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سطل چوبی!
نبردهای باورنکردنی به خاطر تقلید از ناپلئون ،فوتبال و یک
ِ

عجیبترینجنگهایتاریخ

گزارش تاریخی
روایتی از یک حماسه فراموش شده

دالوریهایسربازانایران
در«اچمیازین»

عباس میرزا و نیروهایش در قفقاز

جواد نوائیان رودسری  -بعضیها معتقدند که جنگ ،فینفسه چیز بدی است؛ البته
من این مسئله را قبول دارم ،ولی مگر در عالم ،جنگ فینفسه هم داریم؟ مگر میشود دو
نفر ،دو گروه یا دو ملت ،بدون هیچ دلیلی با هم بجنگند و یکدیگر را از بین ببرند؟ هر جنگی
دلیلی دارد که مورخان با مطالعه شواهد باقیمانده از یک واقعه ،سعی میکنند آن را بیابند
و در آثارشان منعکس کنند .دالیل عمدهای که معمو ًال برای آغاز جنگها مطرح میشود،
موضوعاتی مانند اختالفات مذهبی ،اختالفات نژادی ،توسعهطلبی و استعمارگری ،غارت
و چپاول ،اختالفات سیاسی ،منافع اقتصادی و  ...است .اما شاید برایتان جالب باشد که
▪اصال ما با فرانسه قهریم!

آلفونسوی دوازدهم

شاید یکی از مضحکترین جنگهای تاریخ
جهان ،مربوط به اعالم جنگ روستای لیجار در
جنوب اسپانیا ،به دولت فرانسه باشد .ظاهر ًا
قضیهزمانیآغازشدکهدرسال 1883میالدی،
این خبر به مــردم روستا رسید که آلفونسوی
دوازدهــم ،شاه اسپانیا ،هنگام سفر به پاریس،
مورد توهین و تحقیر تعدادی از مردم این شهر
قرار گرفته است .شورای مردمی این روستای
اسپانیایی،بهطوررسمیبهدولتفرانسهاعالم
جنگ داد و از آن به بعد ،هر فرانسوی که گذرش
بهروستامیافتاد،باحملهاهالیروبهرومیشد.
جالب اینجاست که شــورای لیجار ،ول کن
ماجرا نبود و رسمیت اعالم جنگ به فرانسه را تا
سال ،1976یعنی تا 93سال بعد ،حفظ کرد و
هنگامی که پاریسیها استقبال شایان توجهی
ازخوانکارلوس،پادشاهاسپانیابهعملآوردند،
حاضرشدآتشبسبافرانسهرابپذیرد!
▪سطل چوبیام را پس بده!

باور کنید این یک مورد دیگر نوبر است! در سال
 1352میالدی،هنگامیکهایتالیایامروزیبه
صورتشهر–کشورادارهمیشد،تعدادیسرباز

بیکار اهل مودنا ،معلوم نیست با چه دلیل و
منطقی ،به شهر همسایه ،یعنی بولونیا ،حمله
کردند و سطل آب چوبیای را که در چاه مرکز
شهرقرارداشت،دزدیدند.احتما ًالاینسطلیا
خیلی ارزشمند بود یا نماد وحدت ملی اهالی
بولونیا محسوب میشد؛ چون بولونیایی های
متعصب ،به خاطر دزدیده شدن سطل چوبی،
جنگبهراهانداختندو 12سالبههردریزدند
تاسطلراپسبگیرند،امانشدکهنشد!
▪به خاطر یک سگ

وقتی دو نفر یا دو گروه ،می خواهند به جان هم
بیفتند ،چندان به نوع و ساختار بهانهای که
میتراشند ،فکر نمیکنند .سال  ،1925چند
سال بعد از پایان جنگ جهانی اول ،در مرزهای
یونان و بلغارستان ،دقیق ًا همین اتفاق افتاد.
هرچند جنگ تمام شده بود اما بلغارها اصال از
یونانیهاخوششاننمیآمدوهردوطرفدوست
داشتندازخجالتهمدرآیندوروییکدیگرراکم
کنند .در یکی از روزه ــای ایــن ســال ،یکی از
مرزبانانیونانیهمراهباسگموردعالقهاش،در
خط مــرزی گشت م ـیزد که ناگهان ،سگ به
سمتنقطهصفرمرزیدویدوتاسربازیونانیبه
خودشبیاید،واردمنطقهسرزمینیبلغارهاشد؛
سرباز یونانی که نمیتوانست از خیر سگش
بگذرد ،از مرز گذشت و مرزبان بلغاری هم که به
دنبالخالیکردنعقدهاشبود،همتاییونانی
خود را هدف قرار داد و کشت! همین اقدام،
باعث بروز یک جنگ  10روزه شد؛ جنگی که
جامعه ملل ،یونان را مقصر آن دانست و به
پرداختغرامت 45هزارپوندیمحکومکرد.

