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پیشگفتار

خواننده عزیز:

ــتای  ــان در راس ــی زب ــدگان فارس ــه خوانن ــی دادن ب ــدف آگاه ــا ه ب
رســالت رســانه ای بــی غرضانــه خــود، الــزام انتشــار شــماره فــوق العــاده 
پیــش رو بــه مناســبت صدمیــن ســالگرد نســل کشــی ارمنیــان احســاس می شــد، 

کــه محتــوای آن پیرامــون ســه محــور اساســی شــکل گرفتــه اســت:

ــن  ــم بهم ــادی )نه ــاری می ــال ج ــه س ــم ژانوی ــت و نه 1- در بیس
1393( طــی مراســم ویــژه ای، در جــوار بنــای یادبــود نســل کشــی ارمنیان 
واقــع در ایــروان، منشــور فراگیــر  ارمنیــان جهــان توســط رئیــس جمهــور 
ــات  ــب مطالب ــه جوان ــان اعــام شــد کــه بیانگــر کلی ــه جهانی ارمنســتان ب
بــر حــق تاریخــی، سیاســی و حقوقــی ارمنیــان جهــان بــود کــه در نتیجــه 
ــن  ــی شــدن ای ــران آن هــا مســتلزم عمل نســل کشــی پایمــال شــده و جب

مطالبــات مــی باشــد.

ــکاس  ــا انع ــم ت ــرده ای ــعی ک ــه س ــژه نام ــن وی ــن در ای ــم چنی 2- ه
افــکار عمومــی جامعــه ایرانــی چــه در ســطوح سیاســی- دولتــی و چــه از 
ســوی نماینــدگان قشــر روشــنفکر جامعــه را مدنظــر قــرار دهیــم. نظریاتــی 
ــروز کــرده  ــه مدارکــی جدیــد در آســتانه صدمیــن ســالگرد ب ــه مثاب کــه ب
و مشــهودات پیشــینیان و معاصریــن را در رابطــه بــا فاجعــه مذکــور کامــل 
کــرده انــد. هــم چنــان کــه شــهادت افــرادی نظیــر جمالزاده نویســنده شــهیر 
و اســماعیل راییــن محقــق معاصــر و .... اشــاراتی کــه بنیــان گــذار انقــاب 
اســامی حضــرت امــام خمینــی )ره( در اوان پیــروزی انقــاب اســامی در 

بــاب قتــل عــام، قربانیــان آن و تــراژدی ملــت ارمنــی کــرده بودنــد ....

ــناد  ــی از اس ــی گلچین ــژه معرف ــماره وی ــن ش ــور ای ــومین مح 3- س
ــع ارمنــی و باالخــص ترکیــه ای اســت کــه  ــر اســاس مناب منتشــر شــده ب
ــه عــاوه تصاویــر عکاســی  از مآخــذ جدیــدی برگرفتــه شــده اســت . ب
مســتند از صحنــه هــای قتــل عــام هــا )منتشــر شــده توســط انســتیتو-موزه 
نســل کشــی ارمنیــان در ایــروان( و همچنیــن انعــکاس رویکــرد شــماری 
نــگاران ترکیــه در جهــت  از روشــنفکران، نویســندگان و روزنامــه 
شکســتن تابــوی ســکوت در ترکیــه دربــاره نســل کشــی ای کــه توســط 
اســاف آن هــا انجــام شــده و گام هــای جســورانه ایــن روشــنفکران کــه 
پــس از تــرور بــی شــرمانه هرانــد دینــک ســردبیر ارمنــی تبــار ترکیــه ای 
ــه  ــت ترکی ــژاد پرس ــون ن ــفارش افراطی ــه س ــا ب ــال 2007 بن ــه س در ژانوی
ــهیر و  ــنده ش ــوک نویس ــان پام ــی اوره ــار ادب ــار آث ــا انتش ــن ب و همچنی
ــی اســت،  ــا ملــت ارمن ــارش شــامل همــدردی ب معتــرض تــرک کــه آث

ــد. ــه ان ــوان بیشــتری یافت شــتاب و ت

ــان  ــه در جهــت تبلیــغ، بلکــه آن چن در هــر حــال، تمــام ســعی مــا ن
کــه در ابتــدای مقالــه تأکیــد شــد در راســتای آگاه ســازی هــر چــه بیشــتر 
ــن  ــی اولی ــی - سیاس ــق تاریخ ــورد حقای ــان درم ــی زب ــدگان فارس خوانن
ــی،  ــی، هویت ــانی، فرهنگ ــی انس ــات منف ــتم و تبع ــرن بیس ــی ق ــل کش نس
مــادی، معنــوی، حقیقــی و حقوقــی یــک ملــت ســتمدیده را طــی یکصــد 

ســال در پــی داشــته اســت.
 سر دبیر
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 رهبــر کاتولیک هــای جهــان در ســخنانی 
بــه مناســبت صدمیــن ســالگرد کشــتار ارمنیــان در 
دوران جنــگ جهانــی اول، از ایــن اقــدام بــه عنوان 

ــاد کــرد. ــرن بیســتم ی نخســتین »نســل  کشــی« ق
ــای  ــک  ه ــر کاتولی ــیس، رهب ــاپ فرانس پ
جهــان، روز بیســت و ســوم فروردیــن مــاه، 
در پــی دیــدار بــا رئیــس جمهــور ارمنســتان و 
ــا برگــزاری  رهبــران مذهبــی ارمنیــان جهــان ب
آئیــن  عشــای ربانــی کــه بــه یــاد قربانیــان 
نســل کشــی ارمنیــان برگــزار شــد از ایــن 
ــرن  ــی ق ــل  کش ــتین نس ــوان نخس ــه عن ــدام ب اق

ــرد. ــاد ک ــتم ی بیس
پــاپ فرانســیس کــه از زمــان حضــور خــود 
ــان و  ــن از مســئله نســل کشــی ارمنی در آرژانتی
ــردم گذشــته اســت  ــن م ــر ســر ای اینکــه چــه ب
آگاه بــوده، در دفــاع از ایــن اظهــارات گفــت: 
ــان،  ــردان، زن ــاد م ــا ی ــد ت ــود می دان ــه خ وظیف
کــودکان، کشــیش ها و اســقف هایی کــه بــی  دلیــل 

کشــته شــدند را گرامــی بــدارد.
بــه گــزارش  خبرگــزاری آسشــویتدپرس، 
وی در کلیســای کاتولیــک ارمنــی ســنت پیتــر 
گفــت:  پنهــان و یــا انــکار کــردن شــیطان مثــل 
ــزی  ــم زخمــی خونری ــن اســت کــه بگذاری ای

ــر آن نهیــم. ــدون اینکــه مرهمــی ب کنــد، ب
 در دوران حکومــت عثمانــی و همزمــان بــا 
جنــگ جهانــی اول بیــش از 1.5 میلیــون ارمنــی 
ــی  ــکام عثمان ــی ح ــان ترک ــات پ ــی تمای قربان
عنــوان  بــه  را  واقعــه  ایــن  محققــان  شــدند. 

پاپ  کشته شدگان ارمنی را
قربانیان نسل کشی نامید

ــد. ــتم می دانن ــرن بیس ــی ق ــل  کش ــتین نس نخس
ترکیــه ایــن مســئله را رد کــرده و از بــکار 
بــردن لفــظ نســل کشــی بــرای وقایــع  کشــتار 

ارمنیــان  خــودداری مــی کنــد. 
ــتار  ــی کش ــورهای اروپای ــماری از کش ش
نســل  را  عثمانــی   ترکیــه  بدســت  ارمنیــان 
ــون  ــا کن ــال ت ــن ح ــا ای ــد. ب ــی  دانن ــی م  کش
رابطــه  دلیــل  بــه  آمریــکا  متحــده  ایــاالت 
خوبــی کــه بــا ترکیــه دارد از بــکار بــردن ایــن 
لفــظ )نســل کشــی( در اعــان هــا و بیانیــه هــا 

ــت. ــرده اس ــودداری ک خ

آشکارسازی اسناد نسل  کشی 
ارمنیان از سوی واتیکان 

ــای  ــی  ه ــه بایگان ــناد محرمان ــکان اس واتی
ــناد  ــن اس ــد. ای ــر می کن ــود را منتش ــی خ قدیم
عمدتــا دربــاره حوادثــی هســتند کــه چهارصــد 
ــاز  ســال قدمــت دارنــد و از ســال 1621 آغ
قدیمــی   HaberTurk نوشــته  بــه  می شــوند. 

ــت. ــتم اس ــرن هش ــه ق ــق ب ــن آن متعل تری
کــه  محرمانــه  ســند  صــد  نمایشــگاه 
همچنیــن شــامل تعــدادی ســند مربــوط بــه 
ــی  ــوری عثمان ــان در امپراط ــی ارمنی ــل  کش نس
مــوزه  در   2014 ســپتامبر  مــاه  در  اســت، 

شــد. برگــزار  کاپیتولیــا 

بــه گفتــه اســقف ســرژیو پاگانــو، مســئول 
اســناد  ایــن  واتیــکان،  محرمانــه  بایگانــی 
حــاوی اطاعــات بســیاری دربــاره ارمنیــان 
ــان  ــی ارمنی ــل  کش ــاره نس ــو درب ــت. پاگان اس
مــی  گویــد اســناد منتشــر شــده حاکــی از 
ــبت  ــی نس ــربازان عثمان ــیانه س ــات وحش جنای

ــت. ــان اس ــه ارمنی ب
یــادآور شــویم کــه پاگانــو در تابســتان 
2011 اطــاع داده بــود کــه ایــن اســناد در مــاه 
فوریــه 2012 در نمایشــگاه اســناد بایگانــی 
مــی   گذاشــته  نمایــش  بــه  رم  در  واتیــکان 
شــوند. مســئول بایگانــی اعــام کــرد کــه 
ــون ســیزدهم در ســال 1896 میــادی  ــاپ لئ پ
ــود  ــرده ب ــه ک ــد توصی ــلطان عبدالحمی ــه س ب
ــی  ــل کش ــد و از نس ــان ده ــدردی نش ــه هم ک
اظهــار  پاگانــو  کنــد.  جلوگیــری  ارمنیــان 
ــی  ــل  کش ــاره نس ــند درب ــد س ــه ص ــت ک داش
از  کتبــی  اطاعــات  جملــه  از  ارمنیــان، 
بایگانــی  هــای محرمانــه واتیــکان در مــورد 
ــه  ــاب جداگان ــرک، در کت اعمــال ســربازان ت
منتشــر خواهــد شــد. او قطعاتــی از ایــن کتــاب 

ــت. ــرده اس ــه ک را ارائ
"مصطفــی ســلیمان، ســرباز تــرک شــهادت 
ــا  ــی  ه ــتاهای ارمن ــا وارد روس ــد: »م ــی  ده م
مــی  شــدیم و بــدون در نظــر گرفتــن جنــس و 
ســن، همــه را مــی  کشــتیم. بعــد از مــا کردهــا 
بــه روســتا می آمدنــد و خانــه  هــای ارمنــی  هــا 
را غــارت مــی  کردنــد. تعــداد زیــادی ســالمند 

دود سفید واتیکان در چشمان وارثان حکومت  عثماني

 پاپ فرانسیس:
پرده پوشي و کتمان پلیدي ها
مثل بدون مرهم رها کردن یک زخم خونین است.
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طــي کشــتارهاي صــورت گرفتــه بدســتور ســلطان عبدالحمیــد معــروف به )کشــتارهاي 
حمیدیــه( زنــان و کــودکان بــي شــماري بــي سرپرســت و یــا یتیــم شــدند. عکــس فــوق 
ــا  ــه قتــل رســیدن همســر ب ــان مــي باشــد کــه پــس از ب ــه یکــي از همیــن زن مربــوط ب

فرزندانــش آواره مناطــق دیگــر شــده اســت.
ــد یافتــن  ــه امی ــد خردســال ب ــه همــراه ســه فرزن ــه مــادري ب در کشــتارهاي حمیدی
غــذا و امنیــت نــزذ پناهــگاه میســیونرهاي آمریکایــي رفتــه و تقاضــاي کمــک مــي کنــد.

ــي باشــد . در  ــاالت متحــده م ــره ای ــه کنگ ــیو کتابخان ــه آرش ــق ب ــوق متعل عکــس ف
-Keghi( ــي ــش   کق ــادر و فرزندان ــن م ــکونت ای ــل س ــس مح ــن عک ــت ای ــس نوش عک

روســتایي در منطقــه ارزروم( ذکــر شــده کــه پــس از آواره شــدن بــه امیــد تامیــن امنیــت 
کودکانــش بــه خاربــرد )Kharberd-نــام اصلــي اســتان دیاربکــر( پنــاه بــرده. عکــس توســط 

یکــي از همــان میســیونرها ثبــت شــده اســت.
ایــن عکــس در ســال 1899 درخاربــرد ثبــت شــده اســت و بــراي اولیــن بــار در ســال 
1900 توســط نشــریه The helping hands series بــه منظــور جمــع آوري کمکهاي بشردوســتانه 
ــد. ــر ش ــه منتش ــورت گرفت ــتارهاي ص ــده از کش ــت بازمان ــي سرپرس ــودکان ب ــراي ک ب

نشــریه فــوق بصــورت فصلنامــه توســط کمیتــه کمــک بــه ارمنیــان در شــهر اوســتر 
ایالــت ماساچوســت منتشــر مــي شــد.

بــه اعتقــاد میســیونرها و فعالیــن عضــو ایــن کمیتــه بــا نشــر عکــس هــاي مشــابه مــي تــوان 
نشــان داد کــه بــا جمــع آوري کمــک هــاي هــر چنــد ناچیــز مــي تــون ولــو کــم تعــداد ولــي 

جــان افــرادي را از مــرگ نجــات داد.
ایــن عکــس بنوبــه خــود بیانگــر وضعیــت مــادران و کــودکان آواره بــي سرپرســتي اســت 
کــه بنابــه کشــتارها و فجایــع انســاني دروضعیــت اســف بــاري قــرار مــي گیرنــد. عکــس فــوق 
از اولیــن ثبــت هــاي نمونــه هــاي مشــابه دیگــري اســت کــه طــي درگیــري هــاي قــرن بیســتم 
در ویتنــام، کامبــوج، روانــدا و غیــره بــه ثبــت رســیده انــد. در همگــي ایــن عکــس هــا نگرانــي 

و اوج رنــج و ســتم در نــگاه مــادران مــوج مــي زنــد.

و معلــول ارمنــی در مدرســه مرکــز شــهر پنــاه 
ــا دســتور داشــتیم همــه را  ــا م ــد، ام ــرده بودن ب
ارمنــی   800 قصبــه گلیگــوزان  در  بکشــیم. 
ــا ســوزانده شــدند. چشــمان کشــیش  کشــته ی
بینــی و  هوانــس را در آوردنــد و ریــش و 
گــوش  هایــش را بریدنــد. مــن هیــچ کودکــی 
ــات دادم. آن   ــر را نج ــی دو نف ــتم، حت را نکش
هــا را ســه روز در چــادر خــودم پنهــان کــرده 
امــا یــک روز وارد چــادر شــدم و  بــودم، 
دیــدم بــدن آن  هــا تکــه تکــه شــده اســت...«.

اســت  پاگانــو همچنیــن گفتــه  اســقف 
ــی  ــل  کش ــه نس ــوط ب ــناد مرب ــکان اس ــه واتی ک
ســال   در  عثمانــی  امپراطــوری  در  ارمنیــان 
ــت  ــی اول و دوران حکوم ــگ جهان ــای جن ه
ــرد.  ــد ک ــر خواه ــوان را منتش ــای ج ــرک  ه ت
او مــی  گویــد: »ایــن اســناد درد و وحشــتی 
ــزارش   ــد. گ ــاد می کنن ــر ایج ــف ناپذی توصی
ــبت  ــا نس ــرک  ه ــات ت ــه جنای ــوط ب ــای مرب ه
بــه ارمنیــان مــرا واداشــت کــه از انســان بــودن 

ــوم«. ــرمنده ش ــود ش خ
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در پــی اظهــارات پــاپ فرانســیس کــه کشــتار 
ــط  ــی توس ــگ اول جهان ــان جن ــان  در جری ارمنی
عثمانــی هــا را »نســل کشــی« خوانــده اســت، 
ترکیــه ســفیر واتیــکان در آنــکارا را احضــار 
ــت. ــده اس ــود را از رم فراخوان ــفیر خ ــرده و س ک

کاتولیک هــای  رهبــر  فرانســیس،  پــاپ 
ایــن ســخنان را در آســتانه برگــزاری  جهــان، 
مراســم یکصدمیــن ســالگرد نســل کشــی ارمنیــان 
ــزار  ــکان برگ ــه در واتی ــمی ک ــان مراس ، در جری
ــود، در حضــور رئیــس جمهــور ارمنســتان  شــده ب

ــرد.  ــان ک بی
ــد  ــن مراســم کــه بصــورت مســتقیم از چن ای
بازتــاب  شــد  مــی  پخــش  تلویزیونــی  شــبکه 
گســترده ای در اکثــر خبرگزاریهــای مهــم جهــان، 
همچنیــن ســایت هــای خبــری ایران داشــته اســت.

در ایــن خصــوص اکثــر شــبکه هــای تلویزیونــی 
بــزرگ  ریســک  را  پــاپ  اظهــارات  آمریــکا 
ــکان  ــط واتی ــره گــی رواب ــال تی ــده و از احتم نامی

ــد.  ــر داده ان ــه خب ــا ترکی ب
سایت خبری BBC نوشت:

پیــش  کــه  جهــان  کاتولیک هــای  رهبــر 
از برگزیــده شــدن بــه ســمت پــاپ و از زمــان 
حضــورش بــه عنــوان سراســقف کلیســای بوئنوس 

بازتاب جهانی اظهارات پاپ فرانسیس 
در مورد نسل کشی ارمنیان

موسسه ترجمه و تحقیق هور

آیــرس روابــط نزدیکــی بــا جامعــه ارمنــی داشــته، 
»نسل کشــی« ارمنیــان  را اولیــن تــراژدی قــرن 
ــردان،  ــاد م ــا ی ــت ت ــه اوس ــت وظیف ــد و گف خوان
زنــان، کــودکان، و افــرادی را کــه »بــدون هرگونــه 
منطقــی« بــه قتــل رســیدند، گرامــی بدارد.ایــن 
اظهــارات پــاپ خشــم ترکیــه را برانگیختــه اســت.

ــش  ــه پخ ــی ک ــبکه Fox News  در گزارش ش
کــرد گفــت:

پــاپ نشــان داد کــه ســفر ســال قبلش بــه ترکیه 
ــاور قلبــی او نــدارد و او بــدون تــرس  ــر ب تاثیــری ب
از تیرگــی روابــط دیپلماتیــک بــا ترکیــه آنچــه فکر 

مــی کنــد درســت اســت را بیــان مــی کنــد.
شــبکه NBC نیــز ضمــن اشــاره بــه روابــط 
صمیمانــه پــاپ فرانســیس بــا ارمنیــان آرژانتیــن در 
زمــان گذشــته گفــت: پــاپ گفتــه هــای قبلــی خود 
در خصــوص نســل کشــی ارمنیــان را تصدیــق کرد.

روزنامــه  Wall Street Journal نیــز در مطلبــی 
نوشــت:

ــه مقــام پــاپ  پــاپ فرانســیس قبــل از انکــه ب
 1915 ســال  وقایــع  از  بارهــا  شــود  برگزیــده 
ــا  ــاد کــرده بود.ام ــوان نســل کشــی ی میــادی بعن

امــروز وی بــه آن ارزش حقوقــی داد.
آوری  یــاد  ضمــن  روزنامــه  ایــن  همچنیــن 

ســخنان بــاراک اوبامــا قبــل از انتخابــش بعنــوان 
رئیــس جمهــور گفت:بــاراک اوبامــا قبــل از انتخاب 
بارهــا در اظهاراتــش نســل کشــی ارمنیــان را محکوم 
ــوان رئیــس  ــه عن ــا پــس از انتخــاب ب ــود ام کــرده ب
ــی رود. ــره م ــن واژه طف ــردن ای ــکار ب ــور از ب جمه

ــن  ــز در همی ــه Los Angeles Times نی روزنام
ــت: ــوص نوش خص

اوبامــا بــر خــاف پــاپ و بخاطــر آنکــه 
روابــط دیپلماتیکــش بــا آنــکارا مخــدوش نشــود 

ــرد. ــل ک ــده عم ــاف وع خ
رونامه The Guardian نیز نوشت:

ــک  ــب دیپلماتی ــرس از عواق ــدون ت ــاپ ب پ
ــرد. ــان ک ــق را بی حقای

Truth Revoltدر سایت خود نوشت:

اظهــارات پــاپ در کلیســای ســن پیتــر رهبــران 
ترســوی کشــورهایی را نشــانه گرفــت کــه از بیــان 
واقعیــات و کلمــات مــی ترســند.پاپ بــدون تــرس 

از عواقــب دیپلماتیــک اظهاراتــش را بیــان کــرد.
ــز  ــی Deutsche Welle نی ــبکه آلمان ــایت ش س

ــت: ــود نوش ــزارش خ در گ
پیــش از آنکــه پــاپ فرانســیس نطــق خــود را 
ــا ببیننــد  ــد ت آغــاز کنــد، بســیاری در انتظــار بودن
قتــل  مــورد  در  جهــان  کاتولیک هــای  رهبــر 
ــد  ــش چــه خواه ــا در صــد ســال پی ــام ارمنی ه ع
گفــت. پــاپ گفــت کــه قتــل عــام ارمنی هــا 

»نسل کشــی« )ژنوســاید( بــوده اســت. 
سایت شبکه فرانس 24 نیز نوشت:

نســل کشــی  ترکیــه در خصــوص  مــردم 
ارامنــه در دوران حکومــت عثمانــی اختــاف 

نظــر شــدیدی دارنــد. 
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ربــوده شــدن کــودکان ارمنــي توســط قبایــل تــرك و کــرد عثمانــي ،بخصــوص زنــان 
و دختــران جــوان، بصــورت مــداوم صــور ت مــي گرفــت.

ایــن زنــان و کــودکان پــس از ربــوده شــدن بــه اجبــار تغییــر مذهــب داده و در اختیــار 
قبیلــه هــاي معــارض قــرار مــي گرفتند.

ــه  ــا را ب ــتار آدان ــده از کش ــی  مان ــي باق ــوان ارمن ــران نوج ــي از دخت ــکاس گروه  ع
ــزد  ــي ن ــه زندگ ــز ادام ــرانجامي ج ــان س ــواده ش ــل خان ــس از قت ــه پ ــر کشــیده ک تصوی

ــد. ــته ان ــن قومشــان نداش قاتلی
در نگاه این دختران هیزم بدست هنوز شیطنت کودکانه برق  مي زند.

منبع عکس: آرشیو دانشگاه سن ژوزف بیروت

عــکاس ایــن عکــس حســن انجــان ،از معاونیــن و افســران ارشــد جمــال پاشــا مي باشــد.
ــي اســت کــه از فــرط تحمــل ماههــا  ــان و کودکان ــوق بیانگــر وضعیــت زن ــر ف تصوی

ــد. ــاده ان ــه جــان الشــه االغــی در صحراافت گرســنگي ب
حسن انجان مسئول کوچاندن ارمنیان به مناطق سوریه و لبنان بود.

ــان،  ــروه زن ــه گ ــرك ب ــن افســر ت ــک شــدن ای ــرس از نزدی ــي ت ــن عکــس حت در ای
ــان نشــده اســت. ــوان توســط آن ــه خــورده شــدن الشــه حی ــع از ادام مان

عکــس فــوق توســط خــود حســن انجــان بــه عنــوان ســند در اختیــار مصطفــي نمروت، 
رئیــس کمیتــه تحقیــق در مــورد کشــتار ارمنیــان، قــرار گرفت.

ــار  ــت و چه ــس بیس ــی فران ــبکه تلویزیون ش
ــکان را  ــه ســفیر خــود در واتی گــزارش داد: ترکی
ــکان را  ــفیر واتی ــر س ــش ت ــکارا پی ــد. آن فراخوان
بــرای اعتــراض بــه اظهــارات روز یکشــنبه پــاپ به 
ــا  ــن ســالگرد کشــتار صده مناســبت یــک صدمی
ــار  ــی احض ــت عثمان ــه در دول ــن از ارامن ــزار ت ه
کــرده بــود. پــاپ فرانســوا در جریــان این مراســم، 
ــرد  ــد. کارب ــه را »نســل کشــی« خوان کشــتار ارامن
ایــن واژه از ســوی پــاپ ترکیــه را خشــمگین 

کــرده اســت. 
ــه  ــد ک ــر ش ــی منتش ــات در حال ــن گزارش ای
روزنامــه هــا و خبرگــزاری هــای ایــران نیــز ضمــن 
ــات  ــم و اعتراض ــه خش ــاپ ب ــخنان پ ــش س پوش
ــه  ــکان در ترکی ــفیر واتی ــدن س ــه و فراخوان ترکی

ــد. ــز اشــاره کــرده ان نی
واکنشــها در ترکیــه چنــد ســاعت پــس از 

ــد.  ــی باش ــه م ــل توج ــز قاب ــاپ نی ــارات پ اظه
روزنامه های CNNturk و  Radikal نوشتند:

ــال  ــه در خ ــتارهایی ک ــیس کش ــاپ فرانس پ
ــل  ــن نس ــته اولی ــوع پیوس ــی بوق ــگ اول جهان جن

ــده اســت. ــرن بیســتم نامی کشــی ق
روزنامه Hurriyet نوشت:

پــاپ فرانســیس رهبــر کاتولیــک هــای جهــان 
در مراســمی کــه در واتیــکان برگــزار کــرد وقایــع 
ــتم  ــرن بیس ــی ق ــل کش ــن نس ــال 1915 را اولی س

نامیــد کــه ارامنــه تجربــه کــرده انــد.
Hurriyet Daily News  نیز نوشت:

ــزار  ــکان برگ ــه در واتی ــمی ک ــاپ در مراس پ
کــه  فاجعــه ای  ســه  از  یکــی  می شــد گفــت: 
ــه  ــود » و ب ــاهد آن ب ــته ش ــرن گذش ــریت در ق بش
عنــوان اولیــن نسل کشــی در قــرن بیســتم شــناخته 

ــد. ــرود آم ــه ف ــر ارامن ــر س ــود« ب می ش
ایــن مراســم در روز  23 فروردیــن 1394 
بــا  پیتــر واتیــکان و  در کلیســای جامــع ســن 
جمهــور  رئیــس  سرکیســیان  ســرژ  حضــور 
ــن  ــق گارگی ــق آرام اول و جاثلی ارمنســتان ،جاثلی
دوم  رهبــران ارامنــه جهــان و ســیل کثیــری از 

مســیحیان برگــزار گردیــده اســت.
الزم بــه ذکــر اســت برگــزاری مراســم عشــاء 
بــه  واتیــکان  پیتــر  ســنت  کلیســای  در  ربانــی 
مناســبت یکصدمیــن ســالگرد نســل کشــی ارامنــه 
رویــدادی تاریخــی خواهــد بــود. تاکنــون مراســم 
مختلــف نیایــش بــرای آســایش روح قربانیان نســل 
کشــی در ایــن کلیســا برگــزار شــده اســت امــا ایــن 
ــه ایــن مناســبت مراســم  ــار اســت کــه ب نخســتین ب
عشــاء ربانــی برگــزار مــی شــود. ایــن مراســم 
توســط شــخص پــاپ فرانســیس رهبــر کاتولیــک 

ــزی و اجــرا شــد. ــه ری هــای جهــان برنام
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ــام  ــل ع ــه خواســت قت ــا از ترکی پارلمــان اروپ
ارمنیــان در زمــان امپراتــوری عثمانــی را بــه عنــوان 
نســل کشــی بــه رســمیت شناســد و بــه روند شــتاب 

گیــری آشــتی بیــن دو ملــت، کمــک کنــد.
ــت  ــا اکثری ــن ، ب ــا،26 فروردی ــان اروپ پارلم
آرا  بــه قطعنامــه حــل تنــش هــای مرتبــط بــا نســل 
ــالگرد  ــن س ــتانه یکصدمی ــان در آس ــی ارمنی کش

ــه رای داد. ــن واقع ای
پارلمــان اروپــا از اظهــارات رجــب طیــب 
اردوغــان رئیــس جمهــور ترکیــه و دیگــر مقامات 
ایــن کشــور در ابــراز همــدردی اســتقبال کــرده  و 

آن را گامــی در جهــت درســت  مــی پنــدارد.
ایــن نشــریه ادامــه داد ترکیــه در تــاش 
اســت بــه عضویــت اتحادیــه اروپــا درآیــد 
ولــی رونــد گفتگوهــا  بــه دنبــال اعــام مــوارد 
متعــدد  نقــض حقــوق بشــر توســط آنــکارا 

ــت. ــده اس ــف ش متوق
در قطعنامــه اتحادیــه اروپــا از آنکارا خواســته 
شــده از ســالگرد ایــن رویــداد بــرای بــه رســمیت 
شــناختن آن بــه عنــوان نســل کشــی ارمنیــان 
اســتفاده کنــد و مســیر را بــرای آشــتی بیــن مــردم 

ــازد. ــوار س ــان  هم ــه و ارمنی ترکی
در ایــن قطعنامــه همچنیــن از آنــکارا خواســته 
شــده بــه بررســی آرشــیو و گذشــته تاریــخ بپردازد 
و در ضمــن از ارمنســتان و ترکیــه خواســته شــده 
اســت از ابــزار مناســب و موفــق بــرای آشــتی بیــن 

پارلمان اروپا از ترکیه
خواست نسل کشي ارمنیان را به رسمیت شناسد

ملــل اروپایــی اســتفاده کننــد.
ــا  ــر نیــز در ســال 1987 پارلمــان اروپ پیــش ت
ــاد  ــی ی ــل کش ــوان نس ــا عن ــام ب ــل ع ــن قت از ای

ــود. ــرده ب ک
اســتفاده از واژه نســل کشــی  توســط پــاپ 
ــن  ــری ای ــه رای گی ــده ب ــه روز مان ــیس، س فرانس
قطعنامــه در پارلمــان اروپــاف  آنکارا را برآشــفت.

