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مقاله حاضر در چارچوب جنگ اول جهانی، براي نخستین بار به بررسی 
هاي سیاسی نظامی قواي مسلح مسیحی در آذربایجان و تحرکات و فعالیت

پردازد. و با تکیه بر معتبرترین منابع و شواهد و با روش ویژه در ارومیه میبه
ن نیرو و گیري ایها و دالیل شکلتحلیلی توصیفی ضمن پرداختن به زمینه
تشکیالت مسیحی چه ماهیتی که اهداف آن، در تالش است روشن سازد 

ها بودند و با چه اهدافی به همکاري با مسیحیان داشت.حامیان آنان کدام
اي که قواي مسیحی از دهد برخالف ایدهپرداختند. این مقاله نشان میمی

آنان جزئی از هاي سازماندهی قوا و اهداف مورد نظر خود داشتند، فعالیت
ها دغدغه تاریخی بریتانیا درخصوص حفظ هندوستان بود. اگرچه آسوري

دست کردند اما با کشته شدن مارشیمون بهاهداف خاص خود را دنبال می
ها طور کامل دچار شکست شد. درواقع، انگلیسیهاي آنها بهسمکو، برنامه

کتبر تنها مانده هاي جنگ درنتیجۀ انقالب اها از جبههکه با خروج روس
بایست براي جلوگیري از پیشروي قواي ترك و آلمانی به سوي بودند، می

دادند. هند در شمال غرب ایران و قفقاز خطوط دفاعی تشکیل می
هاي خود کردند. ها دیگر کشورهاي متفق را نیز درگیر برنامهانگلیسی

مرزهاي  کارگیري قواي مسیحی در دفاع ازهبه دنبال بکاپیتان گریسی 
و به باعث شد قواي انگلیسی خود را به قفقاز برسانند  شمال غرب ایران
هاي بریتانیا و مسیحیان براي . تالشندهاي دشمن شتافتمقابله با پیشروي

ها اگرچه به پیروزي نینجامید اما با پایان یافتن جلوگیري از پیشروي عثمانی
خود نگرفتند. در این میان هاي اي از پیروزيجنگ، قواي عثمانی نیز بهره

مسیحیان بودند که هزینۀ حفظ منافع انگلیس را پرداختند و براي همیشه 
 آواره و بی خانمان شدند.

 
مارشیمون، سمکو، : مسیحیان آذربایجان، جلوها، هاي کلیديواژه

 .ارومیه، انگلیس

This paper for the first time examines the Political - 
Military Activities of Christians forces in 
Azerbaijan, especially in Urmia in during the First 
World War. Paper to Relying on Reliable Sources 
and Documents and By adopting a Method 
Descriptive - Analytical want show What was the 
Nature of the Christian Organizations? What were 
their supporters? why  and for what purposes to 
work with Christians? However The Assyrians were 
pursuing their own goals, their activities were a part 
of the Great Britain concerns about the preservation 
of India, but After killing Marshimon by Simko, 
their plans will fail completely. In fact, after the 
Retreat of Russians of Fronts and be alon 
Englishmen  in Result of October Revolution, There 
was nesesery to stop the advance of German and 
Ottumans to India, Iran and the Caucasus. In this 
regard, Englishmen involved other Allied countries 
in their programs. General Dunsterville using the 
Christian forces in protecting the borders of the 
North-West of Iran, Brought himself to the 
Caucasus and went to fight the advancing enemy. 
Great Britain and Christian efforts to prevent the 
advance of the Ottoman Empire, although it did not 
win, but because of the end of the war, the Ottoman 
forces did not take advantage of his victory. The 
Christians who paid the cost of maintaining British 
interests and permanently be displaced and 
homeless36T. 
 
Keywords: Azerbaijan Christians, Marshimon, Simko, 
Urmia, British. 
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 همقدم
اصفهان، مسیحیان ایران مشخصاً به استثناي ارامنۀ که در 

اند، در که آنها هم از شمال غرب به آنجا کوچ داده شده
غربی ساکن بوده و هستند. مسیحیان، استان آذربایجان

ها و ارمنیان، به مرور زمان با حاکمیت یعنی آسوري
مسلمانان سازگاري پیشه کرده بودند، اگرچه در دورة 

ند هاي بعد، مانصفویان موقعیت خوبی نداشتند اما در دوره
دوره نادرشاه، موقعیت آنان بهبود یافت. آسوریان ایران تا 
اواخر دورة قاجاریه مطیع ایران بودند و سرکشی خاصی از 
ایشان سرنزد، اما از دوران قاجار موقعیت آنان به دنبال 
ورود مسیونرهاي خارجی وارد فصلی نوین گشت (آقاسی، 

ویژه به ). از این دوره به بعد مسیحیان ایران،378: 1350
در ارومیه، روز به روز بیشتر از ایران فاصله گرفته و به 
غرب نزدیک شدند. در آغاز قرن بیستم این روند تسریع 
یافت و، به ویژه با آغاز جنگ اول جهانی و مداخالت 

گرایانۀ مسیحیان به اوج گیري غربآشکار بیگانگان، جهت
هاي هاي جنگ جهانی اول فعالیتخویش رسید. در سال

سیاسی نظامی مسیحیان در ارومیه وارد مرحله اي جدید 
گشت. درخصوص این موضوع هیچ پژوهشی تاکنون 
صورت نگرفته است. در منابع دست اول مربوط به این 

هاي مسیحیان در ارومیه دوره اگرچه به اقدامات و فعالیت
به ماهیت  ،طور کلیاشارات زیادي شده است، اما به

اشارات دقیقی نشده است. تنها چند منبع هاي آنان فعالیت
تا اندازة کمی ماهیت این فعالیت ها را به درستی نشان 

، به قلم محمد تمدن از جملۀ این تاریخچه رضائیهداده اند. 
یا ایرانی که من شناخته ام تر کتاب منابع است. منبع مهم

خاطرات نیکیتین، کنسول سابق روسیه در ارومیه است. 
وقعیت سیاسی خود و نقشی که در همکاري با وي بنا به م

تر نسبت به قضیه هاي متفق داشته، دیدي وسیعدولت
-داشته و توانسته است در وراي مسائل و رخدادهاي آن

زمان به تحلیل مسائل بپردازد، وي از زاویه منافع روسیه 
به بررسی مسائل پرداخته و، بنابراین، باید با احتیاط برخی 

نظرات وي را مالحظه نمود. احمد کسروي  ها واز تحلیل
به مسئله  تاریخ هجده ساله آذربایجاندر بخشی از 

هاي مسیحیان در ارومیه پرداخته اما بیشتر فعالیت
استنادات وي به معتمدالوزراست که وي نیز صرفاً شرح 
روزمره اقدامات مسیحیان را روایت کرده است. هرچند 

مداخالت بیگانگان کسروي در جاي جاي اثرش بر نقش 
حال ارتباط مستقیمی میان آنان و کید نموده، با اینأت

ها برقرار نکرده است. هدف مقاله حاضر تبیین انگلیسی
ها، مبانی و عملکرد سیاسی نظامی مسیحیان در زمینه

 1919تا  1914هاي ارومیه و مسائل مرتبط با آن در سال
شرح ذیل بهدوره زمانی  4است. براي بررسی مسائل فوق 

 مشخص شده است:  
 هاي مسیحی به ایران،آمدن میسیونري .1
 آواره شدن جلوها و ارامنه عثمانی به آذربایجان،  .2
نشینی قواي روس و تشکیل قواي مسلح در عقب .3

 ارومیه از سوي متفقین،
 ها و خروج مسیحیان از ارومیه.آمدن عثمانی .4

هاي مورد اهمیت موضوع در این است که در سال
حکومت مرکزي ایران در آذربایجان و دیگر مناطق  بحث

مرزي حضوري نداشت و نیروي قابل توجه مسیحیان که 
پیمانان متفقشان ها و دیگر همشدیداً توسط انگلیسی

مسلح و تجهیز شده بودند در ارومیه و مناطق اطراف 
اي دنبال پارهکننده و مسلط بودند و تنها بهنیرویی تعیین
ی نشده بود که در نایل گشتن به اهداف بینحوادث پیش

سیاسی خود که از جمله ایجاد حاکمیت سیاسی در غرب 
 آذربایجان و تشکیل کشوري مستقل بود، ناکام ماندند.  

