هولوكاست جيلولوق 1در ايران و نقش انگلستان در آن
يا تالش انگلستان براي تشكيل جمهوري ارمنستان در
خاك ايران


اصغر حيدري ،كارشناس ارشد ايرانشناسي

شعلههاي جنگ اول جهاني در ايران
جنگ اول جهاني در ماه ژوئيه 1293/1914شمسي ميان كشورهاي روسيه ،فرانسه و انگليس
تحت عنوان دول متفق و كشورهاي اتريش ،آلمان ،ايتاليا ،ژاپن و عثماني تحت عنوان دول محور،
جه��ان را درگير جنگي بزرگ و خانمانس��وز كرد كه اي��ران آن روزگار را هم به خاطر موقعيت
ژئوپولتيكي دور از معركه نگذاش��ت .جنگ در نوامبر  1298/1918شمس��ي پايان يافت و چهار
امپراتوري اتريش  /مجارس��تان ،آلمان ،عثماني و روس��يه تزاري در نتيجه جنگ منقرض شدند.
تلفات انساني جنگ براي آلمان يك ميليون و هفتصد هزار نفر ،فرانسه يك ميليون و سيصدهزار
نفر ،انگلستان  740هزار نفر ،ايتاليا  460هزار نفر ،صرب  300هزار نفر و بلژيك  44هزار نفر بود.
در مجموع  8ميليون نفر از مردم اروپا در ميدانهاي جنگ كشته شدند 2.تلفات ملتهاي مسلمان
چون عثماني و ايران نيز سنگين بوده است .تلفان انساني ايران در جنگ و قحطي وحشتناك ناشي
از آن را حدود  8تا  10ميليون نفر يعني نزديك به  40درصد جمعيت ايران برآورد كردهاند3.
جنگ اول جهاني تقريب ًا هشت روز پس از تاجگذاري احمدشاه قاجار آغاز شد و ميرزاحسن
مس��توفيالممالك صدراعظم ،بيطرف��ي ايران را در جنگ به دولته��اي درگير اعالم نمود .اما
بيطرفي ايران از طرف كش��ورهاي درگير رعايت نش��د و نيروهاي عثماني در مقابل روسها كه
آذربايجان را اشغال كرده بودند شمال غرب ايران را تصرف نمودند .جنوب كشور نيز به اشغال
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انگليسيها درآمد .در اين ميان اوضاع آذربايجان وخيمتر بود چون اين قسمت مهم از كشورمان
به محل جنگ و گريز نيروهاي نظامي روس��يه و عثماني عليه همديگر تبديل ش��ده و شهرهاي
بزرگ و كوچك آن چند بار دست به دست گشته بود .در شهر اروميه و اطراف آن تعداد زيادي
مسيحي زندگي ميكردند كه قبل از جنگ با هموطنان مسلمان خود مشكل نداشتند .شروع جنگ
و پيشرفت آن به طرف ايران و به ويژه آذربايجان عنصر جديدي وارد اين منطقه نمود كه با خود
خشونت ،غارت و كشتار آوردند .توضيح اينكه در بخشي از خاك عثماني چون سنجاق ،گياور
و واليت وان (درياچه وان) گروهي از مسيحيان نستوري ميزيستند كه به دليل اختالف مذهبي
همواره با حكومت عثماني مشكل داشتند .محل سكونت آنها كوهستاني و همساية كردها بودند.
الزم است براي فهم كامل مطلب اين نستوريها را بهتر بشناسيم.
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نستوريها چه كساني بودند
نس��توريها پيروان نستوريوس اسقف قس��طنطنيه متولد  380ميالدي و متوفاي در ليبي به
س��ال  440ميالدي بودند .او اعتقاد داش��ت ،عيسي مسيح انساني از مادر زاده شده و داراي دو
شخصيت و دو طبيعت بود :يكي انساني و ديگر رباني .اين عقايد از طرف اسقفهاي ديگر كه
معتقد به وحدت اين دو طبيعت بودند بدعت شناخته شد و منجر به تبعيد نستوريوس به مصر
و ليبي گرديد .ايرانياني كه در الرها 4علم الهي ميخواندند عقايد نستوريوس را پذيرفتند و لذا از
آنجا و قلمرو حكومت روميان رانده شدند .آنان به نصيبين 5و داخل خاك ايران پناه آوردند و
با حمايت پيروز پادشاه ساساني ( 459-484ميالدي) كليساهاي خود را در مناطق مختف ايران
برپا كردند و بدين گونه مذهب نس��توري در ايران رواج يافت .دانشگاه پزشكي جندي شاپور
نيز توسط اين پناهندگان نستور بنيان گذارده شد6.
تحقيقات ميداني لرد كرزن دربارة نستوريها
لرد كرزن كه در زمان حكومت ناصرالدينش��اه قاج��ار ،وزير خارجه انگليس بود و مدتي
قبل از آن ،نقاط مختلف ايران و از جمله آذربايجان را ديده بود ،در مورد وضع ،تعداد و نحوة
سكونت نستوريها در ايران در كتاب معروفش «ايران و قضية ايران» مينويسد:

در اواخر قرن چهاردهم ميالدي تاخت و تاز عالمگير تيمور [گوركاني] شامل حال نستوريها

نيز ش��د و دستههاي پراكنده آنها در فقر و فالكت به كوهستانهاي بينالنهرين پناهنده شدند
و همين كه از حدّ ت خطر بكاس��ت از يك ط��رف به جلگههاي موصل و از طرف ديگر به
اراضي حوزه اروميه روي آوردند ...در اين زمان كشيش نستوريهاي شرقي كه در مرز ايران
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و تركيه [عثماني] ميزيسته خود را مستقل اعالم و فرقة امامت مارشيمون را تأسيس كرد و
همين عنوان را جانش��ينان او نيز اختيار كردهاند و از آن پس در خاندان واحدي باقي مانده
است .در ابتداي قرن بعد دستهاي از نستوريان موصل به جانب رم توجه نمودند و پاپ هم
گرايش ايش��ان را پذيرفت و اسقف آنها را ماريوسف  -مار به معني بزرگ /لُرد  -لقب داد

و مقر او در دياربكر و مقر روحانياش بابل بود .در سال  1778تمام موصل يا شاخة غربي
نس��توريان از وي پيروي ميكردند .بنابراين در آن تاريخ يعني يك قرن پيش اين س��ازمان
روحاني به دو قسمت مشخص تقسيم شد :نستوريان شرقي يا اصلي به رهبري مارشيمون و

نستوريان غربي يا كلداني تابع رم.

7

لرد كرزن سپس به اوضاع نستوريان در زمان خودش پرداخته ،چنين ميگويد:

در سازمان روحاني نستوريان شرقي هشت كشيش وجود دارد كه دو تن از ايشان به اسامي
مارگوري يل و مارجونان به دستگاه روحاني قسمت ايران تعلق دارند .مارشيمون از ديرباز

در قصبة كوهستاني كوشانيس نزديك بوالمرك در خاك عثماني در حدود رودخانة معروف
زاب اقامت دارد .وي اسم ًا اداره روحاني و امور موقت حكومت پيروان خود را بر عهده دارد
و امرا يا فرمانداران هر ناحيه را تعيين ميكند و رئيس مذهبي كشيشها [با عنوان] «ابوناس»

هستند كه سردستههاي روحاني دهات و طايفههاي متعدد ميباشند .مارشيمون فعلي همواره
از خاندان واحدي انتخاب ميشود و چند تن از افراد ذكور خانواده كه از تاريخ زادن [تولد]
از خوردن گوشت امتناع و از ازدواج ابا نمودهاند در مكتب نامزدان جانشيني آمادهاند .وقتي

يكي از ايشان انتخاب ميشود بقيه مجازند كه به تمتع از لذاتي كه تا آن لحظه محروم بودند
بپردازند .كسي كه فع ً
ال نامزد مقام اسقفي است عموزادة مارشيمون و جواني است به نام مار
اوراهام .در اين اواخر از هنگامي كه اين اياالت به پاشاليك [حكمراننشين  /پاشانشين] مبدل

و از طرف بابعالي [حكومت امپراتوري عثماني در اس��تانبول] جدا اداره ش��ده است قدرت

مارش��يمون به طرز محسوسي تقليل يافته است .امرا يا سركردههاي قصبات ديگر نسبت به
او اطاعت مطلق ندارند و اقتدار او در ميان ايالت كوهس��تاني به درجه صفر رس��يده است.

مارش��يمون كنوني به واسطه بيلياقتي و اهمال و حتي به داليل مذموم اخالقي كار خود را
خرابتر كرده و فع ً
ال وضعش به كلي مختل و تباه است ،چون از طرفي جيرهخوار بابعالي
است و از سوي ديگر با كليساي انگلستان مكاتبه و همكاري دارد .به عالوه ميگويند نسبت

به روس��ها هم اظهار عالقه ميكند .نام او روي  Reuilاس��ت و روي ش��يمون امضا ميكند.
كليس��اهاي نستوريان غالب ًا بناهاي ساده و بيتكلفي است .در ورودي آنها كه ميگويند از
لحاظ تعظيم نيز هست ولي در واقع براي جلوگيري از دخول احشام است اغلب سوراخي
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بر ديوار اس��ت كه ارتفاع آن بيش از س��ه پا نيس��ت و از كف زمين به وسيله نردبان داخل

ميش��وند .رعايت محض روزهاي شنبه و اعياد مسيحي در زمرة جالبترين خصايص آنها
است .عده نستوريان مسيحي ساكن ارتفاعات ايران و عثماني را بين صدهزار تا دويستهزار

نفر گفتهاند .در حال حاضر اكثريت آنها از اتباع عثمانياند .جمعيت نستوريان آذربايجان را
بنا بر آخرين گزارش��ها بالغ بر چهل هزار نفر نظر دادهاند .دكتر گرانت كه از جملة نخستين
خدمتگزاران روحاني در نزد آنها بود عقيده داش��ت كه ايش��ان از باقيماندگان قبايل دهگانه

يهود بودهاند كه خودش��ان هم اين ادعا را دارند و در آداب و دعاهاي ايشان آثار مؤيد اين
نظريه هس��ت .به نظر من مشمول اين ظن قوي ميش��وند .زبان آنها يك قسم لهجة قديمي
سوريه مخلوط با بسياري از كلمات عربي ،كردي ،تركي و فارسي است.
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لرد كرزن در پايان توضيحات خود راجع به نستوريان در مورد اخالق ،تعداد و خصوصيات
جسمي نستوريان ايران مينويسد:

تعليم و تربيت ،افراد نستوري را آرام ،تابع قانون و اهل پيشه و كار بار آورده است .ايشان
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افرادي مهربان ،متمايل به ميهماننوازي و عالقهمند به شادي و سرورند و مثل ارامنه محتاط

و حيلهگر نيس��تند .از طرف ديگر نس��توريان در بين خود جنگ و جدال دارند ،پول دوستند
و به س��ختي گرفتار طبع گدايي هس��تند .آنها نياموختهاند كه درستي و شرافت فردي قدر و

منزلتي دارد...

