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 .1مقدمه
در رویارویی متحدین و متفقین در جنگ اول جهانی ،موقعیت استراتژیک ایران و بهویژه
ایالت آذربایجان ،به عنوان منطقهای دفاعی ،از سوی دو اردوگاه متخاصم از اهمیت
زیادی برخوردار شد و ایران با وجود اعالم بیطرفی در جنگ ،ناخواسته عرصۀ بخشی از
منازعات طرفین درگیر در جنگ شد .در این میان نقش دو دولت همسایه (روس و
عثمانی) بیشتر از دیگران در صحنۀ سیاست ایران خودنمایی میکرد .تالش روسها برای
تداوم روند برتری خود در آذربایجان که آن را از اوایل عصر قاجار شدت بخشیده بودند،
به شیوه ها و ابزارهای گوناگون ادامه داشت .در زمان مورد بحث ،عالوه بر نیروهای
نظامی و دیپلماتیک روسیۀ تزاری ،ساکنان مسیحی و نیز برخی خانهای آذربایجان از
حمایت کارگ زاران تزار برخوردار بودند .عثمانی نیز با ادعای ممانعت از دسیسهچینی
گروه های مسیحیِ تحت حمایت متفقین و همچنین به بهانۀ حمایت از هواداران خود در
آذربایجان ،مانند برخی ایالت کُرد ،به این منطقه نیرو گسیل میداشت.
تقابل روسیه و عثمانی عالوه بر میدانهای نبرد ،در میان گروههای مذهبی ،قومی و
زبانی هر دو کشور نیز جریان داشت .انتقال این رویاروییها به آذربایجان ،سبب شد
اندیشۀ استقاللخواهی که متفقین به آن دامن میزدند در این ایالت عملی شود .هر دو
گروه مسیحیان آسوری و ارمنی ساکن عثمانی را که پس از آغاز جنگ جهانی اول به
ایران مهاجرت کردند و نیز نیروهای ترک عثمانی و ایالت هوادار آنان را در به وجود
آوردن چنین رویدادی میتوان مؤثر دانست .از یک سو مسیحیان حکومت عثمانی با
حمایت از روسها و متفقین باعث تحریک و واکنش ترکان میشدند؛ از سوی دیگر،
نیروهای ترک به دلیل نگرانی از تقویت مواضع روسیه در سرزمین خود ،به مقابله با این
اقلیتها و سرکوب آنان دست میزدند؛ بنابراین به تدریج زمینهها برای ایجاد تغییرات
سیاسی و جمعیتی در مرزهای شمال غربی ایران مهیا میشد.
 .2عوامل بسترساز اندیشههای جداییخواهانه در بین مسیحیان آذربایجان
عناصر و عوامل چندی در شکلگیری تفکر استقاللخواهی و خودمختاری در میان
مسیحیان آذربایجان مؤثر بودند؛ تأثیر زندگی ایلی ،نقش عنصر زبان و قومیت ،رویکرد
مذهبی و دینی گروههای مختلف جمعیتی ،اقدامات مبلغان و میسیونرهای مذهبی و
تصمیمات و جبههبندیهای سیاسی کشورها ی درگیر در جنگ جهانی اول ،از جمله
عناصر مهم و دخیل در ظهور رویکردهای استقاللطلبی در آذربایجان در بازۀ زمانی
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مورد مطالعه بودند .بر این اساس ،شناخت این عوامل و فهم گسترۀ تأثیرگذاری آنها در
بروز و ظهور رخدادهای مرتبط با اندیشۀ استقاللخواهی در آذربایجان ضرورت مییابد.
 .1-2تفکر ایلیگری

یکی از عوامل تأثیرگذار بر گسترش تمرکزگریزی و رشد تمایالت استقاللطلبی ،حضور
اندیشه های ایلی بود .آذربایجان که از دیرباز مأمن ایالت مختلف به شمار میرفت ،در
سال های مورد بحث حضور پرقدرت برخی ایالت و عشایر ،از جمله کردهای شکاک و
ایالت شاهسونِ خودمختار را به خود دیده بود (هدایت ،صص 324-323؛ بیات ،صص .)238-237
چنین تمایالت خودمختارانهای ،بهویژه پس از عصر مشروطه ،در میان برخی خانهای
شهرها ،از جمله ماکو نیز مشاهده میشد (آقاسی ،صص  278و )442-438؛ چنانکه
اقبالالسلطنۀ ماکویی ،با هواخواهی محمدعلیشاه سعی داشت حوزۀ قدرت محلی ایجاد
کند (بیات ،ص  .)285همچنین صمدخان شجاعالدوله که به گفتۀ اسناد «از روسیه به
آذربایجان مراجعت کرده بود» ،با پشتیبانی روسها به والیگری بخشهایی از آذربایجان
دست یافت .وی برای حفظ خودمختاری امارتش با جمعآوری نیرو از مراغه تالش داشت
که از هر طریق ممکن ،از جمله تهدید رؤسای طوایفی ،چون سردار مظفر چاردوالی و« ...در
میاندوآب با عثمانی و اکراد» (سازمان اسناد ملی ،...سند )12/1/11531نیز با نیروهای حکومتی
به نبرد بپردازد (کسروی ،ج  ،2صص )577-576؛ بنابراین ،میتوان گفت حضور و فعالیّت این
نیروهای متمایل به گریز از مرکز در گسترۀ جغرافیایی آذربایجان ،در رویگردانی دیگر
گروههای جمعیتی این ایالت از حوزۀ تسلط حکومت مرکزی تأثیر قابلتوجهی داشته
است؛ تأثیری که یکی ار نتایج آن ایجاد زمینههای استقاللخواهی توسط دیگر اقشار
ساکن در غرب آذربایجان نظیر مسیحیان برخوردار از پشتیبانی متفقین بود.