 
هاي مسیحی به ایران و آمدن میسیونري .1

 پیامدهاي آن
اولین هیأت میسیونري از جانب فرانسه و همراه با ژنرال 

شد، که به محض ورود، با مسیحیان گاردان وارد ایران 
ارومیه تماس برقرار کردند. سفارت واتیکان نه در تهران، 
بلکه در ارومیه استقرار یافت و به همین سبب سایر 
مؤسسات کاتولیکی ایران دستورات الزمه را از میسیون 

). 95: 1350 ،کاتولیک مقیم ارومیه می گرفتند (تمدن
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شاه، توافق ناپلئون با فتحعلی ها به دنبال اطالع ازانگلیسی
ها، به منظور رقابت با فرانسه، با همکاري آمریکایی

ها یفرستادند. در همین زمان، آمریکای میسیونی به ایران
اولین میسیون خود را روانه  1835ق/  1251نیز در سال 

هاي ملل ارومیه کردند. بنابراین، ارومیه به مرکز رقابت
هاي این یجۀ رقابت و فعالیتمسیحی تبدیل شد. در نت

شاگرد،  530باب مدرسه،  81م، 1847میسیون ها تا سال 
شاگرد وجود  3410مدرسه و  117تعداد  1895و در سال 

 ).98، 1350داشت (تمدن، 
هاي در مدت یکصد و اندي سال فعالیت میسیونري

ها کاتولیک، بخشی خارجی در ارومیه، بخشی از آسوري
دوکس شده و تنها عده کمی پروتستان، بخشی ارت

همچنان بر مذهب سابق خود مانده بودند. مسیحیان 
ارومیه در انتخابات مجلس شوراي ملی شرکت نمی کردند 

نفر نمایندة کلدانی را براي آنها و با آنکه قانون اساسی یک
در نظر گرفته بود، رغبتی به انتخاب نماینده نداشتند، و 

دانستند خود را ایرانی می درواقع، تنها عدة کمی از آنها
). آنان تحت تأثیر میسیونرهاي خارجی 107 :1350، (تمدن

 جوخونام ها جدا دانسته و روزنامه هایی بهخود را از ایرانی
براي تبلیغ عقاید خود منتشر کردند. (آقاسی،  زاهریراباهرو 

1350 :378.( 
هاي داخلی میان بعد از انقالب مشروطه و آغاز جنگ

ها ستیزان در آذربایجان، روسخواهان و مشروطهمشروطه
به بهانه حفظ اتباع خود، نیروهایی را وارد آذربایجان 

ربیع الثانی  9ق/  1288اردیبهشت  11کردند. در تاریخ 
هاي روس با توپ و تفنگ وارد اي از سالداتش عده1327

اي از آنها هم که جزو سواره نظام قزاق تبریز شدند و عده
هاي بودند، به ارومیه آمدند. عده اي از آسوريروس 

نظام رفته و ارومیه، زنان و اطفال، به استقبال این سواره
کوبان به شهر آوردند و چند روز کنان و پايآنان را شادي

ها، این حرکت بعد با ورود گروهی دیگر از این سالدات
سابقه و نتیجۀ دوباره تکرار شد. این عمل مسیحیان بی

هاي هاي میسیونرهاي مقیم ارومیه در سالقیم فعالیتمست
). باتوجه به این مقدمۀ کوتاه 87: 1350 ،قبل بود (تمدن

هاي مناسبی براي مداخالت بیگانگان شود زمینهروشن می
و خیاالت سیاسی آنان در ارومیه وجود داشت، امري که با 

 آغاز جنگ اول جهانی خود را نشان داد.
 

جلوها و ارامنه عثمانی به آواره شدن  .2
 آذربایجان

ها بر اساس تفکرات پان ترکیسمی خود علنًا شمال عثمانی
شرق قفقاز، شمال غرب ایران و ترکستان را بخشی از  و

سویتو چفسکی، دانستند (امپراتوري مورد نظر خود می
). با شروع جنگ جهانی اول این مواضع وارد 144: 1381

-جنگ جهانی اول با حملۀ تركدر ایران  فصلی نو گشت.
: 1382ها در آذربایجان آغاز شد ( زیرینسکی، ها به روس

از این پس رقابت روس و عثمانی بر سر قفقاز و ). 391
آذربایجان شدت گرفت. جنگ این دو قدرت از باالي قفقاز 

). 488: 1388تا انتهاي آذربایجان در جریان بود (کسروي، 
قرار داده و از این شهر به  ها ارومیه را مرکز خودروس

بردند و هر روز از طریق قفقاز سرحدات عثمانی حمله می
 .)4: 1389کردند (توفیق، سالح و مهمات دریافت می

هاي روس و عثمانی دریافته بودند کسانی استراتژیست
توانند بر قفقاز مسلط شوند که ارومیه را در دست داشته می

گراندوك،  عموزادة شاید دیدار). 430 :1382، (الوبلیهباشند 
امپراتور روسیه و رئیس کل قواي قزاق، از ارومیه در سال 

ها اي گویاي اهمیت این شهر براي روسق، تا اندازه1335
با ورود قواي عثمانی به ). 13: 1388 ،باشد (طهماسبی

ها، که از زمان انقالب آذربایجان، میان آنان با روس
 داشتند، جنگ درگرفت. مشروطه در این ناحیه حضور

ها در چند نقطه از کردها شکست خوردند تا آنکه در روس
ش ارومیه را تخلیه 1333صفر 16ق/ 1293ماه دي 12

ها از ترس در واقع، روس ).116: 1344کردند (کاویانپور، 
ها از سرحدات رواندوز و موصل نیز اینکه مبادا عثمانی

ناچار به تخلیۀ  هجوم آورده و آنها را محاصره نمایند،
 .)4: 1389نشینی به قفقاز شدند (توفیق، ارومیه و عقب

واسطۀ رفتار نامناسبی که با مسلمانان کرده مسیحیان به
ها شهر را تخلیه کردند. از بودند، به ناچار، همراه با روس
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ها که عزیمت کنسول روس و نشینی روسآنجا که عقب
، ناگهانی اتفاق میسیون ارتدوکس را نیز به دنبال داشت

هزار نفر  10هزار نفر مسیحی ارومیه، تنها  45افتاد، از 
موفق به ترك شهر شده، و راه قفقاز در پیش گرفتند، و 

 :1344، سایرین به سراي میسیونرهاي خارجی (کاویانپور
) و بعضی نیز به آشنایان 201: 1356جا، نیکیتین، همان

در دو روستاي  مسلمانشان پناه بردند؛ به عنوان نمونه
آسوري تحت حمایت  750طالتپه و حیدرلوي نازلو جمعاً 

 ).125-118: 1350(تمدن،  مسلمانان قرار گرفتند
ها با ورود به شهر از مسیحیان فدیه و جزیه ترك رقق

گرفتند و حتی در مواردي اقدام به تصاحب دختران آنان 
بر  ظاهراً اقدام اخیر  .)214-217: 1356کردند (نیکیتین، 

اي مسیحیان بسیار گران آمده زیرا خلیفه کل ارامنه در نامه
مرداد  22ق/ 1333شوال  3به حکومت آذربایجان به تاریخ 

هاي آتی مسیحیان با این رویداد را منشاء دشمنی 1294ش
). کمی 2: 1380مسلمانان ارومیه دانسته بود. (معزالدوله، 

لشکر  1293اسفند ش، 25ق/  1333بعد در جمادي االول 
ها، به فرماندهی خلیل بیگ، از موصل بزرگی از عثمانی

ها از آذربایجان و حمله به قفقاز به براي بیرون راندن روس
ها، نوري بیگ ارومیه رسید. وي قبل از حرکت علیه روس

و راغب بیگ را در ارومیه باقی گذاشت. این دو نفر نفاق و 
د آوردند دشمنی شدیدي میان مسلمان و مسیحی به وجو

). خلیل بیگ در سلماس جنگ سختی با 121(تمدن: 
ها کرد و در این اثنا بود که خبر شورش ارامنۀ وان روس

نشینی او شد و، به قصد وان، آذربایجان را موجب عقب
ها ترك کرد. به دنبال عزیمت خلیل بیگ به وان، روس

بطرف ارومیه پیشروي کرده و بقایاي قواي عثمانی ناچار 
-. بازگشت روس)1294لیۀ ارومیه شدند (اردیبهشت خبه ت

ها و مسیحیان به ارومیه با ورود کنسول جدید روسیه، 
م 1918تا آوریل  1915یعنی نیکیتین، همراه بود که از مه 

). به 10: 1388کنسول روسیه در این شهر بود (طهماسبی، 
دنبال این تحول، مسیحیان ارومیه همراه با مسیحیان 

رپرستی کسانی چون آرتوش، باغداسار، و قفقاز به س
سومباط به ارومیه بازگشتند و شروع به تعدي به مسلمانان 

) .عده اي از روحانیون به 121: 1344کردند (کاویانپور، 
اهللا مجتهد که با شعار اتحاد اسالم رهبري میرزا فضل

ها و خلیل بیگ همراه شده بودند با ورود مجدد روس
، ناچار به فرار به تهران شدند. (توفیقمسیحیان به ارومیه 

ها ) و مسیحیان با این استدالل که آنها با عثمانی5 :1389
اند امالکشان را مصادره کردند (معزالدوله، همکاري کرده

1380 :89.( 
درست در همین زمان بود که رویداد مهمی روي داد  

که بر آینده این شهر تأثیر جدي گذاشت و آن آمدن 
یا جلوهاي عثمانی بود. اهمیت این رخداد در  هاآسوري

تأثیرات درازمدت آتی آن بر سرنوشت مسیحیان ارومیه 
هاي ترکیه متشکل از قبایلی چون جلو، تخوما، بود. آسوري

تر قبیله باز، تیاري و غیره بودند ولی به دلیل نقش مهم
شد. جلو از تمام آنها تحت عنوان جلو نام برده می

).  مقارن جنگ بین الملل اول 222: 1356(نیکیتین، 
هزار نفر  200ها در ایران و عثمانی حدود جمعیت آسوري

بود و سه چهارم آنها در خاك عثمانی و در حوالی دریاچۀ 
. در حقیقت، روس و )378: 1350وان ساکن بودند (آقاسی، 

-انگلیس سعی داشتند مسیحیان جنوب شرق عثمانی و به
-شورش علیه این کشور وادارند. تركها را به ویژه آسوري

ها که متوجه این خطر بزرگ بودند، مارشیمون، پیشواي 
ها را به استانبول دعوت کردند، اما مارشیمون از آسوري

ها نزدیک شد. بنابراین، آنان روي برگرداند و به روس
ها شورش کردند، اما به بزودي جلوها به تحریک روس

ناچار به عقب نشینی از برابر دلیل کمبود تدارکات نظامی 
). درواقع، 427: 1380ها شدند (الوبلیه، کردها و ترك