آخرين آمار مربوط به جمعيت نس��توريهاي آذربايجان از قرار ذيل اس��ت :ناحيه س��لماس

 700خانوار ،س��وماي و چرا  100خانوار ،ناحيه اروميه  3600خانوار ،س��ولدوز [نقده] 400
خانوار ،براندوز  100خان��وار ،ترگور  500خانوار ،مرگور  100خانوار ،جمع كل5500 :

خانوار .رسم اين بوده است كه افراد اين خانوارها را چهار يا پنج تن برآورد ميكردهاند كه

بدين ترتيب عده آنها در ايران  20000تا  25000نفر اس��ت .اما هيأتهاي مذهبي معتقدند
كه جمعيت آنها در دورة صلح و س�لام پادش��اه فعلي [ناصرالدينش��اه قاجار] ترقي كرده

و هر خانوار را تا هش��ت تن ميتوان حس��اب كرد كه با اين محاس��به عدة آنها  44000نفر

ميش��ود .نستوريهاي مقيم جلگه ،خوش بنيه ،مرداني شانهپهن و چهره باز و خوش تركيب
و غالب ًا داراي ريش قرمزند و نس��توريان كوهستاني قيافه روستايي دارند و تشخيص آنها از
كردها آسان نيست ولي اين دو دسته با هم سخت دشمني دارند .هر كدام خيمهها و احشام

ديگري را مورد حمله قرار ميدهند ولي چون كردها نيرومندترند و سالح بهتري دارند و در

رزمجويي با استعدادترند.تعدّ ي بيشتري ميكنند ... ».تعداد ارامنه در آذربايجان  4815خانوار

هستند و تمام مسيحيها در ايران از خدمات نظامي معافند ولي در ازاي هر سال سرانة پنج
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قران به دولت ماليات ميدهند كه فقط شامل افراد ذكور بالغ بر پانزده سال ميشود.
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حكم جهاد عثماني و اوضاع ارامنه
در ايام جنگ اول جهاني ،حكومت عثماني براي اينكه مس��لمانان نواحي مختلف جهان را
عليه انگليس ،فرانسه و روسيه بشوراند ،حكم جهاد عليه آنان صادر كرد و از مسلمانان چين،
افغانستان ،آفريقا ،ايران و ...خواست در جنگ عليه روسيه ،انگليس و فرانسه به ياري سربازان
عثماني به جهاد پردازند.
مسيحيان ساكن امپراتوري عثماني به دليل هممذهبي با روسها در طول جنگ اول جهاني
به نفع آنها در جنگ ش��ركت كردند و همين امر س��پاه عثماني را در برابر آنان قرار داد و منجر
به آوارگي و نابودي جمع زيادي از مس��يحيان گرديد .يحيي دولتآبادي از نمايندگان مجلس
شوراي ملي در آن روزگار كه در هنگام جنگ از راه آذربايجان و حلب به قسطنطنيه (استانبول)
رفته و در راه اوضاع فالكتبار مس��يحيان س��اكن عثماني را به چشم ديده است ،درباره وضع
آنها مينويسد:

سالها است ارامنة دولت عثماني يعني فرقة داشناكسيون بر ضد دولت عثماني اقدامات نموده

و مينمايند و هميشه دولت عثماني در جلوگيري از مفاسد آنها ساعي بوده است ...چند سال
پيش در موقع جنگ وان و اطراف آن و در حوالي آذربايجان قشون عثماني تصادف كرد با
حمالت ارامنه كه به حمايت روسها درآمده بودند و در موقع غلبة قشون روس ارامنه حامي

آنها از قتل و غارت حتي تجاوز به ناموس مسلمانان فروگذار نكردند .حكومت عثماني هم
به تالفي حركات گذش��تة آنها و براي جلوگيري نمودن از دسيس��هكاري كنوني كه بسياري

از آنها جاس��وس دشمنان ايش��ان بوده و هستند ارامنهاي را كه از آنها بدگمان بود گرفتار و
طرد و منع نمود و در مواقع مهمي مخصوص ًا در آناتولي كه جمعيت زياد داشتند آنها را از

زن و مرد و كوچك و بزرگ طرد نموده ،اموالشان را ضبط كرد .اين جمعيت در صحراهاي
اطراف شط فرات از حلب تا آنات متفرق شدند .بعضي تلف شده و بعضي با حالت بسيار

بد درخارج از آباديها در خرابهها يا در زير درختان و در ساية چادرهاي مندرس ،زندگاني

مينمايند .دختران آنها به بهاي بخس دادوستد ميشوند .اطفال آنها اغلب به گدايي براي يك

لقمه نان به عابرين زحمت ميدهند .اگر چه مس��يحيان متمول اكنون بينوايند جزاي اعمال
ناهنجار خويش اس��ت كه ميبينند و امكانات دهري اس��ت كه به آنها ميرس��د لكن ديدار
اوضاع و احوال آنها دلخراش اس��ت و تنها دلخوشي اين بدبختان اين است كه جنگ تمام

ش��ود به خانههاي خود بازگش��ت نمايند ...ارامنة آواره شده شايد زياده از دويستهزار نفر
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بوده باشند .هر جا قافلة ما ايست ميكرد مخصوص ًا در نزديك آباديها اطفال كوچك دختر
و پس��ر اين قوم اطراف ما جمع ميش��دند براي گرفتن لقمة نان و ديده ميشد كه بعضي از

آنه��ا در همان حال هجوم آوردن براي گرفتن نان غش كرده بر زمين ميافتادند و بعضي از

آنها ميمردند...
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نستوريها كه بخشي از مسيحيان ساكن عثماني بودند ،به تحريك روسها به جنگ با سربازان
عثماني پرداختند .عثمانيها هم عليه آنها به عمليات نظامي مبادرت كردند و كردهايي كه همسايه
كوهستاني نستوريها بودند نيز با تحريك عثمانيها به نستوريها حمله آوردند ،در نتيجه جمعي
از نستوريها كشته شدند .ژنرال سر پرسي سايكس از نظاميان بلندپايه انگليسي كه در زمان جنگ
اول جهاني در ايران به سر ميبرد و به دستور دولت انگليس نيروي پليس جنوب را جهت حفاظت
از منافع انگليس در منطقه تحت نفوذ آن كش��ور در ايران سازماندهي كرد و اين نيرو تا اصفهان
نيز پيش رفت ،اطالعات خوبي از درگيريهاي نظامي بين قواي روسيه و متحدان نستوريشان با
قواي عثماني در خاك آناتولي داشت .وي در مورد اين درگيريها مينويسد:
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در بهار سال  1915روسها اروميه را دوباره تصرف كرده و تا «وان» پيش رفتند .آسوريهاي
[نس��توريها] كردستان هم به آنها پيوس��تند در حالي كه سرود جنگي خود را بدين مضمون

ميخواندند:

ما روي كوهها با غيظ و خشم براي جنگ جلو ميرويم

دلهاي ما همه آرزوي ديدار دشتهاي حاصلخيز موصل را در جلو دارد

شهر زيباي نينوا پسران خود را ميطلبد

ما براي پيكار به نام تواناي مارشيمون پيش ميرويم

كردها به پش��تيباني نيروهاي ترك از موصل به آنها حمله كردند .آشوريها شجاعانه از خود
دفاع كردند ولي به طرف كوهها رانده شدند .در پاييز آنها خود را به اختيار يكي از اين دو

شق ناگزير ديدند كه يا مهاجرت كنند و يا نابود شوند .چون خود و مواشيشان در برف تلف

ميشدند شق اول را اختيار كردند .اين عشاير به عدة بيستهزار نفر وسط كردها را شكافته
به سالمت كه به طور موقت بود با فاميل و مواشي خود به نزديك اروميه رسيدند و در خاك
ايران باقي ماندند .اينها گاهي به دشمنان خود كردها حمله برده و خدمات ديگري به روسها

ميكردند .مسيحيان اروميه توسط كنسول روس مجهز [به سالح نظامي] شدند.