 .2-2عنصر زبان و قومیّت

قومیّتگرایی و عالقۀ بسیار به زبانی خاص در ساختار جامعه ،زمینهساز جدایی تدریجی
گروههای قومی و زبانی از دیگر اقوام و زبانهاست .چنین اندیشهای در نهایت به نزدیک
شدن به گروه های جمعیتی مشابه و دوری از اجتماعات غیر مشابه منجر میشود ،اما
آنچه باعث شد چنین عاملی در رویداد تفکر استقاللخواهی در آذربایجان تأثیرگذارد،
وجود مملکت ترکزبان عثمانی ،بهویژه قدرتیابی حزب ترکان جوان (1918-1908م)
بود .رخدادهای سیاسی و اجتماعی ممالک تحت ادارۀ حکومت عثمانی که از سیاستهای
مذهبی و اجتماعی حاکمان وقت آنان تأثیر میپذیرفت ،در چگونگی روند تحوالت ایالت
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آذربایجان تأثیر داشت .شکلگیری حزب ترکان جوان در عثمانی و اندیشههای خاص
این حزب باعث شد جابهجاییهایی در میان اقوام و گروههای مذهبی قفقازیه صورت
گیرد که در آیندۀ بسیاری از ساکنان این نواحی تأثیر چشمگیری داشت؛ توضیح آنکه
سیاستهای قوم گرایانۀ حزب ترکان جوان در طی جنگ اول به اوج خود رسید (اتابکی،
ص  . )21این حزب پس از چندین دهه فعالیت و تالش در جهت نیرومندی هر چه بیشتر
امپراتوری عثمانی ،به تدریج از اوایل سدۀ بیستم به سوی جریان ترکگرایی و تمرکز بر
عنصر ترک ،چرخشی نظاممند انجام داد ( .)Maher Ahmad, pp.33-34در واقع چرخش
مزبور از این دیدگاه نشئت میگرفت که آنان اقوام ترک را مهمترین نیرو برای نجات
سرزمین خود از خطر تجزیه و تصرف بیگانگان و نیز مؤثرترین عامل رهایی ملتشان از یوغ
استبداد سالطین عثمانی میدانستند؛ از این رو ،در جهت تقویت اندیشههای ترکگرایی
در سطوح مختلفِ جامعه ،بهویژه از آغاز قدرتگیری «جمعیت اتحاد و ترقی» در سال
1908م اقداماتی صورت گرفت .از جمله فعالیتهای ناسیونالیستی این جمعیت که بعد از
آن به حزب «ترکان جوان» تغییر نام یافت ،تقویت و انسجامبخشی ارتباطات اقوام ترکِ
کشورهای مختلف ،بهویژه در روسیه و ایران و نیز کنارزدن وادار کردن قومیتهای غیرترک
و غیرمسلمان ساکن عثمانی به ترک این کشور بود .در این میان ،تصمیم به ایجاد یک
کشور خالصِ ترک ،بدون حضور اقوام دیگر و غیرمسلمانان ،موجب آوارگی جمعیت زیادی
از مسیحیان ارمنی و آسوری ساکن در عثمانی شد (رائین ،صص 69-67؛ مکّی ،ج  ،1ص .)39
 .3-2عامل مذهب و اقدامات میسیونهای مذهبی

مذهب و گرایشهای دینی نیز میتواند نقش مهمی در جدایی گروههای جمعیتی هر
حوزۀ جغرافیایی و تمایزبخشی آنها ایفا کند .در آذربایجان نیز به سبب حضور شیعیان،
اهل سنّت و اقوام مسیحی آسوری و ارمنی و معتقدان به دیگر ادیان الهی ،زمینههای
بروز اندیشههای جداییخواهی ذیل عنوان مذهب وجود داشت .از طرفی ،تشدید
اختالفات و رویارویی های مذهبی بین ترکان مسلمان و مسیحیان که در نهایت به اخراج
مسیحیان از خاک عثمانی انجامید ،جرقهای برای روشن شدن آتش جنگ و تجزیهطلبی
به شمار میرفت و از طرف دیگر ،گرایش و حمایتهای ضمنی آسوریان و ارامنۀ عثمانی
از روسیۀ مسیحی که رقیب اصلی ترکان در منطقه بود ،بیش از پیش به حساسیتهای
قومی و مذهبی منطقه دامن میزد .همزمان با شروع جنگ اول در تیر 1333هـ.ق/
1293هـ.ش /ژوئیه1914م و اعالن جنگ عثمانی به روسیه و متحدانش ،اقوام آسوری و
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ارمنی ساکن عثمانی و مناطق غربی ایران که در نواحی میان دریاچۀ ارومیه تا وان
میزیستند ،جانب روسیه را گرفتند (Maher Ahmad, p.162؛ رائین ،صص)80-78؛
بنابراین ،دولت عثمانی برای خلع سالح و تنبیه مخالفان خویش ابتدا دستههایی از
کردهای مملکت خود را به نبرد با آنها فرستاد (آقاسی ،ص  ،)378اما نیرومندی و استحکام
صفوف آسوریان و ارامنه و مقاومت ایشان باعث شد دولت عثمانی برای شکست
مسیحیان به ارتش خود متوسل شود (جمالزاده ،صص  .)221-21بر این اساس ،مسیحیان
دیگر نتوانستند ایستادگی کنند و دستههای بسیاری از آنان با راهنمایی رهبر مذهبی
خود ،مارشیمون 1،در اواسط 1294هـ.ش1915 /م راهی شهرهای ارومیه ،سلماس و خوی
شدند (رائین ،ص78؛ دهقان ،صص  .)472-471قابل ذکر است که مقام مارشیمون ،به عنوان
رهبر این گروه از مسیحیان ،همواره از خاندانی واحد از نسطوریهای آسوری برگزیده
میشد (کرزن ،ج  ،1ص  .)685در این زمان روسها که قدرت برتر در آذربایجان بودند،
مسیحیان را به گرمی پذیرفتند (نیکیتین ،صص  .)210-209همچنین ایرانیان شهرهای
میزبان ،اعم از مسیحی و مسلمان ،با روی باز مهاجران رنج دیده را در کنار خویش جای
دادند .به این ترتیب ،ورود این مسیحیان به ایران که شمار آنان را در حدود هفده هزار
نفر نوشتهاند ،موجب شد روسها و دیگر نمایندگان دول متفق به سبب ازدیاد شمار
همکیشاننشان قدرت یابند و این اتفاق ،بدبینی بیش از پیش ترکان عثمانی را به حوادث
و تحوالت آیندۀ آذربایجان در پی داشت که میتوانست در جهت استحکام مواضع روسها
باشد (کسروی ،ج  ،2صص )736-735؛ لذا این تغییرات جمعیتی در بخشهای شمال غربی
ایران ،آتش جنگ و ویرانی را بین روسیه و عثمانی بیشتر از گذشته شعلهور کرد.
در کنار این موارد باید به نقش مهم میسیونهای مذهبی فرانسوی و آمریکایی نیز
توجه داشت .پیشینۀ میسیونهای مذکور در ایران به سال 1251ق1835/م و عصر
حکومت محمدشاه قاجار میرسد که اولین هیئت مبلغان آمریکایی به رهبری ژوستین
پرکینز در ارومیه مستقر شدند (رینگر .)127: 1385 ،پس از آن کاتولیکهای الزاری
فرانسه با اطالع از موفقیتهای هیئت آمریکایی تصمیم به اعزام هیئت تبلیغی گرفتند.