ها در تعهداتی که به آنان داده بودند ناتوان ماندند و روس
نشینی از عثمانی م،  ناچار به عقب1915جلوها، در ماه مه 

و آمدن به خوي و سلماس و ارومیه شدند (نیکیتین، 
ها به تحریک مقامات ه آسوري). از آنجا ک199: 1356

نظامی روس شورش کرده و آواره شده بودند و، همچنین، 
هایی براي استخالص ارمنستان رو که روسیه برنامهاز آن

ها نیز بخشی از این جغرافیا را عثمانی داشت و آسوري
توانست نسبت به دادند، این کشور نمیتشکیل می
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ها دیگر خود آسوريتفاوت باشد. از طرف سرنوشت آنان بی
ها نزدیک شده و تقاضاي یاري هم بیش از پیش به روس

داشتند، آنچنان که مارشیمون به قفقاز رفته و در خصوص 
ها مذاکراتی کرده بود (نیکیتین، آزادي و استقالل آسوري

هزار نفر بود، وارد  25).  اولین دستۀ جلوها که 224: 1356
تانی خشن در کنار سلماس شد. اسکان این مردمان کوهس

نشین امري دشوار بود. با این حال، مسلمانان آرام فالت
هزار نفر از آنان را در  15تا  10نیکیتین، مسئولیت اسکان 

 ). 209: 1356ارومیه بر عهده گرفت (نیکیتین، 
از ورود جلوها به آذربایجان تا خروج سربازان روسیه از 

م)، 1917-1915هاي جنگ و بازگشت به کشورشان (جبهه
دیدند، از ها میمسیحیان ارومیه که خود را در پناه روس

هیچ تعدي و ظلمی در حق مسلمانان ابا نکردند. 
مارشیمون در همان بدو ورود به آذربایجان در دیدار با 
ژنرال چرنوزبوف، فرماندة قواي روس در آذربایجان، بر 

کید کرده بود أها تها با وي علیه تركهمکاري آسوري
هاي نزدیکی وسیله زمینه) و بدین199: 1356(نیکیتین،

زودي ها را فراهم آورده بود. بههرچه بیشتر جلوها به روس
گونه جلوها ملبس به لباس نظامیان روسی شده و از هیچ

کردند (اسناد وزارت خارجه، تعرضی علیه ساکنان ابا نمی
 ). در حقیقت،29سند شماره  26، پرونده 42، کارتن1336

آنان به نظامیان روس پیوستند تا مسلح شوند و بهتر 
، 1336بتوانند مردم را غارت کنند (اسناد وزارت خارجه، 

). معزالدوله، حاکم وقت ارومیه، 41، پرونده سند 42کارتن
آبان  7ق / 1333ذیحجه  21در نامه اي به تاریخ 

... خدا رحم "ش، به حکومت آذربایجان نوشته است:1294
ها و عشایر هنوز از طرف عثمانی ]سیحیانم[کرد که 

حدود نگرانی و واهمه دارند واال حاال ارومیه را زیر و رو 
). شاید اگر مسیحیان 103: 1380(معزالدوله،  "کرده بودند

کردند باز هم بومی هم با مسلمانان مسالمت آمیز رفتار می
که نیکیتین اذعان طوريبود؛ بهکنترل جلوها ناممکن می

مراقبت از اقدامات عناصر متعدد مسیحی که با  "ه:داشت

اتکا به فرماندهان نظامی ما تحریک شده بودند،  بسیار 
). از این 225: 1356(نیکیتین،  "مشکل و غیرممکن بود

گذشته کشیشانی چون سرژ، خلیفۀ ارتدوکس که نمایندة 
وقفه مسیحیان را علیه مسلمانان راسپوتین نیز بود، بی

 ).234: 1350ردند (تمدن، کتحریک می
هنگام بحث از مسیحیان بومی باید توجه داشت که 
ارمنیان تنها در شهر ارومیه و سه روستاي اطراف آن 

ها خیلی کم حضور داشتند و جمعیت آنها نسبت به آسوري
ها به ندرت تحت تأثیر مسیونرها بود و برخالف آسوري

مسیحیان ). 108: 1350تغییر مذهب داده بودند (تمدن، 
وارد شدیداً ها، همراه با جلوهاي تازهویژه آسوريبومی، به

تحت تأثیر وضعیت جدید قرار گرفتند. جماعت جلو در 
نتیجۀ همنشینی با قواي روس و مسیحیان بومی 
آذربایجان شروع به ظلم و تعدي نمودند (طهماسبی، 

1388 :14 .( 
 هاينشینی قواي روس از جبههقبل از آنکه به عقب

جنگ با عثمانی و تبعات آن، از جمله تشکیل قواي مسلح 
مسیحی، پرداخته شود باید نکته مهمی را خاطرنشان ساخت 

هاي آواره از راه رسیدند و آن اینکه در ابتدا که جلوهاي
-در اندیشۀ بهرهتقریباً هاي متفقین مقیم ارومیه نسولک

شان با نظامی از آنان نبودند، بلکه تعامالت -برداري سیاسی
دوستانه بود؛ به عنوان مثال،  میسیون آنها بیشتر انسان

سازي و زنان را به کارهاي آمریکایی مردان آسوري را به راه
داد. گماشت و در مقابل اجرتی به آنها میدستی می
ها هم جنبه بشردوستانه ) این کمک216: 1356(نیکیتین، 

ید اذعان داشت و محدود به مسیحیان نبود، درحقیقت، با
هاي هاي جنگ جهانی اول اگر کمکلنمود در سا

کنسولگري آمریکا نبود، بخش زیادي از جمعیت مسلمان 
). اما به 68: 1389ارومیه از بین رفته بودند (معتمدالوزراه، 

طور کلی ها وضعیت بهنشینی سپاه روس از جبههدنبال عقب
فکر ها براي پرکردن خالء آنان به متحول شد و کنسول

 بهره برداري سیاسی نظامی از این مسیحیان افتادند. 
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نشینی قواي روس و تشکیل قشون . عقب3
 مسلح مسیحی در ارومیه

هاي ش سربازان روس در جبهه1296 / 1917تا تابستان 
خط جبهه قواي روس از  دادند.جنگ استقامت به خرج می

و شد و در طول تمام قفقاز نواحی جنوبی روسیه شروع می
یافت و جناح دریاي خزر و شمال غرب ایران امتداد می

چپ آنان با جناح راست قواي انگلیس که در حدود ایران و 
النهرین، در طرف شرق بغداد واقع گردیده بود ملحق بین
 ).6: 1361دنسترویل،شد (می

ها، وقوع انقالب اکتبر و به قدرت رسیدن بلشویک با
ها سربازان روس از جبههنشینی بالفاصله دستور عقب

صادر شد. در واقع، حتی پیش از وقوع انقالب اکتبر 
بخش عظیمی از سربازان روسیه تمایل به جنگ نداشتند 

م، 1918و ژانویۀ  1917در دسامبر . )325: 1369 مابرلی،(
قشون روس کامالً از جبهه عقب کشید و با وضع 

دند اي مناطق واقع در مسیر خود را غارت کروحشیانه
، چاپ سوقاتطوریکه روزنامه ). به213: 1356(نیکیتین، 

 "فرار چهارپایان"باکو، عقب نشینی سربازان روس را به 
ویژه ). متفقین و به140: 1350تشبیه نموده بود (تمدن، 

ها باید از دو طرف جلو پیشروي قواي عثمانی و انگلیسی
قفقاز  گرفتند. نخست از طریقآلمان را به ایران و هند می

و سپس از جانب شمال غرب ایران. باید توجه داشت که 
این دو جبهه الزم و ملزوم همدیگر بودند و توجه به 

هردوي آنها ضروري بود. در کنفرانس پاریس، به تاریخ  
ها و ق، فرانسوي1296دي  2م/ 1917دسامبر  23

ها، به دنبال رها کردن جبهه شرق از جانب انگلیسی
را میان خود تقسیم کردند. دفاع اع از آنها، کار دفروس

-ها محول شد، که بهاز قفقاز و نواحی اطراف به انگلیسی
گرفتند. از عهدهنام متفقین رهبري عملیات را در منطقه بر

همین هنگام سرنوشت منطقۀ ارومیه انحصاراً به 
: 1380ها بستگی پیدا کرد (الوبیله، تصمیمات انگلیسی

-الب اکتبر، بریتانیا با وضعیت پیچیدهدرنتیجۀ انق. )432
اي مواجه شده بود؛ زیرا نیروهاي روسیه که جبهه قفقاز 

هزار نفر بودند و  200تا  100را حفظ کرده بودند بین 
 ممکن بود.جایگزین کردن چنین نیرویی براي بریتانیا غیر

C.Winegard, Liotenant Timothy, 2005:98) .(
فایده بود، زیرا سربازان روس نیز بیایده تشکیل سپاهی از 

جا شورش کرده و تنها هدفشان بازگشت به آنان در همه
-هاي خود بود و نه تنها حاضر به همکاري با انگلیسیخانه

-هاي روس میها نبودند، بلکه این کشور را دشمن توده
فیلد ). در چنین وضعیتی 627: 1384دانستند (کسروي، 

اد کل ارتش امپراتوري بریتانیا، مارشال ویلسون، رئیس ست
به ناچار پیشنهاد کرد که براي ایجاد مانع مؤثري در برابر 

طلبی آلمان به شرق، نیروهاي انگلیس از بغداد تا توسعه
شمال غربی ایران مستقر شوند و با تکیه بر قدرت سازمان 

اقدام به تشکیل ، یافته نظامی بین بغداد و دریاي خزر
قفقاز برسانند  و خود را به نمودههاي محلی سازمان