11

پناهنده شدن نستوريها به ايران
در طول جنگ يا ش��ورش نستوريها عليه حكومت عثماني ،آنان تلفات زيادي دادند و به
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ناچار براي حفظ جان افراد باقيانده ناگزير شدند به داخل مرزهاي ايران پناهنده شوند.
نس��توريهايي كه به ايران گريختند ،از چند قبيله به اس��امي جلو ،باز ،تخوما ،تياري و ...
تش��كيل ميشدند .رئيس عرفي هر قبيله مليك نام داشت و امور مذهبي آنها را كشيشي تحت
عنوان آبونا اداره ميكرد .حكومت عالية آنها در دست يك روحاني نستوري قرار داشت كه با
عنوان «مارشيمون» ناميده ميشد .محل زندگي آنها كوهستانهاي مرتفع منطقة وان تركيه امروز
بود .در آن هنگام ،جمعيت آنها به  30تا  50هزار نفر ميرسيد .مارشيمون با تشكيل لشكر نظامي
از مردان جنگي در صدد برآمد با دريافت كمكهاي نظامي از روسها عليه عثمانيان وارد جنگ
ش��ود اما شكس��ت خورد و در پاييز  1294/1915خورش��يدي براي حفظ جان  30تا  40هزار
نفر نس��توريهاي باقي مانده ،از كوهس��تانهاي خود به طرف سپاه روس كه در اين وقت در
اطراف اروميه مستقر بودند عقبنشيني كرد .خود مارشيمون 12،بنيامين نام داشت و جواني سي
س��اله بود ،عمامهاي بر سر و قباي كليسايي در بر و صليبي بر سينه آويخته داشت .او توانست
نستوريها را به سپاه روسيه در اروميه برساند و تحت حمايت روسها قرار گيرد .در اين زمان
نيكيتين به عنوان كنسول روسيه در اروميه امور سياسي و نظامي منطقه را در دست داشت.
با توجه به اينكه نستوريها از برابر عثمانيها و كردها گريخته و بسياري از وسايل زندگي
خود را جا گذاش��ته بودند ،در فقر ش��ديدي بس��ر ميبردند .اوضاع آنها به ويژه در زمستان به
اندازهاي وخيم بود كه آنها را در اروميه و اطراف آن مس��كن دادند و مس��لمانان به آنان ياري
رساندند .نيكيتين مجبور شد از دولت روسيه براي مساعدت به نستوريها وجهي درخواست
نمايد و براي جلوگيري از بيماريهاي واگيردار ،بيمارستاني داير كند13.
در آذربايجان به اين نستوريها جلو/جيلو ميگفتند .به احتمال نام يكي از قبايل نستوريها
كه «جلو» بود ،براي شناختن همه آنها به كار رفته است .اكثر مردان مسلح بوده و چون در فقر
كامل به سر ميبردند و جمعي از ايل و طايفه خود را در جنگ با عثمانيان و كردهاي مسلمان
از دست داده بودند ،نسبت به عموم مسلمانان احساس كينه ميكردند .دولت ايران براي اينكه
كمكي به زندگي آنها كرده باش��د و نيز آنها را از ش��رارت و غارت كه مدتي بود ش��روع كرده
بودند بازدارد ،درخواست اعانهاي منتشر ساخت و از عموم خواست كه كمكهاي خود را به
ادارة طومانيانس تهران بفرستند تا به اروميه ،خوي و سلماس فرستاده شود14.
پ��در دبليو .ايِ .ش��د رئيس كميته امداد ارمنيان و آس��وريان ارومي��ه در گزارش مورخه 3
ژانويه  1918در مورد اوضاع اروميه اعالم ميكند ،در ش��هرهاي اروميه ،سلماس و خوي بيش
از  25000پناهنده مس��يحي از عثماني وجود دارند كه بيش��تر از راه كمكهاي خيريه زندگي
ميكنند 15.نيكيتين كنسول روسيه با اشاره به خلق و خوي نستوريهاي مهاجر از عثماني ،آنها
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را كوهستانيهاي وحشي ناميده است!

16

اوضاع اروميه هنگام ورود نستوريها و جلوها
همانگونه كه ذكر شد ،در اروميه و برخي شهرهاي اطراف آن ،مسيحيان ايراني از ديرباز
س��اكن بوده و بدون مشكل با هموطنان مسلمان خود زندگي ميكردند .اما تعصبات مذهبي
به نفع روسها و به ويژه ورود نستوريها با روحية پرخاشگري و خشونتطلبي ،حساسيت
و عصبي��ت قوم��ي و مذهبي را برانگيخت و جمع زيادي از مس��يحيان ايران��ي نيز عقايد و
اهداف جلوها را پذيرفتند و با آنان هماهنگ ش��دند .در اين زمان امور مس��يحيان اروميه و
اطراف توس��ط ميس��يونرهاي مذهبي آمريكايي ،فرانسوي و روسي كه مدتي قبل وارد منطقه
ش��ده بودند رسيدگي و هدايت ميشد .حتي كشيشي به نام سنتاك به عنوان نماينده پاپ در
اروميه حضور داش��ت .نيكيتين كه از نزديك با اين ميس��يونها و كشيشان آشنايي داشت ،در
مورد آنها مينويسد:
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بايد اقرار كنم كه در اينجا كشيش��ان برخ�لاف وظيفه رفتار ميكردند و در عمليات خالف
وجدان و عدالت حمايت قونسول را نيز تقاضا ميكردند و از افراد تحتالحمايه خود افواج

نظامي تش��كيل ميدادند .من تصديق دارم كه اين كشيش��ان پيوسته در اين صدد بودند كه
خندق بس��يار عميقي در ميان مس��لمان و مسيحي حفر كنند و براي مسيحيان امتيازاتي قائل
ش��وند ...اين كشيشان عقيده دارند كه در مشاجراتها هميش��ه بايد از مسيحيان طرفداري

كرد.

17

حاكم اين زمان اروميه ش��خصي با عنوان اعتمادالدوله بود كه نزديكي بس��ياري به روسها
داشت و دستورات آنها را به مورد اجرا ميگذاشت؛ طوري كه نيكيتين بسيار از او تعريف كرده،
مينويس��د« :اعتمادالدوله در موقع حكومت در اروميه از طرف دولت روس��يه به افتخاراتي كه
حق ًا لياقت آنان را داشت نائل گشت 18».اما كسروي كه اخبار كتاب را در مورد اوضاع اروميه و
اطراف آن از كساني كه شاهد اوضاع بودند و نيز از اشخاصي كه مشاهدات خود را به صورت
كتبي نوشتهاند گرفته است ،چهرة زشتي از اعتمادالدوله ارائه و او را سختگير ،بدرفتار ،خونريز
و گوش به فرمان روسها شناسانده است19.
نقش انگليس و روسيه در تشكيالت نظامي نستوريها و جلوها
روسيه در دوران جنگ به داليل مذهبي و سياسي خود را حقدار ميدانست كه از مسيحيان
عثماني و ايران حمايت كند .لذا در اكتبر  1917هيأتي از مسيحيان آذربايجان  -مركز نظامي
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روس��يه در قفقاز  -رفت و از مقامهاي بلندپاية نظامي و سياس��ي روسيه خواست از آنها در
جهت ايجاد لش��كري نظامي در اروميه حمايت و س�لاحهاي موردنياز را تحويل دهند .پس
از بازگش��ت هيأت ،ژنرال لبدينسكي فرمانده قشون قفقاز در تلگرافي به نيكيتين اطالع داد،
تصميم گرفته شده در اروميه قشون مسيحي تشكيل گردد .او افزوده بود« :نمايندگان نظامي
متفقين [يعني انگليس و فرانسه] نيز با اين تصميم موافق هستند ».بالفاصله افسران فرانسوي
ش��روع به تشكيل دس��تههاي نظامي كردند .مارك موراي رئيس كميس��يون مالي بريتانيا كه
در همدان اقامت داش��ت ،ب��ه ژنرال كارپو در اروميه تلگرافي اطالع داد« :به محض ش��روع
تش��كيالت نظامي مس��يحي و با ارزيابي ارزش نظامي آن وجوه الزم فرس��تاده خواهد شد».
به عالوه قرار ش��د  250نفر افس��ر روس به اروميه فرس��تاده شوند تا لشكر مسيحي را ايجاد
كنند .روس��يه در ارسال پول و س�لاح نيز ياري كرد .نيكيتين بعد از ذكر اين مقدمات اضافه
ميكند:

تش��كيل قشون مس��يحي به اش��كاالت زيادي برخورد .او ً
ال كادرها كافي نبود .ابدا ً امكان
نداش��ت كه شش هزار نستوري خشن كوهستاني را كه با هيچگونه نظمي آشنا نبودند در
حوزه تش��كيالت وارد و آنها را اداره نمود .اما ارمنيها كه از حيث عده قليل بودند نس��بت ًا
افس��ران اليقي داش��تند و نمايش آنها بهتر از نس��توريها بود .ثاني ًا ذخاير و مهمات جنگي

ضرورت داشت كه بايد از واحدهاي روسي كه در شرف عزيمت بودند 20گرفت ...تفليس،

تهران را از جريان تش��كيالت نظامي به كلي بياطالع گذارده بود .جاي تعجب نيست كه
چرا با وجود اينكه مارشيمون نامهاي به وليعهد [محمدحسنميرزا حاكم آذربايجان كه در
تبريز س��اكن بود] نوش��ته و توضيحات اصالحخواهانهاي داده بود حكومت آذربايجان از

تش��كيل قشون مسيحي نگران و سوءظن حاصل كرده بود .تشكيل چنين واحدهاي نظامي
در نظر زمامداران ايران قانوني نبود بلكه بر عكس به منزلة تهديدي نس��بت به مس��لمانان

به نظر ميآمد.
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با كمكهاي نظامي روسيه ،فرانسه و انگليس لشكر مسيحي كه اكثر اعضاي آن را جلوهاي
خش��ن و عقدهدار تشكيل ميدادند سامان يافت .كسروي در مورد تعداد نفرات و توان نظامي
لشكر مذكور مينويسد:

نزديك به  12هزار خانواده جلوها بودن كه با مارشيمون از خاك عثماني آمدند .نزديك به
 20هزار خانوار ارمنيان و آس��وريان خود ارومي و سلماس و سلدوز (نقده) و آن پيرامونها
بودند كه به آنان پيوستند .پنج يا شش هزار تن ارمني از ايروان و وان و نخجوان گريخته و

به اينان پيوسته بودند .همه با هم يكي شده و براي آرزوهايي ميكوشيدند .از اينان  20هزار
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تن سپاهيان ورزيده بودند و  800تن سركردگان روسي به روسستان نرفته و با اينان مانده و

به همدستي  72تن سركردگان فرانسهاي آنان را راه ميبردند .افزارهايشان  25توپ و 100

شصتتير (تيربار ،مسلسل) بود .نيكيتين كنسول روس ،وشت[ويس] كنسول آمريكا و گوژل
رئيس بيمارستان فرانسهاي رشتة سياست و راهنمايي را در دست ميداشتند.

