفا برای خواندن،
برای آنکه کتاب را در خانه داشته باشند.
در وهله اول معموال اس��م کتاب است که خریدار را به سمت خود
میکشاند و شاید بعدها سلیقه مخاطب تغییر کند .البته این را هم
باید گفت که مخاطب حرفهای کتاب معموال ریس��ک کتابهای
جدید را میپذیرد و این خود راهی به سمت دهان به دهان شدن
اسامی جدید است .دستهبندی کتابها با عناوینی مثل عامهپسند
یا غیره هم اشتباه و توهینآمیز است؛ باید این را دانست که در همه
جای دنیا بسیاری از کتابهای پرفروش دارای قصه روانی هستند
و خوشخوانی هم ویژگی دیگر آنهاست .امروز با اینکه کتابهای
ژانر س��وررئال یا پس��تمدرن هنوز هم مخاطب خود را دارد ،اما
همانند سینما مردم نسل فعلی بیشتر دنبال کتابهایی هستند
که قصه داشته باشد .پیشتر و تا سالهای ابتدایی دهه  80بیشتر
نویسندهها و مخاطبان دنبال فرم بودند ،اما امروز بیشتر قصه روان
اس��ت که خریدار را جذب میکند .ناشر در تمام دنیا جدا از بحث
رسالت فرهنگی که بر عهده دارد و آن را انجام میدهد ،بهطورقطع
بهدنبال سود و آمار باالی فروش هم هست و این حقیقتی است که
نمیتوان نادیده گرفت؛ پس تبلیغات یک ناشر روی یک اثر همیشه
بوده و خواهد بود و اشتباه هم نیست .ناشر کتابی را که میتواند پر
مخاطب شود میشناسد و آن را به مردم معرفی میکند و در واقع
نقش یک ناش��ر در پرفروش شدن یک اثر اصال بد نیست و خیلی
هم مهم است.
در نهای��ت باید بگویم کتاب خوب جای خ��ود را بین مخاطب باز
میکند و بعد ماندگار میش��ود و به مرور دیگر این طرحهای این
چنینی نیس��ت که به فروش باالی کتابهایی مثل «س��مفونی
مردگان» عباس معروفی یا «سووش��ون» سیمین دانشور کمک
میکند ،بلکه کیفیت خود کتاب است که نام آن را دهان به دهان
میچرخاند.
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تا عبرت تاریخ گردد .در پایتخت کش��ورمان ایران ،دو خیابان
نماد ملی شدن صنعت نفت و مصدق و یارانش را برخود دارند.
خیابان سیام تیر و خیابان دکتر حسین فاطمی .من نمیدانم
چرا نام خیابان قوامالسلطنه را بهس��یام نیز تغییر نام دادند؟
آی��ا به خاطر وجود خانه قوام که امروز موزه آبگینه اس��ت؟ در
قیام مردمی س��یام تیر م��اه س��ال  ،1331اصلیترین محل
درگیریها ،میدان بهارستان و خیابانها و کوچههای اطراف
آن بود و خانه قوام در حادثه سیام تیرماه به آتش کشیده شد
و هیچ اتفاق دیگری در این خیابان رخ نداد .جالب آنکه در آن
زمان تحت تملک قوام نبود و به سفارت افغانستان و مصر و گویا
بانک بازرگانی بعد از وی تعلق گرفت و همین امر ،مس��ئوالن
شهری وقت را واداش��ت تا خیابانی که در طول زمان ،خیابان
قزاقخانه ،خیابان موزه و خیابان رافائل نیز به مرور نام گرفته
و س��رانجام به فرمان پهلوی دوم ،نه به دلیل بزرگی اسم قوام،
بلکه به خاطر قبول نخستوزیری در  25تیرماه سال  1331و
دهانکجی به مصدق ،نام او را روی این خیابان گذاردند و آنچه
ثبت تاریخ شده ،تحقیر نظام پهلویها ،از سوی قوام بود که اصال
پهلوی اول را قبول نداش��ت و در اولین برخورد با پهلوی دوم،
پس از شهریور  ،1320به سابقه دیدار با او در سعدآباد و ولیمه
دادن س��ردار سپه و نوازش فرزند او ،ضمن پرداختن یک سکه
نقره به وی در سن چهارسالگی محمدرضا پهلوی ،گفته بود :ا ِ
هه! ،چه بزرگ ش��دی! و محمدرضا
پهلوی ،همواره این تحقیر را به یاد
داش��ت که حضرت اش��رف بهرغم
آنکه دو ب��ار در دوران وی ،پس��ت
نخس��توزیری را قبول ک��رده بود
و هر دو ب��ار هم با غوغاس��االری و
عوامفریب��ی ،جای��ش را به دیگری
داده ب��ود ،به پاس قبول س��ومین
دع��وت وی و پ��س زدن مص��دق،
نام این خیابان قوامالس��لطنه شد
و جال��ب آنکه این لق��ب قجری ،به
نام خانوادگی «قوام» تبدیل ش��د،
اما نام خیاب��ان را دقیقا به یاد دارم
که تابلونوشتهاش در دوران پهلوی
دوم قوامالسلطنه بود.
تون��ل آرش -اس��فندیار ،تغییر نام
نیست و نامگذاری است و به یقین
در ذهنه��ا و خاطرهه��ا میماند.
مردم ایران در همین روزها در سال  57نام برج شهیاد را آزادی
گذاش��تند و خیابان آیزنهاور را به همین نام مقدس موس��وم
کردند .میدان ژاله به پاس خون ش��هدای  17شهریور1357
نام جاودان ش��هدا را یافت و امروز اگر از کسی بپرسی خیابان
آنات��ول فرانس کجای تهران بود ،مگر مع��دودی آن را بدانند
و بنا به پیش��نهاد مرحوم آیت اهلل طالقانی در روز قدس سال
 ،1358ای��ن خیابان نامگذاری ش��د .باید خوش��حال بود از
پیش��نهاد روحانی آزادهای چون سید محمود دعایی و ابتکار
و شجاعت اعضای شورای شهر تهران نام مصدق نیک است و
به تاریخ باقی میماند.