فوریه  26). در جلسه کابینه جنگ در 67: 1379صباحی، (
ق وزارت جنگ خواستار دخالت 1296اسفند  7/  1918

نظامی در شمال غرب ایران شد. ویلسون در جلسه اول 
 1300مارس حضور یافت و خواستار اعزام یک نیروي 

رهسپار قفقاز  نفري به شمال غربی ایران شد تا از آنجا
دنسترویل  به طور رسمی به ). 105: 1379صباحی، شوند (

عنوان رئیس هیأت انگلیس در قفقاز و نماینده انگلستان در 
بایست در حدود ارمنستان، تفلیس تعیین شده و می

گرجستان، داغستان و آذربایجان به کمک قواي نظامی و 
ها ها و تركهاي نفوذ آلماناستفاده از نیروهاي محلی، راه

 ). 307 :1384فرمانفرمائیان،کرد ( را سد می
اما، آنچنان که گفته شد، دفاع از قفقاز و اعزام قوا 

طرف قضیه بود و طرف دیگر آن حفظ شمال جا یکبدان
غرب ایران یعنی غرب آذربایجان بود. مسیحیان این 
مناطق نیز به دنبال بی نظمی و شورش قواي روس و 
متارکۀ جنگ، به وحشت افتاده بودند. کمی قبل از انقالب 

، هیأتی را به تفلیس فرستاده و از زمامداران 1917اکتبر 
بودند. پس از ورود این  دولتی درخواست حمایت کرده

هیأت بود که بالفاصله ژنرال لیبدنسکی فرماندة قشون 
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قفقاز، پس از مشورت با نمایندگان متفقین یعنی کلنل 
شاردینی، کاپیتان مارچ، ماژور استوکس و کلنل پایک، 
تصمیم به تشکیل قشون مسیحی در آذربایجان گرفت. 

یان، این تشکیالت جدید عالوه بر تأمین جان مسیح
ها را نیز برعهده داشت وظیفۀ انجام عملیات علیه ترك

مورد نبود. ). ترس مسیحیان بی236: 1356(نیکیتین، 
ها هشتاد درصد جمعیت کُرد در شرق آناتولی را از روس

بین برده بودند و مسیحیان به عنوان متحد و همدل 
ها از انتقامجویی کردها و عثمانی ها در هراس بودند روس
). آنچنان که اشاره شد ایران و 396: 1380ینسکی، (زیر

قفقاز در حوزه نفوذ انگلیس قرار گرفته بود، بنابراین، آنچه 
اقدامات متفقین در قفقاز و شمال غرب ایران خوانده شده 

ها بود. به عنوان نمونه در حقیقت بیشتر، عملکرد انگلیسی
ز اعالم کلنل شاردینی، نماینده نظامی فرانسه، در همان آغا

کرد از آنجا که قفقاز و ایران در حوزه نفوذ انگلیس است، 
شرکت فرانسه در سازماندهی تشکیالت مسیحی موقت 

ها ). از آنجا که انگلیسی128: 1344خواهد بود (کاویانپور، 
اي در اطراف ارومیه نداشتند، از مالحظهنیروي نظامی قابل

 -سوريمیسیون آمریکایی خواستند بر ارتش مشترك آ
ها به ارمنی نظارت کنند، و بدین ترتیب، آمریکایی

ها و بنا به درخواست آنان درگیر نمایندگی از انگلیسی
-). درخصوص روس397: 1380مسئله شدند (زیرینسکی، 

ها نیز باید گفت که باتوجه به اینکه به دنبال انقالب اکتبر 
عمالً حکومت روسیه به عنوان متحد متفقین موجودیت 

هاي نظامیان روس در همکاري با جی نداشت، فعالیتخار
ها اوالً حرکتی مستقل از جانب فرماندهان روس انگلیسی

بود و  ثانیاً همکاري افسران روس با مسیحیان به دنبال 
-ها به آنان محقق شده بود؛ به گونهتعهدات مالی انگلیسی

اي که نیکیتین صراحتاً دخالت نظامی افسران نظامی 
سازماندهی و رهبري تشکیالت مسیحی روس در 

آذربایجان را بنا به خواست انگلیس اعالم کرده است. 
هاي ). بنابراین آنچه که تالش317: 1356(نیکیتین، 

هاي جنگ متفقین و مداخالت آنان در ارومیه در سال

ها و در جهانی اول خوانده شده، درحقیقت موضع انگلیسی
 هاي آنان بود.  چارچوب سیاست

صحت این ادعا که تشکیل قواي مسیحی صرفاً جزئی 
از تالش انگلیس براي حفظ منافعش در شرق بود از آنجا 

گیرد که این کشور قبل از آنکه درصدد تشکیل قوت می
قوایی صرفاً مسیحی برآید سعی داشت در درجۀ اول یک 

ها سازماندهی نیروي محلی براي مقابله با پیشروي عثمانی
که مشخص شد مسلمانان ارومیه در این  یکند، اما زمان

-کنند به ناچار روي مسیحیان سرمایهطرح مشارکت نمی
گذاري کرد. به عنوان نمونه دکتر شید، کنسول آمریکا در 

اي از بزرگان ارومیه از آنان ارومیه، در مالقات با عده
هایی که برایشان تهیه خواهند کرد همراه خواست با سالح

قشون ملی و متحد، که افسران آن را با مسیحیان یک 
خود مسلمانان تعیین کنند، تشکیل دهند و بدین طریق 
ارومیه را در برابر حملۀ اجتناب ناپذیر قواي دشمن حفظ 

). همچنین، چند روز بعد مسیو 169: 1356نمایند (تمدن،
کوژل، رئیس هیأت فرانسوي، در ارومیه اعالم کرد هر 

شد مسلح شود، خود را معرفی کس از مسلمانان که مایل با
ها اسب خوب، زین مجلل، لباس فاخر، و کند؛ براي سواره

تومان حقوق  30براي داوطلبان خدمت پیاده نظام ماهانه 
داده خواهد شد. اما مسلمانان این تقاضا را قبول نکردند 

). بنابراین، در پی مخالفت سران 170: 1350(تمدن، 
ر شید، مسیحیان به مسلمان بود که با درخواست دکت

-تشکیل قشون خاص خود اقدام کردند. دربخشی از بیانیه
... چون "اي که به این مناسبت انتشار داده شده آمده بود: 

طرفی خود را دولت ایران قوه ندارد که در آذربایجان بی
حفظ نماید و از تجاوزات قشون اجنبی به آذربایجان 

ت قفقاز و به جلوگیري کند، به این جهت به امر حکوم
دهند. تصویب متفقین در آذربایجان قشون ملی تشکیل می

به قشون مسیحی براي جلوگیري از ورود دشمن 
در  اي سخت براي قفقاز خواهد بود...آذربایجان که ضربه

-صارا تشکیل میآذربایجان قشونی مرکب از ارامنه و ن
 ). 22: 1389، (معتمدالوزرا "دهد
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ق، کاپیتان  1336االول  م/ ربیع 1918در ژانویه 
ها به ارومیه رفت. گرَیسی انگلیسی براي تماس با آسوري

افسر روس براي تشکیل نیروي  250گرَیسی دستور داد 
نظامی مسیحیان استخدام شوند. وظیفه این نیرو حفاظت 

بود، وي وعده داد پول و لوازم از دریاي سیاه تا بغداد 
شود. با اعتماد فرستاده قدر احتیاج براي آنها جنگی هم به

ها حاضر شدند سازماندهی به این وعده بود که روس
هاي انگلیس کنند ها را آغاز و خود را درگیر برنامهآسوري

هاي زیادي ). گریسی، همچنین، وعده248: 1350(تمدن، 
ها مقاومت ها داد تا با تمام وجود در برابر تركبه آسوري

آنچنان که اشاره شد،  ).403: 1380کنند (زیرینسکی،
ها در اطراف ارومیه نیروي نظامی نداشتند، انگلیسی

بنابراین، از میسیون آمریکایی به عنوان ناظر بر قواي 
). 397: 1380مسلح مسیحی کمک خواستند (زیرینیسکی، 

در همین راستا، کاپیتان گریسی دستورات کافی به دکتر 
جعت نمود. شید، رئیس هیأت خیریۀ آمریکایی داد و مرا

دکتر شید که در همان زمان به عنوان ویس کنسول 
بود، هیأتی از صلیب سرخ فرانسه به آمریکا نیز معرفی شده

ریاست مسیو کاژول و چند افسر دیگر و شصت نفر سرباز 
فرانسه با مهمات و لوازم ضروري وارد رضائیه شده و 
بیمارستانی به اسم حمایت از مجروحین و بیماران ارتش 

ها چندین عراده وس تأسیس کردند. دکتر شید از روسر
توپ و چهار قبضه مسلسل و چندین هزار قبضه تفنگ با 
لوازم آن خریده و کلنل کوزمن روسی نیز چندین هزار 

هاي روس را اجیر قبضه تفنگ خریده و جمعی از سالدات
کرده و به اتفاق هیأت فرانسوي مشغول سازماندهی 

دي لیوتنان کاسفل فرانسوي به مسیحیان شدند. به زو
نام هنگ آسوري به اتفاق افسران روس هنگ مجهزي به

: 1388ریاست آقا پطرس سازماندهی کردند. (طهماسبی، 
). مستر ماك موراي، رئیس 467: 1378، ریاحی، 15-14

کمیسون مالی بریتانیا، که در همدان اقامت داشت به 
مضمون فرستاد:  ژنرال کارپو، در ارومیه، تلگرافی با این