22

وعدة انگلستان و روسيه به استقالل مسيحيان
در اين زمان روسها و انگليس��يها براي جذب مس��يحيان س��اكن امپراتوري عثماني و
كش��اندن آنان به جنگ داخلي با عثمانيان وعدة استقالل و ايجاد كشور ارمنستان بزرگ پس
از پايان جنگ را به آنها داده بودند .اين امر در برخي مطبوعات نوش��ته ش��ده و ش��هرت
يافته بود .يحيي دولتآبادي در خاطرات خود به وعدة تش��كيل كشور ارمنستان اشاره كرده،
مينويسد:

در ابتداي جنگ عمومي [جنگ اول جهاني] ارامنه در مملكت عثماني قابل مالحظه بودند و
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با وجود تهور شديد و پول و اسلحه كه داشتند و با دشمني تركان [عثماني] با آنها ممكن بود
اس��باب دست دشمنان آنها بشوند خصوص ًا كه قراردادي هم مابين رؤساي ارامنه و دولتين
روس و انگليس بس��ته ش��ده بود كه در ضمن به آنها وعده داده بودند بعد از جنگ مقاصد
ديرينه آنها را برآورند يعني به آنها اس��تقالل بدهند چنان كه از تبليغات رسمي رؤساي آنها

به عموم ارامنه كه در بعضي جرايد نشر شده معلوم ميشود.

23

تالش مارشيمون جهت ايجاد ارمنستان در خاك ايران
مارش��يمون نيز به عنوان رهبر مذهبي  -نظامي نس��توريها در تالش براي تش��كيل كشور
ارمنس��تان ،حداقل در خاك ايران و محدودة آذربايجان غربي و ش��رقي بود .البته آش��وريان24
و ارامنه نيز از اين تالش مارش��يمون پش��تيباني ميكردند و تش��كيل كش��ور ارمنستان آرزوي
همگاني و ملي مس��يحيان شده بود .سيداحمد كس��روي در كتاب معروف خود «تاريخ هجده
ساله آذربايجان» نيز چند بار به قصد آنان براي ايجاد كشور ارمنستان اشاره كرده است 25.شايد
اش��خاصي صحت اين امر و نوشتههاي كسروي را نپذيرند ،اما بهترين دليل تاريخي و سياسي
بر واقع بودن اين امر نوشتههاي نيكيتين كنسول روس در اروميه است كه طي ارتباطات نظامي
و سياسي با سردمداران روس و شخص بنيامين مارشيمون  -اين دو با هم عكس نيز گرفتهاند!
 از محرمانهترين امور و نقشهها آگاه بود .وي حتي از سفر مارشيمون به تفليس و مالقات باتزار نيكال 26با درخواس��ت تشكيل كشور ارمنستان در خاك ايران خبر داشت .به اين جمالت
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بنيامين مارشيمون

از نوشتة نيكيتين توجه فرماييد:

نستوريها كه با كردها و تركها [عثمانيها] جنگيده بودند اگر رسم ًا از طرف ما دعوت به جنگ
با تركها نش��ده اق ً
ال از طرف فرماندهي نظامي ما تش��ويق و تحريك ش��ده بودند و متحدين
شكست خوردة ما محسوب ميگرديدند و حق داشتند كه به قشون ما ملحق شوند .از طرفي

هم مس��لم بود كه روس��يه در جنگ با عثماني مقاصد خود را كه از آن جمله اس��تخالص
ارمنس��تان بود تعقيب ميكند و به ضرورت بايد در مقدرات قبايل آس��وري مخصوص ًا آن
قسمتي كه جمعيت واليت وان را تشكيل ميدهد دخالت داشته باشد .از طرفي هم مسلم بود

كه مارشيمون به تفليس رفته و با گران دوك نيكال راجع به آزادي و استقالل قبايل آسوري

مذاكراتي كرده و در نتيجه با آسايش خيال مراجعت كرده است .عالوه بر نستوريهاي عثماني
كه انتظار داش��تند بعد از جنگ آزاد و مس��تقل گردند آن عده هم كه تبعة ايران و در اروميه

مسكن داشتند صرفنظر از اختالف مذهبي از همان نژاد بودند و اينها نيز كه چند هزار نفر
بودند اميدواري داشتند كه بعد از جنگ تغييراتي در اوضاعشان روي دهد و از تخت تسلط

دول مسلمان بيرون روند .عده اي از آنها كه در طي دو نسل در تحت نفوذ و تربيت ميسيونها
بودند كش��يش و آموزگار و دكتر ش��ده و از حيث فهم و شعور بر ديگران برتري داشتند و

مايل بودند كه در اين نهضت بيداري ملي قائد و پيشواي ملت آسوري شده و در تحت سپر

[حمايت] روسيه آرزوهاي خود را به مرحل ة عمل درآورند.
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تهاجم خونين نستوريها و جلوها به مردم اروميه
در اين ميان مس��لمانان اروميه ،خوي و س��لماس در فكر رفع قحط��ي ،تهية آذوقه زندگي
و س��رماي شديد هوا بودند و حساسيتي به مس��لح شدن جلوها نشان نميدادند .حاكم اروميه
اعتمادالدوله نيز با صالحديد روسها قدم برميداش��ت .وقتي مسيحيان به اندازه كافي خود را
براي شورش و تصرف اروميه آماده ديدند ،در اواخر بهمن ماه  1296هجري خورشيدي (فوريه
 )1917چند مسلمان را كشتند .از روز سوم اسفند حملة وسيع مسيحيان به شهر شروع شد و در
تهاجم به محلههاي مسلماننشين از توپ نيز استفاده كردند .به نوشته كسروي در اين تهاجم كه
با غارت توأم بود ،نزديك به ده هزار نفر از مردم بيگناه ،زن و بچه كشته شدند 28.البته جمعي
از مردم اروميه كه مسلح بودند به دفاع برخاستند اما مسيحيان آمادهتر بودند و تلفات سنگيني
به مسلمانان وارد آوردند .نيكيتين كه از نزديك شاهد حملة جلوها به مسلمانان و قتل و غارت
وحشتناك آنان بوده است ،در حمايت آشكار از مسيحيان مينويسد:

در نهم فوريه نميدانم محركي داش��ت يا نه در ميان مس��لمان و مسيحي جنگ شديدي در

كوچههاي اروميه بروز كرد كه پس از س��ه ش��بانه روز به نفع مسيحيان خاتمه يافت .دنبال ة
اين جنگ بس��يار تأثرآور بود زيرا كه س��بعيت [وحش��يگري] ضعيف در هنگامي كه غالب

ميگردد حدي ندارد .در اين موقع اشخاص خيرخواهي از طايفة آسوريها براي قطع قتل و
غارت از من درخواست كردند كه ديكتاتور شوم 29.اين تكليف عجيب مضحكي بود كه به

يك كنسول خارجي ميكردند .به عالوه براي برقراري انتظامات قوه منظمي وجود نداشت،
خالصه دنبالة اين جنگ و قتل و غارت ادامه داشت.
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آنچه نيكيتين از قتل و غارت مسلمانان توسط جلوها و مسيحيان مسلح در خاطرات خود
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نوشته ،همين بود كه ذكر شد .اما واقعيت اين است كه اين قتل و غارتها چند ماه ادامه داشت
و افرادي چون نيكيتين آن را ميديدند و دم فرو ميبستند؛ سهل است كه به آن راضي نيز بودند
چون خود روسها جلوها و مسيحيان را تا دندان مسلح كرده بودند .عجيب اينكه نيكيتين در
توصيف شرايط جغرافيايي و آثار باستاني نقاطي كه ديده به طور مفصل قلمفرسايي كرده است
اما در مورد قتل و غارت مس��لمانان آن هم به مدت چند ماه فقط به ذكر چند جمله بس��نده
ميكند؛ گويي جان دهها هزار مس��لمان بيگناه كه اكثر آنها زن و بچه بودند -و اكنون تصاوير
بخشي از اين كشتارهاي دهشتناك در موزة اروميه موجود است  -به اندازة فالن چمن و بهمان
كوه و مجسمه ارزش نداشته است!
در پايان درگيريها قرار شد هيأتي  24نفره  12 -نفر از مسلمانان و  12نفر از مسيحيان -
تشكيل شود و با مذاكره ،درگيريها را پايان دهند .مسيحيان اولتيماتوم دادند كه هر قدر اسلحه
در دس��ت مس��لمانان است بايد به هيأت تحويل داده ش��ود .لذا حكمران شهر و رئيس پليس
مشغول جمعآوري سالحها شدند .اما بسياري از ساكنان شهر از دادن سالحهايشان خودداري
كردند .وحش��يگريهاي جلوها به روس��تاهاي اطراف اروميه نيز كشيده شد و جمعي از مردم
بيگناه توسط آنان به قتل رسيدند.
مذاكرة مارشيمون با سيميتقو و كشته شدنش
مارش��يمون براي جذب كردها و اس��تفاده از نيروي سوارهنظام آنها جهت رسيدن به اهدافش،
درصدد برآمد با اسماعيل آقا رئيس ايل كردي شكاك 31متحد شود .جلوها فاقد سوارهنظام بودند.
اسماعيلآقا شكاك يا همان سيميتقو (سيمقو) به دعوت مارشيمون در  25اسفند  1296در
محل كهنهشهر به ديدن مارشيمون رفت .در اين ديدار مارشيمون به سيميتقو گفت:

ما سپاه بسيج كردهايم ولي سوار نميداريم ،اگر شما با ما باشيد چون سوار بسيار ميداريد
رويم بر سر تبريز و آنجا را هم بگيريم.