المــار  ایــن قطعنامــه،  بررســی  در جریــان 
ــا  ــان اروپ ــی  عضــو پارلم ــده  آلمان ــروک نماین ب
گفــت: مــردم مــن نیز)آلمانــی هــا(  در ایــن نســل 

ــد. ــته ان ــود را داش ــئولیت خ ــش و مس ــی نق کش
وی از لــزوم محکومیــت چنیــن قتــل عــام 
هایــی ســخن گفتــه و اعــام کــرد کــه ایــن چنیــن 
رفتارهــا، بــه خصــوص بــه دالیــل اخاقــی، بایــد 

ــه رســمیت شــناخته شــوند. ب
ــزار  ــا ه ــزود: صده ــی اف ــده آلمان ــن نماین ای
ــه دســت امپراطــوری  ــی  ب ــان عثمان ــر از  ارمنی نف

ــدند. ــته ش ــی کش عثمان
دولــت عثمانــی در آن زمــان بــا هــدف ریشــه کــن 
ــر از  ــون نف ــم میلی ــک و نی ــوم، ی ــن ق ــردن ای ک

ــت. ــرده اس ــام ک ــل ع ــود  را قت ــهروندان خ ش
بــه گــزارش خبرگــزاری فرانســه، اردوغان در 
آســتانه رای گیــری دربــاره ایــن قطعنامــه گفــت: 
ترکیــه ایــن قعطنامــه را نادیــده مــی گیــرد . مــا آن 
را از یــک گــوش مــی گیریــم و از گــوش دیگــر 

در مــی کنیــم.

 جفــری روبرتســون وکیــل و حقوقــدان بریتانیایــی 
و عضــو کاخ ســلطنتی وکای لنــدن کــه وکالــت 
دادگاه  در  پرنچــک  دوغــو  پرونــده  در  ارمنســتان 
ســوئیس را نیــز بــر عهــده دارد در برنامــه ای کــه مهمان 
شــوی تلویزیونــی معــروف چارلــی رز بــود، اظهاراتــی 

ــان کــرده اســت. ــان بی ــورد نســل کشــی ارمنی در م
بــه  خــود  ســخنان  ابتــدای  در  روبرتســون 
چگونگــی آغــاز نســل کشــی ارمنیــان در اســتانبول 
اشــاره کــرده و توضیــح داد کــه چــرا بایــد آن 

وقایــع را نســل کشــی نامیــد.
روبرتسون گفت :

یکصــد ســال قبــل و در شــب 24 آوریــل حکومت 
تــرکان جــوان صدهــا تــن از روشــنفکران و نویســندگان 
ارمنــی را جمــع کرده و همه را در دم کشــتند، و این تنها 
آغــاز نســل کشــی بود کــه نیمــی از جمعیــت ارمنیــان را 
نابــود ســاخت.امروز ترکیــه اعتــراف مــی کنــد کــه آنها 
ــت  ــا در حقیق ــد ام ــته ان ــی را کش ــزار ارمن ــا 800 ه تنه
بیــش از یــک و نیــم میلیــون نفــر کشــته شــده اند.تقریبــا 
اکثــر مــردان ارمنــی کشــته شــدند و باقــی مانــده را کــه 
ــد  ــی ش ــالخورده م ــراد س ــودکان و اف ــان ،ک ــامل زن ش
بــه بیابانهــا راندنــد، کــه البتــه نیمــی از آنهــا نیــز دچــار 
حملــه ، غــارت و تجــاوز راه زن هــا و ســربازان تُــرک 
ــی  ــوال و دارائ ــز ام ــر نی ــوی دیگ ــد. از س ــرار گرفتن ق
هــای ارمنیــان مــورد چپــاول قــرار گرفــت از اینــرو مــن 
اصــرار دارم کــه ایــن اعمــال نســل کشــی بــوده اســت.

 روبرتسون در ادامه افزود:
وقــوع ایــن جنایــات بــود کــه باعــث شــد رافائــل 
ــه و  ــه مطالع ــودی ب ــتانی – یه ــدان لهس ــن حقوق لمکی
ــون  ــی و قان ــل کش ــا واژه نس ــردازد و بعده ــق بپ تحقی
ــازمان  ــال 1948 در س ــی را در س ــل کش ــازات نس مج

ــداع و تصویــب کنــد. ملــل متحــد اب

جفری روبرتسون 
حقوقدان بریتانیایی:

ترکیه برای عضویت در اتحادیه 
اروپا می بایست نسل کشی 
ارمنیان را به رسمیت بشناسد

روابط عمومی موسسه ترجمه و تحقیق هور
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ــریات  ــات در نش ــه دفع ــون ب ــه تاکن ــان ک ــي ارمنی ــل کش ــهوري از نس ــس مش عک
ــت . ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــف ب مختل

عــکاس از تاجریــن آلمانــي بــوده کــه در آن روز خــاص از کنــار گروهــی  از مــردان 
ــه  ــرك ب ــان ت ــط ظانی ــي توس ــورت گروه ــه ص ــه ب ــز ک ــروت العزی ــه مام ــي منطق ارمن

ــد مــي گذشــته اســت. ســمت  کشــتارگاه هــا   هدایــت مــي شــده ان
ــرات )یپــرات(،   ــج ف ــي کال ــم آمریکای ــده از معل ــه جــاي مان طبــق شــواهد و اســناد ب
ــي کــه حکومــت ترکیــه کشــتار برنامــه ریــزي شــده اش را  ــم روت آ. پارملــي، زمان خان
آغــاز کــرد ، در روزهــاي اول ایــن کشــتارها، ابتــدا مــردان و جوانــان جمــع آوري شــده و 
بصــورت گروهــي بــه مناطــق دور افتــاده هدایــت مــي شــده انــد و پــس از شــکنجه شــدن 

بــرای  افشــای محــل هــای  نگــه داري ســاح هــای احتمالــی اعــدام مــي شــده انــد.
ــد  ــي باش ــرد م ــهر خارب ــي ش ــل عکاس ــال 1915 و مح ــي س ــاه م ــس م ــخ عک تاری
کــه کالــج فــرات در همانجــا تاســیس شــده بــود. درهمــان روز همــه مــردان متشــخص، 
نویســندگان، و تعــداد پنــج پرفســور ایــن کالــج بصــورت ضربتــي بازداشــت و بــه ســوی  

کشــتارگاه هــا هدایــت شــدند.

ــا از  ــت پاش ــرور طلع ــه ت ــه ب ــون در ادام روبرتس
بانیــان نســل کشــی ارمنیان اشــاره کــرده و مــی گوید 
تــرور طلعــت پاشــا کــه مــن او را هیتلــر ترکیــه مــی 
نامــم و رونــد دادگاهــی عامــل آن یعنــی ســوقومون 
تهلیریــان و مباحــث مطــرح شــده در رونــد دادرســی 
کــه منجــرب بــه تبرئــه وی گردیــد خــود گــواه ایــن 
واقعیــت اســت کــه نســل کشــی اتفــاق افتــاده بــود.

روبتســون در پاســخ پرســش مجــری برنامــه کــه 
ــول واقعیــت نســل کشــی  ــه از قب پرســید چــرا ترکی

ارمنیــان هــراس دارد گفــت:
علتــش آن اســت کــه امــروز قوانین بیــن المللی و 
پرداخــت غرامــت وجــود دارد.ترکیه اصــرار دارد که 
تبعیــد هــای ارمنیــان در پــی اهــداف نظامــی حاصل از 
ــاری  ــد اجب ــا تبعی ــوده اســت ام ــی ب جنــگ اول جهان
ــی  ــا نم ــالخورده در بیابانه ــراد س ــان و اف کودکان،زن
ــه اهــداف نظامــی را توجیــه نمایــد. توانــد هیــچ گون

ــا  ــه ترکه ــت ک ــه یادآوریس ــر الزم ب ــرف دیگ از ط
عــاوه بــر کشــتار ارمنیــان سیاســت یکپارچــه ســازی 
ترکیــه )ترکیــه فقــط بــرای ترکهــا( را نیــز دنبــال مــی 
ــه  ــه کــه ب ــد کــه در نتیجــه آن بســیاری از ارامن کردن
ــور شــدند اســامی و  ــد مجب ــده بودن ــده مان نوعــی زن
مذهــب خــود را تغییــر داده و بــزور مســلمان شــوند.

روبرتسون در ادامه می گوید:
در واقــع هــر آنچــه در زمــان جنــگ دوم جهانــی 
بــر ســر یهودیــان آمــد پیــش از آن و همــان انــدازه در 
زمــان جنــگ اول جهانــی بــر ســر ارمنیــان آمده اســت.

ــود  ــخنان خ ــی س ــش پایان ــون در بخ  روبرتس
در خصــوص احتمــال عضویــت ترکیــه در اتحادیــه 

ــا گفــت: اروپ
ابتــدا ترکیــه مــی بایســت قدمهــای مثبتــی بــر دارد.

اردوغــان بایــد نســل کشــی را به رســمیت شــناخته و آن 
را محکــوم کند،ترکیــه مــی بایســت اجــازه بازگشــایی 
ــه  ــایی ک ــزار کلیس ــام دو ه ــان از تم ــتفاده ارمنی و اس
ــد. ــان بده ــه ارمنی ــود دارد را ب ــی وج ــه کنون در ترکی

ــات  ــن معتقــدم کــه شــاید برخــی اقدام همچنی
ــال  ــوان مث ــد بعن ــذار باش ــر گ ــد تاثی ــن بتوان نمادی
بــرای  توانــد کــوه آرارات را کــه  مــی  ترکیــه 
ارمنیــان بســیار حائــز اهمیــت اســت بــه خــاک 
ــاب هــای  ــب کت ــد مطال ــد،و بای ارمنســتان بازگردان
درســی خــود را تغییــر داده و تاریــخ واقعــی ترکیــه 

ــد. ــی کنن ــد بازنویس ــل جدی ــرای نس را ب
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پیام ها و نظرات اندیشمندان ایرانی
در محکومیت نسل کشی ارمنیان 

صاحــب نظران،اندیشــمندان،و نماینــدگان محتــرم مجلــس شــوراي اســامي، همزمــان بــا فــرا رســیدن 
ــای  ــام ه ــا و پی ــه ه ــی نام ــي،  ط ــه عثمان ــت ترکی ــان بدس ــي ارمنی ــل کش ــالگرد نس ــن س یکصدمی
ــد.  ــلیت گفتن ــان تس ــه ارمنی ــه جامع ــوده و آن را ب ــوم نم ــه را محک ــن واقع ــه ای ای جداگان
رویکــرد ملــت خداجــو و بــا فرهنــگ ایرانــي نســبت بــه وقایــع درد آور تاریخــي همــواره رویکردي 
انســان دوســتانه و تاثیــر گــذار بــوده. ایــن نگــرش حتــي در زمــان وقــوع نســل کشــي ارمنیــان 

موجــب پنــاه گرفتــن بســیاري از ارمنیــان و آشــوریان نــزد ملــت مســلمان ایــران شــد.
روزنامــه آلیــک بــه منظــور آگاه ســازي و انجــام رســالت رســانه اي خــود، نامه هــاي دریافتي 
از طــرف اندیشــمندان و نماینــدگان محتــرم مجلــس شــوراي اســامي را در محکومیت نســل 
کشــي ارمنیــان طــي ایــن ویــژه مانــه در اختیــار خواننــدگان ومخاطبیــن خــود قــرار مــی دهد.

الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن پیــام هــا بنــا بــه فراخــوان منتشــره از طــرف  هیــات منتخــب 
خلیفــه گــری ارامنــه تهــران بــرای بزرگداشــت یــاد قربانیان نســل کشــی ارمنیان گــردآوری 

شــده و در اختیــار روزنامــه آلیــک قــرار گرفتــه.

به نام معبود   مهرورز و همواره مهربان
هیئــت منتخــب خلیفــه گــري ارامنــه تهــران 

دامــت توفیقاتهــم 
عــام  قتــل  انســاني  اي  فاجعــه  ســالگرد 
ارامنــه توســط دولــت عثمانــي را خدمــت همــه 
مســیحیان جهــان خصوصــا ارامنــه هموطنــم 
کتــاب  قــرآن  کنــم.  مــي  عــرض  تســلیت 
وحیانــي مســلمانان مهربانــي و رافــت مســیحیان 
ــَم  ــِن َمْریَ ْ ــی اب ــا بِِعیَس یْنَ ــت: »َوقَفَّ ــتوده اس را س
ــَن  َِّذی ــوِب ال ــي قُلُ ــا فِ ــَل َوَجَعلْنَ ــاُه اْلِنِجی َوآتَیْنَ
اتَّبَُعــوُه َرأْفَــًة َوَرْحَمــًة« )حدیــد، 27( قــرآن 
تاکیــد دارد کــه مهربــان تریــن مــردم نســبت بــه 
مســلمانان مســیحیان هســتند: » َولَتَِجــَدنَّ أَقَْربَُهــْم 
ــاَری«  َّــا نََص ُــَواْ إِن ــَن قَال َِّذی ِّلَِّذیــنَ آَمنُــواْ ال ًة ل ــَودَّ مَّ
مهربانــي  علــت  خداونــد   .)82 )المائــدة، 
مســیحیان نســبت بــه مســلمانان را در وجــود 
ــد.  کشیشــان و عالمــان زاهــد مســیحي مــي دان
َُّهــْم ال  یســیَن َو ُرْهبانــاً َو أَن »ذلـِـَک بـِـَأنَّ مِنُْهــْم قِسِّ

یَْســتَْکبُِروَن« )مائــده، 82(.

قــرآن آشــنا  فرهنــگ  بــا  کســاني کــه 
باشــند تعجــب مــي کننــد چطــور ممکــن اســت 
عــده اي بــه نــام مســلمان دســت بــه کشــتار بــي 
ــي  ــد عاطف ــا پیون ــان ب ــي مهرب ــه ی مردم رحمان
بــا مســلمانان زده انــد. البتــه مســیحیان ارامنــه در 
حکومــت عثمانــي تنهــا قربانیــان تنــگ نظــري های 
جنایتــکاران تاریــخ نبــوده انــد. دههــا هــزار 
شــیعه بــه جــرم محبــت اهــل بیــت پیامبــر )ص( 

ــام شــدند. ــل ع ــي قت ــت عثمان در حکوم
وایــن از عجایــب روزگار اســت کــه بــار 
دیگــر دســت شــیطان از آســتین مســلمان نمایانــي 
بــه نــام داعــش بیــرون مــي آید و شــیعه و مســیحي 

را در عــراق و ســوریه قتــل عــام مــي کنــد.
ــدي و  ــور مه ــا ظه ــه ب ــد روزي ک ــه امی ب
و  از عدالــت  پــر  مســیح جهانــي  بازگشــت 

ببینیــم. عــاري از جنایــت را 

ارادتمند روح اهلل حسينيان
نماينده مردم تهران   93/12/13

ــري  ــه گ ــب خلیف ــرم منتخ ــت محت هیئ
ــران ــه ته ارامن

با سام و آرزوي توفیق روز افزون
مناســبت  بــه  محتــرم  هیئــت  آن  پیــام 
یکصدمیــن ســالگرد نســل کشــي ارمنیــان 
دریافــت گردیــد. ضمــن تشــکر و قدردانــي از 
احســاس مســئولیت آنجنابــان، اینجانــب نیــز در 
راســتاي وظایــف قانوني خود در نفي خشــونت 
ــري از  ــتي و جلوگی ــح و دوس ــبرد صل ــا پیش ب
تکــرار نســل کشــي و رفــع تبعیضــات از طریــق 

ــرد. ــم ک ــاش خواه ــي ت ــع قانون مراج
با احترام 
دكتر عابد فتاحي
نماينده مردم شريف اروميه
و رئيس فراكسيون نمايندگان اهل سنت

هیئــت محتــرم منتخــب خلیفــه گــري 
ارامنــه تهــران

)هیئــت بزرگداشــت یکصدمین ســالگرد 
نســل کشــي ارمنیان(

احترامــاً در پاســخ بــه نامــه مــورخ 30 
بهمــن 93 ضمــن تشــکر از اعتمــاد بــه اینجانب 
پیــام پیوســت را بــه حضــور تقدیــم مــي کنــم.

با تقديم احترام
دكتر علي مختاري

عضو هيئت علمي دانشگاه
برنامــه ریــزي و ســازماندهي، از دســت 
دادن صفــات انســاني، انــکار و کتمــان حقیقت، 
همگــي پدیــده هایــي هســتند کــه قبــل، حیــن 
ــواره  ــي هم ــل کش ــه نس ــکاب ب ــس از ارت و پ
توســط مرتکبیــن بــه آن صــورت مــي پذیــرد. 
کشــي،  نســل  بــه  مرتکبیــن  حقیقــت  در 
ــي را  ــن حقوق ــي تری ــن و ابتدای ــي تری اساس
کــه هــر انســان از هنــگام پــا نهــادن برگــردون 
خاکــي و بــه طــور ذاتــي و فطــري و بــه صرف 
انســان بــودن از آن بهــره منــد مــي شــود را کــه 
همــان حــق زیســتن اســت را نقــض کــرده و 
بــا وحشــیانه تریــن رفتــار غیرانســاني،  در پــي 
حــذف انســانها از صحنــه روزگار مــي باشــند.

زیســتن  حــق  حقــوق،  دیــدگاه  از 
انســانها، عــاوه بــر جهــان شــمول بــودن، 
ــا تفســیر  ســلب ناشــدني اســت و ایــن حــق ب
ــود   ــاص خ ــري خ ــض ناپذی ــري و تبعی ناپذی
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ــیون  ــریه ایلوستراس ــرای نش ــوزان ب ــه تراب ــواي روس ب ــل از ورود ق ــوق قب ــس ف عک
ــده. ــه ش ــوی  گرفت فرنس

در ایــن عکــس، نظامیــان عثمانــي ارمنیــان شــهر را از خانــه هایشــان بیــرون رانــده و 
بــه جســتجوي خانــه بــه خانــه وغــارت امــوال پرداختــه انــد.

زنــان و کــودکان بــه یــک گوشــه خیابــان و مــردان بــه گوشــه اي دیگررانــده شــده تــا 
آمــاده کــوچ بــه اردوگاه هــاي مــرگ شــوند.

ــاي ســیاه ریختــه  ــه دری ــان و کــودکان ایــن کاروان مــرگ ب طبــق اســناد موجــود زن
شــده و غــرق شــدند. طــي یــک هفتــه شــکار انســان در منطقــه ترابــوزان ،کــه طــی مــاه 
جــوالي 1915 صــورت گرفــت، 14000 نفــر از ارمنیــان ایــن منطقــه قتــل عــام شــدند.

بازماندگان احتمالي نیز به عنوان برده به کردها و اعراب فروخته مي شدند.
ــد در شــهر  ــه هــر عنــوان توانســته بودن ــوزان کــه ب گــروه معــدودي از ارمنیــان تراب
بماننــد در ســال 1920 منطقــه را وداع گفتــه و بــا کشــتاري کــه بــر علیــه یونانیــان اعمــال 

شــد بــه ســرانجامي نامعلــوم دچــار گشــتند.
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ــد و  ــي زن ــم م ــر را رق ــتگي بش ــم پیوس ــه ه ب
مایــه در هــم تنیدگــي انســانها اســت.

در  اقدامــي  هرگونــه  اســت  بدیهــي 
راســتاي نابــودي و حــذف بخشــي یــا کلیــت 
گــروه هــا، نژادهــا،  اقــوام و ملیــت هــا خاصــه 
حــذف مذهبــي و ایدئولوژیکــي، نــه تنهــا 
مذمــوم بــوده بلکــه نفــرت انگیــز مــي باشــد.

واقعــه اي کــه در یکصــد ســال پیــش و در 
ــاده  ــاق افت ــي اتف ــه کنون ــي از ترکی بخــش های
و امــروز دســتمایه انــکار و کتمــان وارثــان 
حقوقــي عثمانیــان اســت را نــه تنهــا مــي تــوان 
نســل کشــي نامیــد بلکــه آنچــه بــر بــرادران و 
خواهــران ارمنــي صــورت گرفــت و بــه واقــع 
یــک فاجعــه انســاني بــود، فاجعــه اي تلــخ بــه 
ــي کــه یکصــد ســال  تلخــي زیتــون هــاي کال
اســت در حاشــیه هــاي شــمال شــرقي مدیترانــه 
برداشــت مــي شــود و ایــن تلخــي تــا ابــد چــون 
ــر پیکــر اســتوار  زخمــي عمیــق و کهنــه کــه ب
جامعــه ارمنیــان نشســته اســت، در یــاد و خاطره 

ــد. آزاداندیشــان تاریــخ باقــي خواهــد مان

هیئت محترم بزرگداشت 
یکصدمیــن ســالگرد نســل کشــي ارمنیان 

1294-1394
با درود و آرزوي شادکامي

اکنــون زمــان آن فــرا رســیده اســت کــه 
دولــت ارمنســتان، حکومــت ترکیــه را بــه 
عنــوان حکومــت جانشــین عثمانــي بــه دادگاه 

ــه بکشــاند. ــکاران جنگــي در اله جنایت
بــا ابرازهمــدردي بــا هم میهنــان وهــم خانمانان 

ارمنــي متــن زیــر تقدیــم مي گــردد.

تهران، 
16 اسفند 1393
هوشنگ طالع

یکصد سال گذشت...
ــت  ــش، روز 5 اردیبهش ــال پی ــد س ــک ص ی
مــاه 1294 )24 آوریــل 1915( امپراطــوري عثماني 
ــي، سیاســت قــوم  در گرماگــرم نبــرد یکــم جهان
کشــي و زمیــن ســوخته را دربــاره ارمنیــان تحــت 
اشــغال خــود، بــه مــورد اجــرا گــذارد. در ایــن قتل 
عــام فجیــع کمابیــش یــک و نیــم میلیــون تــن از 
هــم خانمانــان ارمني مــا، سرراســت و ناسرراســت 
)مســتقیم و یــا غیــر مســتقیم( از ســوي حکومــت 
ــز  ــیاري نی ــوه بس ــدند. انب ــام ش ــل ع ــي قت عثمان
ــرزمین  ــي، از س ــت عثمان ــت حکوم ــر جنای در اث
ــد. ــده شــدند و آواره گردیدن هــاي پدریشــان ران
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بــا آغــاز نبــرد یکــم جهانــي، دولــت 
امــا  کــرد:  طرفــي  بــي  اعــان  ایــران 
امپراطــوري عثمانــي بــا پیشــتیباني امپراطــوري 
ــي  ــان ب ــود اع ــا وج ــان و ب ــز آلم ــون ری خ
تجــاوز  مــورد  را  ایــران  خــاک  طرفــي، 

داد. قــرار  نظامــي 
در آن شــرایط ســخت، دولــت ایــران کــه 
بخــش هایــي از خاکــش در اشــغال عثمانــي ها 
و روســیان و انگلیســیان بــود، مرزهــاي کشــور 
ــاي  ــوگري ه ــفارت و کنس ــاي س ــز در ه و نی
ــر روي  ــي ب خــود را در سرتاســر قلمــرو عثمان
ــاه  ــان را پن ــود و آن ــي گش ــان ارمن ــم خانمان ه
داد. افــزون بــر آن دولــت ایــران بــراي در امــان 
مانــدن پناهنــدگان از دژخیمــان عثمانــي،  بــراي 
بســیاري از آنــان گذرنامــه ایرانــي صــادر کرد.

ــور،  ــخت ودردآل ــاي س ــه ه در آن لحظ
تنهــا دولــت، مــردم و ملــت ایــران، در حالــي 
کــه ســرزمین شــان لگدکــوب ارتــش هــاي 
بیگانــگان بــود، بــه یــاري همخانمانــان ارمنــي 
خــود برخاســتند، زیــرا ملــت ایــران در همــه 
ــره  ــاخه از پیک ــان را ش ــخ، ارمنی درازاي تاری

ملــت ایــران مــي دانســت و مــي دانــد.
مناطــق  مــردم  نیــز  ایــران  درون  در 
اشــغالي عثمانــي بــا خطــر انداختــن جــان 
خــود و خانــواده خــود از هــم میهنــان ارمنــي 
ــي در  ــر عثمان ــغال گ ــاي اش ــر نیروه در براب
مناطــق اشــغالي، بــه ســختي حمایــت کردنــد 
ــا را  ــا آن ه ــي ه ــه عثمان ــد ک ــازه ندادن و اج
ــه قتــل برســانند. مــورد تجــاوز قــرار داده و ب

اســت  مطــرح  پرســش  ایــن  اکنــون 
ــین  ــوان جانش ــه عن ــه ب ــت ترکی ــه حکوم ک
کــش  انســان  و  ریــز  خــون  امپراطــوري 
ــن  ــاد ای ــد اجس ــي توان ــي م ــا ک ــي، ت عثمان

قتــل عــام هولنــاک را پنهــان کنــد؟
هــم اکنــون نیــز حکومــت جبــار و خــون 
ــا  ــت ت ــدرکار آن اس ــت ان ــه ، دس ــز ترکی ری
ــور و در  ــن کش ــاکن ای ــان س ــا و علوی کرده
حقیقــت اکثریــت مــردم ایــن ســرزمین را بــه 

جســد تبدیــل کنــد.
مــردم و ملــت ایــران ، هــم آوا و یــک دل 
بــا هــم میهنان و هــم خانمانــان ارمنــي و دیگر 
مــردم آزاده جهــان، نــه تنهــا بایــد حکومــت 
ترکیــه را وادار بــه شــناختن ایــن جنایــت 
هولنــاک تاریخــي و پذیــرش پــي آمــد هــاي 
ــد از جســد شــدن کــردان  ــل بای آن ســازند ب
و علویــان زیــر اشــغال حکومــت ترکیــه نیــز 

جلوگیــري کننــد.
هــم دلــي، هــم آوایــي، و همــکاري مــا در 
ایــن منطقــه راه را بــر دیــوان و ددان دژخیمان و 

نســل کشــان خواهــد بســت. ســکوت در برابــر 
جنایــت کار همگامــي بــا جنایــت کار اســت.

تهران، 
16 اسفند 1393
هوشنگ طالع

هیئت خلیفه گری ارامنه تهران
شــکی نیســت یکــی از وحشــتناک تریــن 
جنایــات بشــریت یکصــد ســال پیــش در 
ــاده  ــاق افت ــه اتف ــی در ترکی ــت عثمان حکوم
ــه  ــه ارامن ــی رحمان ــی ب ــل کش ــه نس ــت ک اس
ســاکن در ترکیــه بــوده اســت. ارامنــه در دیگر 
ــی حکومــت  ــد ول کشــورها هــم ســاکن بودن
جبــار عثمانــی یــک بــاره یکــی از ســیاهترین 
ــت  ــود را ورق زده و دس ــخ خ ــات تاری صفح
بــه نســل کشــی کســانی زده کــه هیــچ گناهــی 
ــه  ــه جانب ــت هم ــن جنای ــن ای ــد. م ــته ان نداش
ــرد و زن  ــده ای م ــان ع ــوق انس ــام حق ــه تم ب
ــدوارم  ــم و امی ــی کن ــح م ــاً تقبی ــه را قوی و بچ
آدم کــش هــای انســان نمــا چنیــن موقعیتــی را 
بدســت نیاورنــد کــه دســت بــه چنیــن اعمــال 
بــاور نکردنــی وحشــتناکی بزننــد. بــرای تمــام 

ــتارم. ــعادت خواس ــامت و س ــه س ارامن
با تقديم بهترين احترامات 
جهانگير هدايت

93/12/20
با درود به شما

مسعود جاللی مقدم 
استاد بازنشسته دانشگاه

ــان  ــاطیرو عرف ــان، اس ــش ادی ــر بخ  مدی
مرکــز دایــره المعــارف بــزرگ اســامي، 
ــور ــز مزب ــي مرک ــي علم ــوراي عال ــو ش عض

یکصــد ســال از یکــی از بزرگتریــن جنایات 
ــدای  ــذرد. ص ــی گ ــوع او م ــق همن ــر در ح بش
ــاه از  ــی پن ــودکان ب ــادران و ک ــه م ــه و نال ضج
پــس دهــه هــا هنــوز در فضــای انســانیت طنیــن 

ــوز بســیاری خاموشــند. ــداز اســت. و هن ان
نگاههــای وحشــتزده از جــادان انســان؛ 
پاهایــی کــه رمــق بــرای رفتــن در کــوچ اجباری 
را نداشــتند، ولــي مي بایســت برونــد؛ زخمهایی 
ــاز کــرده و خــون و چــرک همــه  کــه دهــان ب
ــج  ــی کــه درد و رن ــود؛ بیماران جــا را آغشــته ب
عظیــم لحظــه ای رهایشــان نمــی کــرد. صــدای 
غــرش تفنگهــا بــی وقفــه شــنیده مــی شــد و از 
دهانــه ســاحهای موجــودات پلیــدی کــه ظاهر 
آدمــی داشــتند آتــش مــی بارید. زنــان، مــردان، 
پیــران، جوانــان، کــودکان و نوزادانــی کــه هیــچ 
گناهــی نداشــتند طعــم مــرگ را بــا ایــن گلولــه 
ــن  ــد ت ــخن از چن ــیدند. س ــی چش ــای داغ م ه
ــخن  ــت، س ــن نیس ــا ت ــخن از صده ــت، س نیس
از صدهــا هــزار تــن اســت. کــدام جبــار خــون 

آشــامی بــه ایــن جنایــات فرمــان دارد؟
فجایــع  ایــن  برابــر  در  همــگان  چــرا 
ســکوت کردنــد؟ آن روز جهــان درگیــر 
جنگهــای خانمــان برانــداز بــود. انســان بــا 
انســان مــی جنگیــد، بــرای هیــچ، بــرای مطامــع 

ــل  ــالگرد نس ــن س ــت یکصدمی بزرگداش
ــان کــشی ارمنی

24 آوریــل 2015 روزی اســت کــه یکصد 
ســال از آغــاز کشــتار ارمنیــان در آناتولــی 
مــی گــذرد، ایــن کشــتار بــرای نابــودي ملتــی 
ــوم  ــران، مفه ــه ای ــام او در پهن ــه ن روی داد ک
هایــی چــون سختکوشــی، دوســتی، مســئولیت 
اجتماعــی، پیشــگامی در بــده بســتان اندیشــگی 
ــت  ــا مل ــکاری ب ــی و هم ــان، و همراه ــا جه ب

ــی آورد. ــاد م ــه ی ــیا را ب ــرب آس ــای غ ه
مــی اندیشــم، از چــه رو ملتــی چنیــن 
شــریف و ارجمنــد، بــه قربانــگاه سیاســت 
شــد  بــرده  نورســیدگانی  وحشــیانه  هــای 
بــا گذشــت یکصــد ســال از چنیــن  کــه 
ــرش  ــجاعت پذی ــد ش ــان دادن ــه ای، نش فاجع

مســئولیت جنایــات خــود را ندارنــد؟
هــای  نغمــه  کــه  بــود  ســزاوار  آیــا 

موســیقیدانان ارمنــی در قــرن بیســتم را چنیــن 
ســاختن  از  را  آنــان  و  کنــد  بنــا  اندوهــی 
انصــاف  آیــا  بــازدارد؟  شــادمانه  نواهــای 
ــره  ــن چه ــته تری ــی از برجس ــه گروه ــود ک ب
ــه  ــاه ب ــان، بیگن ــیا و جه ــگی آس ــای اندیش ه

تبعیــدگاه هــای مــرگ فرســتاده شــوند؟
دریکصدمیــن ســالگرد ایــن رویــداد، 
بــه روان قربانیــان آن درود مــی فرســتم و 
ــی  ــی در دادخواه ــر ارمن ــت دلی ــش مل کوش
ــه  ــاک ب ــن نســل کشــی هولن ــاندن ای و شناس
ــم.  وجــدان هــای بشــری را ســتایش مــی کن
ارمنیــان نشــان دادنــد کــه هــر ملــت تهلیریــان 

ــرورد. ــی پ ــود را م خ
عقاب علی احمدی
1393/12/24
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عــکاس تصویــر را در نهایــت احتیــاط و بــا پنهــان شــدن در پشــت مانعــي از اردوگاه 
ارمنیــان در رســولعین ســوریه گرفتــه اســت.