▪به من بگویید ناپلئون

خدا نکند که آدم جوگیر شود و فکر کند به یکی
از مشاهیر تاریخی شباهت دارد؛ آن وقت بالیی
بر سر اطرافیانش خواهد آمد که فرانسیسکو
سوالنو لوپز ،رئیس جمهور پاراگوئه ،بر سر
مردمش آورد! سوالنو عاشق ناپلئون بناپارت
بود و اصال فکر میکرد که روح جهانگشای
فرانسوی در کالبد وی حلول کرده است .او
حتی اعتقاد داشت که به لحاظ تاکتیکهای
نظامی و دانش لشکرکشی ،بسیار توانمندتر
از ناپلئون است؛ اما ظاهر ًا کسی او را جدی
نمیگرفت .سوالنو هم ،به صورت همزمان ،به
ُمپز
سه کشور بزرگ همسایه پاراگوئه تاخت تا ق ُ
نابغه نظامی بودن را َدر کند! در سال ،1864
ارتش پاراگوئه با نقشههای نابغه نظامی خود،
به سه کشور آرژانتین ،برزیل و اروگوئه تاخت تا
رهاورد توهم جناب سوالنو ،محو شدن ارتش
پاراگوئه و فقر و بدبختی مردم این کشور باشد.
▪ 335سال جنگ فراموش شده!

وقتی درگیریهای داخلی در بریتانیا ،در سال
 ،1651به سود پارلمان در حال جریان بود،
هلندیها که پیشتر با چالز ،شاه انگلستان،
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مکتوبات تاریخی کتاب مجموعه مقاالت
سومین همایش «ایران و
اســتــعــمــار انــگــلــیــس»،
مجموعهای غنی از اطالعات تاریخی است
که توسط اهل فن ،مورخان و پژوهشگران
برجستهکشوربهرشتهتحریردرآمدهاست.

ملکالشعرایبهاروکبوترهایش!
زندهیاد ملکالشعرای بهار ،یکی از بزرگ ترین شاعران و نیز ،سیاستمداران تاریخ معاصر ایران
بود .او در مشهد به دنیا آمد و در همین شهر ،فعالیتهای ادبی و مطبوعاتی خود را آغاز کرد.
بهار بعدها در زادگاهش ،تحت تعقیب مأموران روسیه تزاری قرار گرفت و ناچار شد به تهران
مهاجرت کند .وی در دوران رضاشاه ،پس از مدتی مسئولیت داشتن در وزارت فرهنگ و هنر،
به دلیل همراهی نکردن با سیاستهای پهلوی اول ،ابتدا مدتی زندانی و سپس منزوی شد و
گوشه عزلت گزید .او در اول اردیبهشت ،1330در اثر عوارض ناشی از بیماری ِسل درگذشت
و در آرامستان ظهیرالدوله تهران ،به خاک سپرده شد .تصویری که مالحظه میکنید ،مربوط
به اواخر دوره قاجار و زمانی است که ملکالشعرا در تهران سکونت داشته است .در این عکس
کمتر دیده شده ،او را در حال غذا دادن به کبوترهایش مشاهده میکنید.
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چند خط تاریخ
معامله انگلیسی با مردم جنوب ایران

وطندوستانیکهبهدار
کشیدهشدند

بدانید ،برخی از جنگهای تاریخ ،بر سر مسائلی پیش پا افتاده و حتی احمقانه آغاز شد؛
جنگهایی که تعدادی از آن ها ،سرنوشت غمانگیزی را برای دو طرف یا یکی از طرفین رقم زد
و عموم ًا ،بدون هیچ حاصل و نتیجهای به پایان رسید .بهانه آغاز بعضی از این جنگها ،آنقدر
دور از عقل است که انسان اص ً
ال در وقوع چنین جنگی شک میکند؛ اما واقعیت آن است که
شواهد تاریخی ،از این دست اطالعات خندهدار و فکاهی هم به خوانندگان و پژوهشگران،
عرضه میکند و نمیتوان منکر آن ها شد .در ادامه به معرفی و شرح تعدادی از این نبردهای
عجیب و غریب میپردازیم.