دکه

رضا براهنی در «تجربه»
تازهترین ش��ماره ماهنامه هنر و
ادبیات «تجربه» به مدیرمسئولی
کتایون بناساز و سردبیری مهدی
یزدانیخرم منتشر شد .نوشتاری
منتشرنشده از «رضا براهنی» -
که طرح روی جلد به او اختصاص
یافت��ه  -درباره ب��زرگ علوی در
س��الهای مهاج��رت بههمراه
توگوی منتشرنشده مریوان
روایت اُکتای براهنی از پدرش ،گف 
حلبچهای با «علی اشرف درویشیان» و همچنین گپی با نسیم
توگوهایی با آربی اُوانسیان درباره «کارگا ِه
خاکسار درباره او ،گف 
نمایش» ،فری��دون جیرانی درباره فیل��م «خفهگی» ،تهمینه
میالنی درباره فیلم «مِلی و راههای نرفتهاش» و محمد مساوات
درباره تئاتر «این یک پیپ نیست» به همراه بررسی «ابتذال در
موسیقی امروز ایران» در میزگردی با حضور فردین خلعتبری،
ش��روین وکیلی ،حس��ین مجتهدی ،رض��ا آذری و عبدالجبار
کاکاییومیزگردیباحضوربهتاشصناعیهاوابراهیممختاری
درخصوصفیلم«برگجان»وهمچنینصفحاتیدرباره«جواد
مجابی» و یک عمر نقدنویس��یاش در گفتوگو با او و گفتاری
از بهزاد شیش��هگران ،کامبیز درمبخش و ناستین مجابی ،اهم
عناوین این شماره است .شماره 54مجله تجربه در 180صفحه
و به قیمت 15هزار تومان نشر یافته است.

10س��ال بع��د از آنک��ه
انتش��ار داس��تا نهای
محمدرض��ا صف��دری
در مجل��ه «کت��اب
جمعه» احمد ش��املو،
ای��ن داس��تا نها در
مجموع��های باعن��وان
«سیاس��نبو» وارد بازار
کتاب ش��دند .در نشریه
کت��اب جمع��ه درب��اره
داستان سیاسنبو نوشته شده بود :بهعقیده ما استفاده از
لغات و افعال و اصطالحات بومی کاری است سخت ارزنده.
قلمرو زبان فارسی بسیار گسترده است و گوشههای پرت
افتاده و ناشناخته فراوان دارد .زبان مرکزی نه میتواند و
نه حق آن را دارد که معادلهای خود را بر کلمات و فعال
یا اصطالحات نقاط دیگر تحمیل کند.
بلکه بهعکس ،تنها از این طریق اس��ت که امکان توسعه و
پربارتر ش��دن مییابد .مجموعه داستان «سیاسنبو» در
نشر آموت منتشر شده و قیمت آن  16هزار تومان است؛
مجموعهای از هفت داس��تان کوتاه اس��ت که هر داستان
بهنحوی ادامه داس��تان قبل اس��ت .محمدرضا صفدری،
سال  ۱۳۳۳در خورموج بوشهر متولد شد و «من ببر نیستم
پیچیده به باالی خود تاکم»« ،سنگ و سایه» و «تیله آبی»
از دیگر کتابهای او هستند.