ــا جنایــات جــودت بیــگ در آمیختــه اســت. وي درپــی قتــل  داســتان ایــن اردوگاه ب
عــام کلیــه ارمنیــان زنــده مانــده اي بودکــه در اردوگاههایــي کــه بــا برپــا شــدن چادرهــا 
آمــاده شــده بــود ســاکن شــده بودنــد. تعــداد ســاکنین ایــن اردوگاههــا نزدیــک 50 هــزار 

نفــر شــمارش مــي شــد.
ــر   ــور و دیگ ــل رســیده در اردوگاه مذک ــه قت ــان ب ــداد ارمنی ــود تع ــناد موج ــق اس طب

ــر شــده. ــر ذک ــزار نف ــب 70 ه ــه آن قری ــک ب مناطــق نزدی

عکــس هــای  دیگــری از ایــن نــوع اردوگاه هــا نیــز موجــود اســت کــه بیاگــر اوضــاع 
نابســامان بازمانــدگان ایــن کشــتارها مــی باشــد. وضعیتــی کــه مــرگ در آن آرزوســت...  

ســرکردگان درنــده خــو. امــا فــوج فــوج 
آدمیــان بــی گنــاه بــه مســلخ رفتنــد، و حالیکــه 
ــی  ــه از زندگ ــد، و حالیک ــی کردن ــگ نم جن
جــز حداقلــی نمــی خواســتند، آنهــا نــه طمــع 
بــه خــاک دیگــران داشــتند و نــه چشــمی بــه 
ــروت ســایرین؛ آنهــا فقــط اســتقال  مــال و ث
ــان  ــد برسرش ــی پلی ــا دیوان ــتند، ام ــی خواس م
ــی را  ــا قوم ــتند ت ــتور داش ــان دس ــد. این ریختن
نابــود کننــد، ملتــی را نابــود کننــد، ملتــی کــه 
ــود،  ــده ب ــخ خــود رنجهــای بســیار دی در تاری
امــا اکنــون بــا بزرگتریــن آزمــون تاریــخ خــود 
روبــرو شــد. دیــوان و جبــاران اراده کــرده 
بودنــد تــا ریشــه آنــان را از جهــان بکننــد. 
ــود  ــترده ب ــا گس ــه ج ــر هم ــیطان ب ــای ش باله
ــاری،  ــرگ، بیم ــن، م ــر زمی ــدگان او ب و نماین
مــی گســتراندند.  درد، وحشــت و  آتــش 
شــیاطین زمیــن ملتــی آرام، نجیــب، صلحجــو، 
ــد.  ــرار دادن ــدف ق ــی آزار را ه ــتکار و ب درس
ای  انــدازه و کرانــه  آنــان  بــرای جنایــات 
ــم و  ــتند ظل ــه خواس ــر چ ــت؛ ه ــود نداش وج
بیــداد روا داشــتند، هــر چــه توانســتند شــرارت 
ــرد. ــکوت ک ــریت س ــد. و بش ــدی کردن و ب

و انســانها هنــوز ســکوت مــی کننــد. چــرا 
کســی نالــه آن کــودکان آواره را نمی شــنود؟ 
چــرا شــیون مــادران داغــدار بــر دل کســی اثــر 
نمــی کنــد؟ چــرا بــه خــاک و خــون غلتیــدن 

آن جوانــان برومنــد آدمهــا را نمیلرزانــد؟
ــش  ــال پی ــه صدس ــوط ب ــا مرب ــون اینه چ
هســتند؟ هرگــز. ایــن جنایــات بزرگتــر از 
ــیند.  ــی بنش ــرد فراموش ــا گ ــه برآنه ــد ک آنن
ــزرگ  ــتار ب ــی کش ــت کس ــن اس ــر ممک مگ
ــه دســت اهریمنــان و جنایتــکاران  ــان ب بهودی
نــازی را فرامــوش کنــد؟ فاجعــه نســل کشــی 
ارمنیــان نیــز هرگــز از ضمیــر بشــریت پــاک 
نخواهــد شــد. تاریــخ لوحــی اســت کــه 
حقایــق را بــرای همیشــه در خــود حفــظ مــی 
ــد  ــم خواه ــخ ه ــد، تاری ــر باش ــا بش ــد؛ ت کن
ــاران و  ــا تاریــخ باشــد، پلیــدان و جب ــود و ت ب

ــود. ــد ب ــیاه خواهن ــکاران روس تبه
ــر دهــان  اکنــون هــم وارثــان آن جبــاره ب
هــر کــس کــه از آن جنایــات وحشــتناک 
ســخن بگویــد، مهــر ســکوت مــی زننــد؛ 
ــر آن  ــان ب ــه آن ــرزمینی ک ــس در س ــچ ک هی
حکــم میراننــد  حــق نــدارد از حقیقــت چیــزی 
ــا ســواالتی هســت کــه ذهــن هــر  ــد. ام بگوی
انســان آزاده را آشــفته مــی کنــد: چــرا مردمان 
پاکنهــاد دیگــر ســکوت کــرده انــد؟ آیــا 
ســرانجام روشــنی حقیقــت پرده ســیاه شــب را 
خواهــد دریــد؟ چــه زمــان روانهــای پریشــان 
ــت؟ ــد یاف ــش خواهن ــداد آرام ــان بی آن قربانی
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ــان  ــه ارمنی ــوط ب ــس مرب ــزاری کنفران • برگ
ولــو  بجــا،  بســیار  اقدامــی  داده  دیــن  تغییــر 
کوچــک، بــرای ترکهــا بــود تــا بــا گذشــته 
ــت  ــی اس ــب دلگرم ــوند. موج ــرو ش ــود روب خ
کــه جنبــه هــای مختلــف نســل کشــی ارمنیــان در 
ــی  ــه تاریخ ــن فاجع ــالگرد ای ــن س ــتانه صدمی آس
در ســطح عمومــی مطــرح و مــورد بحــث و 

ــرد. ــی گی ــرار م ــکاش ق کن
بــرای  کوشــش  اولیــن   2005 ســال  در 
ترکیــه  در  ارمنیــان«  »کنفرانــس  برگــزاری 

ــه  ــه ب از آن زمــان، فضــای عمومــی در ترکی
ــت.  ــرده اس ــدا ک ــر پی ــی تغیی ــل توجه ــرز قاب ط
ــل  ــاره نس ــددی در ب ــای متع ــادواره ه ــون ی اکن
درشــهرهای   1915 ســال  در  ارمنیــان  کشــی 
مختلــف ترکیــه برگــزار مــی شــود. دههــا کتــاب 
موضــوع  و  منتشــر  موضــوع  ایــن  بــه  راجــع 
ــای  ــه ه ــات و برنام ــرر در مطبوع ــور مک ــه ط ب
ــت  ــه دول ــردد. گرچ ــی گ ــرح م ــی مط تلویزیون
ــع 1915  ــه وقای ــع ب ــه راج ــمی ترکی ــع رس موض
را همچنــان حفــظ کــرده اســت، لکــن مــی تــوان 
ــمار  ــه ش ــو ب ــک تاب ــر ی ــئله دیگ ــه مس ــت ک گف

نمــی رود.
ــاره  ــی درب ــر 2014 کنفرانس ــا 4 نوامب از 2 ت
ارمنیــان مســلمان شــده در طــول نســل کشــی در 
اســامبول برگــزار شــد. ایــن رویــداد نشــانه آن 
ــان  اســت کــه طــرح موضــوع نســل کشــی ارمنی
ــر  ــروز دیگ ــه ام ــه آن در ترکی ــع ب ــث راج و بح
همــان  هــم  برگــزاری  محــل  نــدارد.  مانعــی 
ــود کــه هشــت ســال پیــش  دانشــگاه بغازیچــی ب
از میهمانــداری اولیــن کنفرانــس مربــوط بــه 
ارمنیــان در ترکیــه عقــب نشــینی کــرده بــود. ایــن 
ــه  ــا هیچگون ــار ب ــن ب ــس ای ــه کنفران ــت ک واقعی
مخالفــت و تنشــی مواجــه نشــد، خــود پیشــرفت 
شــایان توجهــی اســت کــه در کشــورمان ترکیــه 

ــه خــاص حاصــل شــده اســت. ــن زمین در ای
آکادمیســینها  شــامل  کننــدگان  شــرکت 
امریکایــی،  ارمنــی،  تــرک،  روشــنفکران  و 
اروپایــی و نیــز بازمانــدگان قربانیــان نســل کشــی 
از ترکیــه، ارمنســتان و بســیاری از کشــورهای 
ــه  ــه و توج ــه عاق ــس ک ــد. کنفران ــر بودن دیگ
فراوانــی را در ســطح عمومــی بــه خــود معطــوف 
ســاخت سرنوشــت ارمنیانــی را کــه بــا تغییــر 
دیــن از قتــل عــام جــان ســالم بــه در بــرده 

بودنــد، مــورد بحــث و بررســی قــرار داد.

راکل دینــک، بیــوه هرانــد دینــک، روزنامــه 
ســخنرانی  در  ترکیــه  ارمنــی  مقتــول  نــگار 
ــد  ــاد هران ــط بنی ــه توس ــس، ک ــی کنفران افتتاح
دینــک برگــزار شــده بــود ، چنیــن اظهار داشــت: 
»دیگــر کســی ایــن گــروه از افــراد را بــه نامهــای 
اصلــی خودشــان صــدا نمــی کــرد. آنهــا مجبــور 
بودندخودشــان را انــکار و وجودشــان را نفــی 
ــق  ــند«. طب ــات باش ــه حی ــه ادام ــادر ب ــا ق ــد ت کنن
آکادمیســین،  آلتینــای،  گل  عایشــه  گــرازش 
تخمیــن زده مــی شــود کــه حــدود 200000 نفــر 
از ارمنیــان بــا تغییــر دیــن از کشــتارها و تبعیدهــا 
جــان ســالم بــه در بردنــد. طبــق گمانــه زنــی وی، 
ــروز  ــه ام ــوس ترکی ــر از نف ــون نف ــن میلی چندی
خویشــاوندان  نــوادگان،  هــا،  نــوه  فرزنــدان، 
نزدیــک نســبی یــا ســببی ارمنیــان مســلمان شــده 

ــی باشــند. م
آلتینــای ادامــه داد: »90 ســال تمــام، ایــن 
دســته از شــهروندان وجــودی نامرئــی درخــارج 
ــواده،  ــل خان ــات داخ ــی اوق ــواده و بعض از خان
ــی  ــای اصل ــل نامه ــور کام ــه ط ــا ب ــتند. آنه داش
ــه قومــی  ــواده و جامع ــا خان و پیوندهــای خــود ب
ــی کــه آن  ــی زمان ــد. حت خــود را از دســت دادن
ــکار  ــد، این ــی کردن ــظ م ــا را حف ــا و پیونده نامه

ــد«. ــی دادن ــام م ــی انج را پنهان
آغشــام،  تانــر  تحقیقــی  گــزارش  برابــر 
ــول اســام  ــه قب ــان ب ــار ارمنی ــرک، اجب ــورخ ت م
ــه  ــای کمیت ــه اعض ــت، چ ــی نداش ــزه مذهب انگی
اتحــاد و ترقــی، یعنــی حــزب عثمانــی کــه عامــل 
ــی  ــراط گرای ــود، از اف ــی ب ــل کش ــری نس و مج
مذهبــی بــه دور بودنــد. بــه نظــر آغشــام، از 
ــزار مســتحیل ســاختن  ــوان یــک اب ــه عن اســام ب
ارمنیــان در ترکیــه در طــی نســل کشــی اســتفاده 
مــی شــد: »مســتحیل ســاختن درواقــع خــط مشــی 
اصولــی کمیتــه بــود و اجبــار بــه اســام یکــی از 

ــت«. ــی رف ــمار م ــه ش ــی آن ب ــر اساس عناص
دو پژوهشــگر از دانشــگاه کالیفرنیــا، آردا 
ــه  ــد کــه چگون ــان، شــرح دادن و دوریــس ملکنی
عــده زیــادی از زنــان ارمنــی مجبــور بــه ازدواج 
ــا  ــدند. آنه ــن ش ــر دی ــلمان و تغیی ــردان مس ــا م ب
ــدودی از  ــیار مع ــداد بس ــه تع ــد ک ــه کردن اضاف
مــردان ارمنــی توانســتند از طریــق تغییــر دیــن از 
ــا  ــرای آنه ــد. بعــاوه، ب ــدا کنن ــرگ نجــات پی م

ــود. ــر نب ــکان پذی ــان مســلمان ام ــا زن ازدواج ب
ســخنرانی نِویــن ییلدیــز تاهینچــی اوغلــو 
کــه داســتان یــک زن ارمنــی موســوم بــه ســارا را 
بازگــو کــرد حضــار را عمیقــا تحــت تاثیــر قــرار 
داد. داســتان ایــن زن طبــق روایــت تاهینچــی 
یــک  »ســارا  اســت:  شــرح  ایــن  بــه  اوغلــو 

چه بر سر ارمنیان مسلمان شده ترکیه آمد؟
ارهان کمال چنگیز*

 ترجمه: آرسن نظریان

موجــب تنشــهایی در سراســر کشــور شــد. جمیــل 
برگــزار  وقــت  دادگســتری  وزیــر  چیچــک، 
کننــدگان کنفرانــس را متهــم کــرد کــه »از پشــت 
بــه ترکیــه خنجــر مــی زننــد« و شــوکرو الکــداغ، 
نماینــده پارلمــان از حــزب جمهوریخــواه خلــق، 
ــخنرانی اش  ــیون، در س ــروه اپوزیس ــن گ ــده تری عم
در مجلــس ســازماندهان را »خیانتــکار« نامیــد. 
محــل  کــه  اســامبول،  بغازیچــی  دانشــگاه 
ــار  ــن فش ــر ای ــود، در براب ــس ب ــزاری کنفران برگ
ســنگین عقــب نشــینی کــرد و کنفرانــس بــه 
گردیــد.  منتقــل  بیلجــی  خصوصــی  دانشــگاه 

ــد. ــا نکردن ــن اکتف ــه ای ــن ب ــذا، مخالفی معه
شــد،  آغــاز  کنفرانــس  کــه  زمانــی 
تظاهرکننــدگان خشــمگین شــرکت کننــدگان 
را تهدیــد و ارعــاب کردنــد و کنفرانــس در جــو 

پرتنشــی بــه پایــان رســید.
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ــاپ  ــه چ ــات The Literary Digest ب ــخ 9 اوت 1915 ،در صفح ــوق در تاری ــور ف تص
ــود. ــده ب ــاب ش ــي« انتخ ــراي زندگ ــان ب ــرد ارمنی ــام »نب ــس ن ــن عک ــراي ای ــید. ب رس

ارمنیــان شــهر وان بــا آمــاده شــدن بــراي نبــرد و ســاخت ســنگر در خیابانهــاي شــهر 
آبااجــدادي خــود، از ورود قــواي عثمانــي بــه شــهر جلوگیــري کــرده و در نبــردي ســخت 
آنــان را بــه عقــب راندنــد. ایــن رویــاروي ســبب نجــات ارمنیــان شــهر وان از کشــتاري 

کــه دیگــر مناطــق ارمنســتان غربــي را در برگرفتــه بــود شــد.
ــون  ــل قش ــان ،در مقاب ــري آرام مانوکی ــه رهب ــي ب ــن ارمن ــره مبارزی ــروه 1500 نف گ
ــرد گــروه 500  ــن نب ــد. در ای ــه عقــب راندن ــان را ب 12000 نفــري ترکهــا ایســتاده و آن
ــه  ــر علی ــوال ارمنیان،ب ــارت ام ــاداش غ ــد پ ــه امی ــا ب ــار ترکه ــز در کن ــا نی ــره کرده نف

ــد. ــرد پرداختن ــه نب ــی  ب ــن ارمن مبارزی
طــي یــک مــاه محاصــره شــهر و حمــات متــداوم قــوای تــرك، 350 نفــر از مبارزیــن 
ارمنــي کشــته شــدند. بــا نزدیــک شــدن قــواي روس، فرماندهــان تــرك مجبــور بــه تــرك 

مواضــع شــده و شــهر را بــه حــال خــود رهــا کردنــد.
ــرگ  ــهر از م ــن ش ــان ای ــر از ارمنی ــش از 150000 نف ــي بی ــن رویاروی ــاس ای ــه پ ب

ــد. ــات یافتن ــي نج حتم

ــه  ــتایی در منطق ــی از روس ــاله ارمن ــر 15 س دخت
ــوب  ــود. ای ــا ب ویرانشــهیر در اســتان ســانلی اورف
آقــا، یــا آنطــور کــه در لهجــه محلــی گفتــه مــی 
ــناس  ــراد سرش ــه اف ــا«، از جمل ــپ آق ــد،  »آیی ش
منطقــه بــه شــمار مــی رفــت. ایــن زمــان دوره ای 
بــود کــه دســتجات شــبه نظامــی کــرد )معــروف 
بــه حمیدیــه - م( توســط دولــت عثمانــی تشــکیل 
و »آقاهــا« تشــویق بــه غــارت روســتاهای ارمنــی 
ــی شــدند. روزی  ــدن ساکنانشــان م ــرون ران و بی
ــا  ــپ آق ــه آیی ــان ک ــبه نظامی ــن ش ــی از ای گروه
ــه  ــارا حمل ــتای س ــه روس ــود ب ــان ب ــم جزوش ه
ــد و باخــود  کــرد. مــردان روســتا را جمــع کردن
ــی  ــه، هنگام ــن واقع ــد از ای ــاه بع ــک م ــد. ی بردن
نزدیکــی  در  جویبــاری  کنــار  در  ســارا  کــه 
ــه  ــازوی مثل ــک ب ــت ی ــی شس ــاس م ــده لب دهک
ــه  ــش از آنک ــرد. پی ــب ک ــش را جل ــده توجه ش
ســگی بــازو را بــردارد و دور شــود ســارا ســاعت 
شــده  مثلــه  بــازوی  روی  را  عمویــش  مچــی 
شــناخت. ســگ را تــا داخــل غــاری دنبــال کــرد. 
ــام  ــه ن ــار ب ــم از آن غ ــوز ه ــی هن ــاکنان محل س
»غــار ارمنیــان« یــاد مــی کننــد. در آنجــا ســارا بــا 
اجســاد مــردان روســتا کــه بــه وســیله ســگها مثلــه 

ــرو شــد. ــد روب شــده بودن
را  روســتا  گرفتنــد  تصمیــم  »بازمانــدگان 
تــرک کننــد. امــا آییــپ آقــا آنهــا را هــم اســیر 
و اســرا را در محوطــه انبــار ماننــدی زندانــی 
ــذا و آب  ــدون غ ــا را ب ــن روز آنه ــرد. چندی ک
نگهداشــت. در بیــن اســرا ســارا، کــه زن جــوان 
ــپ  ــرد. آیی ــب ک ــش را جل ــود توجه ــی ب زیبای
آقــا »عاشــق« ســارا شــد. او کــه صاحــب دو 
ــا  ــنهاد ازدواج داد، ام ــارا پیش ــه س ــود ب ــر ب همس
ســارا قبــول نکــرد. آییــپ آقــا تهدیــد کــرد کــه 
ــد  ــادرش را خواه ــد م ــکار نده ــه این ــن ب ــر ت اگ
ــا ســارا  ــکار را کــرد. ام ــم این ــا ه کشــت و نهایت
بــاز قبــول نکــرد. آییــپ آقــا ســپس تهدیــد کــرد 
ــکاررا  ــت و این ــد کش ــم خواه ــدرش را ه ــه پ ک
ــود.  ــم خــود راســخ ب هــم کــرد. ســارا در تصمی
آییــپ آقــا ایــن بــار تهدیــد کــرد کــه همیــن بــا 
ــه  ــی ک ــد آورد. هنگام ــرادرش خواه ــر ب را برس
بــرادر ســارا دســت بــه دامــن خواهــرش شــد تــا 
ــه  ــه ب ــرد ک ــام ک ــارا اع ــرد، س ــنهاد را بپذی پیش
ــرادرش  ــد: اول اینکــه ب ــول مــی کن دو شــرط قب
ــد کشــته شــود و دوم اینکــه ســارا نامــش را  نبای
کــه پــدرش بــه وی داده بــود بایــد حفــظ کنــد. 
نــام ســارا مثــل کابوســی در سراســر عمــر او 

ــد. ــی مان باق

ادامه مطلب در صفحه 15
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وحیــد  بــه  ملقــب  شــیبانی  عبدالحســین 
الملــک از رجــال سیاســی و اســتادان دانشــگاهی 
ایــران اســت، کــه در کاشــان متولــد شــده و 
تحصیــات عالیــه او در انگلســتان بــه پایــان رســید 
و مدتــی ســمت دســتیاری پرفســور ادوارد بــراون 
را در دانشــگاه کمبریــج برعهــده داشــت. وی در 
دوران مهاجــرت سیاســی ســال 1294 هجــری 
شمســی مصــادف بــا 1915 میــادی شــاهد عینــی 
نســل کشــی ارمنیــان بــوده اســت. وی مشــاهدات 
ــرت  ــرات مهاج ــام خاط ــه ن ــی ب ــود را در کتاب خ
نگاشــته اســت. در اینجــا قســمتهایی از کتــاب کــه 
مربــوط بــه ســفر او بــه ترکیــه و مشــاهدات عینــی 
خــود از نســل کشــی ارمنیــان اســت را نقــل قــول 

مــی نماییــم.

صفحه 82 كتاب:
ظلــم ســربازگیری در اینجــا زیــاد اســت. 
ــای  ــواده ه ــرف خان ــه آن ط ــه ب ــه حدیث از منطق
ــان  ــنگی ج ــرق و از گرس ــا متف ــی در بیابانه ارمن
مــی ســپارند.یک دختــر پنج-شــش ســاله ارمنــی 
ــی  ــا عرب ــد، ام ــره بخرن ــه دو لی را مــي خواســتند ب
نیــم لیــره بیشــتر پیشــنهاد کــرده او را خریــد.

مادرهــا بدیــن طریــق دخترهــای نازنینشــان را 
مفــت بــه مســافرین مــی بخشــند کــه از گرســنگی 

ــوند. ــاص ش ــا خ ــار ترکه و فش

صفحه 86 كتاب:
ــد  ــی کن ــه م ــب توج ــروز جل ــه ام ــزی ک چی
وجــود عــده ای از ارامنــه مــی باشــد. اینهــا مقدمــه 
ــل  ــاز داردان ــد کــه از اطــراف بغ ــه ان گــروه ارامن
ــای  ــه ه ــد. بچ ــده ان ــده ش ــرات ران ــار ف ــه کن ب

زیــادی دارنــد. بیشــتر آنهــا از طبقــه کشــاورز 
مــی باشــند. چنــد نفــر از آنهــا تمــام روز پیــش مــا 
ــد. بدیهــی اســت اهالــی محــل و بخصــوص  بودن
ماموریــن دولــت خــوش نداشــتند کــه مــا بــا آنهــا 
ــس از  ــه پ ــود ک ــم ب ــم آن ه ــم. بی ــت کنی صحب
رفتــن مــا آنهــا را اذیــت کننــد. یکــی از آنهــا مــی گفــت 
در اول دولــت نفــری یــک قــران هــر روز بــه آنهــا 
مــی داد ولــی ســه مــاه گذشــته بــود کــه آن هــم 
ــان  ــر درخت ــن بیچــاره هــا در زی ــد. ای قطــع گردی

ــد. خرمــا منــزل دارن

صفحه 87 و 88 كتاب:
از  مدتــی  از ظهــر  بعــد   
سیاســت صحبــت مــی کردیــم 
مخصوصــا راجــع بــه ارامنــه 
صبحــت در میــان بــود. دولــت 
ــر از  ــی مــی گفــت تقصی عثمان
خــود ارامنــه اســت. بعضــی 
دیگــر از دولــت عثمانــی تنقیــد 

ــد.  ــی کردن م

ــه 90 و 91 كتاب: صفح
ابوکمــال  نزدیکــی  در 
ــاد از  ــای زی ــایبانها و چادره س
ارامنــه دیــده مــی شــد. حالــت 
اینهــا فــی الحقیقــه تاثــر آور 
اســت.عده زیادتــری از آنهــا 
زن و بچــه هســتند معــدودی 
میــان  ســال  کهــن  مردهــای 
آنهــا دیــده مــی شــوند. همیــن 
ــده  ــدیم ع ــک ش ــا نزدی ــه م ک

شهادت یک ایرانی از وقایع نسل کشی ارمنیان

نگاهی به کتاب خاطرات مهاجرت از
دولت موقت کرمانشاه تا کمیته ملیون برلین

ــول  ــد پ ــدای بلن ــا ص ــه ب ــا را گرفت ــادی دور م زی
و خوردنــی طلــب مــی کردنــد. مــا هــر قــدر پــول 
خــرد داشــتیم بــه آنهــا دادیــم ولــی متاســفانه ایــن 
جزئــی پــول نمــی توانســت صدهــا مــردم عریــان 
ــد. ــات ده ــی نج ــگال بدبخت ــنه را از چن و گرس

پیــر زنــی میــان آنهــا بــا گریــه بــه زبــان ترکــی 
ــد و  ــراب کردن ــا را خ ــای م ــه ه ــت خان ــی گف م
ــی و  ــرای انگلیس ــه اس ــود ب ــده ب ــم مان ــه ه آنچ
فرانســوی داده ماهــا را بــه صحراهــا بدیــن حالــت 
انداختــه انــد، چــرا ماهــا را یــک دفعــه نکشــتند تــا 
ــدم  ــی را دی ــب زجرکــش نشــویم. زن ــن ترتی بدی
بچــه کوچکــی در بغــل داشــت،هر دو گریــه کنان 

ــد. ــاد از گرســنگی مــی زدن فری

صفحه 123 كتاب:
ــه کلــی دوســتانه  ــا طلعــت بیــک ب ماقــات ب
بود.وقــت برخاســتن هــم تــا دم درب بــه مشــایعت 
مــا آمــد. ســپس بــه مرکــز حــزب )اتحــاد و 
ــر  ــوکت و دکت ــت ش ــان مدح ــه آقای ــی( رفت ترق
ناظــم بیــک کــه از اعضــای مهــم حــزب اتحــاد و 
ترقــی هســتند ماقــات و مدتــی بــا آنهــا صبحــت 
کردیــم. از ارامنــه صحبــت بــه میــان آمــد. دکتــر 
ناظــم بیــک از آنهــا خیلــی تکذیــب مــی کرد.مــی 
گفــت بایــد موضــوع ارامنــه در ایــن جنــگ حــل 
ــا  ــات ب ــد. ماق ــرای بعــد از جنــگ نمان شــود و ب

حضــرات یــک ســاعت طــول کشــید.
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ــازم  ــهر ع ــن ش ــان ای ــي از ارمنی ــهر وان، بخش ــای  ش ــری ه ــوادث و درگی ــس از ح پ
اجمیاتزیــن )مرکــز رهبــری کلیســای ارمنــی در نزدیکــی ایروان( شــدند کــه در این راه بســیاري 
ــدند. ــف ش ــاورده و تل ــاب نی ــر دار را ت ــاي واگی ــیوع بیماریه ــنگي و ش ــدت گرس ــان ش از آن

اجســاد ایــن مهاجریــن در قبرســتاني در نزدیکــي کلیســاي جامــع ایــن شــهر بــه خــاك 
ــپرده شد. س

بعضــي از ایــن اجســاد در گورهــاي دســته جمعــي بــه خــاك ســپرده شــدند کــه هــر 
از چنــدی بقایــاي آنــان از زیــر خــاك نمایــان مــي شــود.