لذا کشیشی به نام اوژن بوره در ششم نوامبر  17 / 1838شعبان  1254وارد تبریز شد و
کلوزه و دارنی نیز در سال 1840م1256 /ق مدرسهای پسرانه در ارومیه دایر کردند (همان:
صص131و .)133در فاصلۀ سالهای  1834تا  1870میالدی 1250-87 /ق میسیونرهای
آمریکایی و اروپایی عمدتا در ایالت آذربایجان در نزدیکی ارومیه و سلماس فعال بودند
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(همان :ص )140در بازۀ زمانی مورد بحث مقاله هیئتهای مذهبی فرانسوی و آمریکایی با
تأکید فراوان بر عنصر دین و مذهب در تقویت مالی و نظامی جمعیتهای مسیحی
میکوشیدند .با اینکه میسیونها توانایی نظامی روسها را نداشتند ،از لحاظ مذهبی و
مالی توانسته بودند اذهان بیشتر مسیحیان را به خود جلب کنند .افزایش مراکز درمانی
ـ مذهبیِ آنان نیز باعث قدرتیابی و نفوذ اجتماعیشان میشد؛ به طوری که بسیاری از
آنها را قادر میساخت در مسیر تحقق اهداف سیاسی دولتهای متبوعشان گام بردارند
(بیات ،صص  .)264-263نقش این مبلغان مذهبیِ فرانسوی و آمریکایی را میتوان به عنوان
نمود مذهب در رشد اندیشۀ استقاللخواهی در جریان نبرد آنان و اهالی آذربایجان،
بهویژه در ارومیه ،به وضوح مشاهده کرد (نیکیتین ،صص .)202-199
به عبارتی ،بیشتر این مبلغان ابزار پیشبرد نقشههای متفقین در ایران بودند .نمونۀ
این همکاری سیاسی میسیونها را میتوان در بسترسازی و دامن زدن به آشوبهای
مناطق غربی و شمال غربی آذربایجان در طی سالهای جنگ اول مشاهده کرد .از یک سو،
میسیونهای آمریکایی هدایتکنندۀ درگیریهای قومی و مذهبی ارومیه و نواحی اطراف
آن بودند (نیکیتین ،ص  )201و از سوی دیگر ،همکاران فرانسوی آنها سیاست حمایت از
اقلیتهای مسیحی را بهویژه پس از عقبنشینی روسها در 1917م ،به صورتی گستردهتر
در پیش گرفتند .فزونی تمایل مبلغان فرانسوی در اتخاذ چنین رویکردی به میزانی بود
که خشم و اعتراض ملیگرایان تبریز را به دنبال داشت (بیات ،صص 264-263؛ کدی ،ص
 .)119به طور کلی سه گروه مبلغان مذهبی در آذربایجان فعالیت میکردند:
الف) کشیشهای کاتولیک :قدمت فعالیتهای تبلیغی این هیئت مذهبی در
آذربایجان بسیار بیشتر از دیگر گروههای تبشیری بود .رئیس آنان در زمان مورد بحث،
مسیو سنتاک ) )sontakبود که در ارومیه اقامت داشت .آنها در تبریز و سلماس هم
مؤسساتی دایر کرده بودند (کسروی ،ج  ،2ص  .)715کشیشهای کاتولیک در مقایسه با
دیگر هیئتهای مذهبی مسیحی استطاعت مالی کمتری داشتند ،اما به مسیحیان و
معتقدان به سایر مذاهب بسیار بیشتر خدمت میکردند .همچنین در جریان حملۀ سپاه
عثمانی و کوچ مسیحیان ،این کشیشها شهرهای محل اقامت خود را ترک نکردند و
اقدامات شایستهای انجام دادند (دهقان ،صص .)477-476
ب) هیئتهای مذهبی آمریکایی :برخالف مبلغان کاتولیک ،میسیونهای آمریکایی
بسیار سیاستزده بودند؛ به گونه ای که از تمام وسایل و امکانات خود برای تقویت
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نیروهای ضد عثمانی و جداییخواه بهره میبردند (نیکیتین ،ص  .)201رئیس این هیئت
رور .آ .شید (مستر شت) بود .وی در جریان عملی شدن اندیشۀ استقاللخواهی در اواخر
سال 1296هـ.ش1336 /هـ.ق در شهرهای ارومیه ،سلماس و خوی ،یکی از صحنهگردانان
اصلی بود .به طوری که در ادامه خواهیم دید ،در این رخداد مستر شت به برقراری صلح
بین مسلمانان و مسیحیان تمایلی نداشته و تنها خواهان تسلیم بیچونوچرای
غیرمسیحیان و تسلط همه جانبۀ تشکل جدید مسیحی بر امور شهرهای یاد شده و
نواحی پیرامون آن بوده است (کسروی ،ج  ،2ص 719؛ دهقان ،ص .)477
ج) هیئت ارتدوکس روسیه :با وجود سابقۀ نسبتاً زیاد اقدامات تبشیری مروجان
مذهب ارتدکس در آذربایجان و دیگر مرزهای شمالی ایران ،باید گفت این گروه از
مبلغان ،فعالیتهای خود را به طور رسمی و گسترده از سال 1900م در آذربایجان آغاز
کردند .ارتدوکسها به سبب اختالفات عقیدتی و مالی با دیگر هیئتهای تبشیری ،حوزۀ
مذهبی چندان گسترده ای را در اختیار نداشتند .از طرفی ،منازعات ایران و روسیه در
سدۀ نوزدهم میالدی نیز موجب شده بود ایرانیان دیدگاه خوبی به روسها نداشته
باشند؛ از این رو ،مبلغان ارتدوکس همزمان با ورود به ایران ضمن برقراری ارتباطات
نزدیکتر با کنسولهای حکومت روسیه ،از پشتیبانیهای نمایندگان سیاسی کشور خود
برخوردار شدند و از این طریق توانستند برخی کلیساهای پروتستانها را تصاحب کنند،
اما به طور کلی باید گفت میزان نفوذ این مبشران مذهبی ،جز در سایۀ حمایت نیروهای
روسیه ،بسیار اندک بود (برومند و همراز ،صص  .)86-84با خروج سپاهیان روسیه از ایران در
پی انقالب 1917م ،میسیونهای مذهبی ارتدوکس نیز مانند همتایان آمریکایی خود تا
جایی که می توانستند در مسلح کردن مسیحیان و فریب آنها برای نبرد با مردم شهرها
تالش میکردند (بیات ،صص 264-263؛ دهقان ،ص  .)477بر این اساس ،در اینجا نیز میتوان
یکی دیگر از عوامل محرک و مشوّق گروههای مهاجر مسیحی را برای تشکیل جمعیتی
مستقل مشاهده کرد .در واقع ،اقدامات سیاسی گروههای تبشیری زمینهساز تداوم
فعالیتهای سرکوبگرانۀ نیروهای عثمانی بود.
 .4-2نقش سیاست دولتهای درگیر در جنگ اول و تأثیر آن بر استقاللخواهی در بین مسیحیان

کشمکشهای روسیه و عثمانی در ایران را حتی پیش از آغاز جنگ اول میتوان از
عوامل بسترساز بروز رویداد جداییطلبی در آذربایجان دانست .بهرغم تالشهای دولت
مرکزی ایران برای خروج نیروهای روسیه و عثمانی از کشور ،هر دو همسایۀ شمالی و
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شمال غربی به بهانۀ حفاظت از مرزهای مشترک و سهجانبه و نیز حمایت از اتباع خود،
همچنان بر تداوم حضور نیروهایشان در آذربایجان تأکید داشتند (بیات ،صص278-279؛