به محض اینکه تشکیالت شروع شد و ارزش نظامی آن "
(تمدن،  "معین گردید وجوه الزم فرستاده خواهد شد

ها تعهدات مالی ). بدین ترتیب، انگلیسی248: 1305
ها تشکیالت نظامی مسیحیان را برعهده گرفتند. انگلیسی
نان با اطمینان از تشکیل قوه مسیحی در ارومیه و توانایی آ

ها، در در حفظ شمال غرب ایران در برابر پیشروي عثمانی
تالش بودند خود را به قفقاز برسانند تا از پیشروي 

ها از طریق قفقاز به سوي هند جلوگیري ها و آلمانعثمانی
ها به واسطۀ ترك .)1-20 :1393، کنند (آبادیان، خسروزاده

ز حضور تشکیالت مسیحی و کادرهاي روس در ارومیه ا
پیشروي به داخل ایران و قفقاز ناکام ماندند. قشون 

/  1918مسیحی نواحی استراتژیک ارومیه را تا ماه ژوئیه  
ها با خیال حفظ کردند و باعث شدند انگلیسی1297مرداد 

راحت در طول خط ارتباطی بین بغداد تا بحر خزر استقرار 
 ).317: 1356حاصل نمایند (نیکیتین، 

 
 براي تسلط بر منطقهمسیحیان و تالش 

ها بسیار سریع عملی شد. درحقیقت، مسلح شدن آسوري
ها تمام امکانات خود را براي آنان برجاي گذاشتند، به روس

کیلومتري ارومیه،  68عنوان نمونه در بندر حیدرآباد،  در 
مسیحیان پس از تحویل گرفتن آن، مقادیر زیادي بمب و 

ها را نبارهاي روسدینامیت و فشنگ و تفنگ موجود در ا
را به ارومیه انتقال دادند (تمدن، تصرف کردند و تمام آن

ها ) باید خاطرنشان ساخت که زمانی که روس158: 1350
فروختند هرکسی هاي خود را میرفتند و سالحاز ایران می

توانست از آنان سالح بخرد، اما مردم ارومیه با این می
ان که الزم بود مسلح طرف است چناستدالل که ایران بی

 ).127: 1344نشدند (کاویانپور، 
در این زمان نوعی صلح مسلح میان مسلمانان و 
مسیحیان ارومیه برقرار بود و هر لحظه بیم وقوع درگیري 

رفت. مسیحی از مسلمان و مسلمان از مسیحی در می
هراس بود. جلوها آمادة کنترل شهر می شدند. اجالل 

یه، وخامت اوضاع را درك کرده الملک، حاکم وقت اروم
هاي پی در پی با سران مسیحی در تالش بود و با مالقات

بود آنان را به لزوم زندگی مسالمت آمیز مسلمانان و 
حال از ). با این15: 1389مسیحیان متقاعد نماید (توفیق، 
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روي احتیاط، از تبریز نیز درخواست کمک کرد و به 
ه ارومیه اعزام شدند داغی بسوار قره 200خواهش او 

). وي در همان حال سعی کرد 128: 1344پور، (کاویان
میان ساکنان شهر صلح و آشتی برقرار کند و ظاهراً در این 

دست آمد، اما کمیتۀ مسیحیان که هایی هم بهراه موفقیت
در رأس آنان دکتر شید، آقا پطرس و مارشیمون قرار 

یان سلماس و داشتند، در اقدامی غافلگیرکننده مسیح
اطراف ارومیه را به نزدیک شهر دعوت و چند روز بعد، در 

فروردین  3ق / 1336جمادي الثانی  11روز جمعه 
ش، در شهر جنگ آغاز نمودند. این جنگ در 1297

روزهاي بعد ادامه یافت و مستر شید معتقد بود بایستی تا 
خلع سالح کامل مسلمانان جنگ را ادامه دهند. دو روز بعد 

هزار نفر از  10جمادي الثانی، مسیحیان  13ر روز د
). با 16-23: 1389مسلمانان را قتل عام کردند. (توفیق، 

داغی از راه سلماس فرار شدت یافتن جنگ، سواران قره
کردند و جلوها قزاقخانۀ دولتی را تصرف و قزاقان را قتل 

کشتارها تا دو روز بعد . )132: 1344عام کردند (کاویانپور، 
ساعت به  48ادامه یافت و سپس به موجب اولتیماتومی، 

 هاي خود را تحویل دهند. درمسلمانان فرصت دادند سالح
؛ 25-27: 1389نتیجه مسلمانان تسلیم شدند ( توفیق، 

هاي ). مسلمانان در آن روزها سختی 8: 1388طهماسبی، 
دیدند. معتمدالوزرا در این خصوص فراوانی از مسیحیان می

هاي مردم ریخته، افعال شنیعه مرتکب به خانه "نویسد:می
: 1389(معتمدالوزرا،  "کردندها را بی عصمت میشده و زن

). چنین اقداماتی از جانب مسیحیان محدود به آن چند 8
-هاي بعد هم ادامه داشت. بهروز نبود، آنچنان که در ماه

نه ها ... علناً دختران را از خا "که توفیق می نویسد:طوري
). اینها جداي 42: 1389(توفیق،  "بیرون کشیده، می بردند

 هاي آنان بود.هاي روزمره و غارت و چپاولاز قتل عام
 

 سمکو و تشکیالت مسیحیان
آقا (سمکو) وقتی از تعدیات مسیحیان باخبر شد با اسماعیل

سوار جنگی به کمک مردم ارومیه آمد ولی در  600

که از تسلیم شدن مسلمانان زمانیآباد نزدیکی قریۀ کریم
). باتسلیم 182: 1350جا برگشت (تمدن، باخبر شد از همان

زودي مقاومت ارومیه درهم شکسته و شدن مسلمانان به
هاي زیادي از آنان تحویل گرفته شد و مسیحیان سالح

درصدد تسلط بر دهات اطراف برآمدند. یازده روز بعد نیز 
وي علیا و عسکرآباد که شدیداً مقاومت دو روستاي قهرمانل

هاي در برابر مسیحیان مقاومت می کردند در برابر توپ
-34: 1389کوب دشمن درهم شکسته شد (توفیق، قلعه
توان بدین گونه تحلیل نمود که ). این اقدامات را می31

مسلمانان با عدم مشارکت در قشون نظامی مسیحی، 
و چه بسا موجب بدبینی تشکیالت مسیحی شده بودند 

ها را مسیحیان احتمال همکاري مسلمانان مسلح با عثمانی
این نگرانی را می توان در بخشی از  دانستند.دور نمی

... متاسفانه یک حصۀ اهالی "اولتیماتوم آنها مشاهده کرد:
ارومیه که چند نفر به آنها سردسته شده و این سردسته ها 

از طرفداران  از متنفذین هستند چنین معلوم می شود که
). 22-23: 1389(معتمدالوزراء، "دشمنان ما می باشند...

بنابراین، تصمیم گرفتند به هر ترتیب که بود مسلمانان را 
سالح و مرعوب کنند. عالوه براین، روشن بود که خلع

طلبی و مسیحیان در اندیشۀ تسلط بر ناحیه بودند و توسعه
 راستا بود. انحصار قدرت، الزمه موفقیت آنان در این

مسیحیان بعد از تحکیم موقعیت خود در ارومیه به فکر 
سلماس افتادند. سلماس روستاهاي فراوان مسیحی داشت 

اي از جلوها از آغاز جنگ بین الملل و ،عالوه بر این، عده
به آنجا آمده بودند و سمکو هم در حوالی این شهر در قلعۀ 

 توفیق در ). رحمت اهللا384چهریق نشیمن داشت (آقاسی: 
کند که کمیتۀ سري روایتی منحصر به خویش ادعا می

مسیحیان پس از تسلط قواي مسیحی بر ارومیه در 
-مکاتباتی با سمکو تالش کرد براي اجراي مقاصد توسعه
که طلبانۀ خویش، همکاري وي را جلب نمایند. لذا زمانی

هاي حضوري را اجتناب ادامۀ مکاتبات ضرورت مالقات
اخت، مارشیمون به نمایندگی از رهبران مسیحی، ناپذیر س

). 35: 1389براي مالقات با وي به سلماس رفت (توفیق، 
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ها علت رفتن مارشیمون به سلماس را برخی روایت
دست مسیحیان مخالفت او با قتل و کشتار سکنۀ ارومیه به

). 384: 1350؛ آقاسی، 138: 1344ذکر کرده اند (کاویانپو، 
باید پرسید به چه دلیل در این سفر عدة در این صورت 

زیادي از جلوهاي مسلح و باقیماندة افسران و سالدات هاي 
روس همراه با چند عراده توپ او را همراهی می کردند. به 
قولی وي که عدة مسیحیان را براي تشکیل کشوري 

دانست در اندیشۀ فریب سمکو و همراه مستقل ناکافی می
 )384-385: 1350(آقاسی،  ساختن او با خود بود.

 
 کشته شدن مارشیمون

غیر از سمکو کسی از رؤساي عشایر کُرد در رضائیه و 
). وي نیز 11: 1388سلماس باقی نمانده بود (طهماسبی، 

ها به دنبال خروج روس ها از ایران مقداري مانند آسوري
دست آورده بود و یکی از سرجنبانان تسلیحات به

ی آمد و مانند آنها خیاالتی در سر آذربایجان به حساب م
ق، مارشیمون با هیأتی که  1296اسفند  24داشت. در روز 

از تبریز از طرف حکومت ایران آمده بودند دیدار کرد. 
هیأت به او هشدار داد که فریب روس و انگلیس را نخورد. 