ادامه از صفحه 13 

ــارا را  ــا شــروط س ــپ آق »باوجــود اینکــه آیی
ــرایط  ــد در ش ــال بع ــرادرش یکس ــود، ب ــه ب پذیرفت
مرمــوزی جــان ســپرد. ســپس، اذیــت و آزار و 
شــکنجه ســارا، زنــی کــه کــه نمــی خواســت 
نامــش را عــوض کنــد و گفتــه مــی شــد کــه 
ــر  ــی را ب ــان صلیب ــده و همچن ــلمان نش ــز مس هرگ
ــپ  ــد. آیی ــروع ش ــرد، ش ــی ک ــل م ــینه اش حم س
ــی را  ــر ارمن ــا نف ــا آن دهه ــا خنجــری کــه ب ــا ب آق
کشــته بــود عامــت صلیــب روی بــدن ســارا حک 
ــار کــه مــی خواســت شــهوتش را  مــی کــرد. هرب
ــارا  ــرا س ــرد، زی ــی ک ــاوز م ــه او تج ــاند ب فرونش
ــدای  ــی زد. ص ــرباز م ــا او س ــدن ب ــه ش از همخواب
ــا در  ــن تجاوزه ــول ای ــارا در ط ــاد س ــغ و فری جی

ــد«. ــی ش ــن م ــن افک ــزل طنی ــون من پیرام
تاهینچــی اوغلــو داســتان را بــه همیــن منــوال 
ــه  ــن جمل ــا ای ــتان، ام ــت داس ــاه بی ــه داد. ش ادام
ــان  ــر زب ــش ب ــان گزارش ــه راوی در پای ــود ک ب
آورد: »آدمهــای شــرور ایــن ماجــرا اعضــای 
ــرح  ــو ش ــی اوغل ــد«. تاهینچ ــن بودن ــواده م خان
ــش  ــک پژوه ــی از ی ــوان جزی ــه عن ــع را ب ماوق
اظهــارات چهــار شــاهد  از  تاریخــی  شــفاهی 
ــواده اش را  ــته خان ــت. او گذش ــرده اس ــه ک تهی
مــورد تحقیــق قــرار داده. هــم آییــپ آقــا و هــم 
ــی  ــد. تاهینچ ــوده ان ــاوندان او ب ــاهدان خویش ش
اوغلــو کــه گزارشــش نقطــه اوج کنفرانــس بــود 
چنیــن نتیجــه گیــری کــرد: »بــرای اینکــه بــا 
ــه  ــت ک ــی نیس ــد، کاف ــار آم ــوان کن ــته بت گذش
ــد  ــد و بگوی ــد کن ــش را بلن ــی صدای ــط قربان فق
بایــد  قربانــی  عامــل  ام«،  شــده  قربانــی  »مــن 
شــجاعت داشــته باشــد و بگویــد »تقصیــرکار 
ــه  ــوط ب ــس مرب ــزاری کنفران ــتم!«. برگ ــن هس م
ــا،  ــیار بج ــی بس ــن داده اقدام ــر دی ــان تغیی ارمنی
ولــو کوچــک، بــرای ترکهــا بــود تــا بــا گذشــته 
ــت  ــی اس ــب دلگرم ــوند. موج ــرو ش ــود روب خ
کــه جنبــه هــای مختلــف نســل کشــی ارمنیــان در 
ــی  ــه تاریخ ــن فاجع ــالگرد ای ــن س ــتانه صدمی آس
در ســطح عمومــی مطــرح و مــورد بحــث و 

ــرد. ــی گی ــرار م ــکاش ق کن
اورهــان کمــال چنگیــز حقوقــدان در زمینــه 
حقــوق بشــر، مقالــه نویــس و رئیــس پیشــین 
ــازمان  ــک س ــه ی ــت ک ــر اس ــوق بش ــن حق انجم
غیردولتــی ترکــی اســت. ســازمان در قلمــرو 
مســائل مخلتــف مربــوط بــه حقــوق بشــر از 
ــاع از حقــوق بیمــاران  ــع شــکنجه و دف ــه من جمل

ــد. ــی کن ــت م ــره فعالی ــی و غی روان
منبع:

Al-monitor
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ترکیــه  در  افــرادی کــه  هــای  شــکنجه 
ــرک نیســتند،  ــژاد ت ــا ن ــد، ام ــی کنن زندگــی م
ادامــه دارد. بایــد تاکیــد کــرد کــه نســل کشــی 
ارمنیــان ســال 1915 میــادی امــروز نیــز ادامــه 
ــار  ــی تب ــگار ارمن ــینت« خبرن ــوات س دارد. »ج
ترکیــه اي در خصــوص کشــته شــدن »ســواک 
بالکچــی« ســرباز ارمنــی مقیــم ترکیــه تحقیقاتی 
ــت هــای خــود  ــل فعالی ــه دلی را انجــام داده و ب
تحــت شــانتاژ و تهدیــدات دولــت ترکیــه قــرار 
گرفتــه اســت. شــایان ذکــر اســت کــه »جــوات 
»آرمــن  خبرگــزاری  خبرنــگار  بــا  ســینت« 
پــرس« بــه گفتگــو نشســته و بــه ســئواالت وی 

ــت.  ــخ داده اس پاس

ــدات  ــانتاژها و تهدي ــل ش ــه دلي - ب
از ســوی دولــت تركيــه شــما بــرای 
ــک  ــت بلژي ــه دول ــک ب ــت كم درياف
ــم  ــب اســت بداني ــد. جال ــه كردي مراجع
كــه داليــل شــانتاژها و تهديــدات دولت 

ــت؟ ــما چيس ــه ش ــبت ب ــه نس تركي
ــر  ــه س ــک ب ــن در بلژی ــر م ــال حاض - در ح
مــی بــرم . تعــداد پرونــده هــای قضایــی مــن 
ــودن هــم  ــی ب ــه ارمن ــاد اســت. در ترکی بســیار زی
ــه  جــرم حســاب مــی شــود. دولــت و ملــت ترکی
بــه ویــژه گــروه هــاي افراطــی همــواره ارمنیــان را 

ــد.  ــی کنن ــد م تهدی

تركيــه  بيــان در   - آزادی هــای 
ــما  ــر ش ــه نظ ــت. ب ــدود اس ــيار مح بس

ــه  ــی و چگون ــه زمان ــت چ ــن وضعي اي
عــوض خواهــد شــد؟

- در ترکیــه هیــچ وقــت آزادی هــای بیــان 
نبــوده اســت. در حــال حاضــر بیــش از 67  خبرنگار 
در زنــدان بــه ســر مــی برنــد. دولــت ترکیــه خیلــی 
راحــت مــردم را بازداشــت و آزاد مــی کنــد. زمانــی 
کــه قاتلیــن واقعــی »هرانــت دینــک« بازداشــت 
شــوند و قبــر »آرام تیگران« از بروکســل بــه ترابیزون 
منتقــل شــود، در آن زمــان مــی تــوان گفــت کــه در 

ترکیــه آزادي بیــان نیــز وجــود دارد. 

ــال  ــارم س ــت و چه ــخ بيس - در تاري
بالکچــي«  »ســواک  ميــالدی    2011
طــی  تركيــه  مقيــم  ارمنــی  ســرباز 
خدمــت ســربازی خــود توســط »كوانــچ 
ــد.  ــته ش ــرک كش ــرباز ت ــی« س ــا اقل آق
قاتــل تــرک حتــی يــک روز هــم 
بازداشــت نشــد. آيــا در تركيــه قاتليــن و 
جنايتــکاران هميشــه بــه عنــوان قهرمــان 

ــوند؟ ــی ش ــی م معرف
ــم  ــی مقی - در نتیجــه کشــته شــدن ســرباز ارمن
ترکیــه بــار دیگــر بــه ایــن نتیجــه گیــری مــی رســیم کــه 
ــه  ــز ادام ــروز نی ــی ام ــت عثمان ــای دول ــت ه سیاس
ــوان  ــه عن ــبختی. ب ــس خوش ــتی، پ ــرک هس دارد.ت
یــک ارمنــی نمــی توانــی در ترکیــه زندگــی کنــی و 
خوشــبخت باشــی. امــروزه قاتلیــن »هرانــت دینــک« 
ــان در آزادی  ــوان قهرم ــه عن و »ســواک بالکچــي« ب
هســتند. چــه انتظاراتــی مــی توان از کشــوری داشــت 

کــه از جنایــت کاران خــود اســتقبال مــی کنــد.

- آيــا سياســت هــای انکارگــري 
صدميــن  آســتانه  در  تركيــه  دولــت 
ــوض  ــان ع ــی ارمني ــل كش ــالگرد نس س

خواهــد شــد؟
- ایــن سیاســت عــوض نخواهــد شــد. 
ــی کــه  ــت کاران ــای جنای ــوه ه ــی از ن انتظارات
انــد،              ترتیــب داده  ارمنیــان را  نســل کشــی 
ــود  ــور ش ــد مجب ــه بای ــت. ترکی ــده اس ــی فای ب
را  تغییراتــی  خــود  هــای  سیاســت  در  کــه 
انجــام دهــد، وگــر نــه هیــچ وقــت ایــن کشــور 

ــد. ــد ش ــوض نخواه ع

ــد  ــی توان ــه م ــه تركي ــا جامع - آي
ــت  ــر حکوم ــار ب ــا فش ــد ت ــک كن كم
جهــت پذيرفتــن ايــن جنايــت افزايــش 

ــد؟ ياب
ــت  ــه اراده مل ــرد ک ــد ک ــد تاکی ــه بای - البت
ــد.  ــی باش ــوردار م ــژه ای برخ ــت وی ــا از اهمی ه
مخصوصــا خبرنــگاران و دانشــمندان بایــد بیشــتر 
ــورد  ــه درم ــدگان جامع ــا نماین ــد ت ــاش نماین ت

ــوند. ــع ش ــوادث مطل ــن ح ای

- چــه زمانــی مــی خواهيــد بــه 
تركيــه بــر گرديــد؟

- زمانــي بــه ترکیــه بــر خواهــم گشــت، کــه 
ــی  ــل کش ــوند و نس ــت ش ــن بازداش ــی قاتلی تمام
ارمنیــان برســمیت شــناخته شــود. اگــر مــن کشــته 
شــوم، جنایــت کاران تنبیــه نخواهنــد شــد. بــرای 

چــه چیــزی بایــد بــه ترکیــه بــر گــردم؟

جوات سینت:
»در ترکیه ارمني بودن هم

جرم حساب مي شود«
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موشق به صلیب کشیده مي شود
تصویــر ثبــت شــده ایــن پســرك، بیانگــر داســتان بــه صلیــب کشــیده شــدن کودکــي 

بــه نــام موشــق اســت کــه تنهــا بازمانــده خانــواده بادالیــان هــا بــود.
پــدر ایــن کــودك، بــه همــراه عموهــاي او بــه اردوگاه هــاي کار اجبــاري فرســتاه شــد 

و پــس از مدتــي هــر ســه بــردار زیــر شــکنجه دوام نیــاورده و کشــته شــدند.
مــادر ایــن کــودك، بایــاز، بــا شــنیدن خبــر جمــع آوري کــودکان از طــرف نظامیــان، 
دســت بــه دامــان همســایه نظامــي خانوادگــي شــان شــد تــا در ازاي تغییــر دیــن فرزندانش، 
از مــرگ آنــان جلوگیــري کنــد. پــس از موافقــت آن افســر و گذشــت چنــد روز، یکــي از 
ــب  ــه صلی ــوده و  ب ــرك وي را رب ــن پس ــي ای ــام ارمن ــنیدن ن ــا ش ــه ب ــاي آن منطق کرده
کشــید. موشــق پــس از نجــات یافتــن بــه همــراه مــادر خــود بــه مناطــق قفقــاز کــوچ کــرده 
و در نهایــت بــه دورتریــن نقطــه آن یعنــي باکــو رســید. در ایــن عکــس درســت یــک ســال 
پــس از واقعــه بــه صلیــب کشــیده شــدن هنــوز آثــار زخــم هــای موشــق التیــام نیافتــه انــد.

مبنع عکس: آرشیو ملي ارمنستان

شناسایی گناهان گذشته
برای ترکیه ضروریست

 
نشــریه بریتانیایــی The Economist در شــماره 

اخیــر خــود مقالــه ای تحــت عنــوان
 »زمــان دوا و درمــان«  منتشــر کــرده کــه 
ــی  ــل کش ــکار نس ــه ان ــد ب ــی خواه ــه م از ترکی
ــود  ــط خ ــودی رواب ــه بهب ــان داده و ب ــان پای ارمنی

ــد. ــتان بیاندیش ــا ارمنس ب
ــد  ــی توان ــته نم ــد گذش ــزی مانن ــچ چی ...هی
زمــان حاضــر  را تحــت تاثیــر قــرار دهد.هنگامــی 
ــاپ فرانســیس ،در روز 12 آوریــل، اعــام  کــه پ
ــتم در  ــرن بیس ــی ق ــل کش ــن نس ــه اولی ــود ک نم
امپراطــوری عثمانــی صــورت گرفتــه آن هــم 
ــش نشــان  ــی واکن ــا ناراحت ــه ب ــه ارمنیان،ترکی علی

ــد. ــکان را فراخوان ــود از واتی ــفیر خ داده و س
 بحــث هــا ســر نــام گــذاری کشــتار یــک تــا یک 
ونیــم میلیــون ارمنــی همچنــان ادامــه داشــته و باعــث 
ــئله  ــوند.این مس ــی ش ــا  م ــمنی ه ــدن  دش ــر ش عمیقت
نمــی توانــد هیــچ پیامــد مثبتــی بــرای قربانیــان حادثــه 
ــته باشــد. ــر داش ــرک در ب ــی و ت ــت ارمن ــا  دو مل و ی

ــی،  ــع مل ــد مناف ــدل از دی ــورد ج ــوع م موض
بیانگــر ایــن موضــوع خواهــد بــود کــه  بهتــر اســت 
ترکیــه بــا تاریــخ خــود روبــرو شــود زیــرا مواضــع 
ــکلی  ــا مش ــه تنه ــه ن ــرف  ترکی ــده از ط ــاذ ش اتخ
ــی  ــل افراط ــه معض ــه ب ــرد بلک ــد ک ــل نخواه را ح
گــری ملــی در آن کشــور دامــن خواهــد زد.بایــد 
بیــاد داشــت  کــه ترکیــه نــه تنهــا ارمنیــان را،  بلکــه 
ــورت  ــه ص ــز ب ــا را نی ــا و کرده ــوریها ،یونانیه آش
ــه سرنوشــت مشــابه دچــار کــرده اســت. مــداوم ب

ــه  ــبت ب ــد نس ــی توان ــه نم ــروز ترکی ــت ام دول
تغییــرات ایجــاد شــده در وضعیــت اقلیــت هــای 
ــب  ــه رج ــد.زمانی ک ــر باش ــه مفتخ ــاکن در ترکی س
طیــب اردوغــان، رئیــس جمهــور ترکیــه، روابطــش  
بــا کردهــا نزدیکتــر  شــد ،صلــح پایــدار بــا کردهــا 
بــه نظــر  محتمــل آمــد. در همیــن زمــان بود کــه  وی 
ــت. ــی را یاف ــوادگان ارمن ــا  ن شــهامت همــدردی ب

ــس  ــا عک ــی کام ــا چرخش ــرا وی  ب ــا اخی ام
جهــت قبلــی، و خــود بــزرگ بینــی )خــاص 
ــه روی   ــراط  گرایان ــای  اف ــرش ه ــه نگ ــود(  ب خ
آورده اســت . موضوعــی کــه از آن نــه تنهــا 
روابــط ترکیــه بــا کشــورهای همســایه دچــار 
ــن  ــده حضــور ای آســیب خواهــد شــد، بلکــه آین
کشــور در ناتــو و عضویــت در اتحادیــه اروپــا نیــز 

ــد. ــد ش ــر خواه ــا و اگ ــار ام دچ
ــل  ــالگرد نس ــن س ــم یکصدمی ــزاری مراس برگ
کشــی ارمنیــان بهتریــن فرصــت بــرای ترکیــه اســت  
تــا در روابــط بــا ارمنیــان تجدیــد نظــر کــرده و ایــن 
اجــازه را بدهــد تــا ارمنیــان مراســم خــود را در کنــار 
کــوه آرارات و شــهر باســتانی و اســاطیری آنــی 
برگــزار کنند.بــه نظــر مــی رســد شناســایی گناهــان 
گذشــته بــرای ترکیــه امــری ضــروری اســت.
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بنــا بــه گــزارش ســایت خبــري »نیــوز 
 Haykazun( آلورتســیان  هایــکازون  ا.ام.«:  
Alvrtsian( مدیــر و کارشــناس مرکــز مطالعات 

ــه اي(  ــي )ترکی ــان ارمنســتان غرب مســائل ارمنی
در نشســت مطبوعاتــي اخیــر خــود در ایــروان 

به نظر یک کارشناس:

هراند دینک روزنامه نگار فقید ارمني ترکیه اي 
حل مسئه ملي ارمنیان را در یک ترکیه مردم ساالر مي دید

نبایــد در چارچــوب زندگــي فــردي، بلکــه در 
زمینــه مجموعــه مســائل ملــي ارمنیــان بررســي 
ــت  ــروري اس ــنهاد وي، ض ــه پیش ــا ب ــرد. بن ک
کــه بــه مناســبت شــصتمین ســالروز تولــد وي 
بــا برپایــي همایــش بــه روشــنگري فنومــن 

ــت. ــیع پرداخ ــر وس ــن فک ــا چنی ــاني ب انس
بــه نظــر ایــن کارشــناس ارمنســتاني: ترکیــه 
ــآب  ــرات م ــوه اي دموک ــتن جل ــعي در داش س
در نظــر اروپایــي هــا دارد، ولــي همــواره غــرب 
ــاي  ــول ه ــا ق ــمال را ب ــوب و ش ــرق و جن و ش
ــل، آزادي  ــري مل ــت براب ــاره رعای کاذب درب
مذهــب و ابــراز عقیــده فریــب داده اســت. 
ــت درک  ــن وضعی ــن ای ــک در بط ــد دین هران
مــي کــرد کــه در صــورت اســتقرار یــک نظــام 
ــاي  ــا روش ه ــوان ب ــي ت ــه، م ــاوت در ترکی متف
دیگــر بــه حــل مســئله ملــي ارمنیــان دســت 
یافــت، یکــي از ایــن روش هــا انتشــار هفتــه نامــه 
»آگــوس« بــود کــه فقــط چهــار صفحــه آن بــه 

ــوع  ــود و در مجم ــي ش ــاپ  م ــي چ ــان ارمن زب
نشــریه اي تــرک زبــان بــه شــمار مــي رود. بنــا 
بــه اظهــارات آلورتســیان: هرانــد دینــک  معتقد 
ــاالر  ــردم س ــه م ــک ترکی ــط در ی ــه فق ــود ک ب
ارمنیــان موفــق بــه حــل مســائل ملــي خــود 

ــد شــد. خواهن
ــا دینــک هــم فکــران  ــه ایــن ســؤال کــه آی ب
خــود را داشــت؟ کارشــناس مذکــور توضیــح 
داد: دینــک طرفــداران بســیاري داشــت، ولــي 
ــي از  ــط بخش ــا فق ــد، آنه ــوم ش ــه معل ــان ک چن

ــد. ــتانبول بودن ــهر اس ــنفکران ش روش
هرانــد دینــک کــه در 19 ژانویــه ســال 2007 
»آگــوس«  اش  نامــه  هفتــه  دفتــر  نزدیــک  در 
)شــیار( بــه قتــل رســید، در پانزدهــم ســپتامبر               

ــد. ــي ش ــاله م 59 س
)»لوساباتس« -تورنتو(

اظهــار داشــت کــه زندگــي و عملکــرد هرانــد 
دینــک روزنامــه نــگار شــهید ارمنــي ترکیــه اي را 
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ملوانان ناوگان فرانسه به کمک ارمنیان شتافته اند
ــه  عکــس فــوق کــه در شــماره 30 اوت 1915، در صفحــه اول نشــریه The Sphare  ب
چــاپ رســید، بیانگــر اوضــاع وخیــم ارمنیــان منطقــه موســی داغ مــي باشــد کــه پــس از 
نبــردي چهــل روزه بــا قــواي عثمانــي و تحمــل محاصــره اي جــان کاه بــه یــاری  نــاوگان 

فرانســه از محلکــه جــان ســالم بــه در مــي برنــد.
در نبــرد موســي داغ، بیــش از 4000 نفــر از ارمنیــان مناطــق ســاحلی  مدیترانــه در 
ــا تشــکیل گــروه هــاي مبــارز، در ارتفاعــات ایــن کــوه  ایــن منطقــه گــرد هــم آمــده و ب

ســنگر گرفتــه و بــه دفــاع از جــان خانــواده هایشــان پرداختنــد.
در تاریــخ دهــم ســپتامبر نــاوگان فرانســه کــه از ایــن امــر باخبــر شــده بــود بــه کمــک 
ارمنیــان شــتافت و توانســت هــر 4000 نفــر  را بــا خــود بــه بنــدر پــورت ســعید مصــر ببرد.

قلم اندیشمندان ایرانی... 
اسماعيل رائين

ــه  ــرد ب ــی ک ــعی م ــی س ــت عثمان »دول
ایــن فجایــع و تجــاوزات، عنــوان »مهاجــرت« 
بدهــد. آنــان بســیاری از آبــادی هــا را یکجــا 
وادار بــه تخلیــه مــی کردنــد و حتی مســئوالن 
و مقامــات محلی بــرای آنــان آرزوی موفقیت 
و ســفری خــوش میکردنــد. بســیاری از ایــن 
ســاده دالن هــم کــه نمــی دانســتند چــه بــر 
ســر دیگــران آمــده و چــه بــر ســر خودشــان 
ــر زادگاه و  ــه اگ ــد آنک ــه امی ــد ب ــد آم خواه
ــه اجبــار تــرك  ســرزمین مــادری خــود را ب
مــی کننــد، جــای دیگــری را اگرچــه ســالیان 

ــاد خواهنــد کــرد«. دراز طــول بکشــد، آب
بــه گفتــۀ نویســندۀ کتــاب علیرغــم 
ادعــای مقامــات تــرك عثمانــی، کــه ارمنیــان 
را بــه جنــگ مســلحانه علیــه عثمانــی متهــم 
ــاع از خــود  ــرای دف ــان ب ــد، ارمنی مــی کردن
فقــط در دو مــورد امــکان مقاومــت مســلحانه 
یافتنــد. یکــی مــورد موفقیــت آمیــز انطاکیــه 
ــا  ــه ه ــه تپ ــی ب ــاورزان ارمن ــه در آن کش ک
رفتنــد و مــدت هفــت هفتــه پشــت بــه دریــا 
جنگیدنــد تــا آنکــه تقریبــًا بــه طــرزی معجزه 
آســا توســط نــاوگان فرانســه نجــات یافتنــد و 
مــورد دیگــر، عملیــات قهرمانانــه و در عیــن 
حــال نومیدانۀ شــابینقرهحصار ـ شــهری واقع 
در اراضــی پشــت ســاحل ترابــوزان ـ کــه در 
ــا شــنیدن خبــر  آنجــا چهــار هــزار ارمنــی ب
تبعیــد خــود اســلحه بــه دســت گرفتنــد و از 
اواســط مــاه مــه تــا آغــاز ژوئیــه بــا ســربازان 
عثمانــی بــه زد و خــورد پرداختنــد. در برابــر 
ایــن مقاومــت، عثمانــی هــا بــه اعــزام افــراد 
ــش  ــا آت ــهر را ب ــد و ش ــات پرداختن و مهم

توپخانــه تصــرف کردنــد.
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 Panarmenian.net ــزاری ــل از خبرگ ــه نق ب
و در آســتانه یکصدمیــن ســالگرد نســل کشــی 
ــل هســمان تاریخــدان برجســته  ــان میکائی ارمنی
ــزاری  ــا خبرگ ــه ب ــه ای ک ــی در مصاحب آلمان
ــته  ــام داش ــام داده اع ــا انج ــت رم در ایتالی زنی
اســت کــه در آرشــیو واتیــکان بیــش از 2000 
صفحــه اســناد محرمانــه در خصــوص نســل 
ــه امــروز  ــا ب ــان وجــود دارد کــه ت کشــی ارمنی
ــی  ــدان آلمان ــن تاریخ ــت. ای ــده اس ــر نش منتش
گفتــه اســت: در ایــن اســناد نامــه هــای بســیاری 
از پــاپ بندیکــت پانزدهــم وجــود دارد کــه بــه 
ــی  ــل کش ــوص نس ــی و در خص ــت عثمان دول

ــان نوشــته اســت. ارمنی
میکائیــل هســمان در مــورد این اســناد مــی گوید:

مــن پیــش از ایــن تنهــا اســناد وزارت امــور 
ــای  ــوی دیپلماته ــه از س ــان را ک ــه آلم خارج
آلمانــی و تــرک شــاغل در امپراطــوری عثمانی 
داده               قــرار  مطالعــه  مــورد  بــود  تهیــه شــده 
و بــا نســل کشــی ارمنیــان آشــنا شــده بــودم  امــا 
ــرا   ــتر م ــکاوی بیش ــی کنج ــوع زمان ــن موض ای
بــر انگیخــت کــه نامــه کاردینــال فــون هارتمــن 
را کــه در ســال 1913 میــادی بــه قیصــر آلمــان 
)ویلهلــم دوم( نوشــته شــده بــود مطالعــه کــردم. 
وی در ایــن نامــه از قیصــر آلمــان خواســته بــود 
ــیانه  ــتار وحش ــع از کش ــوی مان ــر نح ــه ه ــه ب ک
ارمنیــان در امپراطــوری عثمانــی شــود.این نامــه 
ــکان رجــوع  ــه آرشــیو هــای واتی باعــث شــد ب
نمایــم، در آرشــیو واتیــکان بــا اســناد 2000 
صفحــه ای روبــرو شــدم کــه تــا بــه امــروز 
ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــی م ــچ مورخ ــوی هی از س

ــه اســت.  نگرفت

هســمان در ادامــه مــی گویــد: البتــه الزم بــه 
ذکــر اســت کــه پیــش از ایــن نیــز اســناد بســیار 
قابــل توجــه ای از ســوی دیپلماتهــای آمریکایی، 
ــر  ــت، نظی ــده اس ــر ش ــی منتش ــوی، انگلیس فرانس
ــا  ــاو ، ام گزارشــات بســیار دقیــق هنــری مورگنت
اســناد واتیــکان را مــی تــوان از لحــاظ اهمیــت و 

شــفافیت بســیار مهمتــر تلقــی کــرد.
دالیــل  در خصــوص  هســمان  میکائیــل 

کشــتار ارمنیــان مــی گویــد:
ایــن کشــتارها ابتــدا از غــارت خانــه بــه 
خانــه ارمنیــان بــه بهانــه کشــف و ضبــط اســلحه 
شــروع شــد کــه البتــه برنامــه ای از پیــش تعییــن 
ــردان را  ــپس م ــود، س ــض ب ــذب مح ــده و ک ش
ــاندند،  ــل رس ــه قت ــرده و ب ــدا ک ــواده ج از خان
ــای  ــه بیابانه ــودکان را ب ــان و ک ــان و زن ــر زن پی
ــا  ــد کیلومتره ــور کردن ــاندند و مجب ــه کش ترکی
راه را بــدون آب و غــذا طــی کنند.حــدود 350 

هــزار نفــر کــه در ایــن راه مقــاوم تــر بودنــد بــه 
صحراهــای ســوریه رســیدند و در اردوگاه هایی 
کــه از قبــل ســازماندهی شــده بود مســتقر شــدند 
کــه ایــن پایــان زندگــی آنــان بود.تنهــا چندیــن 
هــزار نفــر توانســتند جــان ســالم بــدر بــرده کــه 
ــد، کــه توســط  ــم بودن ــر آنهــا کــودکان یتی اکث
نجــات  آمریکائــی  و  اروپایــی  میســیونرهای 
یافتنــد و بدســتور پــاپ بندیکــت پانزدهــم بــرای 

ــه ســاختند. ــم خان آنهــا دو یتی
مصاحبــه  انتهــای  در  هســمان  میکائیــل 

گویــد: خودمــی 
دولــت ترکیــه بــه هــر نحــوی مــی کوشــد 
ــل  ــا نس ــط ب ــدارک مرتب ــناد و م ــی اس ــا تمام ت
کشــی ارمنیــان را از دیــد جهانیــان پنهــان ســازد 
ــه  ــتارهای برنام ــی کندکش ــعی م ــواره س و هم
ریــزی شــده را انــکار نمایــد. امــا  بــدون هیــچ 
شــک و تردیــدی بایــد گفــت نســل کشــی 
گزارشــات  طبــق  و  افتــاده  اتفــاق  ارمنیــان 
ســازمان ملــل متحــد بیــش از یــک و نیــم 
میلیــون ارمنــی و بیــش از یــک میلیــون مســیحی 
ــی و ســوری در  ــم از آشــوری، یونان دیگــر اع

ــد. ــده ان ــود ش ــی ناب ــوری عثمان امپراط
ــال 2012  ــه در س ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
میــادی کاردینــال ســرجیو پاگانیــن اعــام 
ــناد  ــر دارد اس ــکان در نظ ــه واتی ــود ک ــرده ب ک
400 ســال اخیــر خــود را منتشــر نمایــد کــه در 
ــوص  ــماری در خص ــات بیش ــناد صفح ــن اس ای
کــه                     دارد  وجــود  ارمنیــان  کشــی  نســل 
مــی توانــد صفحــات تاریــک بســیاری را بــرای 

جهانیــان بگشــاید. 

 Horizon weekly:منبع

میکائیل هسمان تاریخدان آلمانی:

در واتیکان اسناد 2000 صفحه ای و محرمانه
از نسل کشی ارمنیان وجود دارد
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مادري بر سرکودك در حال مرگش
مــادر و کــودك دســت در دســت هــم ایســتاده و نظــاره گــر مــرگ کوچــک خانــواده 

هســتند. مرگــي کــه بهتریــن آروزي هــر کــس در چنیــن شــرایطي مــي توانــد باشــد.
ــه احتمــال  ــي باشــد )ب ــا یاکوبســن م ــن عکــس میســیونر دانمارکــي، ماری عــکاس ای

ــده(. ــام ثبــت گردی ــن ن ــه همی ــن عکــس ب ــاد، چراکــه عکــس نوشــت ای ــی زی خیل
در ایــن عکــس پوشــش مــادر و پســر بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه مــرگ فرزنــد 
کوچــک فــرا رســیده و لبــاس هــاي کــودك عریــان بــر زمیــن افتــاده شــاید گرمابخــش 

کــودك در حــال مــرگ دیگــري شــده باشــد.
ــاري  ــور ی ــام ام ــه انج ــه ب ــالهاي 1919-1915 در خاورمیان ــي س ــه ط ــن، ک ــا یاکوبس ماری
ــع کشــتارهاي  ــش وقای ــر خاطرات ــود در دفت ــای  انساندوســتانه مشــغول ب ــت ه رســاني و فعالی
صــورت گرفتــه را بــه وضــوح تشــریح کــرده. عکــس فــوق در منطقــه خاربــرد ثبــت شــده اســت.