گزیدۀ اسناد سیاسی ایران و عثمانی ،ج ،6ص .)56در میان سپاه عثمانی تعدادی از افراد
آزادیخواه ایرانی ،نظیر امیرحشمت نیساری نیز حضور داشتند که علیه استبداد روسیه
میجنگیدند (آقاسی ،صص  .)356-355همزمان با نخستین سال جنگ جهانی اول ،ارتش
عثمانی در اولین نبرد خود با روسیه در خاک ایران ،موفق شد ارومیه و نواحی پیرامون آن را
در دی 1293هـ.ش1334 /هـ.ق به تصرف درآورد و تا اواسط 1294هـ.ش1915 /م و به دنبال
بازگشت روسها آن مناطق را در اختیار داشته باشد ،اما آنچه باعث نابودی بیشازپیش
حیات اجتماعی ـ مذهبی در نواحی غربی آذربایجان شده بود ،فریبکاریهای روسها در
میان اهالی این ایالت بود (همان ،ص  .)378روسهای مسیحی برای تثبیت جایگاه خود با
وعدهها و پشتیبانیهای کوتاهمدت ،بسیاری از مسیحیان آسوری و ارمنی را که از ترس
تکرار قتل و غارتشان توسط عثمانی به دنبال پناهگاهی میگشتند ،به سوی خود جذب
کردند (روزنامۀ کاوه1335 ،هـ.ق ،شمارۀ  :17ص )6؛ لذا گروهی از آسوریان و ارمنیان همگام
با روسها به اموال مردم دستدرازی میکردند .با این همه ،روسها که جز به منافع خود
نمیاندیشیدند ،با مشاهدۀ ضعف قوای خویش ،همپیمانان مسیحی خود را رها و مناطق
تحت تصرفشان ،از جمله ارومیه را به رقیب (ترکان عثمانی و برخی ایالت کرد) واگذار
کردند (کسروی ،ج  ،2صص 605-604؛ مینورسکی ،ص  .)76با این تفاسیر ،جای تعجب نیست
که مورخان آن عصر از کوچ اجباری نزدیک به  45هزار مسیحی از ارومیه و نواحی
پیرامون آن برای نجات جانشان خبر می دهند؛ کوچی که باعث شد بسیاری از مسیحیان
بیدفاع در مسیر سرد و پوشیده از برف از بین بروند ،اما آنانی که به تَرک شهر و دیار خود
راضی نشدند یا به بیمارستانهای آمریکایی و اقامتگاههای میسیونهای فرانسوی پناهنده
شدند (الدر ،ص  )78و نیز اهالی روستاهای کوکتپه و گُلپاشان را ترکان عثمانی و اکراد
هواخواه ایشان قتل و غارت کردند (کسروی ،ج  ،2صص 607-604؛ دهقان ،صص .)466-464
نتیجۀ اصلی کشمکش سه ساله (1296-1293هـ.ش1336-1333 /هـ.ق) دو دشمن روسیه
و عثمانی در آذربایجان ،صدمات فراوان زیستی و نابودی حیات اجتماعی در این ایالت
بود .در هر بار تسلط هر یک از طرفهای جنگ ،آنچه نصیب اهالی آذربایجان میشد،
کشتار و غارت بود (کسروی ،ج  ،2ص 614؛ نیکیتین ،صص  ،)202-199اما در نهایت وقوع انقالب
اکتبر 1917م روسیه ،شروع فصلِ پایانیِ آشفتگیهای پیشآمده را نوید داد ( Best and…,
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 .)Pp.33-34در این میان ،همپیمانان روسها برای تداوم تسلط بر نواحی سوقالجیشی
خود در مرزهای شمالی ایران به تکاپو افتادند .جای سخن نیست که توجه نکردن دول
متفق به مرزهای مشترک جنگی پس از انقالب بلشویکها در روسیه ،میتوانست
سرنوشت جنگ را به سود متحدین تغییر دهد؛ بنابراین ،تعیین جایگزینی که بتواند
نقش سپر دفاعی را در برابر پیشروی نیروهای ترک ایفا کند ،بسیار ضروری مینمود .از
طرفی اخراج مسیحیان آسوری و ارمنی از خاک عثمانی ،امکان افزایش نفوس و
پیوستگی بیشتر آنان را به همکیشان روسی ،فرانسوی و آمریکاییشان فراهم میکرد .بر
این اساس ،این جمعیتهای مهاجر از سوی دولتهای متفق به عنوان جایگزین نیروهای
روسیه در جبهۀ آذربایجان در نظر گرفته شدند .همچنین تجربۀ تلخ تقابل مهاجران با
نیروهای تُرک در خاک عثمانی ،در 1915-1914م که در آن زمان در کنار دیگر مسیحیان
در ارومیه ،سلماس ،خوی و نواحی اطراف ساکن شده بودند ،سبب شد هنگامی که
کارگزاران دول متفق طرح ایجاد منطقۀ مستقل مسیحینشین را ارائه کردند ،تمایل به
اجرای طرح ،بسیار بیشتر از مخالفت با آن باشد( .کسروی ،ج  ،2صص 812-713؛ بیات ،صص
)264-263؛ تمایلی که به میزان نسبتاً زیادی متأثر از نقشههای استراتژیکی دولتهای متفق
بود؛ لذا انگلیسی ها برای باز نگه داشتن راه بغداد ناگزیر شدند در مرزهای آذربایجان با
عثمانی رویارو شوند .به همین منظور فرماندۀ انگلیسی دنسترویل ( )Dunsterwilleاز
همدان به سمت قزوین حرکت کرد و با کمک آسوریان و سربازگیریهای محلی توانست
نیروهای عثمانی را از کردستان و بخشهای اعظمی از آذربایجان عقب براند (رایت،
ص .)169بر این اساس ،میتوان چنین استنباط کرد که دولتهای متفق برای نیل به
پیروزی در برابر دولت عثمانی به همۀ امکانات و گزینههای موجود در منطقه ،از جمله
نیروهای همکیشان مسیحی خود (آسوریان و ارامنه) توجّه و دقّتنظر داشتهاند .توجّهی
که میتوانست سلطۀ آنان را بر مناطق راهبردی قفقازیه بیش از پیش تثبیت کند.
 .3عوامل بعید و قریبِ مؤثر بر شکلگیری اندیشۀ استقاللخواهی در
آذربایجان 1297-1296هـ.ش
برای ایجاد ارتباطی منطقی با موضوع مورد بحث ،میتوان عوامل مؤثر بر بروز تفکر
استقاللطلبی را به دو دستۀ عوامل بعید و قریب تقسیم کرد؛ از یک سو ،برخی عناصر با
داشتن ریشۀ تاریخی ،به عنوان عناصر بعید ،نقشی اجتنابناپذیر در این روند ایفا کردهاند
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و از سوی دیگر ،بعضی عواملِ نزدیک به زمان حادثۀ مورد بحث ،به سبب تأثیرگذاری در
حوزۀ سیاسی -جغرافیاییِ نواحیِ شمال غربی ایران ،به مثابۀ عوامل قریب ،تأثیری قابل
توجّه در شکلگیری رخدادهای استقاللخواهی داشتهاند؛ بنابراین ،میتوان حضور ایالت
خودمختار و هوادار روسیه یا عثمانی ،فعالیت میسیونهای مذهبی و عدم تسلط حکومت
مرکزی ایران بر آذربایجان را در زمرۀ عوامل بعید دانست .همچنین حساسیتهای
منطقهای و وقوع جنگ بینالملل اول ،انقالب اکتبر روسیه و مهاجرت اقوام مسیحی
ساکن عثمانی را به ایران ،به عنوان عوامل قریب این رویداد مهم به شمار آورد.
در باب نخستین و دومین عوامل بعید یعنی ساخت زندگی ایلی ،و فعالیت مبلغین
مذهبی پیش از این سخن به میان آمد.