نویسنده و شاعر

● ●دیر رسیدیم و مهمانانی را که منتظر سخنرانی ما بودند به زحمت میشد از
میز غذا و دسرهای لذیذ جدا کرد.
● ●دیر رسیدن ما به سود انبوه شنوندگانی بود که میخواستند در آن بعدازظهر
گرم توی صندلیهای مخمل تاالر اندکی چرت بزنند .وقتی که س��خنرانیام را
ش��روع کردم خواب آنها خیلی عمیق ش��ده بود چنان که برای کف زدن پایانی
هم احدی بیدار نشد.
● ●س��خنرانی من هیجانی غریب به آن تاالر ملتهب داد چنانکه ش��نوندگان
عالیرتبه بیاختیار به خود شاشیدند.
● ●در آن سخنرانی من بودم و یک ضبط صوت که در مواقعی که باید از حرفهایم
به هیجان میآمدند ،صدای کف زدن شدید حضار را پخش میکردم.
● ●سخنرانی دیروز من برای بهبود شرایطی که در نظر داشتیم حاصلی نداشت
جز چند کشته و مجروح.
● ● اینکه سخنرانی من برای آنها جالب نبوده چیز تازهای نیست .آنها به کمتر از
مرگ کسی راضی نمیشوند.
● ●هزار سال است که میگویند هزار سال پیشتر اوضاع عالم تحمل کردنی بوده.
همینطور برو تا پیش از خلقت.
● ●عصر زرینی که بشر فکر میکند اتفاق افتاده کی بوده؟ در تاریخ که شاهدی
ندیدیم .احتماال بیرون از تاریخ بوده.
● ●در هوای منجمد شرقی ،گاهی ما غزل میخواندیم دستافشان و پاکوبان.
گروهی که بیرون از انجماد ما را مینگریستند در حیرت بودند که خردهریزهای
یخ چگون ه میتوانند از بدنه منجمد چنین جدا شوند و برقصند در فضا؟
● ●کسانیرادیدهامکهبهخاطرتشییعجنازهآبرومندشان،بیآبروییهایپنهان
و آشکاری را تحمل میکردند.
● ●در خانه اساطیر چارتاق باز بود ،اما کسی بیرون نمیآمد از آن هزاران هزار که
میرفتند تو .ما هم خام شدیم رفتیم تو.
● ●س��اعتم عقب مانده بود .من عقب مانده بودم .کاره��ا عقب مانده بود .اخبار
شبانگاهی هوا را عالی توصیف کرد.
● ●ساعتم عقب مانده بود .آن مرد به من تشر زد که تو در کار زمان اخالل کردهای.
ساعتم از ترس جلوجلو میرفت.
● ●ساعتم عقب مانده بود و من یک ساعتی از او جلو بودم.
● ●همین باعث شد که خود را پیشرو بدانم تا وقتی که...
● ●س��اعتم عقب نمانده ب��ود .س��اعتم جلو نرفته بود س��اعتم هی��چ تقصیر
محکمهپسندی نداشت .عقربه نداشت.

یادداشت

 417سال پس از کمپانی هند شرقی انگلیس

روباه در سودای شرق
امید اخوی

پژوهشگر تاریخ معاصر ایران

هرکه کاشفان و مکتشفان بزرگ رفتند ،به دنبالشان گروه عظیمی از
ماجراجویان نیز راه افتادند که مشتاق غارت و چپاول بودند .مخصوصا
آن قسمت آمریکا که به چنگ اسپانیاییها افتاد از این گروه غارتگران
صدمات بسیار دید .در این ضمن سیل طال و نقره از پرو و مکزیک به
اسپانیا سرازیر ش��د .مقادیر هنگفت این فلزات گرانبها اروپا را خیره
ساخت و اس��پانیا را بزرگترین دولت مقتدر اروپا کرد .این طالها و
نقرهها در کش��ورهای دیگر اروپایی هم پخش شد و بدین قرار پول
فراوانی برای خرید کاالها و محصوالت شرق فراهم شد.
موفقیتهای پرتغال و اس��پانیا طبعا تصورات مردم کشورهای دیگر
مخصوصا فرانسه و انگلس��تان و هلند و شهرهای شمالی آلمان را نیز
برمیانگیخت .ابتدا آنها هم کوشیدند که از طرف شمال به سوی آسیا
و آمریکا بروند و اگر بشود یک راه شمالی از شمال نروژ بهطرف شرق و
از طریق جزیره گروئنلند به سوی غرب پیدا کنند اما از این منظور خود
کامیاب نشدند ،در نتیجه آنها همان راههای دیگران را دنبال کردند.
ثروتهای افسانهای شرق و سیاستهای مرکانتیلیستی حاکم بر اروپا،
کمپانی هند شرقی انگلیس ()BritishEast India Company