قلم اندیشمندان ایرانی... 
محمد رضا دبيری

محمدرضــا دبیــری، یکــی دیگــر از محققــان 
ــی  ــی ایران ــط خارج ــخ رواب و پژوهشــگران تاری
ــان  ــی ارمنی ــئلۀ نژادکش ــه مس ــه ب ــت ک اس
پرداختــه و یادداشــتی را تحــت عنــوان ,کشــتار 
یــا  نسلکشــی  ارمنیــان:  اجبــاری  کــوچ  و 

ــانده. ــاپ رس ــه چ ــی؟، ب ــرورت جنگ ض
محمدرضــا دبیــری، پیــش از آنکــه بــه تاریــخ 
ــه                ــوان مقدم ــه عن ــردازد، ب ــان بپ ــتار ارمنی کش
ــد بســیاری از  ــان مانن ــب ارمنی ــی نویســد: ,اغل م
ــی  ــترۀ جغرافیای ــه دار در گس ــل ریش ــوام و مل اق
خاورمیانــه، نفــوذ و حضــور تاریخــی خــود را، 
هماننــد بســیاری از کشــورهای منطقــه، بعضــاً بــه 
گونــه ای مبالغــه آمیــز فراتــر از قلمــرو ســرزمین 
شــناخته شــدۀ فعلــی خــود مــی داننــد کــه البتــه 
در پــاره ای از ایــن ادعاهــا رگــه هایــی از واقعیــت 
نیــز نهفتــه اســت. ارمنیــان نیــز ارمنســتان بــزرگ 
را متشــکل از ارمنســتان غربی و ارمنســتان شــرقی 
میداننــد. برحســب نوشــته هــای آنــان ارمنســتان 
شــرقی شــامل ایــروان و نخجــوان و قرابــاغ همــان 
ناحیــه ای بــود کــه در زمــان شــاه عبــاس صفــوی 
جزئــی از مســتملکات ایــران بــه شــمار میرفــت و 
بــر اثــر تحــوالت بعــدی در زمــان فتحعلــی شــاه 
قاجــار، بــه موجــب معاهــدۀ ترکمنچــای، از ایــران 
منفــک و بــه تصــرف روس هــای تــزاری درآمــد«.

ــاره  ــود اش ــت خ ــان یادداش ــده در پای نگارن
ــمی نژادکشــی  ــایی رس ــد شناس ــه رون ای دارد ب
ارمنیــان از طــرف مجالــس کشــورهای مختلــف. 
آنــگاه بــه موضع گیــری رســمی دولــت جمهوری 

اســامی ایــران پرداختــه و مــی نویســد:
ــز  ــراض آمی ــی اعت ــران، در گردهمای »در ای
ــه  ــل 2012، علی ــران در 13 آوری ــان ته ارمنی
تجــاوزات اســرائیل بــر ضــد فلســطینیان ســید 
علــی اکبرمحتشــمی پــور و ســید هــادی خامنــه 
ــس  ــران در مجل ــدگان ته ــن از نماین ای ـ دو ت
ــود  ــخنرانی خ ــران ـ در س ــامی ای ــورای اس ش
ــاره  ــز اش ــان نی ــام ارمنی ــل ع ــوع قت ــه موض ب
ــور در بخشــی از ســخنان  ــد. محتشــمی پ کردن
ــادی  ــتم می ــرن بیس ــاز ق ــت: در آغ ــود گف خ
ــه  ــوم در ترکی ــان مظل ــام ارمنی ــل ع ــاهد قت ش
ــول  ــریت را در ط ــه روح و روان بش ــم ک بودی
هشــتاد ســال گذشــته همــواره آزرده و بشــریت 
آن قتــل عــام را محکــوم کــرده و مــا نیــز آ ن 
را محکــوم مــی کنیــم،. ســید هــادی خامنــه ای 
ــود در خصــوص  ــز در بخشــی از ســخنان خ نی
قتــل عــام ارمنیــان گفــت: ,سلســله جنایاتــی که 
ــه در  ــورت گرفت ــروز ص ــه ام ــا ب ــته ت از گذش
مقطعــی نیــز شــامل حــال ارمنیــان تحــت امــر 
کشــور عثمانــی بــوده کــه مــا بــا آنها همــدردی 
ــزان  کــرده و میکنیــم. همــه ســاله صــدای عزی
ــتار  ــن کش ــه ای ــراض ب ــوان اعت ــه عن ــا ب م

ــا شــنیده مــی شــود،«. ــی ه وحشــیانه عثمان
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ــی  ــتهای نف ــه سیاس ــاکان ب ــرا کم ــه چ ترکی
ــان ادامــه مــی دهــد؟  ــکار نســل کشــی ارمنی و  ان
ــا  ــدن ب ــرو ش ــه از روب ــای ترکی ــت ه ــرس دول ت
تاریــخ خــود چیســت؟ و چگونــه مــی تــوان 
از ارمنیــان عــذر خواهــی کــرد؟ اینهــا تمــام 
 Evrensel خبــری  ســایت  کــه  مواردیســت 
آیهــان  پروفســور  بــا  ای  مصاحبــه  در  ترکیــه 
ــرح  ــتانبول مط ــی اس ــگاه بیلگ ــتاد دانش ــار اس آکت
کــرده اســت،که در ذیــل گزیــده ای از اظهــارات 

ــردد.  ــی گ ــم م ــرک تقدی ــر ت ــن متفک ای

در ابتــدای ايــن مصاحبــه پروفســور 
ــد : ــی گوي ــار م آكت

ــل  ــدن 24 آوری ــک ش ــا نزدی ــاله و ب ــر س ه
ســالروز نســل کشــی ارمنیــان فشــارها بــر دولــت 
دولــت  و  افــزوده  توســعه  و  عدالــت  حــزب 
ــارها  ــن فش ــر ای ــی از زی ــه نوع ــعی دارد ب ــز س نی

ــم  ــزاری مراس ــان برگ ــر زم ــود. تغیی ــاص ش خ
چانــاخ قلعــه )یادبــود پیــروزی در نبــرد گالیپولــی(  
کــه هــر ســال در تاریــخ 18 مــارس برگــزار                     
مــی گردیــد بــه تاریــخ 24 آوریــل )ســالروز نســل 
کشــی ارمنیــان( نشــانگر تــرس و افزایــش ارمنــی 
ــرای  ــی گ ــی و مل ــای افراط ــزد گروهه ــتیزی ن س

ــد ــی باش ــرک م ت
ــوص  ــار در خص ــان آكت ــور آيه پروفس
اينکــه آيــا تركيــه كنونــی در مواجهــه 
ــار  ــان دچ ــی ارمني ــل كش ــوع نس ــا موض ب

ــد: ــی گوي ــت م ــده اس ــی ش تغييرات
ــده  ــاد ش ــی ایج ــر تغییرات ــز اگ ــر چی ــل از ه قب
ــزد افــکار عمومــی  باشــد آن تغییراتــی اســت کــه ن
ترکیــه رخ داده.در ســال 2000 اگــر متفکــری از 
کشــتار  1/5 میلیــون ارمنــی ســخن مــی گفــت 
ــزی  ــال برانگی ــیار جنج ــوع بس ــت موض ــی توانس م
محســوب شــود و حتــی ممکــن بــود بــا تهدیــد 

ــه  ــی ک ــال کنفرانس ــوان مث ــود .بعن ــرو ش ــی روب های
در ســال 2005 در دانشــگاه بیلگــی اســتانبول در 
خصــوص مســئله ارمنــی تــدارک دیــده شــد تحــت 
ــرا  ــر شــدید امنیتــی پلیــس برگــزار گردیــد زی تدابی
ــد  ــه معتق ــی ترکی ــکار عموم ــر اف ــان اکث در آن زم
ــاده  ــاق نیفت ــی اتف ــل کش ــال 1915 نس ــد در س بودن
واجــداد مــا قاتــل نبــوده اند.امــا اکنــون اوضــاع 
ــخصی در  ــه ش ــر ب ــت، و اگ ــه اس ــود یافت ــی بهب کم
ترکیــه بگوییــد در ســال 1915 و در زمــان حکومــت 
ــاده اســت ناراحــت  ــی نســل کشــی اتفــاق افت عثمان
نمــی شــود، بســیار ی از مــردم داســتانهایی را کــه از 
پــدران خــود شــنیده بودنــد پنهــان مــی کردنــد ولــی 
اکنــون اگــر از آنهــا ســوال شــود بــه راحتــی و بــدون 
تــرس تعریــف مــی کننــد، همچنیــن در پانــزده ســال 
اخیــر تغییــرات زیــادی در ترکیــه بوقــوع پیوســته و 
کتابهــای بســیاری بــه ترکــی ترجمــه شــده اســت که 
ــد بســیار مهــم تلقــی شــود. ــن موضــوع مــی توان ای

در ادامــه آيهــان آكتــار بــه عــدم تغييــر 
رويــه دولــت در خصــوص مســئله نســل 
كشــی ارمنيــان اشــاره كــرده و مــی گويــد:

بــرای مــن بســیار تعجــب برانگیــز بــود وقتــی 
ــرد  ــم نب ــزاری مراس ــخ برگ ــت تاری ــنیدم دول ش
ــن  ــل تعیی ــا روز 24 آوری ــان ب ــی را همزم گالیپول
و در ایــن راســتا رجــب طیــب اردوغــان از ســرژ 
ــم  ــن مراس ــور در ای ــرای حض ــز ب ــیان نی سرکیس

ــت. ــل آورده اس ــه عم ــوت ب دع
همچنیــن غیــر منتظــره بــود وقتــی متوجه شــدم 
مولــود چــاووش اغلــو وزیــر امــور خارجــه ترکیــه 
علــت دعــوت از سرکیســیان را شــرکت ارمنیان در 
ــون  ــت.زیرا تاکن ــرده اس ــر ک ــی ذک ــرد گالیپول نب
از ســوی  نبــرد گالیپولــی  ارمنیــان در  حضــور 
دولــت هــای ترکیــه انــکار مــی شــد، مــن در 
ســال 2012 میــادی خاطــرات ســروان ســرکیس 
توروســیان کــه یکــی از قهرمانــان نبــرد گالیپولــی 
بــود را آمــاده چــاپ کــرده بــودم کــه بــا مخالــف 
ــرو شــد و وزارت دادگســتری  ــت روب شــدید دول
اعامیــه ای منتشــر کــرد کــه در آن اعامیــه گفتــه 
ــرکیس  ــام س ــخصی بن ــی ش ــرد گالیپول ــد در نب ش
توروســیان حضــور نداشــته اســت و خاطــرات وی 
ــه  ــر اول روزنام ــوع تیت ــن موض ــت  ای ــی اس جعل
حریــت شــد و در همــان زمــان مخالفــان مــن 
ــرکاری  ــه ه ــت ب ــوع دس ــن موض ــات ای ــرای اثب ب
ــرف  ــه ط ــان در روزنام ــی از تاریخدان ــد. یک زدن
ســیصد  کتابــی  دیگــری  و  نوشــت  مقالــه   34
صفحــه ای منتشــر کــرد. بعدهــا مــا موفــق شــدیم 
خانــواده ســرکیس توروســیان را پیــدا کــرده و 
ــور  ــه ان ــی ک ــر و مدال ــوح تقدی ــد ل ــنادی مانن اس
ــود  ــرای شــجاعت هــای وی اهــدا کــرده ب پاشــا ب
بدســت آوریــم .کــه متاســفانه دوبــاره بــا ســیلی از 

ــدیم.  ــرو ش ــاالت روب ــات و مق اتهام

آیهان آکتار استاد دانشگاه بیلگی استانبول :
روبرو شدن با تاریخ مانند آن چیزی است که 

ویلی برانت صدر اعظم آلمان انجام داد
ایساك یونانسیان
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ــا  ــه آي ــوص اينک ــار در خص ــان اكت آيه
پــس از انتخابــات آتــی مجلــس تركيــه 
كشــی  نســل  رســمی  شناســايی  امــکان 
ارمنيــان وجــود دارد يــا خيــر اينگونــه 

ــد: ــی ده ــح م توضي
نظــر شــخصی بنــده منفــي اســت، امــا مــی دانــم 
کــه برخــی از احــزاب و انجمــن هــای سیاســی 
ترکیــه هدفشــان شناســایی رســمی نســل کشــی 
ــوع  ــن موض ــده ای ــده بن ــه عقی ــه ب ــت ک ــان اس ارمنی
امــکان پذیــر نیســت، مــن فکــر نمــی کنــم کــه کــت و 
شــلوار پوشــهای آنــکارا روزی بپذیرنــد که نســل کشــی 
اتفــاق افتــاده اســت و یــا شــاید مــن آن روز را نبینــم 
ــای  ــد بج ــا بای ــم م ــی کن ــر م ــر فک ــن خاط ــه همی ب
ــز  ــا تمرک ــده آنه ــر عقی ــرای تغیی ــت ب ــرف وق ص
خــود را بــر افــکار عمومــی ترکیــه بیشــترکنیم.

در ادامــه بحــث آيهــان آكتــار بــه 
ــالگرد  ــن س ــيدن يکصدمي ــرا رس ــوع ف موض
نســل كشــی ارمنيــان و تکاپــوی دولــت 
تركيــه در انــکار آن پرداختــه و مــی گويــد:

ــرف  ــک ط ــاری ی ــد اجب ــی، تبعی ــل کش نس
قضیــه اســت امــا مهمتریــن موضــوع تصاحــب 
امــوال و دارائــی هــای ارمنیــان اســت کــه امــروزه 
شــاهد هســتیم ارمنیــان در سرتاســر جهــان بــا اســناد 
و مــدارک معتبــر درخواســت اعــاده امــوال خود را 
دارنــد و ایــن موضوعیســت کــه دولتمــردان آنکارا 
را بــه وحشــت انداختــه اســت. زیــرا بســیاری 
ــانی  ــوادگان کس ــه ن ــی ترکی ــردان کنون از دولتم
ــد. ــان را غــارت کــرده ان هســتند کــه امــوال ارمنی

پرســش  جــواب  در  آكتــار  آيهــان 
ــگار كــه پرســيده اگــر امســال احمــد  خبرن
ــی  ــل كش ــه نس ــد ك ــالم كن ــو اع داوود اغل
ــی  ــه تبعات ــت چ ــاده اس ــاق افت ــان اتف ارمني
ــت و  ــد داش ــی خواه ــت در پ ــرای دول ب
چگونــه مــی شــود از ارمنيــان عذرخواهــی 

ــد: ــی ده ــخ م ــه پاس ــرد اينگون ك
اولیــن اتفــاق ایــن خواهــد بــود کــه حــزب 
عدالــت و توســعه 5-8 درصــد آرای انتخاباتــی خــود 
را از دســت خواهــد داد و مــورد دوم بــه خیابــان آمدن 
ــد  ــه خواه ــداد از جامع ــرا و آن تع ــی گ ــون مل افراطی
بــود کــه معتقدنــد اجدادشــان قاتــل نبــوده انــد.

از اینــرو معتقــدم اولیــن قــدم بــرای دلجویــی 
از ملــت ارمنــی مــی بایســت برقــراری روابــط 
ــرز،  ــر بازگشــایی م ــا ارمنســتان نظی دیپلماتیــک ب
تعییــن ســفیر در ایــروان و بازدیــد رســمی از 

ــد . ــتان باش ارمنس
ــم  ــدر اعظ ــت ص ــی بران ــال 1970 ویل در س
آلمــان غربــی در مقابــل بنــای یادبود هولوکاســت 
زانــو زد و عذرخواهــی کــرد، مــن فکــر مــی کنــم 

عذرخواهــی کــردن بایــد اینگونــه باشــد.
http://www.evrensel.net/haber/107222/
soykirimi-ankaraya-degil-sokaktaki-
insana-anlatmaliyiz

  عکــس فــوق مربــوط بــه آمــوزش نوجوانــان شــهر وان بــراي تشــکیل گــروه هــاي 
مقاومــت در برابــر تهاجــم تــرکان بــه مناطــق ارمنــي نشــین مــي باشــد. ایــن عکــس در 
شــماره دوم ســال 1919 مجلــه نشــنال جئوگرافیــک در کنــار مقالــه اي بــه قلــم ماینــارد 
اوئــن ویلیامــز منتشــر شــد. عکــس فــوق در ســال 1915 ثبــت شــده ولــي بــا توجــه بــه 
ــي  ــه آگاه ــه ب ــس از واقع ــال پ ــور چهارس ــه مذک ــا مقال ــي ب ــوع و همخوان ــت موض اهمی

عمــوم رســیده اســت.
ــا تفنــگ  ــد ت ــدار منطقــه آمــده ان ــزد فرمان ــي ن ــا ســاح هــاي چوب ــان ب ایــن نوجوان

ــد. ــل بگیرن هــای  واقعــي تحوی
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مــدارک  اســناد،  از 
ــی  وخاطــرات شــاهدان عین
کــه از نســل کشــی ارمنیــان 
ــن  ــت چندی ــده اس ــا مان بج
ــت  ــز اهمی ــیار حائ ــند بس س
مــی باشــد. یکــی از ایــن 
مورگنتــاو   هنــری  و خاطــرات  مشــاهدات  اســناد 
ــت،  ــی اس ــکا در عثمان ــده آمری ــاالت متح ــفیر ای س
کــه بعدهــا در آمریــکا منتشــر شــد. در ایــن خصــوص 
نویســنده، تاریخــدان و آکادمیــن نامــدار روســی 
ــا  ــوان »اروپ ــی کــه تحــت عن ــه  در کتاب ــی تارل یوگن
در دوران امپریالیســم 1871-1919« نوشــته اســت بــه 
ــاو و مکالمــات  ماقاتهــای حضــوری هنــری مورگنت
وی بــا طلعــت پاشــا وزیــر داخلــه عثمانــی و انور پاشــا 
وزیــر جنــگ و از بانیــان اصلــی نســل کشــی ارمنیــان 

ــد: ــی آی ــه م ــه درادام ــت ک ــه اس پرداخت
بــه  مربــوط  فصــل  در  تارلــه  یوگنــی 
کشــتارهای ارمنیــان در امپراطــوری عثمانــی و 

نویســد: مــی  جهانــی  اول  جنــگ  وقایــع 
بــی شــک هنــری مورگنتــاو ســفیر ایــاالت 
متحــده آمریــکا یکــی از سیاســتمداران پــاک و 
بــا وجــدان عصــر خــود بــوده اســت. هنگامــی کــه 
وی در ترکیــه عثمانــی از اوضــاع وخیــم ارمنیــان و 
ــرکان جــوان آگاه شــد در  کشــتارهای وحشــیانه ت
چنــد مرحلــه بــه ماقــات طلعــت پاشــا وزیــر داخلــه 

ــر جنــگ مــی رود. ــور پاشــا وزی ــی و ان عثمان
ــا طلعــت  در ماقــات اول هنــری مورگنتــاو ب
ــی پرســد  ــان را از او م ــل کشــتار ارمنی پاشــا دالی

ــد: کــه طلعــت در جــواب وی مــی گوی
مگــر آنهــا شــهروندان آمریکایــی هســتند کــه 
شــما نگــران شــده ایــد؟ آنهــا گناهکارنــد و بایــد 

از بیــن برونــد.
پاســخ  ایــن  نویســد  مــی  تارلــه  یوگنــی   
هماننــد پاســخی بــود کــه قبــل از آن طلعــت پاشــا 
 Berliner Tageblaat بــه پرســش خبرنــگار روزنامــه
داده بــود. وی در آن مصاحبــه عــاوه بــر ســخنان 

ــود: ــه ب ــز گفت ــوق ایــن جمــات را نی ف
ــا  ــد کــه چــرا م ــا را محکــوم مــی کنی شــما م
ارمنیــان بیگنــاه را مــی کشــیم، جواب بســیار ســاده 
ــد  ــکار خواهن ــان روزی گناه ــن بیگناه ــت، ای اس

شــد پــس بهتــر اســت امــروز نابــود شــوند.
تارلــه بــه نقــل از مورگنتــاو مــی نویســد: 
ــود  ــی ناب ــان بکل ــه ارمنی ــن ک ــا در ای ــت پاش طلع
ــن نشــد  ــا اینچنی ــد شــد شــکی نداشــت ام خواهن
ــاد  ــال زی ــت و اقب ــا بخ ــی ب ــزار ارمن ــا ه و صده

توانســتند زنــده مانــده و نجــات پیــدا کننــد.
تارلــه در ادامــه کتــاب خــود بــه ماقــات 
ــا  ــت پاش ــا طلع ــاو ب ــری مورگنت ــه هن ــری ک دیگ
داشــته اســت اشــاره کــرده و بــه نقــل از مورگنتــاو 

ــی نویســد: م
در ایــن ماقــات کــه بــرای بــار دوم صــورت 

پذیرفــت طلعــت پاشــا بــه مــن گفــت:
چــرا بیهــوده بحــث مــی کنیــد مــا تــا کنــون 
میــان  از  را  ارمنیــان  جمعیــت  از  چهــارم  ســه 
ــه در وان  ــس، ن ــه در بیتلی ــر ن ــم، دیگ ــته ای برداش
ــد  ــی نمــی توانی ــی یــک ارمن ــه در ارزروم حت و ن

ــد. ــدا کنی پی
ادامــه                در  و  بخــش  همیــن  در  مورگنتــاو 

نویســد: مــی 
و  دولــت  ازاقدامــات  قــدری  بــه  طلعــت 
آنچــه بــر ســر ارمنیــان آمــده بــود ابــراز اطمینــان 
مــی کــرد کــه بــا لحنــی بســیار بــی ادبانــه و غیــر 

ــت : ــن گف ــه م ــک ب دیپلماتی
از آنجــا کــه دیگــر هیــچ ارمنــی باقــی نمانــده 
ــما  ــت ش ــر نیس ــد بهت ــز ندارن ــی نی ــا وارثان و آنه
واســطه شــوید و امــوال و دارائــی هــای ارمنیانــی 
امانــت  بــه  آمریکایــی  هــای  بانــک  در  کــه 
گذاشــته شــده را بــه دولــت عثمانــی بازگردانیــد. 

ــاج دارد. ــا احتی ــول ه ــن پ ــه ای ــی ب ــرا عثمان زی
ــن  ــک ای ــی ش ــد: ب ــی نویس ــه م ــه در ادام تارل

اظهارات بانیان نسل کشی ارمنیان در مالقات با سفیر آمریکا:
ما سه چهارم از جمعیت  ارمنیان را نابود کرده ایم

و دیگر ارمنی باقی نمانده است
ایساك یونانسیان
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ــاره  ــه آن اش ــاو ب ــری مورگنت ــه هن ــری ک ــرز تفک ط
داشــته در تمــام ســطوح دولــت تــرکان جــوان ریشــه 
ــر  ــه اگ ــرد ک ــد ک ــب خواهی ــلما تعج ــته و مس داش
بگوئیــم دولــت عثمانــی تردیــدی در قبــول ایــن 
مســئولیت بــزرگ بخــود راه نــداد. انــور پاشــا وزیــر 
ــا هنــری  ــی در ماقــات دیگــری کــه ب جنــگ عثمان
مورگنتــاو داشــت خیلــی صریــح و جــدی گفتــه بــود: 
ــتیم  ــق هس ــدرت مطل ــور ق ــن کش ــا در ای »م
ــن کار  ــدارم مســئولیت ای ــا قصــد ن ــه تنه ــن ن و م
را بــه گــردن زیردســتان و مرئوســین بیانــدازم 
بلکــه شــخصا مســئولیت هــر آنچــه را کــه اتفــاق 
افتــاده اســت بــه عهــده مــی گیــرم. هیئــت دولــت 
ــی دســتور تبعیدهــا را صــادر نمــوده و مــن  عثمان
ــان نســبت  ــه خصومــت ارمنی ــا توجــه ب ــدم ب معتق
بــه تــرک هــا، مــا ایــن حــق را داشــتیم. وانگهــی 
مــا خــود رهبــران خودمــان هســتیم و زیــر دســتان 
ــا کاری  ــد م ــدون اجــازه و تائی ــد ب ــا حــق ندارن م

ــد.« انجــام دهن
تارلــه در بخــش دیگــری از کتــاب مــی نویســد 
ــرخورده  ــا س ــات ه ــن ماق ــه از ای ــاو ک مورگنت
ــه ماقــات وایگنهایــم  ــود، در گام آخــر ب شــده ب
ســفیر آلمان در اســتانبول می رود و از او خواهش 
مــی کنــد بــه طریقــی مانــع از کشــتار ارمنیان شــود 
و بــه اصطــاح افســار طلعــت پاشــا و انــور پاشــا را 
بدســت گیــرد، امــا وایگنهایــم نیــز بماننــد طلعــت 
ــه  ــگرانه ب ــخی پرخاش ــا در پاس ــور پاش ــا و ان پاش
ــرده و از  ــی ک ــی اعتنای ــاو ب ــت مورگنت درخواس
هــر گونــه کمــک بــه ارمنیــان ســر بــاز مــی زنــد.

البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه در همــان 
زمــان برخــی از اعضــای ســفارت آلمــان موافــق 
کمــک بــه ارمنیــان بودنــد امــا مواضــع وایگنهایــم 
و همچنیــن مواضــع گومــان رابــط مخصــوص 
ویلهلــم دوم قیصــر آلمــان امــکان ایــن مســاعدت 

ــرد. ــم نک را فراه

ــا  ــگ« ب ــارف جن ــره المع ــخ و دای ــز، تاری ــه »تایم ــه نام ــوالي 1916، هفت روز 25 ج
انتشــار ایــن عکــس کــه در آن نجــات یافتــه گان موســي داغ، در کمــپ خــود در پــورت 
ــرد موســي داغ ،از  ــد کــه در نب ســعید، همــان پرچــم صلیــب ســرخي را در دســت دارن

ــود. ــاوگان فرانســه را متوجــه خــود ســاخته ب ــگاه ن دورن
داســتان رشــادت ایــن مــردم بــه همــراه موضــوع بــه ســاحل نزدیــک شــدن نــاوگان 
ــل را  ــس ورف ــي داغ« فران ــل روز موس ــان »چه ــاي رم ــان،  بن ــات آن ــراي نج ــه ب فرانس

گذاشــت .
منبــع عکــس: هفتــه نامــه »تاریــخ و دایــره المعــارف جنــگ« منتشــر شــده از طــرف 

موسســه تایمــز 1916 
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زبــان  ارمنــي  خبــري  ســایت  خبــر  طبــق 
»لوســاباتس« )طلــوع( – تورنتــو در هفتــم دســامبر 
جــاري اورهــان کمــال جنگیــز مقالــه نویــس 
مقالــه  در  ترکیــه  »رادیــکال«  نشــریه  مشــهور 
ــاري  ــامبر ج ــاه دس ــل م ــه در اوای ــود ک ــر خ اخی
بنــاي  بــه  اردوغــان  »چنانچــه  عنــوان:  تحــت 
ــرده  ــر ک ــرود« منتش ــان ن ــي ارمنی ــود نژادکش یادب
ــزوم شناســایي ایــن واقعــه تاریخــي را از ســوي  ل
ــت. وي در  ــرده اس ــرح ک ــه مط ــردان ترکی دولتم
ابتــداي مقالــه خــود بــه واقعــه هفتــم آوریــل 
1970 اشــاره کــرده اســت. در آن روز ویلــي 
برانــت صــدر اعظــم وقــت آلمــان غربــي کــه بــه 

ــه  ــک ب ــاي میخ ــود گل ه ــفرکرده ب ــتان س لهس
پــاي مجســمه یادبــود قربانیــان یهــودي در لهســتان 
نهــاد. مقالــه نویــس تــرک خاطرنشــان کــرده 
اســت کــه: »ویلــي برانــدت پــس از گذاشــتن گل 
هــا نــوار آنهــا را مرتــب کــرد، یــک دو قدمــي بــه 
ــخ  ــي کــرد کــه مســیر تاری عقــب رفــت و حرکت
ــاک  ــه هــاي نمن را دگرگــون نمــود. وي روي پل
ــد و  ــو درآم ــه زان ــي ب ــه آرا م ــود ب ــمه یادب مجس
ــت و  ــم پیوس ــه ه ــرام ب ــا احت ــش را ب ــت های دس
بــي حرکــت مانــد. وي بــا ایــن گام خــود باعــث 

ــد«. ــت خودش ــت مل ــب منزل کس
کمــال جنگیــز در ادامــه مقالــه از خــود و 

خواننــدگان ســئوال نمــوده: »آیــا مــا نخســت 
ــم داشــت؟  ــدت خواهی ــا شــجاعت بران ــري ب وزی
ــد  ــه خواه ــان دولتمــردي در ترکی ــا روزي چن آی
بــود کــه »لکــه« انــکار نژادکشــي را از دامــان ایــن 

ــد؟«. ــت بزدای مل
ــو از  ــاد آور شــده کــه : »... داوود اوغل وي ی
ــه  ــد ک ــي کن ــش م ــوئیس خواه ــو از س ــک س ی
ــع  ــه و ارمنســتان را رف ــن ترکی مســائل موجــود بی
کنــد و از ســوي دیگــر، از طریــق دپیلماتیــک 
ســعي دارد از احــداث بنــاي یادبــود قربانیــان 
ارمنــي در ســوئیس جلوگیــري کنــد«. بنــا بــه گفته 
ــت  ــاون نخس ــچ مع ــت آرن ــز: بولن ــال جنگی کم
وزیــر ترکیــه اخیــراً اعــام کــرده کــه دیپلماســي 
فعالــي در کلیــه کشــورها در آســتانه صدمیــن 
ســالگرد نژادکشــي ارمنیــان در جریــان اســت 
وانجمــن تاریــخ دانــان ترکیــه نیز در آســتانه ســال 
ــان(  ــي ارمنی ــالگرد نژادکش ــن س 2015 م. )صدمی
بــا انتشــار کتــاب هایــي بــه روشــنگري ایــن واقعــه 
خواهــد پرداخــت و وزارت امــور خارجــه ترکیــه 
نیــز بــراي نشــر و تبلیــغ »تزهــاي ترکیــه« اقــدام بــه 

ــت. ــوده اس ــي نم ــاي خاص ــروه ه ــکیل گ تش
مقالــه نویس نشــریه »رادیــکال« مقالــه انتقادي 
ــه:  ــت ک ــرده اس ــام ک ــه تم ــن جمل ــا ای ــود را ب خ
»اگــر شــجاعت تعظیــم بــه پــاس حرمــت قربانیاني 
کــه در ایــن کشــور کشــته شــدند، مــورد تجــاوز و 
شــکنجه هــاي گوناگــون قــرار گرفتــه و مردنــد را 
نمــي توانیــم از خــود بــروز دهیــم الاقــل خامــوش 
ــت  ــد بران ــري مانن ــم رهب ــم. اگــر نمــي توانی بمانی
ــت و  ــود منزل ــو زدن خ ــا زان ــه ب ــیم ک ــته باش داش
حرمــت شکســته و خدشــه دار شــده ملتــش را 
ــاس  ــل از خــود ســتایي در مقی ــاء نمــود، الاق احی

جهانــی صــرف نظــر کنیــم«.