هزار سرباز  2مارشیمون در جواب از جمله گفته بود من 
ت کامل در اختیار ولیعهد قرار مجهز به توپ و تسلیحا

اي از خاك دهم و از او خواهم خواست ما را در نقطهمی
ایران اسکان دهد و همیشه مطیع دولت ایران خواهیم بود. 

-داند و میآقاسی اظهارات مارشیمون را حیله و دروغ می
پرسد در صورت صحت این ادعاها چه دلیلی براي دیدار با 

). اما حتی اگر این 386: 1350 سمکو وجود داشت (آقاسی،
اظهارات صحیح باشند از مفاد آنها روشن می شود اسکان 

اي از خاك ایران یکی از اهداف اصلی ها در نقطهآسوري
وي بود و این نقطه هم قطعاً آذربایجان (ارومیه وسلماس) 
بود. مارشیمون در دیدار با سمکو گفته بود کردستان 
امروزي در قدیم مسکن همۀ ما بوده است، درست است 
که ما در مذهب از هم جدا هستیم ولی حاال وقت آن 

میهن خود را از  رسیده که دست به دست هم دهیم و
چنگ غاصبین رهایی بخشیم و آزادانه زندگی کنیم. 

همچنین ما نیروي پیاده نظام قوي داریم اما از لحاظ 
جنگیان سوارکار ضعیف هستیم اگر تو سواران خود را با 

-وقت میپیاده هاي ما همراه کنی قوي خواهیم شد و آن
مکو ). س387: 1350توانیم تبریز را مسخر کنیم (آقاسی، 

کند، اما پس از خداحافظی وي ظاهراً گفتۀ او را قبول می
نفر از جلوها به  150خان سرهنگ و را همراه با شموئیل

). قتل مارشیمون 41: 1389قتل رساند (معتمدالوزراء، 
ضربۀ  عظیمی به تشکیالت مسیحیان وارد آورد و مقاصد 

گونه ). و آن40: 1389آنها را به طور کلی برهم زد (توفیق، 
که آقاپطرس در یادداشتی که بعدها خطاب به انگلیسی ها 

ها به دنبال آن واقعه مانند ماهی بدون آب آسوري"نوشت:
 :2000 (هاوار، "شدند و دیگر نتوانستند به خود بیایند

ماه بعد از قتل مارشیمون ظاهرًا در واکنش ) حدود یک376
ن در ، رئیس آشوریان ایراوردابه این حادثه بود که 

 29/  1918آوریل  19واشنگتن، در تلگرافی به تاریخ 
ها را از مقامات ایران خواسته بود آسوري  1297فروردین 

از خطر اکراد و متعصبان دینی محلی حفظ نماید (اسناد 
، سند شماره 26، پرونده 42ق: کارتن1336وزارت خارجه، 

 ). وزارت امور خارجه در پاسخ اعالم کرده بود ایران23
ها رفتار مناسب داشته، اما آنان به اغواي همواره با آسوري

جلوها شروع به قتل و غارت هزاران نفر از ساکنان ارومیه 
اند و اضافه کرده بود چنانچه در آتیه منقاد دولت کرده

شوند باز هم در حق آنان مالطفت خواهیم کرد (اسناد 
اره ، سند شم26، پرونده 42ق، کارتن1336وزارت خارجه، 

17(. 
اما بازتاب قتل مارشیمون در ارومیه و سلماس به 

ق، 1336اي دیگر بود. در چهارشنبه آخر سال گونه
مسیحیان در ارومیه با شنیدن قتل مارشیمون شوریدند و 
جمعیت زیادي را قتل عام کردند. آنها با اعتقاد به اینکه 
مقامات دولتی ایران سمکو را به قتل مارشیمون 

اند، به انتقام از مردم ارومیه پرداختند برانگیخته
). انتقام مسیحیان از مردم به 397: 1380(زیرینسکی،

اي بود که بارون سورن، عضو کمیتۀ داشناکسیون، گونه
ها چنین تهدید ضمن اعالم مخالفت با جنایات آسوري
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چنانچه به فوریت جلوگیري نشود طرفیت خواهند "کرد:
شهر را تخلیه خواهند کرد کرد. و همراه با مسلمانان، 

). درخصوص مسئلۀ  قتل عام 45: 1389ا، ر(معتمدالوز
 فرمان اي اغراق شده است. برخی از صدورانتقامی تا اندازه

اند ساعت خبر داده 12برخی   جویی وساعت انتقام 6
جویی را ). شمار قربانیان این انتقام142: 1344(کاویانپور، 

 2 ،)388: 1350هزار (آقاسی،  10هاي مختلف در روایت
) و در اظهارنظري کامالً 49: 1389هزار نفر (معتمدالوزرا، 

متفاوت از جانب کنسولگري آمریکا، چند صد نفر برآورد 
). قواي مسیحی به فرماندهی آقا 190اند (تمدن: کرده

پطرس پس از فراغت از کشتار در ارومیه، براي انتقام از 
کرده بود  مکو که بی احتیاطیسمکو عازم چهریق شدند. س

غافلگیر شد. بسیاري از نیروهایش دستگیر شدند و 
آسوریان غضبناك همۀ آنها را کشتند. در این جنگ مادر 
سمکو و دختر جعفرآقا نیز به اسارت جلوها درآمدند 

). مسیحیان در اقدام بعدي به سلماس 390: 1350(آقاسی،
ا کشته و پیران و از حمله کردند. آنان در این شهر جوانان ر

کردند (اسناد وزارت خارجه، افتادگان را در بیایان رها میکار
 ) .33، سند شماره  26، پرونده 42ق، کارتن1336

  "وار"سمکو با بقایاي نیروهایش منهزماً به روستاي 
خوي آمده و در آنجا سکونت اختیار کرد و از شدت 

ال پیش در عصبانیت چند خانوار مسیحی را که از دو س
بیرون شهر سکنی گزیده بودند قتل عام کرد. (آقاسی، 

). مسیحیان با تصرف چهریق 145؛ کاویانپور: 390: 1350
). 41: 1389هاي آنجا را غارت کردن (توفیق، کلیۀ دارایی

ها و غارت آن که سال ها بود تصرف چهریق توسط آسوري
ذوقۀ  ها و تسلیحات و مهمات و حتی آمرکز ذخیره دارایی

ها از کردهاي آنجا سمکو بود در کنار قتل عامی که آسوري
-کردند و همچنین زنانی که اسیر کردند، راز انتقام هاي بی

  کند.رحمانه ضد مسیحی آتی سمکو را بازگو می
درست مدتی پس از تصرف چهریق از سوي 

مسیحیان، سمکو با اطالع از حرکت هزاران ارمنی از وان 
 29گذرگاه قطور را سنگربندي کرد و در به سوي خوي، 
، در اقدامی 1297فروردین  21/  1336جمادي الثانی 

جویانه،  شمار زیادي از آنان را غافلگیر و قتل عام انتقام
کرد. آقا میر مهدي آگنت، که گویا شهردار خوي بود، به 

 "بهارستان"اي با عنوان نمایندگی از مردم خوي در اعالمیه
: 1350ور از اقدام سمکو تقدیر نمود (آقاسی، در دهانه قط

آمیز، شمار قربانیان ). ارمنیان در گزارشی اغراق398-397
: 1380هزار نفر اعالم کرده اند (گل نظریان،  5این واقعه را 

نیرویی  1297/ اردیبهشت 1336). کمی بعد در شعبان 382
از عثمانی ها به فرماندهی خیري بیگ به سه فرسخی 

رسیدند و از آنجا که خواهان جنگ بوده و حاضر به ارومیه 
کوتاه آمدن نبودند، با مسیحیان درگیر شدند اما شکست 

عسکر از آنان را دستگیر  300افسر و  30خوردند و مسیحیان
 ).311: 1356کردند (نیکیتین، 

هایی بود که مسیحیان مهمات دنبال چنین درگیريبه
مصرف کرده و دچار کمبود عظیمی را که در اختیار داشتند 

شده بودند. لذا درصدد تسخیر شرفخانه برآمدند. جداي از 
ها در آنجا بر جاي تصرف مهمات عظیمی که روس

توان به گذاشته بودند، از دیگر اهداف احتمالی آنان می
تالش براي دسترسی به مرند و ارتباط با قفقاز از راه جلفا 

ش براي ایجاد نواري ). تال43: 1389 اشاره کرد. (توفیق،
مسیحی از ارومیه تا قفقاز البته جزو برنامه هاي آنان بود و 
آنچنان که اشاره خواهد شد، کمی بعد آندرانیک در رأس 

و ارتباط با  خويیک نیروي قابل توجه سعی در تصرف 
تن از زبدگان مسیحی غافل از آنکه  60ارومیه داشت. 