دیگر عامل بعید در این رخداد تاریخی ،عدم تسلط کامل حکومت مرکزی ایران بر
ایالت آذربایجان بود .جنگ جهانی اول زمانی آغاز شد که ایران از جوانب گوناگون
اوضاعی آشفته ،نابهسامان و بغرنج داشت (بهار ،ص 17؛ دیگار و ،...ص )52؛ بحران رو به
افزایش اقتصادی ،وضعیت ناپایدار سیاسی و مداخالت مهارگسیختۀ قدرتهای خارجی،
ایران را تا آستانۀ کشوری ویران و وابسته پیش برده بود .همچنین از رونق افتادن سنّت
ولیعهدنشینی تبریز از دوران سلطنت محمدعلیشاه ،سبب شد خأل مدیریتی در این
ایالت به وجود آید؛ امری که سرعت شکلگیری تحرکات قومیتی و خودمختاری را
افزایش داد (بهار ،ص17؛ کاتوزیان ،صص  .)101-100حکومت مرکزی ایران در آغاز جنگ
مذکور طی اعالنیهای به امضای رئیس الوزراء و خطاب به عموم فرمانفرمایان ایاالت و
حکام والیات ،حفظ «روابط دوستانۀ خود را با دول متخاصمه» ابالغ کرد و بر اتخاذ
«مسلک بیطرفی» تأکید کرد (سازمان اسناد ملی ،...سند  .)12/1/14727بهعالوه در پی
اعالنیۀ یاد شده ،وزارت داخله در طی نامهای به نایباالیالۀ آذربایجان به تاریخ 15عقرب
1292ش18 /ذیحجه 1332هـ.ق تمام عشایر و ایالت سرحدی را تهدید کرد که اگر
تخلف و تمرد کنند مورد عقوبت و سیاست ملوکانه قرار خواهند گرفت (همان ،سند
 ،)12/1/3581اما نقض بیطرفی مزید بر علّت شد تا ایران بیش از پیش به عرصۀ منازعات
قدرتهای بزرگ درگیر در جنگ تبدیل شود .از یک سو ،ترس روسها و تبلیغات شدید
آلمان ها و از سوی دیگر ،اقدامات برخی سران دمکرات و ملیگرا در برقراری ارتباط با
نیروهای آلمان و عثمانی ،موجب هراس انگلیس و روسیه میشد (مالئی توانی ،صص 11-9
و  ،53لوفت ،صص  )74-72که معتقد بودند کودتایی آلمانی در ایران در حال شکلگیری
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است؛ هراسی که باعث شد روسیه و انگلیس بخشهای زیادی از خاک ایران را اشغال
کنند (نصیری مقدم ،ص 101؛ زارع شاهمرسی ،صص  .)73-72تغییرات پیاپی نخستوزیران
توسط احمدشاه نیز نتوانست راهگشای مشکالت عدیدۀ کشور باشد (مابرلی ،ص 97؛ مالئی
توانی ،ص  .)45با این اوصاف میتوان دریافت که اهالی تمام ایاالت ،بهویژه آذربایجان ،اعم
از مسلمان ،مسیحی ،یهود و حتی جیلوها( 2مسیحیان مهاجر) چگونه تحت ظلم و سلطۀ
قدرتهای خارجی قرار داشته اند؛ بنابراین ،ناتوانی حکومت مرکزی در مهار و ادارۀ امور
ایاالت مرزی باعث میشد اختالفات و درگیریهای گوناگونی افزایش یابد که این
موضوع به گسسته شدن یکپارچگی سیاسی و اجتماعی ایران دامن میزد.
تکمیلکنندۀ زمینههای پیدایش اندیشۀ استقاللخواهی ،عالوه بر موارد یاد شده،
عوامل قریب بودند .در واقع ،عوامل خارجی و تصمیمگیریهای سیاسی و سرزمینی
دولتهای درگیر در جنگ اول ،بر روند تحوالت آذربایجان تأثیر میگذاشتند و به آن
سرعت میبخشیدند؛ در درجۀ نخست ،سیاست دولتهای متفق و متحد تغییرات جمعیتی
و دگرگونی های سرزمینی اقوام را در گسترۀ جغرافیایی مناطق جنگی دامن میزد؛
توضیح آنکه هر یک از دولتهای درگیر در جنگ برای در دست داشتن کنترل اوضاع
داخلی مملکت خود ،اقداماتی علیه مخالفان یا گروههای حامی دشمنان خویش ترتیب
میدادند .بر این اساس ،روسها عالوه بر ممانعت از هرگونه فعالیت ترکان عثمانی در روسیه،
از گروهها و قومیّتهای حامی خود در مرزها و کشورهای رقیب نیز حمایت میکردند (فرساد،
1335هـ.ق :صص 1-8؛ هیوزن ،صص17-20؛ پادماگریان و آقاسی ،ص  .)299در مقابل ،حزب ترکان
جوان با هدایت برخی اعضای برجستۀ خود ،نظیر اسماعیل انور (انور پاشا) ،رهبر قیام ترکان
جوان و از فرماندهان ارشد سپاه عثمانی در جنگ اول ( )Maher Ahmad,pp.152-153و
محمد طلعت (طلعت پاشا) ،از وزرای دولت عثمانی در جنگ ،نیروهای هوادار روسیه،
یعنی آسوریان و ارامنۀ مسیحی ساکن عثمانی را سرکوب میکردند (رائین ،صص67-69؛
یارشاطر ،شمارۀ  ،9صص .)1158-1160میتوان چنین استنباط کرد که پشتیبانی جیلوها
(مسیحیان مهاجر از عثمانی به ایران)ی خاک عثمانی از روسیه و متحدانش از یک طرف
و اعتقاد راسخ حزب ترکان جوان به تقویت درونی مملکت خود و مقابله با هرگونه حرکت
ضد دولتی از سوی دیگر ،باعث تیرگی روابط دو گروه قومی و مذهبی در عثمانی شد.
حاصل چنین برخوردهایی مهاجرت شمار زیادی از مسیحیان ارمنی و آسوری از
خاک عثمانی به دیگر کشورها بود .منابع ،آمارهای مختلفی از کشتهشدگان نخستین
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درگیریهای قومی-مذهبی در عثمانی به دست میدهند .از میان مهاجران ،نزدیک به
بیست هزار ارمنی و آسوری مسیحی در سال 1294هـ.ش1915 /م به ایران وارد شدند
(کارزو ،صص 202-199؛ بیات ،صص  ،)264-263اما تأثیر این مهاجرت اجباری بر تحوالت
آذربایجان از این جهت قابلتأمل است که از یکسو ،در اثر این کوچ بر تعداد نفوس
ارمنی و آسوری مسیحی آذربایجان افزوده شد؛ به گونهای که میتوانست به ایجاد نیرویی
منسجم در برابر حمالت ارتش عثمانی بینجامد و از سوی دیگر ،متفقین میتوانستند از
حضور هم کیشان خود که رفتار متخاصمانۀ دولت عثمانی را دیده بودند ،به سود خود
بهره ببرند .و در واقع ،به همین سبب در سال 1296هـ.ش1917 /م و همزمان با خروج
نیروهای روسیه از آذربایجان ،اندیشۀ ایجاد منطقۀ مستقل مسیحینشین در نواحی
غربی آذربایجان قوت گرفت (نیکیتین ،صص 238-236؛ دیگار و دیگران ،ص.)54
 .4تالش نافرجام برای استقاللخواهی
مجموع عوامل یاد شده دست به دست هم داد تا اوضاع مناطق غربی آذربایجان وخیمتر
از پیش شود .همچنین خودمختاری برخی خانهای کرد و نیز بینتیجه بودن تالشهای
آزادیخواهان تبریز و دیگر شهرهای آذربایجان برای کاستن از زیانهای حضور بیگانگان،
بر شدت وخامت اوضاع افزود؛ بنابراین ،هر آن انتظار میرفت جنگی داخلی واقع شود که
خشکسالی و قحطی نیز محرک آن بود (بهار ،ص  .)17در این میان ،حاکم جدید ارومیه