32

گويا در مس��ئله اتحاد نستوريها (و جلوها) با كردهاي طايفه شكاك كه نيروي نظامي قابل
توجهي داشتند ،نظر مثبت مقامهاي نظامي متفقين يعني روسيه ،انگلستان و فرانسه جهت هماهنگي
تمام نيروهاي حاضر در منطقه با هدف مقابله با قواي آلمان و عثماني دخيل بوده است33.
در مورد علت قتل مارشيمون و همراهانش به دست افراد سيميتقو با اينكه در منابع توضيحي
داده نشده است اما چند احتمال را ميتوان در نظر آورد:
 .1اختالف مذهبي دو طرف و سابقة دشمني كردها و نستوريها با يكديگر.
 .2تأثير جهاديه منتشر شده از سوي عثماني
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 .3حذف رقيبي قدرتمند از صحنه .بعد از كشته شدن مارشيمون ،تا زماني كه سيميتقو توسط
قواي نظامي دولت مركزي ايران سركوب نشد ،وي يكي از مردان قدرتمند در عرصة سياسي
و نظامي منطقه بود.
 .4سفارش يا دستور مستقيم حكومت عثماني به سيميتقو جهت نابودي مارشيمون .با توجه
به اينكه مدتي قبل مارش��يمون در جنگ عليه نيروهاي دولت عثماني ش��ركت كرده تلفاتي
به آنان وارد س��اخت و به دليل نداش��تن قدرت پايداري به ايران گريخت ،...دولت عثماني
به متحد خود س��يميتقو دستور نابودي مارش��يمون و يارانش را داد .سيميتقو نيز از خامي يا
حسننظر شيمون سوءاستفاده كرده فرمان را اجرا نمود.
در زمينه اتحاد نزديك عثماني و س��يميتقو و ارس��ال كمكه��اي مالي و نظامي از طرف
عثماني به سيميتقو اسناد گويايي در دست است كه احتمال كشته شدن مارشيمون به دستور
دول��ت عثماني را تقويت ميكند .مرتضيقلي اقبالالس��لطنه در نام��ه مورخ  19صفر 1338
به حس��ن وثوقالدوله رئيسالوزراي وقت ،ضمن اعالم خطر نس��بت به نقش انگليسها در
تحريك ارامنه ،از كمك نظامي عثمانيها به سيميتقو خبر داده ،مينويسد:

اس��ماعيلآقا قوا فراهم آورده هم قوه عشاير دارد ،اروميه ،سلماس بلكه نصف خوي هم با
او تمكين كرده مطيع بوده از عثماني هم قوه به اسماعيلآقا ميدهند .حاليه  500نفر عساكر

عثماني با دو عراده توپ نزد اوست...
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مهديقليخ��ان هدايت حاكم آذربايجان نيز در تلگ��راف  27حوت  1299به رئيسالوزرا از
ارسال سالح توسط دولت عثماني به سيميتقو خبر داده است .جالب است كه وي در تلگراف
خود بهانة دريافت سالح توسط اسماعيلآقا را خطر و دشمني آشوريها و انگليسيها با او ذكر
ميكند .در تلگراف مذكور چنين آمده است:

از قرار اطالعي كه ما حاصل كردهايم عثمانيها مقداري فشنگ و صدوپنجاه تير توپ اخيراً
با همه مذاكرات صلح از براي اسمعيل آقا فرستادهاند .حاال به دزدي است يا با اطالع رؤسا،

اي حال الزم است با اسالمبول مذاكره فرمايند كه اين چه حمايتي است كه
نميدانم .علي ّ
از يك نفر دزد شرير ميكنند ،توپ و متراليوز [نوعي تفنگ] به او ميدهند كه با رعيت ايراني
طرف شود و اسباب زحمت دولت را فراهم بياورند .اگر بهانة آشوري و انگليسي است كه
در حدود آذربايجان وجود ندارد .حسن روابط خودشان را به چه مصلحتي با ايران متزلزل

ميكنند؟
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از س��وي س��يدضياءالدين طباطبايي رئيسال��وزراي وقت به وزارت خارجه دس��تور داده
ميشود ،توسط سفير ايران در استانبول مراتب اعتراض ايران به دولت عثماني ابالغ گردد .لذا
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انتظامالملك در تلگراف رمز  14رجب  1339به عليقلي انصاري (مشاورالممالك) سفير ايران
در عثماني چنين مينويسد:

عثمانيها اخيراً مقداري فشنگ و صدوپنجاه تير توپ براي اسماعيل آقا فرستادهاند .اين اقدام
�ري و علني با اين ش��خص و با اكراد
را جدا ً اعتراض [و] تقاضا كنيد از هر نوع حمايت س� ّ
ايراني خودداري در اين زمينه تعليمات مؤكد بدهند.

37

اما مقامهاي دولت عثماني به ايران اطالع دادند ،از اسماعيلآقا حمايت نميكنند و با او كه
طرفدار استقالل كردستان است ضديت دارند!38
قتل و غارت مردم اروميه به انتقام قتل مارشيمون
نس��توريها و جلوها كه از قتل مارش��يمون و  138تن از يارانش به شدت عصباني بودند
و از طرفي دستش��ان به س��يميتقو و كردها نميرسيد ،خواستند كينه خود را از مردم مسلمان و
بيدفاع ش��هر اروميه كه بر آن تسلط داشتند ،بگيرند ،لذا روز  29اسفند  1296را موقع قتلعام
اعالم كردند .آقاي علي دهقان متولد  1289در ش��هر اروميه كه هنگام قتلعام مردم اروميه7 ،
سال داشت و مدتي در دوران حكومت علي اميني ( )1340-1341استاندار آذربايجان بود ،در
خاطرات خود از قتلعام  29اسفند چنين ميگويد:

اسماعيلآقا سيميتقو رئيس ايل شكاك كرد با خدعه ،مارشيمون پيشواي آسوريان [نستوريها]
را به روس��تاي چهريق كش��اند تا براي تش��كيل حكومت كرد و آسور با هم متحد شوند و

در همان چهريق او را كش��ت .مس��يحيان چون دستشان به سيميتقو نميرسيد به تالفي كار

وي آگهي قتلعام براي مدت  24ساعت صادر كردند .به اين ترتيب شب چهارشنبهسوري

مصادف با  29اس��فند  1296در اروميه وحش��ت غيرقابل وصفي حاكم بود .آن ش��ب هيچ
چش��مي به خواب نرفت چون فردا از اول صبح قتلعام ش��روع ميش��د .يكي از طوايف

آس��وري بنام جلوهاي خونخوار شب هلهلهكنان به شهر ريختند و از اينكه فردا به كشتار و

غارت خانههاي مردم خواهند پرداخت شادي ميكردند .صبح اول وقت مادرم چهار فرزند
خود را كه دو برادر از من بزرگتر بودند و يكي كوچكتر و مرا كه آن وقت هفت س��اله
بودم با خود به باالي بام خانه برد .چون جلوها وارد خانه ميش��دند ،پش��تبامها پر از بچه

و زن بود .ما تا عصر گرس��نه و تشنه در پشتبام بوديم .عصر گفتند قتلعام تمام شد .ما به
منزل آمديم اما هر چه در خانه بود برده بودند .حتي چراغها را شكس��ته بودند .منظرة خانه
وحشتناك بود .در اين بين به شدت در خانه را زدند .مادرم چهار كودك خود را داخل تنور

نانپزي كرده خودش هم داخل تنور ش��د و به نوكر خانه گفت در تنور را بگذارد كه اگر
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جلوها آمدند اول او را بكش��ند و بعد بچههايش را .اين حادثه به قدري وحش��تناك بود كه

پس از  80سال هنوز قادر به تكرار آن نيستم.

39

بعد از مرگ مارشيمون ،مسيحيان ،پتروس نامي را به رياست خود برگزيدند و او عمليات
نظامي و قتل و غارت را ادامه داد و توانست بخشهاي مهمي از شهر اروميه ،سلماس و خوي
را بگيرد .در اين حملهها از كشتن زن ،بچه ،پسر ،جوان و حتي علماي شهرها دريغ نكردند و
از كشتههاي مسلمانان پشتهها ساختند40.
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آقا پتروس

قانون اساسي جمهوري آشوري در خاك ايران
نستوريها و آشوريهاي اروميه براي رسيدن به هدف اصليشان كه تشكيل دولتي آشوري
بود ،اقدام به نوشتن قانون جمهوري آشوري نمودند .در بخشهايي از آن قانون چنين آمده بود:

مجلس مركزي به صورت مس��اوات و عدم تفاوت مذهب با انتخاب وكاليي كه نبايد از 25

سال كمتر و از  60سال بيشتر داشته باشند تشكيل خواهد شد .اراضي و امالك مالكين ضبط
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و به تصرف دولت آشوري داده خواهد شد تا بين ملت تقسيم گردد .كليه معادن و جنگلها از
كليه مالكين به نام منافع عمومي ضبط و در تحت نظارت اولياي دولت و ادارات مركزي قرار
خواهند گرفت .آزادي كالم ،مطبوعات و مذهب در حدودي داده ميش��ود كه به شرف مردم

برنخورد ...اطفال كمتر از  11سال به اجبار در مدارس و مكاتب تدريس و تعليم خواهند شد.