»زدودن ننگ نژادکشي از روي یک ملت«

نگراني روزنامه نگار ترك
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ایتام ارمني در
پ هاي سوریه

کم
ت یافتــه از 

 کــودکان نجــا
نســل کشــي در یتیــم خانــه اي 

ب ســوریه
واقــع در حلــ

س فــوق توســط لئوپولد 
عکــ

ت شــده. در ایــن 
ک ثبــ

کاشــچی
ك ســهمیه 

س هــر کــود
عکــ

ت 
روزانــه نــان خــود را در دســ

گرفتــه و رو بــه دوربیــن انتظــار 
س را مــي کشــد.

اتمــام کار عــکا
س: مــوزه انســتیتو 

منبــع عک
نســل کشــي ارمنیان-ایروان

موجاید بیلجی: از لحاظ اسالم 
آن چه در سال 1915 میالدی 
صورت گرفت، نسل کشی بود

ســال 1915  در  چــه  آن  اســام  لحــاظ  از 
میــادی صــورت گرفــت، نســل کشــی بــود. 
موجایــد بیلجــی اســتاد دانشــگاه نیــو یــورک 
ــه  ــت ک ــته اس ــد داش ــب تاکی ــن مطل ــان ای ــا بی ب
 1915 ســال  حــوادث  و  اتقاقــات  مســئولیت 
میــادی بــر عهــده تــرک هــا و کردهــا مــی باشــد. 
وی افــزوده اســت خــودش تاریخــدان نیســت، امــا 
بعــد از انجــام تحقیقــات در ایــن زمینــه هــا بــه ایــن 
ــت  ــای دول ــت ه ــه فعالی ــت ک ــیده اس ــه رس نتیج
ترکیــه در اوایــل قــرن بیســتم قتــل عــام بــود. ایــن 
ــد داشــته اســت کــه اشــتباه  اســتاد دانشــگاه تاکی
ــتور  ــه دس ــود ک ــا ب ــرک ه ــا و ت ــزرگ کرده ب
بــه  دســت  و  داده  انجــام  را  رســمی  مقامــات 
نســل کشــی زده انــد. پروفســور تــرک همچنیــن 
ــه  ــه از ادام ــت ترکی ــد دول ــه بای ــته ک ــد داش تاکی
عذرخواهــی نمایــد و در حــد امــکان دارایــی 
ــد. ــر گردان ــود ب ــان خ ــه را صاحب ــه ب ــای ارامن ه
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ــتفاده از  ــه اس ــد ک ــن باورن ــر ای ــگان ب هم
ــط  ــار توس ــن ب ــوزی اولی ــای آدم س ــوره ه ک
ــوده  ــی دوم ب ــگ جهان ــان جن ــا و در زم نازیه
اســت امــا اخیــرا« مقاالتــی منتشــر شــده اســت 
ــش از آن  ــن روش پی ــد ای ــی ده ــان م ــه نش ک
ــتفاده  ــان اس ــه ارمنی ــا و علی ــی ه ــط عثمان توس

ــت. ــده اس ش
 

ترابــزون  یــا  )ترابیــزون  تراپــزوس  شــهر 
فعلی(،یکــی از شــهرهای ســاحلی کنــاره دریــای 
ســیاه مــی باشــد کــه در طــی نســل کشــی از پیــش 
برنامــه ریــزی شــده ارمنیــان در ســال 1915 میــادی 
بیــش از 50000 نفــر از اهالــی ارمنی ســاکن آن شــهر 
ــیدند. ]1[ – ]2[ ــل رس ــه قت ــف ب ــهای مختل ــه روش ب

ــا  ــه تنه ــد ک ــی ده ــان م ــن نش ــواهد و قرائ ش
ــای شــهر،موفق شــدند  ــی ه ــداد کمــی از ارمن تع
ــدود 6000  ــده ای ح ــد )ع ــدر ببرن ــالم ب ــان س ج

ــدند.( ــد ش نفرتبعی

عثمانی ها قبل از آلمانیها از کوره های آدم سوزی اســـــتفاده کرده اند

نویسنده:ژیلبرت آقاجانیان

ــهای  ــی از روش ــت عثمان ــتارها دول ــن کش در ای
مختلفــی اســتفاده کــرده اســت که یکــی از این روشــها 
ســوزاندن در کورهــای آدم ســوزی یا ســوزاندن دســته 
جمعــی در کلیســا، غــرق کــردن آنــان در دریــای 
ســیاه و یــا کشــتن بــا گاز ســمی بــوده اســت.]3[

 
ــرائیلی،]1[ در  ــوس اس ــد جاس ــان بِلکین ایت
خاطــرات خــود کــه در ســال 2000 توســط 
آییــر اُرون مــورخ یهــودی در کتابــی بــا عنوان:

ــل  ــم و نس ــی تفاوتی:صهیونیس ــذال ب » ابت
کشــی ارمنیــان« منتشــر کــرد  در صفحــات 
ــه 5000  ــا 183  مــی نویســد کــه چگون 181 ت
نفــر از زنــان و کــودکان ارمنــی شــهر ترابیزون 
زنــده زنــده در کــوره ســوزانده شــدند.]4[ در 
ایــن خصــوص شــهادت حســن معروف،یکــی 
ــه  ــل توج ــز قاب ــی نی ــش عثمان ــان ارت از نظامی
وزارت  بــه  درگزارشــی  باشــد.وی  مــی 
ــتگیری  ــی دس ــا چگونگ ــه بریتانی ــور خارج ام
ارمنیــان در روســتایی نزدیــک  از  تعــدادی 
ترابیــزون و زنــده زنــده ســوزاندن آنــان را 

ــت.]5[ ــرح داده اس ش

در ایــن خصــوص وحیــب پاشــا، فرمانــده 
ــه ای 12  ــز  استشــهاد نام ــی نی ــش ســوم عثمان ارت
صفحــه ای کــه در 5 دســامبر 1918 نگاشــته بــود 
در مــورخ 29 مــارس 1919 بــه دادگاه نظامــی در 
ترابیــزون ارائــه کــرد. )منــدرج در کیفرخواســت 
ــم  ــی تقوی منتشــر شــده در روزنامــه دولــت عثمان
وقایــع شــماره 3540 پنجــم مــی 1919(]6[ در ایــن 
ــوزاندن  ــی س ــی از چگونگ ــرح کامل ــزارش ش گ
ــی روســتای ارمنــی نشــین در نزدیکــی شــهر  اهال

)مــوش(  را شــامل مــی شــد. ]2[ ]7[

همچنیــن ســاموئل مــک کلــر روزنامــه نــگار و 
کارمنــد مرکــز نشــر هاوتــن مفلیــن هارکــورت، که 
خــود شــاهد چگونگــی ســوزاندن زنــان و کــودکان 
ارمنــی بــوده در کتابــی تحــت عنــوان »موانــع صلح«  
ــد:]3[ ــی نویس ــده م ــر ش ــال 1917 منتش ــه در س ک

 
از  بــرای خاصــی  تریــن روش  »کوتــاه 
زنــان و کــودکان اســکان یافتــه در اردوگاه 
هــای )موش،بتلیــس و ساســون( ســوزاندن آنــان 
ــدان  ــه زن ــن ب ــر همچنی ــک کل ــاموئل م بود.س
بانــان تـُـرک اشــاره مــی کنــد کــه چگونــه بعــد 
از ســوزاندن زنــان و کــودکان دچــار انــواع 
روانــی(  )اختــاالت  روانــی  هــای  بیمــاری 
شــده بودنــد و تعــدادی از آنــان دســت بــه 
خودکشــی زدنــد.و تــا چندیــن روز بوی اجســاد 
ســوخته شــده در هــوا بــه مشــام مــی رســید.«]8[

 
مــورخ یهــودی بــت یــور بــا نــام مســتعار 
ــل  ــام:« اه ــه ن ــود ب ــاب خ ــن،در کت ــل لیتم جیس
در  اســام«  در  مســیحیان  و  هــا  ذمه:یهــودی 

]9[ نویســد:  95،مــی  صفحــه 
 

ــل  ــاز نس ــل از آغ ــا قب ــاه ه ــا م ــی ه »آلمان
ــوزش  ــی را آم ــای عثمان ــان نیروه ــی ارمنی کش
داده بودنــد و خــود شــاهد چگونگی ســوزاندن 
ــورخ  ــن م ــد. ای ــی بودن ــودکان ارمن ــان و ک زن
ــا  ــور آلمانیه ــا در حض ــد:عثمانی ه ــی نویس م
ــا  ــع و آنج ــا جم ــودکان را در کلیس ــان و ک زن
را بــه آتــش مــی کشــیدند یــا در اردوگاه هــای 
ــزی ســاخته  مــرگ توســط کــوره هــای آدم پ
شــده توســط آلمانــی هــا آنــان را بــه خاکســتر 

ــد«. ــل مــی کردن تبدی

عکس منتشر شده در روزنامه  مبتنی بر 
چگونگی زنده زنده سوزاندن زنان،مردان و 
کودکان ارمنی یک روستا در ساختمان چوبی

روزنامه نیویورک تایمز 20 آگوست 1915
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29 روزنامه آلیک            ویژه نامه یکصدمین سالگرد نسل کشی ارمنیان

بقایای اجساد در کناره دریای سیاه 1916
عکس از موزه مردم نگاری روسیه

  مشاهدات فيتز موريس
ــس از  ــی پ ــای چوب ــارت و قالبه ــای عم »یره
چنــدی آتــش گرفــت و در نتیجــه پلــه هــای منتهی 
ــای  ــوده ه ــا ت ــد، آنه ــدود گردی ــرا مس ــه سرس ب
ــرای حفــظ  انســانهای در حــال تقــا و کوشــش ب
جــان را رهــا کردنــد تــا قربانــی شــعله هــای آتــش 
گردنــد. در مــدت چنــد ســاعت دود و بــوی تهــوع 
آور گوشــت و بــدن کبــاب شــده قربانیــان شــهر را 
فــرا گرفــت و حتــی امــروز نیز پــس از گذشــت دو 
مــاه و نیــم از ایــن کشــتار ، بــوی بقیــای گندیــده و 

زغــال شــده در کلیســا غیــر قابــل تحمــل اســت.«
مشــاهدات عینــی از کشــتار ارمنیــان شــهر 
 )Fitz Morris( 1895 اورفــا،در 28 و 29 دســامبر

ــس ــز موری ــول فیت کنس
 

امــا در خصــوص غــرق کــردن دســت جمعی 
ارمنــی هــا مــی تــوان بــه اقدامــات جمــال عزمــی، 
ــت  ــه در آزار و اذی ــزون ک ــتان ترابی ــدار اس فرمان
ــود  ــده ای ب ــناخته ش ــردی ش ــی ف ــودکان ارمن ک
اشــاره کــرد]4[ .او بــه همــراه مصطفــی بِی دســتور 
غــرق کــردن هــزاران نفــر از زنــان و کــودکان را 

در دریــای ســیاه صــادر کــرده بــود.]10[
 

ــی از  ــاکر یک ــن ش ــاء الدی ــی و به ــال عزم جم
ــی در دادگاه  ــاد و ترق ــزب اتح ــی ح ــای اصل اعض
فرمایشــی کــه بــرای محاکمــه مجرمان برگزار شــده 
بــود بــه اعــدام محکــوم شــده بودنــد ولــی آنــان بــه 
برلیــن گریختــه و مخفیانــه بــه زندگــی خــود ادامــه 
مــی دادنــد تــا اینکــه در 17 آوریــل 1922 دو جوان 

عکــس هــای ثبــت شــده از وقایــع خشــونت بــار، جنــگ هــا و نســل کشــی هــای صــورت 
گرفتــه گــواه ایــن قضیــه هســتند کــه فــارغ از قومیــت ،نــژاد و رنــگ پوســت ،اجــرا کننــدگان 
ــود  ــوم خ ــاندن ق ــرای شناس ــته ای ب ــدگان شایس ــد نماین ــی توانن ــز نم ــی هرگ ــن جنایات چنی
باشــند.در همــه ایــن تصاویــر دســت خــط عامــان یکــی اســت:افرادی کــه از انســانیت فاصلــه 
بســیار دارنــد.در چنیــن موقعیــت هائــی، نیــاز بــه همــدردی و هــم دل شــدن  نــزد  گــروه هــای 

مــورد تعــرض بیــش از هــر زمانــی محســوس تــر اســت.
ــی  ــه ط ــورت گرفت ــای ص ــی ه ــل کش ــواع نس ــن ان ــایع تری ــاری از ش ــای اجب ــوچ ه ک
قــرن گذشــته بــود کــه بصــورت کامــا  عجیبــی، در زمانــه ارتباطــات و وجــود رســانه هــای 
جمعــی  بصــورت مــداوم در مناطقــی از قلــب اروپــا اجــرا شــد.عکس فــوق آوارگان کوزووئــی 
ــرك  ســرزمین هــای  ــه ت ــور ب ــر کشــیده اســت کــه در ســرمای زمســتان مجب ــه تصوی را ب

ــواده شــده انــد. اجدادیشــان بــه قصــد یافتــن ســرپناهی امــن بــرای خان
   عکس:الرنت وان دراستاگ-1995 کوزوو

عــکاس ایــن تصویــر یــک زیســت شــناس اتریشــي بــه نــام ویکتورپیچمــن بــود. وي بنابــه 
ســفارش دولــت آلمــان ،در خــال ســالهاي 1914 تــا اواخــر جنــگ جهانــي اول، بــه آمــوزش 

ســپاه عثمانــي بــراي نبــرد در مناطــق کوهســتاني پرداخــت.
در تصاویــر ثبــت شــده توســط ویکتورپیچمــن،  گــروه هایــي هســتند کــه فقــط از  زنــان و کــودکان 
ــواده هایشــان  ــود. خــود او علــت ایــن را  کشــتار مــردان قبــل از کــوچ اجبــاري خان تشــکیل شــده ب

دانســته اســت.
اســناد موجــود پــرده از ایــن واقعیــت بــر مــي دارنــد کــه در ســال 1915 منطقــه کاریــن )نــام 
ــه مناطــق  ــوده کــه همــه آنهــا ب ــر ب ــر 40 هــزار نف ــغ ب ــي بال ــي ارزروم( داراي جمعیــت ارمن اصل
سباســتیا )نــام اصلــي ســواز(، یرزنــکا، درجــان و در نهایــت دیــرزور کوچانــده شــده و مــوردآزار و  

تجــاوز، شــکنجه ،و غــارت امــوال قــرار گرفتــه و ســپس  بــه قتــل رســیدند.
 منبع: موزه تاریخ طبیعي وین، اتریش

عثمانی ها قبل از آلمانیها از کوره های آدم سوزی اســـــتفاده کرده اند
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ــاویر  ــان و آرش ــای  )آرام یرگانی ــام ه ــه ن ــی ب ارمن
شــیراکیان( دســت بــه تــرور آنهــا زدنــد.]11[

همچنیــن اظهــارات و شــواهدات برخــی از 
دیپلماتهــای خارجــی مقیــم عثمانــی نیــز گــواه بــر 
صحــت ایــن موضــوع مــی باشــد در ایــن خصوص  
متحــده  ایــاالت  کنســول  هایــِز(،  )اوســکار 
ــه: ــت ک ــزارش داده اس ــوزان گ ــکا در تراب آمری

 
ــدند. در  ــراج ش ــر اخ ــزاران نف ــوزان ه »از تراب
راه تبعیــد هــر کــس بــر اثــر خســتگی یا گرســنگی 
و هــر علــت دیگــر از گــروه عقــب بماند با ســرنیزه 
بجلــو رانــده می شــود آنهــا کــه مختصــر مقاومتــی 
از خــود نشــان دهنــد درجــا کشــته می شــوند. 
جســد ایــن قبیــل افــراد را یــا در همــان محــل رهــا 

ــد. »]12[ ــه می اندازن ــه رودخان ــا ب ــد ی می کنن
 

)جیاکوموگورنی(،دیپلمات ایتالیائــی در ترابیزون 
اشــاره                      خــود  خاطــرات  در   1916 ســال  در  نیــز 
مــی کنــد کــه چگونــه زنــان و کــودکان ارمنــی را بــا 

ــد.]13[ ــی کردن ــرق م ــیاه غ ــای س ــق در دری قای
 

اســتفاده از روش قتــل بــا تزریــق مــواد ســمی 
ــای ســمی از دیگــر مواردیســت  ــا گازه ــل ب و قت
ــی  ــل کش ــا در نس ــش از آلمانیه ــا پی ــه عثمانیه ک
ــوص  ــن خص ــد درای ــرده ان ــتفاده ک ــان اس ارمنی
گزارشــات کاملــی کــه دکتــر ضیــاء فــواد رئیــس 
خدمــات بهداشــتی و درمانــی عثمانــی بــه دادگاه 
نظامــی ترابیــزون کــه در 26 مارس 1919 تشــکیل 
شــد ارائــه کــرده بخوبــی نمایانگــر ایــن موضــوع 
مــی باشــد. وی در ایــن گــزارش ضمــن اعتــراف 
بــه جنایــات خــود در گــزارش کاملــی گفتــه 
اســت کــه چگونــه بــا همــکاری ســه دکتــر دیگــر 
ــان (،  ــر عدن ــر ســعید و دکت ــر وحیــب ،دکت )دکت
یــک مدرســه ارمنــی را تجهیــز بــه سیســتم هــای 
کشــتار بــا گاز ســمی کــرده و کــودکان ارمنــی را 
بــا تزریــق مــواد ســمی و گازهــای ســمی بــه قتــل 

مــی رســانیده اســت. ]14[ ]15[

ایــن خصــوص دکتــر حیــدر جمــال   در 
جــراح معــروف تــرک در 23 و 26 دســامبر 1918 

Turkce Istanbul در روزنامــه ای بــه نــام
ــام »رنســانس«،  ــه ن ــه ای ب شــماره 45 در مقال

مــی نویســد:
ــل  ــه قت ــزون  ب ــی کــه در ترابی ــرای کودکان »ب
ــادر  ــن ص ــرگ دروغی ــی م ــد گواه ــیده بودن رس
مــی کردنــد کــه نشــان دهنــد کــه آنــان بــه دالیــل 

ــد.« طبیعــی مردن
 

افســران آلمانــی بــه همــراه افســران تـُـرک در کنار 
اجســاد باقــی مانــده از ارمنیــان عــکاس آرمیــن وگنــر

 
ــون،  ــرت لیفت ــر روب ــارات دکت ــن اظه همچنی
روانپزشــک بریتانیایــی نیــز حائــز اهمیــت مــی 
باشــد وی در تحقیقــات مســتقلی کــه در خصــوص 
نســل کشــی هــا و نازیهــا انجــام داده اســت بعدهــا 
نازی:کشــتار  »پزشــکان  عنــوان  تحــت  کتابــی 
پزشــکی و روانشناســی نســل کشــی« منتشــر کــرد 
ــید: ]16[ ــی نوس ــاب م ــن کت ــمتی از ای ــه در قس ک

» پزشــکان عثمانــی بــرای بــه قتــل رســاندن 
کــودکان از پزشــکان آلمانــی مشــاوره مــی گرفتند.«

کل  آراس(،بــازرس  روشــتو  )دکتــر    
ــر  ــی و وزی ــی عثمان ــتی و درمان ــات بهداش خدم
امــور خارجــه ترکیــه بیــن ســالهای 1925 تــا 
ــاد  ــن اجس ــازماندهی دف ــاه س ــش م ــه ش 1938 ک
ــی  ــته در گزارش ــده داش ــی را برعه ــان ارمن قربانی

ــد: ــی گوی ــت م ــته اس ــا نوش ــه بعده ک

خبر منتشر شده در روزنامه  مبتنی بر چگونگی 
زنده زنده سوزاندن زنان و کودکان ارمنی
روزنامه نیویورك تایمز 27 نوامبر1915

کلیسای ارمنی شهر ترابیزون در سال 1918 
میادی که به عنوان مرکز پخش اموالی که از 
ارمنیان مصادره شده بود استفاده می شده است

بقایای اجساد زنده زنده سوزانده شده در بتلیس
عکس از موزه مردم نگاری روسیه
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ــک  ــو آه ــزاران کیل ــاد از ه ــن اجس ــرای دف »ب
اســتفاده شــده بــود. گــودال 3 متــری کنــده و کــف 
گــودال را بــه انــدازه 20 ســانتی متــر بــا آهــک پُر می 
کردنــد ســپس جســد را بــر روی آهــک گذاشــته و 
بــر روی جســد 40 ســانتی متــر خــاک مــی ریختنــد 
و  بقیــه گــودال را بــا مصالــح پـُـر مــی کردنــد«. ]17[

 
ــک دار  ــه لین ــز در مقال ــای قرم ــی رنگه تمام
مــی باشــند بــرای مطالعــه بیشــتر و اثبــات پذیــری 
بیشــتر مقالــه شــما را بــه ســایت هــای اصلــی 

ــد. ــی کن ــت م هدای
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]1[ )او عضــو ســازمان جاسوســی اســرائیلی 
بــه نــام نیلــی بــود. نیلــی یــک ســازمان جاسوســی 
ــداف  ــرد اه ــش ب ــرای پی ــه ب ــود ک ــطین ب در فلس
انگلیــس و مقابلــه بــا دولــت عثمانــی فعالیــت مــی 
کــرد او فــارغ التحصیــل دبیرســتان نظامــی عثمانــی 
ــود.( ــی ب ــش عثمان ــزی ارت ــتاد مرک ــد س و کارمن

 
ــی  ــای نظام ــامبر 1918 دادگاه ه ]2[ )در دس
از ســوی دولــت عثمانــی بــرای مجــازات عامــان 
قتــل عــام تشــکیل شــد ولــی بســیاری از آن 

ــدند.( ــه ش ــی محاکم ــور فرمایش ــه ط ــان ب عام
 

]3[400  صفحه آن کتاب
]4[ دختــران و پســران یتیــم 10 ســال بــه بــاال 
را بــه خانــواده هــای مســلمانان مــی فروختــه اســت

نامه یک افسر فرانسوي به دو نشریه “ژورنال” و “فیگارو” 
ــا  ــهر آدان ــک ش ــاروس، نزدی ــه س ــان در رودخان ــه ارمنی ــق ب ــد متعل ــداد 3000 جس تع

ــده اســت. ــمارش ش ش
ــان  ــه طغی ــخ کــوه هــا آب رودخان ــرف و ی ــرا رســیدن فصــل گرمــا و آب شــدن ب ــا ف ب

ــا مــي ریــزد. ــه دری ــا خــود ب کــرده و اجســاد را ب
ایــن اجســاد طــول ســاحل را بــه منظــره یــاس آوري بــدل کــرده انــد. آخریــن آنهــا جســد 

دخترکــي 4 یــا 5 ســاله بــود.
بســیاري از ایــن اجســاد قبــل از مــرگ مثلــه شــده انــد. همــه ایــن اجســاد خــوراك کوســه 

هــاي دریــا می شــوند.
ــه  ــا حتــي ب ــا جریــان آب دری گــزارش هایــي مبنــا برایــن کــه تعــدادی از ایــن اجســاد ب
ــن گزارشــات تعــداد  ــق همی ــر طب ــد وجــود دارد. ب ــوده ان ــز رســیده ب ــرس نی ســواحل قب
کوســه هائــي کــه در ایــن نواحــي دیــده شــده انــد بطــور چشــمگیري افزایش داشــته اســت.

ــاپ  ــه چ ــخ 1909 ب ــریه  L Illustration   در تاری ــار در نش ــن ب ــراي اولی ــوق ب ــس ف عک
رســید. عــکاس ایــن عکــس بــر عرشــه نــاو “ویکتورهوگــو”  تصویــر فــوق را ثبــت نموده اســت.
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• مولفین مقاالت ســفارش شــده ای که توســط 
ماشــین تبلیغاتــی باکــو و ترکیــه در محافــل یهــودی 
پخــش می شــود، اشــخاص واحــدی هســتند. کاری 
کــه اینهــا مــی کننــد، بــا عــرض معــذرت، چیــزی 
ــي  ــت. نقدهائ ــتی نیس ــگاری ژورنالیس ــرزه ن جزه
کــه در پــی چــاپ ایــن مقــاالت منتشــر مــی شــود 
ادعاهــای مشــکوک آنهــا را نفــی، کــذب محــض 
اســتدالالت مطروحــه در آنهــا را برمــا و نیروهائــي 
را کــه در پــس پــرده ایــن تبلیغــات زهرآگیــن قــرار 

دارنــد افشــا مــی نماینــد ...
بــه گفتــه ویلیــام واینــر)1( در وبــاگ »تایمــز 
ــن  ــتانه صدمی ــرائیل« Times of Israel ، »در آس اس
ســالگرد نســل کشــی ارمنیــان در امپراطــوری 
حتــی  و  موذیانــه  گرایــش  یــک  عثمانــی، 
خطرنــاک در رســانه هــای متعــدد اســرائیلی- 

ــود«.  ــی ش ــاهده م ــودی مش یه
ــه  ــه توســل ب ــر شــده ب ــن اجی بااینحــال، مولفی
ژانــر نامــه نویســی کــه خــود درحــال افــول اســت، 
ادامــه مــی دهنــد. مثــل اینکــه واقعــا باورشــان شــده 
ــی  ــوح و ب ــاده ل ــدر س ــروزی آنق ــده ام ــه خوانن ک
ســواد اســت کــه میتواننــد هرچیــزی را بــی چــون و 

چــرا بــه خوردشــان بدهنــد. 
مقالــه  جــاری،  مــارس   18 در  اینحــال،  بــا 
سمپاشــانه دیگــری در نیوآلگــه ماینــر، یکــی از 
معتبرتریــن نشــریات یهــودی در امریــکا منتشــر 
گردیــد.  بازچــاپ  نیــز  پســت  جروســالم  در  و 
ــه  ــود ک ــون ب ــاندر مورینس ــه آلکس ــنده مقال نویس
ــاینده  ــروی فرس ــات آب ــف نج ــا وق ــش را تمام قلم
افــکار  در  آذربایجــان  و  ترکیــه  دیکتاتوریهــای 
عمومــی غــرب نمــوده بــود. ضمنــا، نویســنده تاش 
مــی کنــد کــه مناســبات دوســتانه میــان ارمنســتان و 
ــد.  ــه اســرائیل« قلمــداد نمای ــدی »علی ــران را پیون ای
ــال  ــرمانه ای دنب ــرد بیش ــتا، راهب ــن راس در ای
ــدگاه  ــه دی ــی را، ک ــکار عموم ــا اف ــود ت ــی ش م
منفــی آشــکاری علیــه ایــران دارد، علیــه ارمنســتان 
و ارمنیــان بشــورانند. معذالــک، واقعیــت اینســت 

تبلیغات ضدارمنی در اسرائیل
در آستانه صدمین سالگرد نسل کشی ارمنیان

از: س. غازانچیان -  برگردان: آرسن نظریان

کــه روابــط حســنه ارمنســتان بــا ایــران علیــه هیــچ 
کشــور ثالثــی تنظیــم نمــی شــود و همانطــور کــه 
ــت از  ــر مدتهاس ــب نظ ــع صاح ــخاص و مراج اش

ــد هــم باشــد.  ــد، نمــی توان آن آگاهن
ایــاالت متحــده و اتحادیــه اروپــا، هــردو، 
بــا  پرتنشــی  روابــط  کــه  مواقعــی  در  حتــی 
جمهــوری اســامی داشــته انــد، رســما اعــام 
ــت  ــتان در تقوی ــت ارمنس ــه سیاس ــد ک ــرده ان ک
روابــط ســودمند دوجانبــه بــا ایــران را کامــا 
ــط خــوب ارمنســتان  ــد. اگــر رواب درک مــی کنن
بــا ایــران تاثیــری بــر مناســباتش بــا ایــاالت متحــده 
و اروپــا نــدارد، چــه اصــراری در متعــارض جلــوه 

ــت؟  ــرائیل هس ــع اس ــا مناف دادن آن ب
نقــش  بــه  باتوجــه  دیگــر،  ســوی  از 
اهمیــت  نیــز  و  خاورمیانــه  در  اســرائیل  مهــم 
دیاســپورای)2( یهودیــان در جهــان، ایــروان بــه 
ــا اســرائیل نیــز بــه خوبــی  اهمیــت روابــط حســنه ب
ــا  ــش را ب ــز روابط ــتان هرگ ــت. ارمنس ــف اس واق
ایــران براســاس خصومــت بــا اســرائیل تنظیــم 
بالعکــس. همیــن طــور، روابــط  نمــی کنــد و 
دیگــر،  همســایگان  و  روســیه  فدراســیون  بــا 
ــل و  ــن، باط ــراز ای ــوری غی ــتان. تص ــا گرجس مث
ــه دلیــل موقعیــت پیچیــده  ــا ب مســخره اســت! صرف
ژئوپلیتیــک ارمنســتان، ایــن کشــور بایــد بــا ایــران، 
باغــرب، بــا روســیه و گرجســتان، علــی رغــم 
اختافــات فیمابیــن آنها، مناســبات دوســتانه داشــته 
باشــد. جامعــه اســرائیل، خــود از چنیــن وضعیــت و 
موقعیتــی در منطقــه ای کــه مملــو از کشــمکش و 
ــذا از  ــت و ل ــی آگاه اس ــه خوب ــت، ب ــاف اس اخت
ــط  ــود آوردن رواب ــه وج ــرای ب ــی ب ــچ کوشش هی
ــی  ــی نم ــایگانش کوتاه ــا همس ــز ب ــالمت آمی مس
ــت  ــه سیاس ــود ک ــادآوری ش ــت ی ــد. الزم اس کن
ــم  ــتا از چش ــن راس ــروان در ای ــز ای ــت آمی موفقی
رســانه هــای بیــن المللــی دور نمانــده اســت )رجوع 
کنیــد بــه مقالــه »امریــکا در مقابلــه بــا رقبایــش اهرم 