(اجاللالملک) که پس از قتل اعتمادالدوله و در تاریخ آذر 1336ق به حکومت ارومیه
منصوب شده بود ،با تشخیص این که مرکز اختالفات در شهر ارومیه است« ،کمیتۀ تحبیب
بینالمللی» را برای برقراری صلح و آرامش بین گروههای مختلف قومی و مذهبی ایجاد
کرد؛ کمیتۀ مذکور با تشکیل جلساتی با حضور سران شهر ،از جمله بزرگان مسیحی،
مسلمان ،یهودی و خانهای کُرد تالش میکرد اختالفات به وجود آمده را به کمترین میزان
کاهش دهد .کمیته حتی در مراسمی نمادین که در آن کودکان گروههای مختلف قومی
و مذهبی دست یکدیگر را به نشانۀ اتحاد گرفته بودند ،پایان دادن به روابط مخاصمهجویانه
را خواستار شد ،اما این کار باعث نشد حاکم جدید ارومیه به هدف مطلوب خود دست
یابد؛ چرا که سیاستهای دولتهای درگیر در جنگ جهانی اول ،سرنوشتی دیگر برای
آذربایجان در نظر گرفته بود (کسروی ،ج ،2صص )713-712؛ از طرفی مسیحیان آسوری که
از زمان تسلط روسیه بر آذربایجان در سال 1294هـ.ش1334 /هـ.ق تا این زمان (پاییز
1296هـ.ش19717 /م) با پشتیبانی روسها و همکاری میسیونهای فرانسوی و آمریکایی با
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اهالی شهرهای تحت فرمان خود کینهجویی میکردند (سایکس ،ص ،)672دریافتند که در
صورت خروج حامیان روس خود ،در برابر ارتش عثمانی و کُردهای هوادار آنان تنها
خواهند ماند؛ بنابراین ،بسیاری از آنها طرح تشکیل نیروی سیاسی– نظامی مسیحی را
پذیرفتند (نیکیتین ،صص )238-236؛ البته باید گفت آنچه در شکلگیری و پذیرش این
نقشه در میان مسیحیان ساکن ایران تأثیر داشت ،حضور جیلوهای مهاجر عثمانی و
برخی اقوام ارمنی قفقازیه بود؛ به عبارت دیگر ،تمایل نسبتاً زیاد این گروهها به طرح یاد
شده ،سایر مسیحیان را به نوعی در برابر کار انجام شده قرار داد (دهقان ،ص.)486
یکی از اقدامات پیشگیرانۀ مسیحیان که نشان از آگاهی آنان به شرایط حساس
منطقه داشت ،تالش آنها در گردآوری سالح و مهمات روسهایی بود که در حال خروج
از ایران بودند .در واقع ،اقدامات فعاالنۀ مسیحیان ،الزمۀ استحکامبخشی به موقعیت
جدیدشان در برابر هرگونه خطر احتمالی از جانب عثمانی بود و یا واکنش به حکومت
مرکزی ایران به شمار میرفت .بهرغم اخطار اجاللالملک به حکومت تبریز ،اقدام
بازدارندهای در این باره صورت نگرفت .مسیحیان همچنین ارومیه را مقر اصلی فرماندهی
خود قرار دادند؛ بنابراین ،مارشیمون و آقاپتروس ،از سران آسوری ،از سلماس و نواحی
اطراف به ارومیه نقلمکان کردند .ایشان با همدستی مستر شید ( )Shidآمریکایی ،رئیس
میسیون مذهبی آمریکایی و کنسول افتخاری آمریکا در ارومیه و نیز با همراهی کنسول
روسیه و برخی مبلغان فرانسوی به بسیج نیرو پرداختند (نیکیتین ،صص .)238-236
در این بین ،نیروهای قزاق که مسؤل نظمبخشی نواحی مورد بحث بودند ،از سپاه
مسیحیان شکست خوردند .همچنین سواران قرهداغی فرستاده شده از تبریز پس از یک
روز مقابله ،اهالی ارومیه و نواحی اطراف را رها کردند و به تبریز بازگشتند (خالصه وقایع
ایران در سال گذشته1335 ،هـ.ق ،صص )13-8؛ بنابراین ،همهچیز برای تسلط متحدان بر
شهرهای غربی آذربایجان آماده بود .به دنبال چندین زدوخورد و قتل و غارت در بهمن
1296هـ.ش1337 /هـ.ق و بهرغم تالشهای اجاللالملک در خاموش کردن آتش جنگ،
سرانجام نبرد در سوم اسفند 1296هـ.ش1337 /هـ.ق آغاز شد .مسیحیان سازمان یافته،
دارای تیم رهبری ،سالح و تجهیزات بیشتر و مکفی بودند و از حمایت مالی و نظامی
متحدان غربی خود بهرهمند میشدند ،اما مردم شهرها هیچیک از امکانات طرف مقابل را
نداشتند .به هر حال نبرد نابرابر پس از سه روز ،چندین هزار کشته بر جای نهاد تا جایی
که تعدادی از علما ،بزرگان و سران دمکرات شهر تصمیم گرفتند به مالقات مارشیمون
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بروند و از او تقاضای صلح کنند ،اما با وجود موافقت مارشیمون با این تقاضا ،روز چهارم
نیز با جنگ و کشتار همراه بود؛ در نتیجه مشخص شد تصمیمگیرندۀ اصلی مستر شت،
رئیس میسیون آمریکایی است.
حاصل مذاکرات سران شهر با مستر شت ،تسلیم بیچونوچرای مردم و پذیرش
خواستههای نیروهای مسیحی بود (کسروی ،ج ،2صص 721-717؛ دهقان ،صص .)505-500با
این رویداد مسیحیان کنترل شهر را در دست گرفتند و اعالمیه یا به تعبیری،
اولتیماتومی صادر کردند .آنچه از محتوای بندهای اولتیماتوم برمیآید ،تالش متحدان
پیروز برای بسترسازی به منظور تداوم برتری به دست آمده است؛ واگذاری ریاست
مجلس ادارهکنندۀ شهر به فردی مسیحی ،تبدیل اوضاع عمومی شهر به وضعی
اضطراری و تحت امر حکومت نظامیان طرف پیروز نبرد و خلعسالح اهالی شهر برای
جلوگیری از هرگونه حرکت تالفیجویانه ،از جمله مفاد قابل تأمل در این اعالمیه بود که
بخشی از آن به شرح زیر است:
«چون دولت ایران قوه ندارد که در آذربایجان بیطرفی خود را حفظ نماید و نگذارد قشون
اجنبی به آذربایجان داخل شود ،به این جهت به امر حکومت و به تصویب متفقین ،در
آذربایجان قشون ملی تشکیل میدهند از ملت مسیحی به مقصود اینکه همین قوه نگذارد
دشمن خارجه به آذربایجان داخل شوند که صدمۀ سخت برای قفقاز خواهد بود؛ لهذا حالیه
در آذربایجان ،قشونی مرکب از ارامنه و نصارا تشکیل مییابد( »...کسروی ،ج ،2صص -721
.)722

امضاکنندگان اولتیماتوم شروطی را به مسلمانان اظهار کردند و اجرای آنها را بدون
قید و شرط خواستار شدند .برخی از این شروط عبارتاند از:
« اوالً ،باید مجلسی مرکب از شانزده نفر به دستورالعمل بارون استپانیانس به فوریت تشکیل
یابد؛ ثانیاً ،شهر در تحت حکومت نظامی بوده و رئیس پلیس را اعضای منتخبه تعیین نمایند؛
ثالثاً ،هر قدر اسلحه که در نزد مسلمانان است ،باید در ظرف چهل و هشت ساعت به مجلس
متشکله تحویل بدهند که مال ملت ایران خواهد بود( »...همانجا).