سوالنو لوپز

یکیازصفحاتزرینتاریخمردمایرانکهاتفاق ًادر
روزگارتاریکتسلطقاجارهارقمخورد،پیروزیدر
جنگسرنوشتساز«اچمیازین»بود.هنگامیکه
«محمدخان قاجار» ،حاکم ایروان ،سر از اطاعت
حکومت ایران پیچید و خود را تحتالحمایه تزار
قرار داد؛ عباسمیرزا و نیروهای جان برکف او،
آذربایجانرابهمقصدایروانترککردند.سربازان
سلحشورایرانیدرمنطقه«اچمیازین»باسربازان
تزار ،به فرماندهی «سیسیانوف» روبـهرو شدند.
سربازانروس،بهآخرینفناوریهاینظامیمجهز
بودند.توپخانهمدرنآنها،قادربودهرلشکریرا
عقببراندوشکسترابهطرفمقابلتحمیلکند؛
اماسربازانایران،بیدینبودندکهباچنینبادیبر
خودبلرزند.بهفرمانژنرالروس،گلولهبارانسپاه
ایران سه روز ادامه داشت .آتش بیامان دشمن
تا پاسی از شب ،بر سر دالوران ایــران میبارید؛
اما آن ها حاضر به ترک معرکه نشدند و در برابر
دشمن،قدمیعقبنشینینکردند«.سیسیانوف»
خشمگین از تحقیر ارتش تا بن دندان مسلحاش،
فرمان آتش بس را صادر کرد و دستور داد پیاده
نظام برای هجومی شبانه به اردوی ایران ،آماده
شود.شبهنگام،همهمهسپاهدشمن،دشتراپر
کرد.سربازانایرانی،سراسیمهآمادهدفاعشدند.
گلولههایسربی،سینهجوانانغیوراینمرزوبوم
رامیشکافت.هستهمرکزیسپاهایران،درحالاز
همپاشیدنبود.اماوقتیپایغیرتووطندوستی
در میان باشد ،برای ایرانیان شکست دادن هر
دشمنی ،دور از انتظار نیست .طولی نکشید که
غریومردانهسربازانیکهبهیاریهمرزمانشانآمده
بودند،دلشبراشکافت.درزیرنورمشعلها،برق
شمشیرهای سواران چابک ایرانی میدرخشید
و زمین «اچمیازین» را با خون دشمنان متجاوز،
رنگین میکرد« .سیسیانوف» مقهور رشــادت
ایرانیان شده بــود .او چــارهای جز صــدور فرمان
عقبنشینینداشت.دشمناز«اچمیازین»عقب
نشست و شکستی سنگین را پذیرفت .صبح روز
بعد ،ایرانیان در حالی که شهدای دفاع از میهن را
به خاک میسپردند ،آماده حملهای دیگر بودند .
اماافسوسکهبیحمیتیفتحعلیشاهوحسادت
و خیانت اطرافیان او ،ثمره پیروزی قاطع ایرانیان
در«اچمیازین»راازبینبرد.

چهارشنبه  13شهریور 1398
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بــه گـــزارش پــایــگــاه مؤسسه مطالعات و
پژوهشهایسیاسی،دراینکتاب،زوایای
کمتردیدهشدهایازدخالتهایاستعماری
بریتانیادرایرانوستمهایجانکاهیکهعلیه
مردممظلوممیهنمارواداشته،پیشچشم
پژوهشگرانوعالقهمندانبهمباحثمربوط

رابطه خوبی داشتند ،تصمیم گرفتند طرف
پارلمان را بگیرند؛ چرا؟ خب ،سودشان در این
اقـــدام ب ــود .ایــن تغییر جــنــاح ،خشم مــردم
مجمعالجزایر سیلی در غرب جزیره بریتانیا را
برانگیخت و آن ها ،هلندیها را خائن نامیدند.
در پی این اقدام ،حالت جنگی میان دو طرف
برقرار شد و حتی درگیریهایی هم روی داد که
تلفات جانی نداشت .زمان تقابل سیلیهای
انگلیسی ،با هلندیها ،آنقدر طوالنی شد که
دوطرفدرعیناعتباراعالمجنگ،اصلماجرا
را از یاد بردند! 335سال بعد ،در  ،1986یکی
از پژوهشگران انگلیسی ،اصــل سند اعالم
جنگ را یافت و دوطرف با برگزاری جلسهای،
پایان حالت جنگی میان خود را اعالم کردند!
▪جنبه باختن داشته باشید!

طرفداران فوتبال در همه جای دنیا ،تعصب
ویــــژ های روی تیمهایشان دارنـــد و گــاه به
خاطر آن ها ،دعوا و کتککاریهای سختی به
راه میاندازند؛ اما شاید باور نکنید که یک بار،
کار از دعوا فراتر رفت و جنگی میان دو کشور،
به خاطر باختن در مسابقه فوتبال ،اتفاق افتاد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که در سال  ،1969تیم
السالوادور در مقابل تیم هــنــدوراس ،بازی
فوتبال را واگذار کرد .السالوادوریها که اصال
جنبه باخت نداشتند ،چنان به هیجان آمدند
که دولتشان به هندوراس اعالم جنگ داد .در
نبردی که فقط دو سه روز طول کشید ،سه هزار
نفر کشته شدند و اگر ،پادرمیانی کشورهای
همسایه نبود ،کــار به جاهای باریکتر هم
میرسید!