امور روحاني به كلي از امور سياسي جدا و تجزيه خواهد شد .روحانيون حق دخالت در امور

سياسي و حقوقي نخواهند داشت .تشكيالت سوسيال دمكرات بايد مورد استفاده قرار گيرد و
اين پارتي را بايد موافق دستورالعمل كارل ماركس ضامن اجرا و تأمين منافع رنجبران نمايد.

س��اير ملل و اقوامي كه در كش��ور آزاد آشوري ساكن هستند ميتوانند بر اساس اين قانون و

مذهب اجدادي زندگي نمايند ولي بايد تابع دلت جمهوري آش��وري باش��ند .در كلية نقاط
جمهوري آش��وري ،تمام علوم [تعليم و تربيت] به زبان نصاري  -س��رياني -تعليم و تدريس

خواهند ش��د .روزنامه يوميه كه آرزو و اهداف آزاديخواهانه ما را در تمام جهان انتش��ار دهد

ضروري است .دو نفر نماينده رسمي از طرف ملت آشوري بايد به كنگره صلح (پاريس) اعزام
گردند تا مقصد ما [در تشكيل جمهوري آشوري و حمايت كشورهاي اروپايي از آن را] انجام

دهند و براي ملتي كه صدها سال در زير ستم زيسته است پول تهيه و تدارك گردد...
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حدود اين جمهوري آش��وري ادعايي طبق نقش��ههايي كه به دس��ت آمده از طرف شرق،
س��واحل درياي خزر و از طرف غرب ،س��واحل درياي مديترانه و از جنوب ،ش��هر تبريز تا
س��واحل جنوبي درياچه اروميه ،كردستان ،مناطق شمالي كشورهاي عراق و سوريه و از طرف
شمال ،نصف آسياي صغير (خاك تركيه) تا سواحل جنوبي درياي سياه را دربر ميگرفت42.
تالش انگليسيها براي رسيدن به اروميه و حمايت از نستوريها و جلوها
نيروهاي نظامي انگليس توانسته بودند خود را به زنجان و ميانه برسانند و در صدد بودند هر چه
زودتر خود را به اروميه رسانده و با در اختيار گرفتن سپاه مسيحيان ،از آن طرف به خاك عثماني
حمله نمايند .از طرف ديگر سپاه عثماني بعد از عقبنشيني از آذربايجان ،واحدهاي نظامي خود را
از نو سازماندهي كرد و به سمت اروميه پيشروي نمود .وقوع انقالب كمونيستي روسيه و بازگشت
نظاميان روس به وطن ،فرصت خوبي در اختيار عثمانيها گذاشت .در تيرماه  1297سپاه عثماني
از راه جلفا وارد تبريز شد .اين خبري ناگوار براي جلوها و مسيحيان اروميه بود .زيرا آنان حمايت
سپاه روسيه را از دست داده بودند و انگليسيها نيز از شهر ميانه فراتر نرفته بودند لذا آنان خود را
در برابر سپاه قوي عثماني تنها ميديدند .از طرف ديگر ،با كشتار وحشتناكي كه از مسلمانان كرده
بودند ،هيچ اميدي به ياري آنان نداشتند؛ سهل است كه آنان را نيز دشمن خوني خود كرده بودند!
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پتروس با نيروهاي نظامي و توپخانه در ش��هر سلماس با سپاه عثماني درگير شد و شكست
خورد .با رسيدن شكستخوردگان به اروميه ،كشتار مسلمانان از سر گرفته شد و آنها كينه خود را
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از مردم بيپناه و بيگناه گرفتند .در خوي سپاه جلو و مسيحي در مقابل آتش توپخانة سپاه عثماني
متالشي شدند و چون زن و بچههايشان نيز همراهشان بود جمع زيادي از آنان به قتل رسيدند.
روز  16تير  1297ژنرال دنس��ترويل فرمانده قواي انگليس ،با ارسال هواپيمايي روي شهر
اروميه و فروريختن يادداشتهايي ،از مسيحيان خواست ظرف چند روز آينده به طرف مهاباد
حركتكرده به قسمت ضعيفي از سپاه عثماني حمله كنند تا بتوانند خود را به نيروهاي انگليسي
برسانند و توسط آنان حمايت و تقويت نظامي شوند 43.اما روند پرشتاب رويدادها اين فرصت
را به جلوها و مس��يحيان نداد .ش��ايد اگر اين الحاق صورت ميگرفت و قواي مس��يحي در
آذربايجان تقويت ميش��دند در پايان جنگ كه امپراتوري عثماني تجزيه و توس��ط انگليس و
روسيه به كشورهاي كوچكي تقسيم شد كشور ارمنستان با سياستي خشن نسبت به مسلمانان
(درست مانند اسرائيل) در داخل خاك ايران تأسيس ميگرديد.
پيشروي عثمانيها و قتل جلوها
با پيشروي سپاه عثماني به طرف اروميه ،مسيحيان و جلوها كه به وحشت افتاده بودند روز 8
مرداد همراه خانواده و اسباب و وسايل از شهر اروميه خارج شدند و به اين ترتيب مردم بيچاره
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شهر پس از شش ماه گرفتاري و قتل و غارت آزادي خود را بازيافتند .سواران عثماني كه زودتر
به ش��هر رسيده بودند باقي مانده جلوها را كش��تند .سپس با تعقيب گريختگان جمعي ديگر را
هم به قتل رس��اندند .در اين ميان كردها نيز باقيماندة گريختگان را تعقيب و تا توانس��تند ايشان
را كشتند و اموالشان را غارت كردند .در نهايت  50هزار نفر از گريختگان در صائين قلعه خود
را به نيروهاي انگليس��ي رس��اندند و توسط آنان به بغداد انتقال يافتند .مدتي بعد از پايان جنگ،
خانوادههاي مسيحي با حمايت انگليس و دريافت عفو از حكومت ايران به اروميه بازگشتند و از
آن زمان به بعد با حذف نستوريهاي خارجي و جلوها از عرصه زندگي سياسي و اجتماعي اروميه
و اطراف آن ،مسيحيان و مسلمانان در كنار هم زندگي بدون برخوردي را پيش گرفتند .بدين سان
با كشته شدن حدود  130هزار مسلمان و انبوهي از مسيحيان و ويران گشتن بسياري از شهرها و
روستاهاي ايران دسيسة خطرناك تأسيس ارمنستان بزرگ در خاك ايران از بين رفت44.
دسيسهاي كه سردمداران روس و نمايندگان فرانسه و انگليس [آمريكاييان هم دست داشتند=
كس��روي] آن را به وجود آوردند و با تزريق عناصر وحش��ي خارجي به نام جلوها به رهبري
بنيامين مارش��يمون در زندگي مس��يحيان ايران ،آنان را به قتل و غارت همميهنان مسلمان خود
واداش��تند .در واقع اين تجزيهطلبي خونين و خطرناك ريشهاي خارجي داشت و ايراني با هر
زبان و مذهبي هميشه متعهد به حفظ تماميت ارضي وطن بوده ،هست و خواهد بود.
تشكيل ارمنستان در قفقاز
پس از پيروزي متفقين ،بازماندگان ارامنه خواستار تشكيل كشور ارمنستان بزرگ متشكل
از ايالت ايروان و ش��ش ايالت عثماني يعني س��يواس ،ارزروم ،خارپوت ،دياربكر ،بيتليس و
وان بودن��د .در اين ايالتهاي عثماني اكثريت با كردها بود كه دش��مني خوني با مس��يحيان
داش��تند و در صورت تش��كيل ارمنس��تان بزرگ به انضمام ايالتهاي ششگانه عثماني ،بيم
قتلعامهاي تازه ميان كردها و مسيحيان وجود داشت .لذا فاتحين جنگ اول جهاني ،صالح
در آن ديدند كه تقاضاهاي ارامنه محدود ش��ود و ارمنس��تان در ايالت ايروان و اطراف آن تا
رود ارس تشكيل گردد45.
تالش دگربارة نستوريها براي تشكيل ارمنستان در خاك ايران
در جنگ دوم جهاني ،ش��وروي مناطق ش��مالي ايران را اشغال كرد .استالين براي پيشبرد
خاص سياسي و اقتصادي خود در ايران ،دستور داد نيروهاي نظامي و امنيتي آن كشور
اهداف
ّ
در استانهاي شمالي ايران ،حركتهاي قومگرايي و تجزيهطلبي در قالب خودمختاريخواهي
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ايجاد كنند تا از اين طريق فش��ار الزم به دولت ايران وارد گردد و ايران براي حفظ تماميت
ارضي خود و جلوگيري از جدايي مناطق شمالي ،امتياز نفت استانهاي شمالي را به شوروي
بده��د .قويترين حركت قومي تحت حمايت و نظ��ارت روسها در ايران ،ايجاد حكومت
پوش��الي فرقه دمكرات در آذربايجان بود .دومين حركت قومگرايانه را روسها در كردستان
اي��ران ايجاد كردند كه پرداختن به اين دو حرك��ت قومگرايانه و جداييطلب در چارچوب
اين مقاله نميگنجد.
در اين زمان اقليت مس��يحي آش��وري در ش��هر اروميه نيز مورد حمايت و تحريك روسها
براي ايجاد منطقهاي خودمختار واقع شد .آشوريها گروهي در حدود  15000نفر از مسيحيان
ايراني بودند كه تحتتأثير تبليغات و القائات روسها احساسات و آرزوي خود را كه تجديد
عظمت امپراتوري آشور بانيپال (البته با حفظ ديانت مسيحي) بود كتمان نميكردند .در نتيجه
آشوريها سر به شورش برداشتند و با تشكيل «كميته رهاييبخش» مأموران دولت مركزي ايران
را تهديد و مجبور ساختند پستها و ادارههاي خود را ترك كرده از اروميه خارج شوند تا امور
شهر و اطراف مورد ادعاي آشوريان توسط آنها اداره شود46.
به يقين اين تالش ارمنيها جهت ايجاد ارمنستان خودمختار در بخش بزرگي از آذربايجان
غرب��ي امروزي ،در ادامة آرزوي ديرين آنها جهت ايجاد ارمنس��تان بزرگ بوده اس��ت .ا .س.
عليزاده معاون كميسر امور خارجي آذربايجان شوروي در  28ژانويه  7/1946بهمن  1324اين
گزارش را براي ميرجعفر باقراُف دبير اول حزب كمونيست آذربايجان شوروي و در واقع حاكم
مطلق آن جمهوري فرستاد:

هنگامي كه من براي انجام مأموريتي به مسكو رفته بودم ،روزي در ناهارخوري كميسارياي

ام��ور خارج��ي [وزارت امور خارجه] به رفيق كاراپيتان كميس��ر امور خارجي ارمنس��تان
[ش��وروي] برخوردم .بر س��ر ميز ،صحبت ما به مهاجرت ارامنة مقيم خارج [از شوروي] به
ارمنس��تان شوروي كشيد .كاراپيتان اظهار داشت كه تنها ارامنة مقيم جنوب ايران مهاجرت
خواهند كرد و هنگام اين مهاجرت ،بخشي از آنها در شمال ايران مستقر خواهند شد؛ ما در
نظر داريم در اين مناطق ،خودمختاري ارامنه را برقرار كنيم و او افزود كه اكنون در ش��مال

اي��ران  120هزار نفر ارمن��ي زندگي ميكنند .طبق اظهار او ،در اطراف اروميه روس��تاهايي

ي.اي .سيچف مدير
ارمنينشين وجود دارند كه در قديم اسامي ارمني داشتند .هنگامي كه س 
ش��عبة خاورميانة كميس��ارياي امور خارجي شوروي وارد ش��د و در ميز مجاور جا گرفت.

كاراپيتان رو به او كرده و اظهار داشت:

«مهاجرت ارامنة مقيم ايران [به جمهوري ارمنستان شوروي] تنها شامل ارامنة جنوب ميشود
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و ما اجازه نخواهيم داد كه ارامنة شمال ايران نيز [به ارمنستان شوروي] مهاجرت كنند».
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نقشه مناطق ارمنينشين

با توجه به قدرت حكومت آذربايجان تحت رياست پيشهوري كه تمام آذربايجان از جمله
شهر اروميه و شهرهاي اطراف آن را خاك آذربايجان ميدانست و تحت اختيار خود گرفت و
نيز حكومت كردستان تحت رياست قاضي محمد كه در مناطق غربي و جنوبي اروميه قدرت
را در دس��ت داشت ،روسها متوجه ش��دند منطقة آذربايجان و كردستان تحمل سه حكومت
خودمختاريطل��ب را ندارد .در اين زمينه بايد به اختالف مذهبي موجود ميان آذربايجانيهاي
شيعهمذهب و كردهاي سني مذهب با آسوريهاي مسيحي مذهب ،تعداد كم آسوريها و نيز
س��ابقة جنگ و خونريزي ميان مس��يحيان و مس��لمانان در جنگ اول جهاني نيز توجه داشت.
اين حقايق تاريخي نيز مانع از آن بود كه بار ديگر اقليت مس��يحي س��اكن در آذربايجان حتي
ب��ا تحريك و حمايت روسهاي متجاوز و اش��غالگر جهت ايجاد حكومت مس��يحي حركت
عمدهاي انجام دهد .به يقين آس��وريها عاقبت نس��توريها را ديده و در حافظه داشتند .به هر
حال ش��ورش مجدد آس��وريها به نتيجهاي نرسيده و بار ديگر تالش روسها جهت تحريك

مس��يحيان ايران و ايجاد ارمنستاني در خاك ايران كه به يقين به ارمنستان شوروي و در نهايت
به خاك شوروي ملحق ميگشت ،ناكام ماند.
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جمهوري ارمنستان و پانارمنيسم
اكنون جمهوري ارمنس��تان كش��وري به پايتختي ايروان اس��ت كه در قفقاز جنوبي در ميان
درياي س��ياه و درياي خزر قرار دارد و مرز ميان آس��يا و اروپا محس��وب ميشود .همسايگان
ارمنستان در غرب تركيه ،در شمال گرجستان ،در شرق جمهوري آذربايجان و در جنوب ايران
و جمهوري خودگردان نخجوان (جزئي از جمهوري آذربايجان) ميباشند.
ارمنس��تان كشوري كوهستاني ،پرباران و محدود در خشكي است .بزرگترين درياچه اين
كش��ور درياچه سوان اس��ت كه آب شيرين دارد و پهنه نس��بت ًا بزرگي از بخش مياني كشور
را پوش��انده اس��ت .پهناوري ارمنس��تان  29/800كيلومتر مربع اس��ت و حدود 3/200/000
نفر جمعيت دارد .مردم ارمني پيرو آئين مس��يحيت هس��تند .زبان ارمني ،زبان رسمي كشور
ارمنس��تان است .در س��ال 1301م يعني دوازده س��ال پيش از روم ،مردم ارمنستان مسيحيت
را به عنوان دين رس��مي خود پذيرفتند .البته در گذش��ته مس��لمانان هم در اين مناطق بودند
ك��ه بر اثر درگيريها مجبور به ترك آنجا ش��دند .فرهنگ ارمنس��تان از اي��ران تأثير زيادي
پذيرفته اس��ت ،چرا كه ارمنس��تان مدتهاي زياد ،جزئي از خاك ايران بوده است .در دوره
دوم جنگهاي ايران و روسيه تزاري ،با قرارداد تركمانچاي ،ارمنستان از ايران جدا شد و به
خاك روسيه پيوست .ولي فرهنگ و آداب و رسوم ايراني در آنجا وجود دارد .گويا پادشاهي
ارمنس��تان پيش از س��ال 1453م مدتي در همه س��رزمينهاي بزرگ در همان حدود (درياي
س��ياه ،درياي خزر ،دريا به دريا! همانند ش��عار اسرائيل :از نيل تا فرات) به سر ميبردند .آنها
مدعياند ارمنس��تان بزرگ ش��امل  5ايالت بود .اولين آنها كشور كنوني ارمنستان ،دومين آن
اس��تان آذربايجان غربي ايران (اروميه يا ارمنيه) و سه ايالت آنها در تركيه امروزي (از وان تا
ارزروم) بوده كه س��اكنان آنها يا نسلكش��ي شدند و يا به كشورهاي لبنان و سوريه مهاجرت
كردند .اگر چه اينها تحريكات استعماري براي تاريخسازي و ايجاد اختالف بود .با فروپاشي
اتحاد جماهير ش��وروي در دوران رهبري ميخائيل گورباچف ،ارمنستان نيز در شهريور سال
 1370از شوروي جدا و به صورت كشور مستقلي درآمد.
امروز ،ش��مار ارمنيزبانان جهان ،پيرامون آنچه ادعا ميشود ،هشت تا ده ميليون نفر است.
جمعيت خود جمهوري ارمنس��تان سهونيم ميليون اس��ت .يعني بيش از نيمي از ارمنيان بيرون
از س��رزمين اجدادي خود زندگي ميكنند .كش��ورهايي كه جمعيت قابل توجهي از ارمنيان را
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در جهان دارا هس��تند عبارتند از :ايران با سيصدهزار نفر ارمني ،اياالت متحده آمريكا يكونيم
ميليون ،روس��يه يك ميليونودويس��ت هزار ،فرانسه نيمميليون و لبنان دويست هزار نفر .شمار
ديگري نيز در برخي كشورها و مناطق جهان از جمله در جمهوري خودخوانده قرهباغ زندگي
ميكنند .در ارمنستان همچنين اقليت كرد ،يزيدي و روس زندگي ميكنند.
ارمنس��تان اكنون روابط خوبي با ايران به وي��ژه در امور فرهنگي و اقتصادي و انرژي دارد.
در موزه تاريخ ملي ايروان نقش��ه ارمنس��تان بزرگ نصب ش��ده كه كرانههاي جنوبي آن اكثر
استانهاي آذربايجان غربي ،شرقي و اردبيل را دربر گرفته است 48.و اين را بايد در تهيهكنندگان
و چاپكنندگان نقشه جستجو كرد!!
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پانوشتها