تصرف ارومیه و نواحی پیرامون آن ،آغاز اقدامات توسعهطلبانۀ مسیحیان و همپیمانان
آنها بود .اهداف بعدی آنان شهرهای سلماس ،دیلمقان و خوی بود ،اما از آنجا که
شمارشان برای تصرف و ادارۀ آن مناطق کافی نبود ،به دنبال متحدی برای اجرای نقشۀ
خویش بودند .گزینۀ مورد نظر آنان اسماعیل آقا (سیمیتقو) رئیس ایل شکاک بود؛
سیمیتقو از سال 1284هـ.ش1323 /هـ.ق به سبب اختالف با حکومت مرکزی ایران،
حکومت محلی خودمختاری در درون مرزهای ایران تشکیل داده بود (کسروی ،ج،2
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ص833؛ مکّی ،ج ،1صص  25و  .)135-134وی همچنین برای تقویت توان نظامی و مالی
خویش ،هر از چند گاهی با یکی از دو دولت روسیه و عثمانی همپیمان میشد ،اما باید
گفت که برداشتهای سیمیتقو از حکومت و سیاست با دیدگاه مسیحیان متفاوت بود.
گواه این سخن را میتوان از نتیجۀ مذاکره مارشیمون و سیمیتقو دریافت کرد .حاصل
این مالقات کشته شدن رهبر آسوریان و  138همراه او توسط افراد خان شکاک بود
(نیکیتین ،ص 241؛ ریاحی ،ص 469؛ الدر ،ص .)80اساساً اسماعیل آقا به دو دلیل عمده با
طرح مسیحیان مخالفت کرد :یکی ،عدم پذیرش قدرت ثانوی در حوزۀ حکومت
خودمختارانهاش و دیگری ،مخالفت با جدایی بخشی از خاک آذربایجان به سود
همپیمانان روسیه و دول متفق ،به ویژه این که سیمیتقو در این زمان در جبهۀ عثمانی و
علیه روسیه میجنگید (دهقان ،صص  .)512-513به هر روی ،اقدام سیمیتقو در کشتن
مارشیمون و همراهانش ،اگرچه باعث شد نقشۀ تشکیل منطقۀ مستقل مسیحی عقیم
بماند و ضربۀ بزرگی به شالودۀ این طرح وارد کند ،خشم دو چندان مسیحیان را نیز در
پی داشت؛ به گونه ای که عالوه بر غارت و تصرف امالک خان شکاک ،نظیر قلعۀ چهریق،
کشتار و غارت بسیاری از اهالی ارومیه و مناطق اطراف ،اعم از مسلمان ،یهود ،کُرد و ...را
تا سیزدهم فروردین 1297هـ.ش نیز به دنبال داشت .نکتۀ جالب توجه این است که
مسیحیان از یکسو خود را «بستگان فرمانبر ایران» مینامیدند و خواستار واگذاری
ارومیه و پیرامون آن از سوی دولت به خود بودند و از طرف دیگر ،بدون اجازۀ حکومت
مرکزی سپاهی تشکیل داده بودند و با دیگر اقوام این ایالت میجنگیدند .باید گفت این
رفتار دوگانۀ مسیحیان نشان دهندۀ هراس آنان از اعزام نیرو از تهران برای سرکوب
ایشان بود (کسروی ،ج ،2صص .)741-740
 .5علل ناکامی طرح استقاللخواهی
با نگاهی کلی به مجموع رویدادهای مرتبط با موضوع مورد بحث میتوان گفت اگرچه
تالش مسیحیان برای حفظ حیات و امنیت خویش مقبول بود ،روش آنها برای رسیدن
به مقصود شایسته و مورد پذیرش ساکنان آذربایجان نبود .به هر حال ،طرح ایجاد
منطقۀ مستقل مسیحی به سبب عوامل ذیل ناکام ماند:
نخستین علّت ،شکست نقشۀ استقاللخواهی ،خروج ناگهانی روسها از صحنۀ
جنگ پس از انقالب 1917م ( )Best and… , Pp.33-34بود .خأل به وجود آمدۀ ناشی از
عقبنشینی روس ها از خاک آذربایجان ،نگرانی و تشویش خاطر مسیحیان را به دنبال
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داشت .اگرچه سالح و تجهیزات روسها در اختیار مسیحیان قرار گرفت ،آنان پس از
خروج روسها می بایست تنها با اتّکا به نیروی نظامی خویش با سپاه عثمانی مقابله کنند
(کحالزاده ،ص 277؛ نیکیتین ،ص  )238که با وجود مخالفت کُردها و فزونی هجوم ترکان
عثمانی پس از خروج روسیه ،تقریباً غیرممکن مینمود.
ناکامی مارشیمون در همراه کردن اسماعیلآقا و ایل شکاک با خود ،دومین علّت به
بنبست رسیدن مسیحیان در طرح استقاللخواهی بود .در واقع ،قتل مارشیمون و
همراهانش در مالقات با اسماعیلآقا و به دستور خان شکاک( ،نیکیتین ،ص 241؛ الدر،
ص80؛ سازمان اسناد ملی ،...سند )12/1/1382 ،نه تنها ضربۀ بزرگی بر شالودۀ نقشۀ رؤسای
جداییطلبان وارد کرد ،بلکه باعث شد خللی اساسی در رهبری مذهبی– سیاسی
مسیحیان به وجود آید؛ رویدادی که مهاجران جداییطلب را مطمئن ساخت برای
اجرای نقشۀ خود نه تنها متحدی به دست نخواهند آورد ،بلکه با مخالفت نیروهای
محلی نیز مواجه خواهند شد.
کوشش حکام آذربایجان ،بهویژه والیان ارومیه ،سلماس و خوی در کنار اقدامات
والیان ایالت در تبریز به میزان نسبتاً زیادی در برابر اوجگیری اختالفات قومی و مذهبی
شهرهای آذربایجان نقشی بازدارنده داشت .تالش بزرگان شهرها در ایجاد آرامش نیز
عاملی مهم در برقراری ثبات اجتماعی منطقه بود .این اقدامات مردم که گاهی بدون
کمک حکام صورت میگرفت ،در حفظ جان اهالی شهرها بسیار تأثیر داشت .نمونۀ این
فعالیتهای سودمند را میتوان در تالشهای علما و بزرگان ارومیه در اوج درگیریهای
اسفند 1296هـ.ش1337 /هـ.ق مشاهده کرد (کسروی ،ج ،2صص .)720-717
عدم دوراندیشی و ناآگاهی آسوریان و ارامنه از روند تحوالت سیاسی -نظامی جنگ
اول و نیز سنجش نادرست آنان از مدّت زمان پشتیبانی روسها ،میسیونهای فرانسوی
و آمریکایی و نیروهای انگلیسی حاضر در جنوب آذربایجان نیز موجبات ناکامی
مسیحیان مهاجر را در رسیدن به اهدافشان فراهم آورد .پس از رفتن روسها تنها
کمکهای مالی میسیونها و کنسولهای آمریکا و روسیه و اندک حمایت انگلیسیها از
مرزهای جنوبی برای مسیحیان باقی ماند (رایت ،ص )169؛ البته همین حمایتها نیز
هم زمان با ورود سپاه عثمانی به آذربایجان به تدریج از میان رفت؛ چرا که میسیونها و
کنسولهای یاد شده با ورود دشمن ناچار شدند محل خدمت خود را ترک کنند.