به تاریخ معاصر ،قرار داده شده است .کتاب
درمجموع23مقالهمفصلباارجاعاتکامل
و شیوه نگارش علمی و دانشگاهی دارد .از
ویژگیهای مهم این مقاالت آن است که به
یک محدوده جغرافیایی مشخص ،منحصر
نمیشودوبهموضوعموردبحث،درسراسر
جغرافیای ایــران زمین و حتی فراتر از آن
مـــــیپـــــردازد .بـــــرای نــمــونــه« ،جــنــگ
ســرنــوشــت ســـاز مــنــجــیــل» و «واکـــــاوی

«عبدالکریممشایخی»درکتاب«تهاجمانگلیسبه
جنوب ایران» ،سیاههای را از اقدامات انگلیسیها
در جنوب ایران ارائه میدهد که تاکنون ،کمتر به
آن ها توجه کردهایم .واقعیت آن است که وقتی
صحبتازاقداماتاستعمارپیردرکشورمابهمیان
میآید ،عموم ًا مسائلی همچون غارت منابع نفت
و دخالت در امور داخلی ایران به ذهن میرسد؛
غافلازاینکهانگلیسیهابهجزاینمواردمشهور،
اقــدامــات گستردهای بــرای غــارت هر چه بیشتر
منابع مادی و معنوی سرزمین ما انجام دادهانــد.
به نوشته «مشایخی» و تعدادی دیگر از مورخان و
پژوهشگران تاریخ معاصر ایران ،فهرست برخی از
مهم ترین اقدامات انگلیسیها در جنوب ایران،
پس از انعقاد قــرارداد  1907میالدی ،میان این
کشور و روسیه تزاری و تعیین منطقه نفوذ در کشور
ما ،به این شرح است -1 :تشکیل پلیس جنوب در
سال 1294خورشیدی؛نیروییکهدرواقع،حافظ
منافع بریتانیا در جنوب ایران بود -2 .سیاست به
وجود آوردن قحطی مصنوعی در جنوب ایران با
خرید بیش از اندازه معمول و گاه به زو ِر محصوالت
کشاورزی مردم و ارسال آن ها به جبهههای جنگ
جهانی اول یا ســوزانــدن محصوالت زراعــی این
منطقه؛ به طــوری که گــاه مــردم ،به خــوردن نان
تهیه شده از خاک اره رو مـیآوردنــد -3 .کشتار
عشایر مناطق جنوبی ایران به بهانه همکاری آن
ها با آلمانها؛ معروفترین فاجعه از این دست را
میتوانقتلعامطایفه ُکرد«شولی»دانست-4.در
اختیار گرفتن کنترل گمرک جنوب و ضبط درآمد
آن ،بدون پرداخت ریالی به دولت ایران ،آن هم در
شرایط فاجعهباری که کمبود مــواد غذایی همه
کشورراتهدیدمیکرد-5.اعدامافرادیکهحاضر
بههمکاریباانگلیسیهانمیشدندیابرایخیانت
نکردن به مردمشان ،از خدمت در پلیس جنوب
میگریختند؛ تنها در یک مورد 12 ،جوان شجاع
ایرانی در آباده ،به همین جرم ،توسط انگلیسی ها
بهدارکشیدهشدند-6.حملهوحشیانهبهروستاها
ومناطقیماننددلوارکهمردمشحاضربهتمکیناز
مقرراتانگلیسیهانبودند-7.غارتآثارباستانی
جنوبایرانوانتقالآنهابهانگلستان؛وسیعترین
این غارتها در کرمان و توسط «پرسی سایکس»
انجام شد؛ طبق یک نقل قول ،وی هنگام خروج از
ایران،سهکالسکهعتیقهباخودازکشورخارجکرد.
افزون بر این اقدامات ،انگلیسیها با دامن زدن
به اختالفات طایفهای و تشویق افرادی که در فکر
تجزیه خاک ایران بودند ،شرایط جنوب را بیش از
پیشبحرانیمیکردند.بهبرخیازمواردذکرشده
ازسوی«مشایخی»،دردیگرکتابهایمشهورتاریخ
معاصر ایران ،از جمله «ایران بین دو انقالب» ،اثر
«یرواندآبراهامیان»نیز،اشارهشدهاست.

استعمارستیزی نهضت جنگل (با تأکید بر
مبارزه علیه استعمار انگلیس)» ،به عنوان
مباحثی دربــاره فعالیتهای استعماری
بریتانیادرشمالایرانوحتی،مقاله«واکنش
نخبگان ایرانی خــارج از کشور نسبت به
تجاوزاتمتفقین»،بامحوریتبررسیتقابل
ایرانیان با استعمار انگلیس در خــارج از
کشور،موردتوجهمحققانومصنفانمقاالت
اینکتابمهمقرارگرفتهاست.