پنهانــی در دســت دارد: ارمنســتان«)3( 

ــهائي  ــون درس ــای مورینس ــه آق ــود اینک باوج
بــاز  اســت،  اشــتباهات گذشــته اش گرفتــه  از 
ــرای  ــه ای ب ــاش کودکان ــه ت ــه ب ــان مقال در هم
بــا  نزدیکــش  پیوندهــای  نگهداشــتن  پنهــان 
آورد.  مــی  عمــل  بــه  باکــو  تبلیغاتــی  ماشــین 
خاصــه کام او مقایســه آذربایجــان و ارمنســتان 
از لحــاظ »ارزش و احترامــی« اســت کــه ایــن 
بــرای اســرائیل قایلنــد! مورینســون  دو کشــور 
در شــاهکار ژورنالیســتی اش مــی نویســد کــه 
رتبــه  عالــی  هیاتهــای  آذربایجــان،  برخــاف 
ــد.  ــه اســرائیل ســفر نمــی کنن رســمی ارمنســتان ب
آقــای مورینســون بــدون شــک متوجــه اســت 
ــا و  ــان دولته ــی می ــل سیاس ــوگ و تعام ــه دیال ک
کشــورها بــه میــزان زیــادی براســاس اصــل معاملــه 
ــرائیل  ــود اس ــا خ ــود. آی ــی ش ــن م ــل تعیی ــه مث ب
ــوب  ــورهای جن ــمی اش را از کش ــای رس دیداره
قفقــاز بــه طــور متعــادل و برابــر برنامــه ریــزی مــی 
ــس  ــر، رئی ــت وزی ــال، نخس ــوان مث ــه عن ــد؟ ب کن
جمهــور و همچنیــن وزیــر امــور خارجــه اســرائیل 
بــه کــرات بــه آذربایجــان ســفر کــرده انــد، نــه بــه 
ارمنســتان. در حالــی کــه تــا بــه حــال چندیــن بــار 
وزیــر خارجــه و نیــز رئیــس جمهــور ایــن کشــور 

ــد.  ــل آورده ان ــه عم ــد ب ــرائیل بازدی از اس
ــای ادوارد  ــاری، آق ــال ج ــارس س ــم م در پنج
از  دیــداری  ارمنســتان،  وزیرخارجــه  نعلبندیــان، 
ارکســتر  بــه عمــل آورد، در کنســرت  اســرائیل 
ســمفونیک اورشــلیم بــه مناســبت صدمیــن ســالگرد 
ــا  ــه هــم رســاند و ب ــان، حضــور ب نســل کشــی ارمنی
روویــن ریولیــن، رئیــس جمهــوری اســرائیل، دیــدار 
ــن  ــی، طرفی ــه مطبوعات ــق بیانی ــود. طب ــره نم و مذاک
ــه  ــر خارج ــدار وزی ــه دی ــد ک ــان کردن ــراز اطمین اب
بــه تقویــت روابــط میــان دو کشــور کمــک خواهــد 
کــرد. رئیــس جمهــوری اســرائیل و وزیــر امــور 
خارجــه ارمنســتان مســائل مربــوط بــه مســئولیت 
مشــترک دوکشــور و ملــت در پیشــگیری از جنایات 
ــد.  ــرار دادن ــره ق ــورد مذاک ــز م ــریت را نی ــه بش علی
ــه  ــان و بیانی ــای نعلبندی ــفر آق ــون س ــن، مورینس لک
مطبوعاتــی را در پــس زمینــه ای ضــد ترکــی و ضــد 
ــوان  ــر مــی کشــد. مشــکل مــی ت ــه تصوی ــی ب باکوئ
پایــه و اساســی بــرای ایــن داوری نویســنده پیداکــرد. 
تــب  و  بیمارگونــه  عنصــر  قــوی،  احتمــال  بــه 
ــه  ــو – ترکی ــی باک ــین تبلیغات ــه ماش ــزاری ب خدمتگ
آنقــدر برشــعور مولــف تاثیــر گذاشــته کــه هــر 
اشــاره ای بــه »جنایــت عیلــه بشــریت« را عملــی علیــه 
ــد!     ــی کن ــی م ــان تلق ــوری آذربایج ــا جمه ــه ی ترکی
ــین  ــی نش ــه ارمن ــی منطق ــور، معرف ــن ط همی
ــع  ــد مناف ــه ای برض ــوان مجموع ــه عن ــلیم ب اورش
اســرائیل ادعائــي مســخره و غیرقابــل قبــول اســت. 
منطقــه یادشــده، همــراه بــا خیلفــه گــری کلیســای 
ارمنیــان در اورشــلیم، کــه نقــش مهمــی از لحــاظ 
ــا  ــودی ایف ــی و یه ــای ارمن ــل ملته ــی متقاب آگاه
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ــش  ــخ و بخ ــال تاری ــد، دارای 1500 س ــی نمای م
ــت.  ــلیم اس ــدس اورش ــهر مق ــر ش ــي ناپذی جدائ
ایــن تــاش نیــز نمونــه بــارزی اســت از تــب 
ــه ویــژه جامعــه  نفــرت پراکنــی علیــه ارمنیــان و ب
ارمنــی اســرائیل، کــه یــادآور اقدامــات مشــابه در 
دهــه 1930 در آلمــان نــازی در مــورد افشــای 

ــد.  ــی باش ــان« م ــه یهودی »توطئ
ــی  ــای ارمن ــری کلیس ــه گ ــا خیلف ــه ب در رابط
ــق  ــه طب ــود ک ــر ش ــت ذک ــلیم، الزم اس در اورش
مقاولــه نامــه منعقــد در 1967 میــان طرفهــای 
مربــوط، اســرائیل حقــوق خلیفــه گــری را بــه 
ــز فعالیتهــای خلیفــه گــری  رســمیت شــناخته و نی
در راســتای حفــظ فرهنــگ ارمنــی در خاورمیانــه 
ــه اســت. تــاش مورینســون در قلمــداد  را پذیرفت
کــردن خلیفــه گــری ارمنیــان در اورشــلیم بــه 
عنــوان منطقــه نفــوذ جمهــوری اســامی، تاشــی 
ــای  ــدارد. آق ــت ن ــا واقعی ــنخیتی ب ــه س ــت ک اس
مورینســون کــه خــود را کارشــناس در ایــن زمینــه 
ــار  ــه ب ــه ب ــی ک ــه افتضاح ــد متوج ــد بای ــی دان م

آورده باشــد. 
روشــن اســت کــه فرضیــه هــای ســئوال برانگیز 
خــودش  ســنخ  نــگاران  روزنامــه  و  مورینســون 
علیــه  از خــارج  پاشــی  نفــرت  حــاوی عناصــر 
ارمنیــان مــی باشــند و نشــان از ژورنالیســم اجیرشــده 
ــر  ــدگان ژان ــاح نماین ــن باصط ــرد ای ــد. رویک دارن
نامــه نــگاری را، کــه مــی کوشــد یهودیان جهــان را 
بــا ســوء اســتفاده از احساســات ملــی علیــه ارمنیــان 

ــد.  ــرم آور نامی ــا ش ــد مطلق ــوراند، بای بش
کوتــاه ســخن، افســاد رســانه هــا گرایــش 
خطرناکــی اســت. آقایــان بــه ایــن رســوائي خاتمــه 
ــا  ــز ب ــه چی ــروز هم ــه ام ــه ام ک ــن متوج ــد! م دهی
پــول قابــل خریــداری اســت، امــا تــا بــه حــال هیــچ 
ــا  ــت زیرپ ــته اس ــه ای را نتوانس ــاق حرف ــس اخ ک
ــک  ــوان ی ــه عن ــن ب ــل، م ــن دلی ــه همی ــذارد. ب بگ
کلیمــی، روزنامــه نــگاران و دســت انــدر کاران 
ــن  ــر چنی ــه از نش ــم ک ــی خوان ــرا م ــانه ای را ف رس
نوشــتارهای رســوائي بــه نــام یهودیــان خــودداری و 
از کمــک بــه تحمیــل اختــاف و مشــکل تــازه ای 

ــد.  ــودداری نماین ــان خ ــان جه ــر یهودی ب

1. یلیــام واینــر، رئیــس مرکــز فرهنگــی یهــودی »منــورا« 
در جمهــوری ارمنســتان، اســتاد هنــر در ایــن جمهــوری 
ــد.  ــی باش ــرائیل م ــان اس ــیقی دان ــه موس ــو جامع و عض
ــت  ــا مل ــور ی ــک کش ــردم ی ــی از م Diaspora .2 بخش
کــه از موطــن خــود جــدا افتــاده و در کشــورهای 

ــد.  ــی کنن ــی م ــت زندگ ــورت اقلی ــه ص ــر ب دیگ
 In Facing Its Adversaries. America’s Got a  .3

 Hidden Lever: Armenia

 blogs.timesofisrael.com  :منبع

سال 1968 بناي یادبود نسل کشي ارمنیان ،ایروان 
ــر بنــاي  اداي احتــرام آرمیــن وگنــر، افســر ســابق ارتــش آلمــان، در ســن 82 ســالگي ب

ــود قربانیــان نســل کشــي یادب
ــتار  ــالهاي کش ــال س ــه در خ ــود ک ــنده اي ب ــگار و نویس ــکاس ، خبرن ــر، ع ــن وگن آرمی
ــزارش  ــن آن نســل کشــی  گ ــار خونی ــع و آث ــي از وقای ــان عثمان ــان بدســت نظامی ارمنی
هــاي تصویــري تهیــه مــي کــرد. وي عکــس هــا و یادداشــت هایــش را بــراي مطبوعــات 
و اشــخاص تاثیــر گــذار آلمــان ارســال مــي کــرد. گــزارش هائــي کــه حکومــت آلمــان 

هرگــز نشــر آنهــا را صــاح ندانســت.
ــي  ــوان راه ب ــا عن ــي ب ــا در کتاب ــزارش ه ــا و گ ــته ه ــت نوش ــه آن دس ــا مجموع بعده

ــدند. ــر ش ــت منتش بازگش
وي در ســال 1919 نامــه اي سرگشــاده خطــاب بــه رئیــس جمهــور وقــت آمریــکا هــودرو 
ــه  ــل آن هم ــکوت در مقاب ــراي س ــي ب ــاي غرب ــت ه ــت و در آن از دول ــون نوش ویلس

ــان را شــریک جــرم تــرك هــا دانســت. جنایــت انتقــاد تنــدي انجــام داده و آن
ــی کــه در حــال  ــدران و مادران ــا تلــف شــدند و پ ــی کــه از  گرســنگی در جاده ه کودکان

ــد. ــه شــمار می رون ــی ب ــن شــاهد عین ــای ای ــه عکس ه ــر هســتند، از جمل ــدن قب کن
آن زمــان، طبــق حکــم حکومــت عثمانــی عکــس گرفتــن از ارمنی هــا ممنــوع بــود و بــه 

همیــن دلیــل، وگنــر دســتگیر و پــس از چنــدی بــه آلمــان بازگردانــده شــد.
ــن  ــت، روزی م ــن گف ــه م ــی[ ب ــیش ]ارمن ــد: »کش ــش می گوی ــی از خاطران ــر در یک وگن

ــه ســوی مــرگ مــی رود. ــره ای هســتم کــه ب ــی االن ب ــودم ول کشــیش ب
ــه  ــای 1915 و ســال های ده ــن ســال ه ــی خــود را بی ــت اجتماع ــی و موقعی ــر زندگ وگن
ــازی )دوران  ــان ن ــر انداخــت و در آلم ــه خط ــان ب ــا و یهودی ــرای ارمنی ه ــادی ب 30 می
حکومــت سوسیال-ناسیونالیســت هــا( از نویســنده ای پرفــروش بــه یــک زندانــی و  تبعیدی 

ممنــوع القلــم تبدیــل شــد.
ــوده کــه در مقابــل  ــر اینکــه وگنــر  نخســتین نویســنده آلمانــی ب شــواهد بســیاری دال ب
ــت  ــر  سیاس ــه هیتل ــه ای ب ــگارش  نام ــا ن ــت. وی ب ــود اس ــتاد موج ــر ایس ــف هیتل آدول
ســرکوب نازی هــا در قبــال یهودیــان را بــه چالــش کشــید. وگنــر در ایــن نامــه یهودیــان 
ــر  ــع ب ــد در واق ــر ســر آنهــا می آی ــود و نوشــته :آنچــه کــه ب ــرادر خطــاب کــرده ب را ب

ســر سرنوشــت آلمــان آمــده اســت.
ایــن نویســنده نــام آشــنا و  پرفــروش دیــروز، در آلمــان نــازی بــه زنــدان افتــاد و ســر از 

اردوگاه هــای کار اجبــاری درآورد.
او ســرانجام موفــق بــه فــرار شــد و بــه ایتالیا رفــت. وی  در ســال 1978 در رم درگذشــت. 

بنــای یادبــودی برای بزرگداشــت وگنــر، در ارمنســتان موجود اســت.
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ردوان شــاهین روزنامــه نــگار و ســتون نویــس 
روزنامــه رادیــکال در ســتون هفتگــی خــود در 
ــه ای تحــت عنــوان  تاریــخ دوم آوریــل 2015 مقال
»اگــر ارمنیــان مــا را ببخشــند خداونــد مــا را نخواهد 
بخشــید« نوشــته و آن را تقدیــم بــه یکصدمیــن 

ــان کــرده اســت. ســالگرد نســل کشــی ارمنی
شــاهین مقالــه خــود را اینگونــه آغــاز مــی کند:

هنگامــی کــه روز دوم آوریــل فــرا مــی رســد، 
قلبــم آزرده و وجدانــم مشــوش مــی شــود، از 
انســانیت خجالــت مــی کشــم،در ایــن روز و 
جلــوی دیدگانــم آن کودکانــی را مــی بینــم کــه 
در راه ســوزان بیابانهــا از گرســنگی و تشــنگی 
ــه  ــه ب ــم ک ــی بین ــی را م ــدند و مادران ــاک ش ه
ــال  ــه هــای خــود را رهــا کــرده و بدنب ــار خان اجب
ــوند. ــی ش ــرگ م ــپار م ــوم رهس ــتی نامعل سرنوش

چــرا دوم آوریــل؟ زیــرا در ایــن روز در شــهر 
ــهر  ــازی ش ــروزی و آزاد س ــن پی ــه جش وان ترکی
از دشــمن را جشــن مــی گیرنــد یعنــی پاکســازی 

شــهر از ارمنیــان
قســمتی از ارمنیــان شــهر وان را بــه تبعیــد 
اجبــاری وا داشــتند و قســمت دیگــر را دســته 
ــد. ــاران کردن ــهر تیرب ــای ش ــار دیواره ــته کن دس

آنهــا بســیار بــی رحمانــه کشــتند و در توجیــه ایــن 
عمــل شــنیع خــود بزرگتریــن داســتانهای تخیلــی 
ــان  ــای ارمنی ــه قبره ــی ب ــا حت ــد. آنه را رواج دادن

روزنامه رادیکال چاپ ترکیه:
اگر ارمنیان ما را ببخشند خداوند ما را نخواهد بخشید

گروه مطالعات سیاسی موسسه هور

ــد. ــود کردن ــه را ناب ــد و هم ــم نکردن ــم رح ه
ــد  ــی خواهی ــی م ــا ک ــه ت ــلمانان ترکی ای مس
ــد  ــد؟ بگذاری ــه دهی ــکار ادام ــن سیاســت ان ــه ای ب
نــوادگان تــرکان جــوان کــه مســبب ایــن جنایــات 
بودنــد پاســخگو باشــند و از اجدادشــان دفــاع 
کننــد، شــما خــود را آلــوده ایــن داســتانهای 
کثیــف نکنیــد و دســت از حمایــت آنــان بردارید.

ای مــردم ترکیــه ایــن گفتــه پیامبــر اســام را 
ــاد بیاوریــد کــه مــی گویــد: حتــی اگــر دختــر  بی

مــن گناهــکار باشــد بایــد مجــازات شــود.
آنهــا مــی گوینــد برخــی از ارمنیــان بــه 
دشــمن پیوســته بودنــد ،بــه فــرض هــم اگــر 
و  دســتگیری  دولــت  وظیفــه  باشــد  چنیــن 
ــت  ــوده اس ــان در دادگاه ب ــه آن ــازات عادالن مج
نــه آنکــه هــزاران زن ،کــودک و ســالخورده 

بیگنــاه را قتــل عــام کننــد.
مــا  تــک  تــک  وظیفــه  امــروز  اینــرو  از 
مــردم اســت کــه ایــن واقعیــات را بپذیریــم و 
ــا را  ــان م ــر ارمنی ــرا اگ ــم، زی ــی نمائی عذرخواه

مــا را نخواهــد بخشــید. ببخشــند خداونــد 
ما وظیفه داریم به ارمنیان بگوییم: 

مــارا ببخشــید کــه اجــداد مــا نتوانســتند از اجداد 
شــما محافظــت کننــد، مــا عــذر مــی خواهیــم.

News.am:منبع

امپراطــوری عثمانــی  ارمنیــان در  از کشــتار 
یکصــد ســال مــی گذرد،جنایاتــی کــه مقابــل 
ــوع پیوســت و  ــه بوق ــدگان آلمــان، متحــد ترکی دی
شــاهد پاکســازی یــک ملــت بــود. نوشــتن و ســخن 
ــات  ــه تبع ــان در ترکی ــی ارمنی ــل کش ــن از نس گفت
بســیار ســنگینی در پــی دارد و شــما مــی توانیــد بــه 
ــاف  ــر خ ــوید. ب ــته ش ــی کش ــاده و حت ــدان افت زن
آن در کشــور مــا آلمــان حــق آزادی بیــان وجــود 
بیــان  دارد، و کســی شــما را بخاطــر نوشــتن و 
واقعیــات نســل کشــی مجــازات نمــی کند.متاســفانه 
ــون  ــان قان ــلوواکی و یون ــا سوئیس،اسلوونی،اس تنه
ــان  ــی ارمنی ــل کش ــدگان نس ــکار کنن ــازات ان مج
را تصویــب کــرده انــد و در مابقــی کشــورهای 
ــده  ــوب نش ــرم محس ــی ج ــل کش ــکار نس ــان ان جه
ــان تعریــف مــی شــود. ــل حــق آزادی بی و در مقاب

ــی  ــه آلمان ــه روزنام ــت ک ــام مواردیس ــا تم اینه
فرایتاگ در آســتانه یکصدمین ســالگرد نســل کشــی 
ارمنیــان در خصــوص ســکوت آلمــان و دیگر قدرت 
هــای بــزرگ بــر ایــن واقعــه نوشــته و پرداخته اســت.

اســرائیل کشــوری  بــه  ابتــدا  در  روزنامــه 
کــه خــود بزرگتریــن قربانــی نســل کشــی اســت 

ــد: ــی نویس ــرده و م ــاره ک اش
جــای تعجــب دارد کشــوری کــه بــه خوبــی بــا 
ــی  ــل کش ــه نس ــد ک ــی دان ــوده و م ــنا ب ــخ آش تاری
نازیهــا  تــا  بــود  ای  مقدمــه  و  تمریــن  ارمنیــان 
هولوکاســت یهودیــان را اجــرا کننــد، ســکوت 
اختیــار کــرده ، به رســمیت نمــی شناســد و مجازاتی 
بــرای انــکار کننــدگان آن در نظــر نمــی گیــرد .البته 
در ایــن مــورد مــی بایســت روابــط خــاص ترکیــه با 

ــرار داد. ــورد بررســی ق ــت م ــا دق اســرائیل را ب
آمریــکا  متحــده  ایــاالت  خصــوص  در 
موضــوع کمــی متفــاوت اســت، بــه رســمیت 
انــکار  مجــازات  قانــون  تصویــب  و  شــناختن 
کننــدگان نســل کشــی بــرای آن کشــور مــی تواند 
ــه دو  ــکا ب ــد. آمری ــته باش ــراه داش ــه هم ــی ب تبعات
ــی  ــودداری م ــون خ ــن قان ــب ای ــل از تصوی دلی
ــه در  ــر آنچ ــد بخاط ــی خواه ــت نم ــد. نخس کن
ــه  ــا ترکی ــط خــود ب ــوع پیوســته رواب گذشــته بوق
متحــد اســتراتژیک خــود را مخــدوش کنــد و 
دوم اینکــه آمریکائیهــا بــه خوبــی واقفنــد تشــکیل 
ــال  ــه بدنب ــکیل ترکی ــد تش ــکا بمانن ــور آمری کش
ــان در  ــت. ارمنی ــده اس ــر ش ــان میس ــتار بومی کش
آســیای صغیــر هــزاران ســال قبــل از آنکــه حتــی 
ــرک وجــود داشــته باشــد مســتقر شــدند  ــک ت ی
ــان  ــه بومی ــز در ســرزمینهای متعلــق ب و آمریــکا نی

سرخپوســت موجودیــت یافتــه اســت.

روزنامه آلمانی فرایتاگ:
نسل کشی ارمنیان یک واقعیت است 
حتی اگر تمام ترکها آن را انکار کنند
گروه مطالعات سیاسی موسسه هور
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ایــن روزنامــه در ادامــه بــه دالیــل انــکار 
ترکیــه در پذیــرش نســل کشــی ارمنیــان پرداختــه 

ــد: ــی نویس و م
ــچ  ــا هی ــت ، ترکه ــاده اس ــیار س ــواب بس ج
گونــه ســند محکمــه پســندی کــه بتوانــد خــاف 
ایــن ادعــا را اثبــات کنــد در اختیــار نداشــته 
و نســل کشــی ارمنیــان بــرای جهانیــان یــک 
واقعیــت اثبــات شــده و مســلم اســت، حتــی اگــر 
ــه  ــکار کنند.ترکی ــرک آن را ان ــای ت ــام دولته تم
امــروز بــر ســرزمین هایــی اســتوار شــده کــه 
ــزی و تجــاوز  ــگ، خونری ــر جن ــر اث ــی آن ب تمام

ــت، ــده اس ــت آم بدس
و ترکیــه در صــورت پذیــرش، از لحــاظ انســانی 
ــت  ــی بایس ــی م ــن الملل ــن بی ــه قوانی ــه ب ــا توج و ب
بــه تمامــی بازمانــدگان ارمنــی و حتــی دیگــر 
مســیحیان ســاکن درامپراطــوری عثمانــی کــه 
ــد  ــده ان ــود ش ــی ناب ــگ اول جهان ــال جن در خ
غرامــت بپــردازد و حتــی شــاید مجبــور شــود 

ســرزمینهای تاریخــی ارمنیــان را بازگردانــد.
امــا کشــور مــا آلمــان و اینکــه چــرا تاکنــون 
ــل  ــمی نس ــرش رس ــا از پذی ــس م ــت و مجل دول

ــد؟ ــی زن ــان ســرباز م کشــی ارمنی
بــه  بــه خوبــی  دولــت و مجلــس آلمــان 
مقیــم  تــرک  جامعــه  تاثیرگــذاری  و  اهمیــت 
ــه عبارتــی نمــی خواهــد  آلمــان واقــف اســت وب
تــوازن سیاســی جامعــه آلمــان دچــار اختــال 
شــده و باعــث رنجــش خاطــر ترکهــای مقیــم ایــن 
کشــور شــود.آلمان در طــول جنــگ اول جهانــی 
ــتار  ــع از کش ــت مان ــی توانس ــه م ــود اینک ــا وج ب
ارمنیــان شــود چشــمان خــود را بــر جنایاتــی 
ــگاه  ــه انجــام مــی داد بســته ن کــه متحــدش ترکی
داشــت. بــرای آلمــان و مــردم ایــن کشــور آنچــه 
ــود  ــاده ب ــان اتفــاق افت قبــل از هولوکاســت یهودی
از اهمیــت کمتــری برخــوردار بــود و هماننــد 
خاطــرات جنــگ بســیار زود از حافضــه مــردم 
ــرش  ــا پذی ــان ب ــردم آلم ــت و م ــد. دول ــاک ش پ
رســمی هولوکاســت و پرداخــت غرامــت دیگــر 

ــد. ــی دانن ــکار نم ــود را گناه خ
ــه  ــا ب ــا از آنجــا کــه مســئله نســل کشــی ت ام
امــروز ادامــه داشــته و ملتهایــی کــه مرتکــب 
نســل کشــی مــی شــوند کمتــر مــورد بازخواســت 
و مجــازات واقــع مــی گردنــد، نشــان دهنــده ایــن 
واقعیــت اســت کــه آلمــان تــا کنــون نتوانســته از 

ــوزد. ــرت بیام ــود درس عب ــخ خ تاری
وحشــتناک  یهودیــان  هولوکاســت  اینکــه 
ــه  ــا آنچ ــت، ام ــکی نیس ــود ش ــرد ب ــر بف و منحص
امــروز بــرای مــا حائــز اهمیــت اســت و باعــث شــده 
ــد،                   ــا باش ــی ه ــل کش ــر نس ــاهد دیگ ــان ش ــا جه ت
بــی تفاوتــی آلمــان و دیگــر قــدرت هــای بــزرگ 
اســت کــه بــا بــی پاســخ گذاشــتن جنایــات 
ــا  ــی ه ــل کش ــر نس ــرای دیگ ــا راه را ب ــی ه عثمان

ــازند. ــی س ــوار م هم

http://news.am/eng/news :منبع

عکــس فــوق  در ســال 1925 م. در شــهر آدیــس آبابــاي اتیوپــي گرفتــه شــده. عــکاس، 
ــده از نســل کشــی و  ــان بازمان گــروه موزیــک قیصــر اتیوپــي را کــه از کــودکان و نوجوان

یتیــم شــده ارمنــي تشــکیل شــده را بــه تصویــر کشــیده اســت.
مهاجــرت ارمنیــان بــه ســوي اتیوپــي از همــان اوایــل شــروع کشــتارها آغــاز شــده بــود. 
آنهــا بــه یــاری  دوســتان و آشــنایان  خــود بــه اتیوپــي مــي رســیدند تــا بدینوســیله  از 

مــرگ حتمــي در امــان ماننــد.
ولــي عهــد اتیوپــي ،راس تافــاري، کــه بعدهــا بــه مقــام قیصــري برگزیــده شــد، بــه کمــک 
و همراهــی  اســقف ارمنیــان بــه اورشــلیم رفــت و در آنجــا از وقایــع صــورت گرفتــه در 
ــره  ــک 40 نف ــروه موزی ــه گ ــه وي متوج ــود ک ــا ب ــان ج ــد. هم ــي آگاه ش ارمنســتان غرب
نوجوانــان ارمنــي شــد. راس تافــاری  همــه آنهــا را بــه فرزندخواندگــي پذیرفــت و بــا خــود 
بــه اتیوپــي بــرد. اینگونــه بــود کــه اتیوپــي صاحــب اولیــن گــروه موزیــک ســازهای بــادی  

ســلطنتي خــود شــد کــه بــا نــام چهــل کــودك نیــز شــناخته مــي شــد.
در جشــن هــای  ســال نــوي 1925 م. ایــن  گــروه موزیــک بــا شــرکت در کنســرت شــب 
ــم شــده  ــودکان یتی ــای  ک ــراي اردوگاه ه ــدي ب ــاي نق ــه جمــع آوري کمــک ه ــه ب ژانوی
ارمنــي پرداخــت و ســود حاصــل را در اختیــار انجمــن خیریــه ارمنیــان- مخصــوص ایتــام 

قــرار داد.
منبع عکس: آرشیو موزه نسل کشي ارمنیان-ایروان
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روزنامــه زمــان چــاپ ترکیــه مقالــه ای از 
ــوص  ــن در خص ــب تورنچ ــرک قری ــور ت پروفس
ــخ خــود و  ــا تاری ــه ب ــرو شــدن ترکی اهمیــت روب
ــی  ــکار عموم ــه و اف ــت ترکی ــای دول ــت ه سیاس
ــان  ــی ارمنی ــل کش ــوص نس ــور در خص آن کش
ــمتهایی از  ــل قس ــت،که در ذی ــرده اس ــر ک منتش

ــت. ــده اس ــه آم ــن مقال ای
مــا اصــوال بــه افــرادی کــه در مقابــل واقعیــات 

ــد ترســو و بیمــار  از خــود ضعــف نشــان مــی دهن
ــا  ــدن ب ــرو ش ــای روب ــراد بج ــن اف ــم، ای ــی گویی م
واقعیــت راه انــکار و نفــی را در پیــش مــی گیرنــد 
و باصطــاح از واقعیــت فــرار مــی کنند.ترکیــه 
ســالهای طوالنــی اســت کــه دچــار ایــن بیمــاری 
مزمــن شــده اســت. فروپاشــی امپراطــوری عثمانی 
بســیار ســریع اتفــاق افتــاد و بدنبــال خــود مصیبــت 
هــای فراوانــی را باعــث گردیــدو دولتهــای ترکیه 

بجــای آنکــه تاریــخ خــود را مــرور کننــد دســت 
بــه نوشــتن تاریــخ جدیــد زدنــد.