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ورود سپاه مجهز عثمانی در خرداد 1297هـ.ش1337 /هـ.ق به آذربایجان و تسلط
مجدد آنان بر این ایالت ،پایانی بر حوادث و درگیریهای مذهبی شهرهای ارومیه،
سلماس و نواحی اطراف آن بود .یکی از آبشخورهای اصلی این اختالفات مذهبی
تصمیمهای سیاستمداران دولتهای درگیر در جنگ اول بود .سپاه عثمانی پس از
رسیدن به خوی و تسلط بر این شهر ،روانۀ تصرف سلماس شد که در دست مسیحیان
بود .آقاپتروس فرماندۀ سپاه مسیحیان پس از چند روز مقابله نتوانست کاری از پیش
ببرد و به ارومیه عقب نشینی کرد .در این میان سپاهی از ارامنه به فرماندهی آندرانیک
که در جبهۀ قفقاز همراه با روسها میجنگید ،به سوی خوی حرکت کرد ،اما با مقاومت
سرسختانۀ مردم خوی روبهرو شد و سرانجام با آمدن نیروهای عثمانی و دادن تلفات
ناچار به بازگشت شد (کسروی ،ج ،2صص 757-755؛ ریاحی ،ص .)480پیشروی عثمانیها به
سوی ارومیه موجب شد مسیحیان این شهر برای ترک آن آماده شوند (سایکس ،ص.)757
با ورود نیروهای عثمانی در اوایل مرداد 1297هـ.ش1337 /هـ.ق به ارومیه ،بیشتر
مسیحیانی که محل زندگی خود را رها نکرده بودند ،کشته شدند .در میان این
کشته شدگان مسیو سنتاک ،نمایندۀ پاپ در ارومیه ،هم بود که هنگام تسلط مسیحیان
بر منطقه از مسلمانان حمایت میکرد .با وجود تالش سران مسلمان شهر برای
جلوگیری از اعدام مسیو سنتاک ،سران عثمانی با اعدام وی توسط کُردها موافقت کردند
(کسروی ،ج ،2صص  ،)761-755اما مسیحیان مهاجر تصمیم داشتند خود را به محل
استقرار نیروهای انگلیسی در نزدیکیهای قزوین برسانند .دکتر شت آمریکایی در حوالی
صائین قلعه فوت کرد (الدر ،ص .)80انگلیسیها مهاجرانی را که موفق شده بودند خود را
به قزوین برسانند ،به همدان کوچ دادند و از آنجا آنها را به عراق روانه ساختند که تحت
اختیار نیروهای انگلیسی بود (رایت ،ص  .)169به هر حال ،ورود نیروهای عثمانی در
خرداد 1297هـ.ش1337 /هـ.ق ،به جنگهای مذهبی و داخلی آذربایجان که از ابتدای
اسفند 1296هـ.ش1337 /هـ.ق آغاز شده بود ،پایان داد (کسروی ،ج ،2ص .)751
 .6نتیجه
سیر تحوالت حاصل از کشمکش قدرتهای بزرگ در جنگ جهانی اول ،دامنۀ مداخالت
آنان را در ایاالت مختلف ایران ،بهویژه آذربایجان گسترش داد .یکی از چالشهای حضور
روسیه و همپیمانانش از یک سو و عثمانی و متحدانش از جانب دیگر ،ایجاد اختالفات
قومی و مذهبی در آذربایجان بود .هر کدام از طرفینِ درگیر در جنگ ،در ادامۀ

 / 150پژوهشهای علوم تاریخی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1394

سیاستهای توسعهطلبانۀ خود ،با بهرهبرداری از تفاوتها و تنوعات موجود در میان اقوام
و گروه های مذهبی ساکن در آذربایجان مانند آسوریان ،ارامنه ،کردها و سایر مسلمانان،
در پی آن بودند که مسیر تحوالت را برای دستیابی به کامیابی خود تغییر دهند.
اندیشۀ استقاللخواهی ،اقدامی تجزیهخواهانه بود که طراح آن نیروهای متفقین و
مجریان آن هیئتها و میسیونهای مسیحی و مهاجران مسیحی آسوری و ارمنی ساکن
عثمانی بودند .جانبداری اقوام مسیحی ساکن عثمانی از روسیه و متحدانش در جنگ
جهانی اول و تشدید اختالفات مذهبی ،قومی و زبانی در عثمانی ،بهویژه پس از
قدرتیابی حزب ترکان جوان ،تقابل این دو گروه جمعیتی را اجتنابناپذیر میکرد؛ در
نتیجه در پی اقدامات پیشگیرانه و سرکوبگرانۀ ترکان جوان ،جابهجایی جمعیتهای
مسیحی ساکن عثمانی که از نظر تعداد و پیروان مذهبی در اقلیت بودند ،به سوی ایران
و نواحی قفقازیه صورت پذیرفت .روسها و دیگر کشورهای متفق از این مهاجرت و
تغییر مکان جغرافیایی استقبال کردند؛ زیرا میتوانستند از این پشتوانۀ جمعیتیِ
همکیش در جهت تحقق اهداف سیاسیـ نظامی خود بهرهبرداری کنند .همزمانی و تقارن
مکانی عوامل بعید و قریب ذکر شده ،سرانجام به عملی شدن اندیشۀ استقاللخواهی در
اسفند 1296هـ.ش1337 /هـ.ق منجر شد ،اما در نهایت ،به سبب عدم تداوم حیات برخی
عناصر دخیل و نیز به دلیل وجود برخی موانع محلی ،این طرح با شکست مواجه شد.
پینوشت
1ـ مار ،واژه ای سریانی به معنای پروردگار و شیمون نیز همان شمعون ،نام یکی از یاران حضرت
مسیح (ع) است (کسروی ،ج ،2صص  .)620-619مار همچنین به معنای بزرگ و لرد به کار میرفته
است (کرزن ،ج ،1ص .)685
2ـ جیلوها برای بازپسگیری سرزمینهای خود میکوشیدند .سرپرسی سایکس در این باره و از
زبان آنان مینویسد« :ما روی کوهها با غیظ و خشم برای جنگ جلو میرویم .دلهای ما همه آرزوی
دیدار دشت های حاصلخیز موصل را در جلو دارد .شهر زیبای نینوا پسران خود را میطلبد .ما برای
پیکار به نام توانای مارشیمون پیش میرویم» (سایکس ،ص .)672
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دهقان ،علی ،سرزمین زردشت (اوضاع طبیعی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و تاریخی
رضاییه) ،ابن سینا ،تهران.1348 ،
دیگار ،ژان پی یر و دیگران ،ایران در قرن بیستم (بررسی اوضاع سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی ایران در یکصد سال اخیر) .ترجمۀ هوشنگ مهدوی ،البرز ،تهران.1378 ،
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سازمان اسناد ملی ایران ،اعالن بیطرفی ایران در جنگ جهانی اول ،سند به شناسۀ بازیابی
 ،12/1/14727شناسۀ سند1293 ،293/6138 :هـ.ش ،محل در آرشیو1 :ب آ 1ق  ،826آرشیو سازمان
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 ،دستور حفظ بیطرفی در جنگ جهانی اول و عدم مداخلۀ عشایر در
جنگ ساوجبالغ ،سند به شناسۀ بازیابی  ،12/1/3581شناسۀ سند ،290/3581 :محل در آرشیو 1 :آ
پ5و1332 ،785ه.ق ،آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.
 ،قتل تعدادی ارمنی توسط سیمیتقو ،سند به شناسۀ بازیابی ،12/1/1382
شناسۀ سند1299 ،290 /1382 :هـ.ش ،آرشیو سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران.
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران ،ورود شجاعالدوله به آذربایجان و دعوت از
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 12/1/11531ایران ،شناسۀ سند ،293/2942 :محل در آرشیو1 :ب آ 2ع 1332 ،307هـ.ق.
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