را که اواخر دسامبر 1600میالدی با مجوز ملكه الیزابت تأسیس شده
بود ،بهسوی سواحل شرق کشاند؛ انگلستان نمایندگيهاي بازرگاني
خود را در اصفهان ،جاس��ك و شیراز تأس��یس کرد و از این طریق بر
تكاپوهاي عناصر خود در کرانهه��اي خلیجفارس نظارت کرد .بدین
ترتیب این کشور که به انگیزه تجارت وارد منطقه آبهای شرق شده
بود ،با کوتاه کردن دست رقبای اروپایی خود از صحنه تجاری شرق،
بهتدریج به عرصه سیاسی گام نهاد و با گسترش دامنه نفوذ خود ،امور
خلیجفارس را به دست گرفت.
همزمان با اکتشافات جغرافیایی اواخر قرن پانزده میالدی (نهم ه.ق)
و بهرهگیری از راههای نو با انگیزه دادوس��تد که از اهداف دولتهای
اروپایی در عصر جدید بهشمار میرفت ،شرایط حاکم بر خلیجفارس
دگرگون شد و ساختارهای پیشین که باعث رونق تجارت و دریانوردی
آزاد برای همگان ب��ود ،از میان رفت .این امر درنهایت به بروز و تداوم
فرآیندی منجر ش��د که نتیجه آن کمرنگ ش��دن تس��لط سیاسی
و اقتصادی ایران بر خلیجفارس ،براس��اس ش��یوه عمل اس��تعماری
اروپاییان بود.
کمپانی هند شرقی پس از سقوط صفویه ،بهویژه پس از قتل نادرشاه با
برتری نظامی ،بهتدریج گستره تجارت دریایی در منطقه خلیجفارس
را در اختیار گرفت .سیاست نمایندگان کمپانی هند شرقی انگلیس در
خلیجفارس ،از عملكرد دولت متبوعه خود در اروپا و هندوستان تأثیر
میپذیرفت که مقصد نهایی آن سیادت و برتری سیاسی -اقتصادی،
در جهان آن روزگار بود؛ بهگونهای که ویلیام پیت نخستوزیر بریتانیا،
اواخر قرن  18و اوایل قرن  19می�لادی ،همواره پیرو دو نظریه بود؛
«تقویت و تحكیم بازرگانی امپراتوری مستعمراتی بریتانیا» و «برتری

قدرت نظامی و دریایی آن در سطح جهان» .بهنظر پیت وقتی منافع
تجاری به مخاطره افتد ،باید از آن دفاع کرد یا نابود ش��د .استراتژی
عمده او نیز تسلط بر آبها و افزایش منافع بریتانیا بود که این کار در
کنار سوداگری و داش��تن موضع برتر در قبال دولتهای دیگر برای
تثبیت رأی انگلستان ،سیاس��ت جامع بریتانیا را تشكیل میداد .در
مجموع میتوان گفت در راستای همین سیاست تجاوزکارانه بود که
دخالت در امور کشورهای مجاور از جمله ایران و افغانستان را به بهانه
حفظ حدود قلمرو مستعمراتی خود از دستبرد سایر کشورهای رقیب
حق مشروع خود تلقی کردند و ایران در آغاز سده نوزدهم بازیچهای
بین دو کشور روس��یه از طرف شمال و انگلیس��یها از طرف جنوب
درآمد .درواقع بهتعبیر دقیقتر میت��وان گفت کارگزاران کمپانی از
ایران بهعنوان فضای حائل و از افغانستان ،بهویژه هرات بهعنوان دیوار
حائل استفاده کردند.
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اشغال تبریز توسط سپاه عثمانی در جنگ جهانی اول
رضا سلیمان نوری
روزنامه نگار