 -1يكي از كاربردهاي پسوند «لوق» در زبان تركي آذربايجاني جهت درست كردن كلماتي است كه يك دورة زماني را
توصيف ميكنند.
 -2ژاك پيرن :جريانهاي بزرگ تاريخ معاصر ،ترجمه رضا مشايخي ،تهران ،ابن سينا ،1344 ،ج  ،1ص .43
 -3ر.ك :محمدقلي مجد؛ قحطي بزرگ در ايران  ،1917-1919ترجمة معصومه جمشيدي.
 -4شهري ثروتمند در بينالنهرين شمالي ،امروز اورفا ناميده ميشود.
 -5شهري در بينالنهرين سر راه موصل به شام .شش روز تا موصل راه داشت.
 -6تاريخ ايران كمبريج از سلوكيان تا فروپاشي دولت ساساني ،گردآورنده جز .آ .بويل ،ترجمه حسن انوشه ،تهران،
اميركبير ،1368 ،ص  688و نيز :كريستين سن؛ ايران در زمان ساسانيان ،ترجمه رشيد ياسمي ،تهران ،اميركبير،1367 ،
صص  314و .445
 -7رج .ن .كرزن :ايران و قضية ايران ،ترجمه غالمعلي وحيد مازندراني ،تهران ،علمي و فرهنگي ،1367 ،ج  ،1صص
.684-685
 -8همان ،ج  ،1صص .685-687
 -9همان ،صص .692-695
 -10يحيي دولتآبادي :حيات يحيي ،تهران ،فردوسي ،1362 ،ج  ،4صص  .17-19دولتآبادي بعد از رسيدن به استانبول
در ديدار با طلعت پاشا وزير داخله عثماني اوضاع فالكتبار زنان و بچههاي ارمني را به او گوشزد كرده ،ميخواهد
سربازان عثماني با آنها به ماليمت رفتار كرده از دادن غذا دريغ نورزند كه مورد قبول طلعتپاشا قرار ميگيرد و
دستورهاي الزم صادر ميشود .حيات يحيي ،ج  ،4ص .34
 -11سر پرسي سايكس :تاريخ ايران ،ترجمه محمدتقي فخر داعي گيالني ،تهران ،دنياي كتاب ،1363 ،ج  ،2صص
.616-617
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 -12شيمون همان شمعون است كه نام يكي از ياران مسيح بود .مار كلمة سرياني و به معني پروردگار است .احمد
كسروي :تاريخ هجده ساله آذربايجان ،تهران ،اميركبير ،1353 ،ص .620
 -13ب .نيكيتين :ايراني كه من شناختهام ،ترجمه فرهوشي ،تهران ،معرفت ،1329 ،صص  216 ،199و .222
 -14تاريخ هجده ساله آذربايجان ،ص .622
 -15محدقلي مجد ،قحطي بزرگ سالهاي  ،1917-1919فصلنامه تاريخ ايران ،سال  ،10شماره  ،40زمستان ،1385
ص .34
-16ايراني كه من شناختهام ،صص  209و .214
 -17همان ،صص .218-219
 -18همان ،ص .226
 -19تاريخ هجده ساله آذربايجان ،صص  613 ،607و .618
 -20در اين هنگام يعني سال  1917انقالب كمونيستي در روسيه آغاز شده بود و انبوه نظاميان روس از ايران به وطن
خود بازميگشتند.
 -21ايراني كه من شناختهام ،صص .238-240
 -22تاريخ هجده ساله آذربايجان ،صص .735-736
 -23حيات يحيي ،ج  ،4ص .18
 -24آشور نام قومي از نژاد سامي است كه ساكن بابل در ميان دو رود بينالنهرين بودند .سپس به سواحل وسطاي دجله
و كوههاي مجاور آن كوچيدند و در آنجا دولتي كوچك به نام آسور/آشور بنياد نهادند .آسور نام ربالنوع معبود آنان
بود .پايتخت آشور نيز در ابتدا شهري به همين نام بود ولي در دورههاي بعد شهر كااله (در تورات :كالح) و پس از آن
نينوا را پايتخت كشور خود كردند .استقالل آنان ميان قرن هجدهم و پانزدهم قبل از ميالد است .اين دولت با تصرف
كشورها و مناطق ديگر چنان بزرگ شد كه از طرفي تا مصر و از يك سو تا كوير ايران و ارمنستان گسترش يافت و
ماد و پارس دستنشانده آشور شدند .آشور توانست ايالم را از ميان بردارد و پس از نزديك ده قرن ،مردم ماد بر آن
دست يافتند و آشور منقرض گرديد ( 606ق.م) .در دوره هخامنشيان آسور يكي از ايالتهاي ايران بود .بانيپال يكي
از پادشاهان مقتدر و سلحشور آشور ( 626-669ق.م) .بود كه مملكت بابل و ايالم را تسخير كرد .لغتنامه دهخدا،
ذيل آشوريان .آسوريان خود را از بازماندگان قوم آشور ميدانند .تعداد زيادي از آنها در جنگ اول جهاني بين درياچه
اروميه و وان ساكن بودند .آشوريان زبان و خط باستان خود  -آسوري يا سرياني  -را نگه داشتهاند و با آن ميگويند
و مينويسند ولي كيش باستاني خود يعني بتپرستي را از دست داده و به هنگامي كه دين مسيحي به ايران (قبل از
اسالم) رسيد ،مسيحي شدند .تاريخ هجده ساله آذربايجان ،ص .619
 -25تاريخ هجده ساله آذربايجان ،صص  740 ،725 ،713و .753
 -26نيكال الكساندروويچ ،متولد  1868و مقتول به سال  .1918از  1884تا  1917حكومت كرد .در جنگ اول جهاني
شخص ًا شركت نمود و در  1917انقالبيون روسيه او را به استعفا از سلطنت مجبور ساختند .سپس توسط آنان زنداني
شد و سرانجام توسط بلشويكها كه طرفداران سرسخت لنين بودند ،در  16ژوئيه  1918با همه افراد خانوادهاش
تيرباران شد .فرهنگ فارسي دكتر معين ،تهران ،اميركبير ،1371 ،ج  ،6ص .2171
 -27ايراني كه من شناختهام ،ص .224
 -28تاريخ هجده ساله آذربايجان ،ص .721
 -29در اصل كتاب نيكيتين ،سه نقطه گذاشته شده است.
 -30ايراني كه من شناختهام ،ص .241
 -31ايل شكاك از عشاير كرد آذربايجان غربي ،سنيمذهب و  16قبيلهاند كه مهمترينشان قبيلة سيميتقو ميباشد.
 -32تاريخ هجده ساله آذربايجان ،ص .726
 -33ر.ك :سايكس؛ تاريخ ايران ،ج  ،2ص .682
 -34تاريخ هجده ساله ايران ،ص .727
 -35سند شم  ،1پيوست مقاله.
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 -36سند شم  ،2پيوست مقاله.
 -37سند شم  ،3پيوست مقاله.
 -38سند شم  ،4پيوست مقاله.
 -39فصلنامه تاريخ معاصر ايران :گفتوگو با علي دهقاني ،س سوم ،شم  ،11پاييز  ،1378صص .240-241
 -40در مورد اين كشتارها ر.ك :تاريخ هجده ساله آذربايجان ،صص  .711-760و نيز :توحيد ملكزاده ديلمقاني؛
آذربايجان در جنگ جهاني اول يا فجايع جيلولوق ،تبريز ،اختر.1388 ،
 -41توحيد ملكزاده ديلمقاني :آذربايجان در جنگ جهاني اول يا فجايع جيلولوق ،صص  .96-98با اينكه دكتر ملكزاده
در نگارش كتاب از منابع چاپ تركيه و جمهوري آذربايجان و نيز آرشيو دولت عثماني استفاده كرده است اما عدم
ارجاع به منابع مورد استفاده به صورت پاورقي يا يادداشت ،ضربه شديدي به سنديت و تحقيقي بودن كتابشان وارد
ميسازد و خواننده متوجه نميشود كه نويسنده كتاب ،مطلب را از كدام آرشيو يا كتابي نقل كرده است .اين اشكال
عمده بايد در چاپ سوم كتاب كه در سال  1388صورت گرفته برطرف ميشد .متأسفانه موارد فراواني از ايرادات
تايپي ،جملهبندي و ويراستاري صحيح و استنادي ضروري مينمايد.
 -42اسناد شماره  5و  6پيوست مقاله.
 -43سايكس :تاريخ ايران ،ج  ،2ص .692
 -44تاريخ هجده ساله آذربايجان ،ص .763
 -45سايكس :تاريخ ايران ،ج  ،2ص .732
 -46ايرج ذوقي :ايران و قدرتهاي بزرگ در جنگ جهاني دوم ،تهران ،پاژنگ ،1368 ،ص .140
 -47آرشيو مركزي دولتي احزاب سياسي و جنبشهاي اجتماعي جمهوري آذربايجان ،موضوع  ،1فهرست  ،89پروندة
 ،113برگ  ،57به نقل از :جميل حسنلي؛ فراز و فرود فرقة دمكرات آذربايجان ،به روايت اسناد محرمانة آرشيوهاي
اتحاد جماهير شوروي ،ترجمة منصور همامي ،تهران ،نشر ني ،1383 ،ص .123
 -48براي ديدن نقشه مذكور به اين سايت مراجعه كنيدwww.tur Kic world.com :

255

256

هولوكاست جيلولوق در ايران و نقش انگلستان ...

257

تلگراف مرتضيقلي اقبالالسلطنه به حسن وثوق رئيسالوزراء مبني بر درخواست توجه به واليات آذربايجان با
توجه به وضعيت ناامن مرزها و مداخالت عثماني و انگليس در تحريك ارامنه ،گردآوري سپاه در نخجوان از سوي
دولت گنجه ،امكان بروز تهديد آذربايجان از سوي شاهسونها و اروميه ،و حمالت اسماعيل سيميتقو با حمايت
عثمانيها به آنجا (صفحه اول)
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تلگراف مرتضيقلي اقبالالسلطنه به حسن وثوق رئيسالوزراء (صفحه دوم)
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تلگراف مهديقليخان هدايت حاكم آذربايجان به سيدضياءالدين طباطبايي رئيسالوزرا مبني بر توصيه اعتراض به
دولت عثماني در مورد حمايت از اسماعيل سيميتقو با ارسال اسلحه و مهمات عليرغم اقدامات صلحجويانه دولت
مذكور و ايجاد تزلزل در روابط حسنه فيمابين دولتين

رونوشت تلگراف رمز انتظامالملك به عليبقلي انصاري (مشاورالممالك) سفير ايران در عثماني مبني بر اعتراض به دولت عثماني
در خصوص ارسال اسلحه و مهمات براي اسماعيل سيميتقو و پرهيز از تكرار آن
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پيشنويس تلگراف رمز رياست وزرا به مهديقلي هدايت حاكم آذربايجان دائر بر شرح تلگراف رسيده از ممتازالدوله
راجع به خالصه مذاكراتش با مختاربيك سفير عثماني مبني بر تكذيب حمايت از اسماعيلآقا سيميتقو و اعالم
ضديت دولت عثماني با اهداف نامبرده به خصوص در مسئله استقالل كردستان با استناد به اظهارات كاظم پاشا
در آنكارا