وهاي عثمانی کنترل فرقۀ دمکراسی تبریز و عده اي از نیر
دست گرفته بودند، سوار بر کشتی عازم شرفخانه را به

گلمانخانه شده و در آنجا به علت به گل نشستن کشتی، 
). 43-44دست قواي عثمانی تماماً کشته شدند (توفیق: به

تمدن که همچون معتمدالوزرا و برخالف توفیق 
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ی اشاره نفر می داند، به درست 180این مسیحیان را   شمار
می کند چنانچه مسیحیان به این تسلیحات دست پیدا می 
کردند وضع ایران و آذربایجان به گونه اي دیگر می شد 

 ).154: 1389؛ معتمدالوزراء، 158-159: 1350(تمدن، 
 

 هامقاصد سیاسی آسوري
بنا به ادعاي نیکیتین، عالوه بر جلوها، مسیحیان ارومیه و 

شهر تحت تأثیر میسیونرها، ویژه جماعت آسوري این به
آرزو داشتند بعد از جنگ در وضع آنها تغییراتی حاصل شود 

-و از تسلط ملل مسلمان رهایی یابند. عده اي از آسوري
واسطۀ کسب سواد و آگاهی در یکی دو هاي ارومیه به

نسل، آموزگار و دکترشده و مایل بودند در این زمینه نقش 
ر یونان یک انجمن ملی آشور ایفا کنند. آنان به ریاست دکت

و کلده تشکیل داده و در نظر داشتند با حمایت روسیه 
هاي خود را پیش برند و اگرچه ظاهراً از مقامات برنامه

ایرانی اطاعت می کردند اما هدف نهایی آنان معلوم بود 
). اینان تحت تأثیر تشویقات و 224-225: 1356(نیکیتین، 

و با اطمینان به حمایت آنان   هاي متفقین اغوا شدندتلقین
کار را به جایی رساندند که در ارومیه مقدمات مجلس شورا 

را هم تعیین کردند، حزب فراهم کرده و هیأت رئیسۀ آن
را تدوین کردند جمهوري خواه تشکیل داده و نظامنامۀ آن

و هدف خود را از ایجاد تشکیالت قواي مسلحه آشکار 
آنان به مقتضاي مقاصدي  .)203: 1350ساختند (تمدن، 

هایی تشکیل داده و براي که داشتند در میان خود کمیته
ها به اسم هر یک اسمی تعیین کرده بودند که این کمیته

شد کابینه و اعضاي آنها هیأت وزیران قلمداد می
ها براي اعالم اهداف و ). آسوري15: 1388(طهماسبی، 

ایی صادر کردند که در ماده ماده 20اينیات خود نظامنامه
نخست آن علت اصلی تشکیل اتحادیه مسیحیان را 
خودمختاري و استقالل در مناطق ارومیه، موصل، ترك 
عایدین، نصیبین، جزیره و جوالملک دانسته بودند (تمدن، 

) واقعیت امر این بود که مسیحیان در نظر 204: 1350
د تشکیل داشتند در ارومیه و اطراف آن کشوري براي خو

). اما این یک جنبۀ ماجرا 127: 1344دهند. (کاویانپور، 

آنکه خود بدانند ابزاري بود. در حقیقت، قشون مسیحی بی
ها بودند و مقامات انگلیسی با تشویق در دست انگلیسی

-شان، از تواناییآنها و دامن زدن به آمال و آرزوهاي ملی
ق که همانا هاي نظامی آنان در راستاي منافع خود در شر

 نمودند.برداري میحفظ هندو بود، بهره
 

 ها و خروج مسیحیان از ارومیه آمدن عثمانی
 پایان ماجراجویی مسیحیان

به دنبال تصمیم بریتانیا به دخالت نظامی در قفقاز، 
 16ق / 1296بهمن  27باالخره،  ژنرال دنسترویل در روز 

). اما 626: 1388م به قزوین رسید (کسروي،  1918فوریه 
واسطه موانعی چون قواي جنگل، کمیته بلشویک انزلی به
همچنین، حکومت کمونیستی حاکم بر باکو نتوانست به  و،

قفقاز راه پیدا کند و تنها به دنبال رفع موانع فوق بود که 
/ 17ق  1297مرداد  26باالخره همراه با نیروهایش در روز 

 :kazemzade,1951)به باکو رسیدند. 1918اگوست 

ماه در ایران به انتظار ورود به  7بنابراین، وي حدود  (139
قفقاز مانده بود. تقریباً در همین فاصلۀ زمانی یعنی از 

تا ژوئیۀ  1918ق/ ژانویه 1297تا مرداد  1296بهمن 
، مسیحیان مرزهاي شمال غرب را در برابر عثمانی 1918

رویل ها حفظ کرده بودند و این وضع باعث شده بود دنست
ریزي براي ورود با فراغ خاطر از پشت سر، در حال برنامه

هاي انگلیس در آن ها و برنامهبه باکو و اجراي سیاست
 منطقه باشد.

واقع، انگلیسی ها قواي مسلحه مسیحی را براي  در 
هاي خود سازماندهی کرده بودند پشتیبانی از اجراي برنامه

نند در برابر پیشروي و امکاناتشان کمتر از آن بود که بتوا
ها به طرف آذربایجان، به یاري آنان بشتابند. لذا از عثمانی

چند ماه قبل که احتمال حرکت دنسترویل به سوي باکو 
شد و از آنجا که توانایی حفظ مسیحیان در برابر قطعی می

ها را نداشت درصدد برآمد آنان را راضی به ترك عثمانی
ایران نماید تا از گزند  ارومیه و رساندن خود به مرکز

ها به اولین هشدار انگلیسیدشمن محفوظ بمانند. 
مسیحیان براي تخلیه ارومیه زمانی بود که آقاپطرس براي 



 61        )م1914-1918ها در غرب آذربایجان (و  رقابت قدرت »نظامی مسیحیان -هاي سیاسی فعالیت«: و همکاران محمدامیر شیخ نوري

دریافت کمک از وي به بیجار رفته بود. ژنرال دنسترویل 
پاسخ وي را از طریق هواپیماي اعزامی به ارومیه در اواسط 

، به اطالع مسیحیان م1918ق/ اوایل مه 1297اردیبهشت 
وجه در این شهر رساند. وي تأکید کرده بود که به هیچ

انتظار کمک او نباشند و ارومیه را تخلیه کرده به صائین 
قلعه و از آنجا به همدان آیند. آقا پطرس نیز در تماسی 
تلفنی با مسیحیان ارومیه آنها را از حملۀ قشون عظیم 

هشدار داده بود فوراً عثمانی در سلماس آگاه کرده بود و 
حال ). با این300: 1350ارومیه را تخلیه کنند (تمدن، 

ماه بعد در ارومیه ماندند. در حقیقت،  3مسیحیان تا 
هاي تشکیالت مسیحی در ارومیه بیهوده در انتظار حمایت

م، نیکیتین 1918تر، در آوریل انگلیس نشسته بودند و پیش
ها بود، همراه با فرانسويکه از عبث بودن این انتظار مطلع 

: 1356ارومیه را به قصد تبریز ترك کرده بود (نیکیتین، 
 ) .93: 1389؛ معتمدالوزرا، 255-254
آنچنان که دنسترویل هشدار داده بود در اواسط  

رمضان قواي عثمانی از قطور گذشته و وارد خوي و 
سلماس گردید. مسیحیان به جنگ آنان رفتند و در قریۀ 

فرسخی میان ارومیه و سلماس جنگ  4اد در آبکریم
ها به نشینی ناگهانی عثمانیسختی درگرفت که به عقب
-). علت این عقب51: 1389سوي خوي انجامید ( توفیق، 

هزار نیروي ارمنی از  12نشینی، آمدن ژنرال آندرانیک با 
خواست با قفقاز به قصد تصرف خوي بود. آندرانیک می

-از قلعۀ مستحکم آن به عثمانی گیريتصرف خوي و بهره
ها حمله برد و به همراه مسیحیان ارومیه قواي عثمانی را 
در محاصره انداخته و پس از نابودي آنها با همکاري 
مسیحیان والیات موجود بر سر راه ارومیه تا قفقاز را به 

) به روایتی دیگر، قصد او 53: 1389تصرف درآورد (توفیق، 
ارتباط با نیروهاي انگلیس جهت  تصرف منطقه و برقراري

). 382: 1380ها بود (گل نظریان، ادامه نبرد با ترك
-ها از کریمآندرانیک در تالش بود تا قبل از آنکه عثمانی

آباد به خوي برگردند و آن شهر را تصرف کند. اما برخالف 
خوي با شکست مواجه شد. به دنبال  انتظارش، تصرف

، مسیحیان سلماس به خبر شکست آندرانیک در خوي

وحشت افتاده و به سمت ارومیه آمده و شروع به قتل و 
: 1389؛ معتمدالوزراء، 285غارت مردم کردند (تمدن: 

ها به علت شورش در وان، آذربایجان را ). عثمانی161
هزار سواره و پیاده به  36ترك کردند، اما کمی بعد با 

(توفیق،  خوي بازگشتند و مهیاي حمله به ارومیه شدند
). در واقع، هیچ امیدي براي ماندن در ارومیه  55: 1389

بار دیگر به جنگ قواي باقی نمانده بود. قواي مسیحی یک
آباد شکستی سخت از آنان عثمانی رفتند و باز هم در کریم

نشینی کردند و در شورایی که به ریاست خوردند و عقب
دادند (توفیق،  دکتر شید برگزار کردند راي به تخلیۀ ارومیه

1389 :56 .( 
 45ش، حدود 1297مرداد  8ق/ 1336شوال  22در 

نشینی به طرف هزار مسیحی و جلو شروع به عقب
ها وارد ساوجبالغ نمودند. تنها چند ساعت بعد عثمانی

ارومیه شدند. معتمد الوزراء نقل می کند که با ورود عثمانی 
هاي آنها می  مردم خودشان را به پاي اسب"ها به ارومیه، 

-). معتمدالوزرا ادعا می196: 1389(معتمدالوزرا،  "انداختند
 50کند که در طی شش ماه تسلط مسیحیان بر ارومیه 

هزار نفر  100هزار نفر از مردم این شهر کشته شدند، 
 50مهاجرت کرده، و با ورود قواي عثمانی به این شهر 

مدالوزرا، هزار نفر از مسیحیان نیز آن را ترك کردن (معت
). بدین ترتیب، در پایان جنگ، ارومیه که 201: 1389

زمانی یکی از زیباترین شهرهاي ایران بود، اهمیت گذشتۀ 
 خود را از دست داد. 