ضعف حکومت قاجارها که درست از دوران دومین
شاه این سلسله یعنی فتحعلیش��اه نمود پیدا کرد،
باعث ش��د تا هر روز بیش از پیش ایران در مبادالت
جهانی کمرنگ شود .این کمرنگی تا آن حد گسترده
ش��د که دیگر دول بزرگ هیچ اعتباری برای دولت
ایران قائل نبودند و نهتنها در مراحل مختلف تاریخی
درباره بخشهای گوناگون کشور بهصورت مستقل
تصمیمگی��ری کردند بلک��ه در دورانهای مختلف
به اشغال آن بخش از کش��ور که مورد نظرشان بود،
پرداختند .ش��اید اوج این نادیده گرفتن دولت ایران
را بتوان در جریان جن��گ جهانی اول و هجوم قوای
کشورهای مختلف درگیر در این جنگ بهرغم اعالم
بیطرفی ایران دانست .جنگ جهانی اول از ماه اوت
 ۱۹۱۴ت��ا نوامبر ۱۹۱۸بربر با م��رداد 1293تا آبان
1297شمسی همزمان با حکومت احمدشاه قاجار
رخ داد .دورانی که دولت مشروطه ایران ضعیفترین
ادوار خود را میگذراند .جنگ جهانی اول در زمانی
آغاز شد که ایران از جوانب گوناگون اوضاعی آشفته،
نابس��امان ،بغرنج و متزلزل داش��ت .بحران فزاینده

اقتصادی ،وضعی��ت ناپایدار سیاس��ی و مداخالت
مهارگسیخته قدرتهای خارجی ،ایران را تا آستانه
دولتی ورشکسته و وابسته پیش برده بود .بههمین
دلی��ل بود که بهرغ��م اعالم بیطرف��ی دولت ایران
نیروهای متخاصم از جنوب و ش��مال و غرب کشور
خاکهای کش��ور را درنوردیدند و به قتل عام مردم
ایران پرداختند .ارتش روس��یه تزاری تا دروازههای
تهران پیش��روی کرد اما از منقرض کردن سلس��له
قاجار منصرف ش��د .در این بین ش��اید بتوان تبریز
را بزرگترین ش��هر ایران لقب داد ک��ه نهتنها آماج
ترکشهای مستقیم جنگ جهانی اول بود بلکه در
دورانی از این جنگ ،محل مناقش��ه دو دولت درگیر
جنگ جهانی نخست یعنی روسیه تزاری و پادشاهی
عثمانیش��د ۲۸ .آذر  ۱۲۹۰شمسی ،ارتش روسیه
تزاری با یورش به تبریز ،این ش��هر را به اشغال خود
درآورد .حدود سهسال بعد ،یعنی در  ۶مرداد ۱۲۹۳
جنگ جهانی اول آغاز شد .ایران سه روز پس از آغاز
جنگ ،بیطرفی خود را در این جنگ اعالم کرد .در
 ۱۱آبان ۱۲۹۳شمسی روسیه تزاری علیه امپراتوری
عثمانی اعالن جنگ ک��رد و متعاقب آن درحالیکه
حدود  10هزار نیرو در ایران داشت ،اقدام به گسیل
نیروهای بیشتری به ایران کرد ،بهطوریکه دسامبر
 ۱۹۱۴ح��دود 70هزار نیروی��ش بخش عظیمی از

شماری از سربازان عثمانی را در هنگام اشغال تبریز

ش��مال غربی خاک ایران را تا س��رحد مرز عثمانی
اشغال کردند .درست در همین ایام بود که امپراتوری
عثمانی هجوم گسترده خود به خاک ایران را آغاز کرد.
هجومی که از  ۷دی  ۱۲۹۳آغاز شد و در روزی چون
امروز یعنی 12دی  1293با اش��غال کامل تبریز به
اوج خود رسید .در این چند روز نبردهای گوناگونی
بین نیروهای عثمانی و روس��یه ت��زاری رخ داد که
بزرگترین آنها نبرد ساریقمیش در منطقه قفقاز
بین نیروهای روسی و عثمانی در جریان بود .نبردی
که با عقبنش��ینی روسها تا نزدیک��ی جلفا همراه
بود .تسخیر شهر تبریز توسط نیروهای عثمانی ،دیر

زمانیطولنکشیدوباورودنیروهایکمکیازروسیه،
اینبار نیروهای روس دست به حمله علیه نیروهای
عثمانی زدند و پس از شکست عثمانیها در جنوب
جلفا ،در  ۹بهمن همان سال کنترل تبریز را بهدست
گرفتند .بازگش��تی پیروزمندانه که ثمره آن خرابی
و نابودی بیش��تر تبریز بود .البته نیروهای روسی به
تبریز هم بسنده نکرده و با پیشروی به سمت غرب،
ارومیه را در فصل بهار تصرف کردند و تا دریاچه وان
در داخل خ��اک عثمانی پیش رفتند .تصویر روبهرو
شماری از سربازان عثمانی را در هنگام اشغال تبریز
نشان میدهد.