روز بعد از این تاریخ، دنسترویل نیز ناچار به تخلیه  45 
باکو و عقب نشینی به انزلی شد. عساکر عثمانی وارد 

به غارت پرداختند. (تمدن: روز  3شدند و مدت  ارومیه
) و از جمله اقدام به اعدام خلیفه سونتاق، 119، 1350

نفري بود که به کلیساي  600ها و رئیس مدرسۀ فرانسوي
وي پناه برده بودند. همچنین تمام مسیحیانی را که به 

بودند دستگیر و منازل دوستان مسلمانشان پناه برده
: 1389؛ توفیق، 397: 1380تیرباران نمودند (زیرینسکی، 

). مسیحیان ارومیه همچون نستوریان مارشیمون 59-56
بار فریب روس ها را خورده بودند، این 1915که در ماه مه 
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سبب ها را خوردند و بههاي انگلیسیهم فریب وعده
م/ مرداد 1918ها در اواخر ژوئیۀ پرشمار بودن ترك

مسیحیانی  ).434: 1380آمدند (الوبلیه، ق از پاي در1297
که ارومیه را ترك کردند از راه صائین قلعه خود را به 
همدان رساندند اما بسیاري از آنان در طول راه مورد حمله 

کسانی قرار گرفته و یا از بیماري و گرسنگی جان دادند و 
ها خلع بالفاصله توسط انگلیسی ،همدان رسیدند که به

صد نظامی سالح شده و سپس بخشی از آنان را براي مقا
 ). 404: 2000به بعقوبه در عراق منتقل کردند. (هاوار، 

 14آنچنان که گفته شد در همین زمان، یعنی در 
ق، دنسترویل نیز در باکو 1297شهریور  23/ 1918سپتامبر

ها شکست خورده و به انزلی عقب نشسته بود. از عثمانی
کمی بعد خلیل پاشا وارد آذربایجان شد و به جنگ 

ها رفت که تا میانه را در دست داشتند و تا چند انگلیسی
هایی که روي داد فرسخی تبریز پیش آمده بودند. در جنگ

تسلیم پی دچار شکست شدند، اما با درها پیانگلیسی
-ق و کناره1297مهر  8م/  1918سپتامبر  30بلغارستان در 

هاي مرکز که به قطع ارتباط گیري این دولت از صف دولت
عثمانی با آلمان و اتریش منجر شد، کار یکسره شد. کابینه 
احمد عزت پاشا با متفقین وارد صلح شد و قرارداد ترك 

). که به 78: 1380مخاصمه مدروس را امضاء کرد (بیات، 
موجب آن عثمانی متعهد گردید شمال غربی ایران و قفقاز را 

ها ناچار . درنتیجه عثمانی)81: 1370تخلیه کند (آفاناسیان، 
). از اینجا 633: 1388(کسروي،  به ترك آذربایجان شدند

توان به نقش قواي مسیحی در حفظ مرزهاي آذربایجان می
هاي گذشته، که نفع آن در خدمت منافع انگلیس بود، در ماه

 پی برد. 
کمی بعد از اتمام جنگ و خروج عثمانی از آذربایجان، 

زا علی اکبرخان سردار فاتح حاکم سابق ارومیه با میر
منشی کنسولگري روس در تبریز با یک آمریکایی، پس از 
هماهنگی با سمکو در چهریق، وارد ارومیه شدند و دکتر 

جاي مانده در ارومیه را به تبریز پاکارد و مسیحیان به
بدین ترتیب، آخرین مسیحیان نیز از ارومیه  انتقال دادند و،

ها نه تنها در قبال سی) انگلی76: 1389خارج شدند (توفیق، 
مسیحیان، بلکه در حق هم پیمانان خود نیز مرتکب 

که پس از خروج قواي شدند تا جاییعهدشکنی می
که کلنل کوزمن براي مطالبۀ مسیحی از ارومیه زمانی

حقوق افسران روسی که تشکیالت مسیحیان را 
سازماندهی و اداره کرده بودند از همدان به تهران رفت، 

ی انگلیس خیلی زود اقداماتی را که قشون فرمانده
مسیحی به دستور کاپیتان گریسی به انجام رسانده بود، 

گونه فراموش کرده و مدعی شده بود این افسران هیچ
اند که مستحق پرداخت حقوقی باشند. اقدامی انجام نداده

این درحالی بود که قشون مسیحی در کنار افسران روس 
ماه مرزهاي ارومیه را در برابر توانسته بودند چندین 

). آنها در 317: 1356عثمانی ها حفظ کند (نیکیتین، 
خواستند از زیر بار تعهدات مالی کاپیتان اقدامی دیگر می

گریسی به میسیون آمریکایی نیز شانه خالی کنند اما در 
، ها شدند (زیرینسکیاین یک مورد ناچار به پرداخت هزینه

1380: 403(. 
ها از مسیحیان با برداري و سوء استفاده انگلیسیبهره

وطن ها که آواره و بیاتمام جنگ پایان نپذیرفت. آسوري
ها همچنان همکاري با شده بودند به امید مواعید انگلیسی

ها جمع کثیري از آسوري ها و آنان را ادامه دادند. انگلیسی
ی ارامنه را با خود به عراق بردند و نیروي نظامی بزرگ

ها مایۀ ترس و هراس ترك ها تشکیل دادند که تا مدت
). سپس از آنها علیه کردها و 91: 2006بود (هورامی، 

اعراب و ترکیه استفاده کردند و سپس با خروج از عراق 
آنها را در مقابل انتقام جویی اعراب و کردها رها کردند 

 ). بعدها در برابر انتظارات و شکایات318: 1356(نیکیتین، 
م/ 1922ها از این کشور داشتند، در سال زیادي که آسوري

ق، با حمایت از آقا پطرس تحت عنوان ژنرال 1301
پطرس به عنوان نمایندة قوم آسوري، زمینه هاي حضور او 
در کنفرانس لوزان را فراهم آوردند و وي در این کنفرانس 
در ادعاهاي ارضی واهی، شهرهایی چون ارومیه و سلماس 

اد را براي تشکیل کشور مستقل جلوها طلب نمود و مهاب
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). مطمئناً این حرکت کامالً نمایشی 467: 1378(ریاحی، 
کمال و از طرف ها از طرفی براي فشار بر مصطفیانگلیسی

دیگر، در راستاي فرونشاندن خشم و نارضایتی مسیحیان 
خانمانی بود که آن کشور را مسبب بدبختی هاي آواره و بی
دانستند. مدتی هم بحث از انتقال آنان به کانادا خود می

ها این وعده را هم به انجام نرساندند شد که انگلیسی
 ).404: 2000(هاوار، 

 
 گیريبحث و نتیجه

هاي با وقوع انقالب اکتبر و خروج قواي روس از جبهه
جنگ ایران و قفقاز خالء بزرگی به زیان متفقین حاصل 

قدرت متفق که منافع عمده اي در شد. از آنجا که تنها 
توان گفت پیامدهاي مصیبت شرق داشت بریتانیا بود، می

ها در درجۀ اول متوجه این کشور نشینی روسبار عقب
توان گفت آنچه مداخالت و تحرکات متفقین بود.پس می

در ایران و قفقاز بعد از انقالب اکتبر خوانده شده، بیشتر 
حفظ منافع آنان در شرق  ها و در جهت مختص انگلیسی

ها براي جلوگیري از پیشروي قواي بوده است. انگلیسی
عثمانی و آلمان به ایران و هند مصمم به دخالت نظامی 

کار فراغ در قفقاز شدند اما شرط و زمینۀ الزم براي این
غرب ایران بود. آنان پس از ناکامی از خاطر از شمال

وس و مسلمانان در مسلح کردن سپاهیان از هم پاشیده ر

تشکیل نیرویی جهت دفاع از شمال غرب در برابر 
ها تمام تالش خود را صرف سازماندهی پیشروي عثمانی

مسیحیان ارومیه کردند و مسیحیان هم از طرفی براي 
ها و از طرف دیگر،  براي نایل حفظ خود در برابر عثمانی

ها، به گشتن به آمال سیاسی خود به کمک انگلیسی
اري با این کشور پرداختند. این درحالی بود که همک

ها آنان را صرفاً در راستاي منافع خود به کار انگلیسی
گرفته و در عمل تن به هیچ تعهدي در قبال آنان نداده 

ها با اطمینان از توانایی مسیحیان در حفظ بودند. انگلیسی
غرب ایران از پیشروي عثمانی، وارد قفقاز شدند و شمال
بعد با شکست در برابر عثمانی به انزلی عقب کمی 

نشستند. تشکیالت مسیحی هم به دنبال کشته شدن 
-هم ریخته بود و بهمارشیمون به دست سمکو عمالً به

زودي با نزدیک شدن قواي عثمانی به ارومیه، ناچار به 
تخلیه این شهر شدند. به دنبال تخلیه ارومیه از سوي 

در قفقاز و شمال غرب  هامسیحیان، پیشروي عثمانی
ایران آغاز شد، اما با اتمام جنگ جهانی اول و تسلیم 
عثمانی، مخاطرات موجود برطرف گشت. مقاله نشان داد 

اي که مسیحیان از حضور خود در ارومیه و برخالف ایده
ها داشتند، آنان ابزاري جهت اجراي حمایت انگلیسی

قواي عثمانی  ها در جلوگیري از ورودهاي انگلیسیبرنامه
 به ایران و پیشروي احتمالی به سوي هند بودند.
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