ــورد  ــوع برخ ــه ن ــه ب ــه مقال ــن در ادام تورنچ
کشــی  نســل  قبــال  در  تــرک  سیاســتمداران 
ارمنیــان اشــاره کــرده و بعنــوان مثــال ســخنان 
تمــن ایســکت ســفیر ســابق ترکیــه در ســال 2009  

ــد: ــی گوی ــد و م ــی کن ــول م ــل ق را نق
ــه  ــات  کهن ــن دیپلم ــکت ای ــن ایس ــد تم ببینی
ــت در  ــال خدم ــابقه 41 س ــه س ــورمان ک کار کش
ــه  ــه را دارد در مصاحب ــور خارجــه ترکی وزارت ام
بــا روزنامــه طــرف چــه گفتــه اســت. او مــی گوید:

ــور  ــن کش ــن در ای ــان م ــن و اطرافی ــل م »نس
قرنهــای متوالــی بــدون اینکــه مشــکلی داشــته 
ــه مســئله  ــه ن ــد، در ترکی باشــند زندگــی کــرده ان
کردهــا وجــود داشــت و نــه مســئله ارمنیــان، 
ــا در غــرب یــک شــبه افســانه  ــون دشــمنان م اکن
بــا دســت  نســل کشــی را اختــراع کردنــد و 
ــا  ــه بزنند.آنه ــا ضرب ــه م ــد ب ــعی دارن ــان س ارمنی
ــدن  ــا خوان ــه ب ــد ک ــاخته ان ــاپی س ــی فتوش تاریخ

آن حیــرت مــی کنیــم.«
ــا  ــه م ــد ک ــث ش ــهایی باع ــن نگرش آری چنی
ــاق  ــد از آن اتف ــل 1915 و بع ــه در 24 آوری آنچ
ــه  ــی ب ــویم و زمان ــه ش ــر متوج ــیار دی ــاد را بس افت
ــه  ــاه بســیاری ب ــم کــه انســانهای بیگن خــود آمدی
ــا  ــود، م ــر ب ــد. دیگــر بســیار دی ــل رســیده بودن قت

پروفسور ترك قریب تورنچن:

 ما بسیار دیر فهمیدیم که چه بر سر 
ارمنیان آمده است

ایساك یونانسیان
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ــم. ــت داده بودی ــا را از دس آنه
ــا بازمانــدگان ارمنــی و  وقتــی مــا ســالها بعــد ب
ــار  ــع در چه ــن وقای ــال ای ــه بدنب ــود ک ــرادران خ ب
گوشــه جهــان پراکنــده شــده و توانســته بودنــد 
ــاره روی پــای خــود بایســتند ماقــات کردیــم  دوب
تــازه بــه مصیبتــی کــه بــر آنهــا روا داشــته بودیــم پی 
بردیم.جبــران ایــن مصیبــت هــا غیــر ممکن اســت و 
حتــی نمــی تــوان گوشــه ای از آن را تســکین داد. 
ــازه و  ــی ت ــد فصل ــد بای ــه باش ــر چ ــته ه ــا گذش ام

ــاییم،  ــرادری بگش ــخ و ب ــو از تاری ــی ن صفحات
پروفسور تورنچن در ادامه می نویسد: 

هرانــد دینــک فقیــد یکــی از ایــن افــراد بــود 
ــت  ــی گش ــده م ــات گمش ــال آن صفح ــه بدنب ک
ــاق  ــادی اتف ــال 1915 می ــه در س ــت آنچ و گف
ــاه وی  ــود، امــا زندگــی کوت ــاد نســل کشــی ب افت
ــا شــهروندان  ایــن اجــازه را نــداد تــا مــا بتوانیــم ب
ــازه را  ــات ت ــن صفح ــود ای ــی خ ــرادران ارمن و ب
بنویســیم، زیــرا وی بدلیــل گفتــن ایــن حقایــق از 

ــای افراطــی کشــته شــد. ــی گراه ســوی مل
تورنچــن در انتهــای مقالــه خــود بــا اشــاره بــه 
نزدیــک شــدن یکصدمیــن ســالگرد نســل کشــی 

ارمنیــان مــی نویســد:
خوشــبختانه طــی ده ســال اخیــر تغییــرات 
برخــی  و  عمومــی  افــکار  نــزد  ای  گســترده 
دولتمــردان ترکیــه ایجــاد شــده اســت کــه نویــد 
ــته و  ــال گذش ــد. س ــی باش ــر م ــده بهت ــش آین بخ
پــس از پیــام تســلیت رجــب طیــب اردوغــان 
ــت  ــده اس ــوده ش ــازه گش ــی ت ــان فصل ــه ارمنی ب
ــر در  ــه ت ــته آزادان ــه گذش ــبت ب ــوان نس ــی ت و م
ــه  ــوام ترکی ــان و دیگــر اق خصــوص مســئله ارمنی

ــت. ــخن گف ــا س ــا و کرده ــد علویه مانن
ــای  ــان و انجمــن ه ــن، حقوقدان ــرو مورخی از این
ــا  ــدن ب ــرو ش ــت روب ــد جه ــه موظفن ــف ترکی مختل
ــد از  ــل از 1915 و بع ــع قب ــوص وقای ــخ در خص تاری
آن تحقیــق کننــد، مقالــه نوشــته و ســخن بگوینــد. من 
معتقــدم پیامهایــی از ایــن دســت و قســمتی از اقدامات 
و اظهــارات اخیــر دولتمــردان تــرک در مــورد مســئله 
ــد آغــاز گــر ایــن راه باشــد. مــا در  ارمنیــان مــی توان
ترکیــه زندگــی مــی کنیــم و مــی خواهیــم همچنــان 
ــه  ــن ب ــه نوی ــم و اگــر ســخن از ترکی زندگــی کنی
میــان مــی آوریــم بایــد تــرس را کنــار گذاشــته و 
بــا صبــر و شــکیبایی بیشــتر بــا تاریــخ خــود روبــرو 

شــده و آشــتی کنیــم .

منبع:
http://www.zaman.com.tr/yorum_-24nisan-
ve-tarih-kaydirma-operasyonu_2282168.html

جک کوگان
ــي چاپلیــن ایفــای نقــش  ــار چارل هنرپیشــه خردســالي کــه در نقــش “پســر بچــه” در کن
کــرده بــود نیــز یکــي از فعالیــن  امــر  کمــک رســاني بــه یتیمــان زنــده مانــده از نســل 

کشــي ارمنیــان بــود.
بــا فراخــان جــک کــوگان ) کودکــی کــه در عکــس دیــده مــی شــود(  بــود کــه در ایــاالت 
متحــده مراکــز فــراورده هــاي شــرکت نســتله بــرای جمــع آوری پوشــاك و کمــک هــای 
ــان  ــه همنوع ــاندن ب ــاري رس ــکان ی ــی ام ــودکان آمریکائ ــا ک ــر شــد ت ــتانه  دائ بشردوس

ارمنــي خــود را داشــته باشــند.
ــان  ــای یتیم ــا و اردوگاه ه ــپ ه ــال 1925 در کم ــخصا در س ــوود، ش ــتاره هالی ــن س ای
بازمانــده از نســل کشــي ارمنیــان در یونــان حضــور یافــت تــا بــا دســت خــود کمــک هــاي 
جمــع آوري شــده را بــه کــودکان ارمنــي اهــدا نمایــد. وي در خــال ایــن دیــدار  از طــرف 

دولــت یونــان نشــان لیاقــت دریافــت کــرد.
ــتله   ــرکت نس ــن«  و ش ــي چاپلی ــه چارل ــر بچ ــن »پس ــار ای ــاس ایث ــه پ ــز  ب ــه اي نی تران

ــد. ــروده ش ــاخته و س ــي س ــل کش ــده از نس ــي بازمان ــودکان ارمن ــط ک توس
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در طــی جنــگ جهانــی اول در ترکیــة عثمانی 
میلیــون  یــک  حــدود  آن  همجــوار  منلطــق  و 
ــد کــه از نقطــه نظــر  آشــوری زندگــی مــی کردن
موازیــن و تعاریــف بیــن المللــی نســل کشــی 

ــت. ــده اس ــام ش ــا انج ــورد آن ه ــی در م واقع
 ترکیــة عثمانــی و دول بــزرگ قدرتمنــد 
همچنــان کــه در مــورد ارمنیــان، در مــورد کشــتار 

ــد.  ــز مقصرن ــوریان نی ــن آش خونی
دول  مقصرانــه  پوشــی  شــرایط چشــم  در   
بــزرگ و بــا سؤاســتفاده از وضعیتــی کــه متعاقــب 
شــروع جنــگ جهانــی اول ایجــاد شــده بــود ترکیه 
ــریت  ــه بش ــر علی ــرم ب ــن ج ــنگین تری ــب س مرتک
ــی شــود و شــمار آشــوریان  ــی نســل کشــی م یعن
قتــل عــام شــده در طــی آن،در ســال هــای جنــگ 

ــد. ــی رس ــر م ــه 250،000 نف 1918-1914 ب
 1919 نوامبــر  در  دوران،  همــان  در   
نشریة»آســیای فرانســوی« خاطر نشــان کرد:»کشتار 
آشــوریان یــاد آور قتــل عــام هــای ارمنیــان اســت.

از آن جایــی کــه در بــارة ایــن قــوم کــه 250 
هــزار قربانــی داده کمتــر ســخن گفتــه شــده 
ــد«. ــی یابن ــاره آگاه ــن ب ــان درای ــد جهانی ــذا بای ل

    بنــا بــه اعامیــة » ج.کــِورک ِدِکربورانــی« 
دبیــر مجمــع ملــی آشــوریان طبــق محاســبات 
اولیــة ســال 1922 تعــداد قربانیــان ملــت وی بیــش 

ــوده اســت. ــن ب از 270 هــزار ت
ــق  ــا شــروع تحقی ــس از آن، ب ــای پ در ســال ه
و تعییــن تعــداد کشــته شــدگان جنــگ جهانــی اول 
ــای  ــوچ ه ــد و ک ــی تبعی ــه در ط ــتارهایی ک و کش
اجبــاری رخ داده بــود تعــداد قربانیــان آشــوری 
500هــزار و حتــی 750هــزار تــن بــرآورد شــد. 
ابعــاد جنایــات بســیار بــزرگ بــود،و امــروز نیــز ایــن 
ــع  ــن مقط ــوریان در ای ــه آش ــود دارد ک ــر وج تفک
زمانــی، دو ســوم ملــت خــود را از دســت داده 
ــا درد  ــی اول ب ــگ جهان ــس از جن ــوریان پ اند.آش
و انــدوه خاطرنشــان مــی کردنــد کــه قــوم آن هــا در 
ــده  ــودی اســت و شــمار آشــوریان پراکن ُشــرف ناب

نسل کشی آشوری ها در ترکیه عثمانی
و مناطق همجوار آن

نویسنده : آناهیت خسرو یوا کارشناس ارشد تاریخ
مترجم:آرا آوانسیان

اســت. یافتــه  تقلیــل  نفــر  به70هــزار  جهــان  در 
 »ر. اســتافورد« واقعیــت را بــه درســتی دریافتــه 
اســت:»این پیــروزی بزرگــی بــرای تــرک هــا  
مــی بودچنــان چــه مــی توانســتند نشــان دهنــد کــه 
ــان رخ داده،  ــرای ارمنی ــه ب ــئله ای  ک ــدا از مس ج
ــاکن  ــه س ــز در ترکی ــری نی ــیحی دیگ ــت مس اقلی
اســت ) منظــور آشــوریان اســت،آ.خ.( کــه کامــا 
از سرنوشــت خــود راضــی اســت«.اما سرنوشــت 
آن هــا چگونــه بود؟پاســخ ایــن ســؤال در ســطوح 

پیشــین بطــور وضــوح داده شــده اســت.
نوامبــر 1916  یعنــی در  اوایــل،  در همــان 
»نیویــورک تایمــز« مقالــة »دکتــر و. راِکــول« 
را تحــت عنــوان »تعــداد ارمنیــان و آشــوریان 
ــا  ــندة آن ب ــه نویس ــرد ک ــاپ ک ــده« چ ــی ش قربان
ســخن گفتــن در بــارة کشــتارهای ارمنیــان در 
ترکیــه اضافــه کــرده بود:»فقــط ارمنیــان تیــره 
ــو  ــن نح ــه همی ــز ب ــوریان را نی ــت نیستند،آش بخ
ــر را درو  ــک نف ــن ی ــر ده ت ــد واز ه ــن بردن از بی
کردند...بســیاری از نماینــدگان ایــن ملــت معــدوم 

ــر؟...«. ــد نف ــد چن ــی دان ــی نم ــدند،ولی کس ش
نــام  بــه  دیگــری  آمریکایــی  نشــریة    
»آتانتیــک مونتلی«)ماهنامــة آتانتیک(نوشــت:در 
ــوان کاری را  ــای ج ــرک ه ــاه ت ــش م ــرض ش ع
ــی  ــین در ط ــای پیش ــرک ه ــه ت ــد ک ــام دادن انج
ــد...  ــده بودن ــام آن نش ــه انج ــق ب ــرن موف ــش ق ش
ــد«. ــود شــده ان ــة زمیــن ناب هــزاران آشــوری ازپهن

ــن آشــوری   در ســال 1918 گروهــی از مهاجری
نجــات یافتــه از تیــغ تــرک هــا بــه شــهر»بعقوبة«عراق 
و گروهــی دیگــر کــه تعدادشــان همــراه ارمنیــان بــه 
60-50 هــزار نفــر مــی رســید بــه بغــداد رســیده و در 
اردوگاه هایــی کــه ارتــش بریتانیــا ســاخته بود اســکان 
یافتــه و در شــرایط چــادر نشــینی بــه ســر مــی بردنــد.

درســت اســت: مهاجریــن از لحــاظ تغذیــه 
ــا  ــتی آن ه ــرایط زیس ــی ش ــد ول ــده بودن ــن ش تأمی
ــی                ــهود گواه ــی از ش ــود. یک ــل ب ــل تحم ــر قاب غی
ــه  ــدگان ب ــوت ش ــداد ف ــل تع ــه:در اوای ــی داد ک م

طــور متوســط روزانــه بــه 70 الــی 80 نفــر مــی 
رســید و اجســاد ارمنیان و آشــوریان را از بیمارســتان 
مســتقیما به قبرســتان منتقل مــی کردنــد.و از آنجایی 
کــه تعــداد آشــوریان در آن مناطــق بیشــتر از ارمنیان 
ــوری  ــز آش ــدگان نی ــوت ش ــر ف ــا اکث ــود طبیعت ب

ــد«. بودن
 پــس از انعقــاد قــرار داد »مــودروس« ترکیــة 
ــای  ــرو ه ــازی نی ــارج س ــه خ ــروع ب ــی ش عثمان
بــه  کــه  کرد.آشــوریان  آذربایجــان  از  خــود 
ــه  ــت ب ــادة بازگش ــته بودندآم ــد بس ــتان امی انگلس

ــدند. ــود ش ــابق خ ــق س مناط
در ایــن وضعیــت »اسمیت«کنســول انگلیــس 
ــوری  ــران آش ــور در جلسةس ــا حض ــدان ب در هم
ــه  ــت ب ــر اس ــتان حاض ــت :»انگلس ــار داش ــا اظه ه
ــا  ــا را ب جــای اســلحة قدیمــی روسی،آشــوری ه
ــه  ــد-و اضاف ــلح کن ــی مس ــد انگلیس ــاح جدی س
کرد:مقامــات ایرانــی مایــل نیســتند کــه آشــوری 
هــا بــه ارومیــه برگردنــد:آن هــم بــه صــورت 
مســلح...در حــال حاضــر دولــت ایــران مایــل 
ــر اســت و مطلــوب  ــای کبی ــا بریتانی ــه دوســتی ب ب
اســت کــه نماینــده ای از آشــوریان را در ســفارت 
فقــط  باشــیم،زیرا  داشــته  تهــران  در  انگلیــس 
در ایــن صــورت امــکان دارد بــه مســایل بیــن 
دولــت ایــران و آشــوریان سروســامان داد«. جلســة 

ــرد. ــت ک ــن« موافق ــنهاد »متفقی ــا پیش ــور ب مذک
 فرماندهــی ســران آشــوری فرمــان جمــع 
آوری اســلحه هــارا صــادر کــردو هیئــت ویــژه ای 
مأمــور اجــرای ایــن کار شــد.چندی نگذشــته بــود 
کــه جوخــه ای از انگلیســی هــا آمدنــد و اســلحه 
ــد.آن  ــل گرفتن ــده را تحوی ــع آوری ش ــای جم ه
ــل  ــر اتوموبی ــوری را ب ــراری آش ــن ف ــا مهاجری ه
روانــه  غــرب  بــه ســوی  و  ســوار کــرده  هــا 
ــا در در  ــوری ه ــری از آش ــروه دیگ ــد. »گ کردن
ــد  ــوم ش ــا معل ــدند.بعد ه ــی ش ــا مخف ــوه ه دل ک
ــه بیــن  کــه اتوموبیــل هــای حامــل آشــوری هــا ب
النهریــن رســیده انــد. بــه ایــن صــورت آشــوریان 
نجــات یافتــه از مهلکــة قتــل عــام عثمانــی ، تحــت 

ــدند. ــر ش ــق ضاه ــای متف ــی ه ــلطة انگلیس س
موعــد  اتمــام  از  پــس   ،  1932 ســال  در 
ــا از عــراق ، 70 هــزار آشــوری  ــت« بریتانی »حمای
تقاضــا کردنــد کــه قطعــه زمیــن هایــی در محــل 
اســکان خــود بــه آن هــا واگــذار شــود. امــا بغــداد 
ــوری  ــة آش ــی و متواضعان ــای طبیع ــن تقاض ــا ای ب
هــای بــه اصطاح»نمــک نشــناس« برخــوردی 
خصمانــه کــرد و ســختگیری هــای خود را نســبت 
ــه  ــز ک ــا نی ــی ه ــدید کرد.انگلیس ــا تش ــه آن ه ب
دیگــر نیــازی بــه خدمــات آشــوری هــا نداشــتند 
ــوم  ــن ق ــت ای ــته و سرنوش ــا گذاش ــا را تنه آن ه
ــه بــازی هــای زمانــه و بخــت خــود ســپردند. را ب

ــن  ــه از متحدی ــن ک ــر ای ــاوه ب ــا ع ــی ه آنگلیس
ســابق خــود روی گرداندنــد،آن هــا را بــه دســت 
ــا  ــپردند.این ه ــز س ــراق نی ــی در ع ــار ارتجاع اقش
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محمد علی فروغی

ــت  ــی از نخس ــی، یک ــی فروغ ــد عل محم
وزیــران اســبق ایــران، کــه برهــه ای از زندگی اش 
را در ســمت ســفیر ایــران در ترکیــه بــه ســر بــرده،

ــای  ــه ه ــی از مقال ــۀ مطالب ــه ترجم ــدام ب  اق
روزنامــۀ گلــوب چــاپ لنــدن کــرده و در ایــن 
رســاله بــه تفصیــل از علــل اغتشــاش ارمنیــان 
ــا  ــل عام آنه ــبب قت ــی و س ــت عثمان در دول
ــت.  ــده اس ــخن ران ــا س ــرك ه ــت ت ــه دس ب
ــال  ــا کم ــه ب وی در ســالهای اقامتــش در ترکی
ــو،  ــورك، رئیــس جمهــور و عصمــت اینون آتات
نخســت وزیــر و ســایر مقامــات تــرك روابــط 
ــالۀ  ــود. رس ــرده ب ــی ایجادک ــنه ای ــیار حس بس
مــورد نظــر عــاوه بــر تاریــخ ارمنــی، مطالــب 
ــی  ــق ارمن ــای مناط ــارۀ جغرافی ــی درب مفصل
نشــین نیــز دارد. ایــن رســاله را در حــال 
حاضــر بهــرام طاهــری در دســت چــاپ دارد.

ای،  فروغــی در رســاله  محمــد علــی 
ــت  ــی اس ــخۀ خط ــورت نس ــه ص ــًا ب ــه فع ک
و احتیــاج بــه بازخوانــی و تحقیــق مفصــل 
ــخ  ــؤال پاس ــن س ــرای ای ــرده ب ــعی ک دارد، س
ــان  ــا طغی ــه آی ــد ک ــدا کن ــده ای پی ــع کنن قان
ــه  ــده؟ ک ــع ش ــود واق ــودی خ ــه خ ــان ب ارمنی
ــماره  ــب ش ــی مطال ــه و بررس ــس از مطالع پ
هــای مختلــف روزنامــۀ گلــوب بــه ایــن 
نتیجــه مــی رســد کــه طــرح طغیــان ارمنیــان 
در بعضــی از باشــگاه هــا و انجمــن هــای 
سیاســی لنــدن ریختــه و بعــد از آن بــر حســب 
فرمایــش مخصــوص بــه محــل و مقصــد معین 
ــن نتیجــه گیــری  خــود فرســتاده مــی شــد. ای
باعــث شــد تــا محمــد علــی فروغــی، بــه قــول 
ــد.  ــرون آی ــزرگ بی ــرگردانی ب ــودش، از س خ
ــالۀ  ــن رس ــن رجــل سیاســی در تدوی ــه، ای البت
ــر  ــه س ــرگردانی ب ــم در س ــر ه ــا آخ ــود ت خ
ــه مطــرح  ــرای ســؤاالتی ک ــرد و نتوانســت ب ب
ــر مســتندات  ــی ب ــود پاســخهایی مبتن کــرده ب

ــت آورد. ــه دس ب

ــب و  ــاد رع ــوري ایج ــي امپرات ــالهاي فروپاش ــر س ــي در اواخ ــان عثمان ــت حاکم سیاس
وحشــت نــزد مــردم کشــورهاي تابعــه بــود. عکــس فــوق در ســال 1903 گرفتــه شــده و 
مبارزیــن مقدونیــه اي را نشــان مــي دهــد کــه زنــده یــا مــرده بــه زنجیــر کشــیده شــده و 

در گوشــه و کنــار خیابانهــا بــه نمایــش گذاشــته شــده انــد.
 LA VIE ILLUSTRE عکــس در تاریــخ 19 ژانویــه در صفحــه اول نشــریه فرانســوي

بــه چــاپ رســیده.
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نیــز بــدون فــوت وقــت شــروع بــه تســویه حســاب 
نمــوده دســت بــه کار قتــل عــام آشــوریان شــدند.

 در 18-ام جــوالی 1933 »مارشــیمون«)رهبر 
مذهبــی آشــوری هــا( در عــراق عنصــر نامطلــوب 
ــت و در آن  ــرس رف ــه قب ــارا ب ــی شــد و اجب معرف
ــی انگلیســی  ــی تفاوت ــه ب ــراض علی ــاد اعت جــا فری
هــا ســر داد.انگلیســی هــا نیزبــرای مقابلــه بــا ایــن 
کار او مجــددا دســت  بــه تفرقــه افکنــی بیــن 
آشــوری هــا ،کردهــا و اعــراب زده و ســعی 
کردنــد مســئله آشــوریان را بــا ریشــه کــن کــردن 

ــد. ــی آن هــا حــل کنن نهای
ــه 1000  ــی ک ــت 1933، هنگام ــاه اگوس  در م
نفــر از آشــوریان ســعی مــی کردنــد خانــواده هــای 
ــه ســوریة تحــت الحمایــة فرانســه منتقــل  خــود را ب
کننــد، در ســاحل رود دجلــه بــا برخــورد مســلحانه 
نیروهــای دولــت عــراق مواجــه شــدند. آشــوری هــا 
ــه ورود  ــق ب ــان داده و موف ــلحانه نش ــة مس ــز مقابل نی
ــه خــاک ســوریه شــدند.ارتش عــراق انتقــام ایــن  ب
ــوری  ــتاهای آش ــاکنین آرام روس ــت را از س شکس
نشــین گرفــت و ســران عــرب بــا تحریک انگلیســی 
هــا کشــتار جمعــی آشــوری هــا را شــروع کردنــد.

نتیجــة ایــن فتنــه قربانــی شــدن ســه هــزار آشــوری 
ــه  ــت ک ــر داش ــد در نظ ــود. بای ــاه ب ــی گن آرام و ب
ــع ایــن کشــتار هــا  ــه هیــچ روی مان دولــت عــراق ب
ــه  ــز ب ــا نی ــتار ه ــدة کش ــازمان دهن ــه س ــد بلک نش
ــراق  ــای ع ــیو ه ــع یافت.آرش ــی ترفی ــة ژنرال درج
نیــز کــه حــاوی مــدارک ایــن وقایــع بودنــد پــس از 

فــوت ملــک فیصــل اول مهــر و مــوم شــدند.
    طبق نوشــتة »ر. استافورد«:»مســئلة آشــوری 
ــت«. ــی اس ــئلة سیاس ــک مس ــود ی ــودی خ ــه خ ب

ــار وارد  ــا فش ــد ب ــی کردن ــعی م ــا س ــی ه انگلیس
آوردن بــر ایــن قــوم  از هــر راه ممکــن ایــن 

ــد. ــل کنن ــی را ح ــئلة سیاس مس
    در ایــن مــورد کــه کشــتار آشــوریان عــراق 
ــا  ــی ه ــة انگلیس ــاخته و پرداخت ــال 1933 س در س
ــتافورد« در  ــت.»ر. اس ــن نیس ــدی در بی ــود تردی ب
ــت  ــن نیس ــکی در ای ــد: ش ــی نویس ــاره م ــن ب ای
ــراق  ــس در ع ــار انگلی ــه اعتب ــع 1933 ب ــه وقای ک
و تمامــی شــرق ضربــه وارد کرد.ملــت عــراق 
ــا  ــاور اســت کــه م ــن ب ــه برای ــا ناعادالن ــه ی عادالن

ــم«. ــت کردی ــود خیان ــوری خ ــتان آش ــه دوس ب
وقایــع اســفناک ســال1933 باعــث پراکندگی 
ــداء در  ــا ابت ــد. آن ه ــا ش ــام دنی ــوریان در تم آش
کشــور هــای همجــوار ،ســپس در کشــورهای 
ــدند. ــده ش ــترالیا پراکن ــده و اس ــاالت متح اروپا،ای

ــد خاطــر نشــان کــرد  ــا درد و تأســف بای     ب
کــه آشــوریان نیــز بــه نوبــة خــود از تاریــخ درس 
ــخ  ــتة تل ــردن گذش ــوش ک ــا فرام ــد و ب نیاموختن
ــه ســود  خــود در مــاه هــای آوریــل و مــه 1941 ب
بریتانیــا وارد در گیــری هــای نظامــی شــدند.پایگاه  
هوایــی ســلطنتی انگلیس]رویــال ایرفورس[توســط 

ــت  ــات یافت.شکس ــدام نج ــوری از انه 1500 آش
عــراق بــرای تعییــن راه حــل جنــگ در خاورمیانــه 

بــر علیــه آلمــان نــازی مهــم و واجــب بــود
 در تاریــخ  7 مــاه مــه 1945 »مــار شــیمون« رهبر 
مذهبــی آشــوری هــا در ســخنرانی خود در شــورای 
عالــی ســازمان ملــل متحــد ســعی کــرد تــا موافقــت 
ــاع از حقــوق ملــت خــود  ــرای دف ــزرگ را ب دول ب
جلــب نمایــد ولــی تــاش او  بــاز بــی نتیجــه مانــد.

1-از بــدو تأســیس جمهــوری ترکیــه تــا 
کنــون قوانیــن بیــن المللــی در ایــن کشــور نادیــده 

ــد. ــه شــده ان گرفت
2- ترکیــه کــه خــود از اعضــای ســازمان ملــل 
متحــد اســت تصمیــم هایــی مغایــر بــا اصــول مــورد 

قبــول خــود اتخــاذ نمــوده و بــه کار مــی بنــدد.
3- ترکیــه مســئولیت هــای خــود را کــه طبــق 
معاهــدات بیــن المللــی بــه وی محــول شــده انجــام 

نمــی دهــد.
4- ترکیــه بــا نادیــده گرفتــن مصوبــة ســازمان 
ــوام  ــی اق ــری حقوق ــر براب ــی ب ــد مبتن ــل متح مل
ــا  ــة آن ه ــری آزادان ــم گی ــق تصمی ــل و ح و مل
حقــوق آشــوری هــای محــل را پایمــال مــی کنــد.

ــرم  ــن ج ــنگین تری ــه س ــز ترکی ــروز نی 5- ام
ــورد  ــی« را در م ــل کش ــی »نس ــریت یعن ــه بش علی

ــد. ــی کن ــال م ــا اعم ــوری ه آش
6- طــرد و اخــراج آشــوری هــا کــه از ســوی 
ســازمان ملــل بــه عنــوان »جنایــت« تعریــف شــده 

همچنــام ادامــه دارد. 
ــی را  ــض قوم ــد تبعی ــل متح ــازمان مل 7- س
محکــوم مــی نمایــد،در حالــی کــه ترکیــه از 
ــا شــعار» یــک  ــوام ب سیاســت مســتحیل ســازی اق
قــوم، یــک زبــان، یــک دیــن، یــک پرچــم، یــک 
ــه  ــه کار گرفت کشــور« کــه توســط اســاف وی ب

ــد. ــروی مــی کن مــی شــد پی
ــوم   ــم را محک ــد تروریس ــل متح ــازمان مل 8- س
ــازی                       ــود س ــا ناب ــه ب ــز ترکی ــروز نی ــا ام ــد. ام ــی کن م
ــه  ــوریان ب ــه آش ــق ب ــادی متعل ــوی و م ــای معن ارزش ه
اِعمــال سیاســت هــای تروریســتی خــود ادامــه مــی دهد.

بشــر«  9- مــواد منشــور »اعامیــة حقــوق 
مصــوب شــورای عالــی ســازمان ملــل متحــد 

هیچــگاه وارد منطقــة ترکیــه نمــی شــوند.
ــت  ــان محکومی ــروزه خواه ــور ام ــوم آش    ق
ترکیــه توســط مجامــع حقوقــی بیــن المللــی، 
ــری مناطــق تحــت ســکونت خــود و  ــس گی بازپ
احیــای ارزش هــای مــادی نابــود شــدة متعلــق بــه 
ــن  ــای بی ــورم ه ــط و ن خــود در چارچــوب ضواب
ــه  ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــد.  نبای ــی باش ــی م الملل
شــیوع نســل کشــی همــواره آینــدة بشــریت را در 

ــد.      ــی ده ــرار م ــر ق ــرض خط مع

http://hetq.am/arm/articles/30708/assyrian-
massacres-in-ottoman-turkey-and-adjacent-
turkish-territories.html

قلم اندیشمندان ایرانی... 

عباس مقدم

ــوع  ــه موض ــی ک ــان ایران ــر محقق از دیگ
نژادکشــی ارمنیــان را مــورد بحث قــرار داده و 
نظــرات ارزشــمند خــود را ارائــه کــرده اســت 
عبــاس مقــدم نــام دارد. او، کــه در تبریــز 
ــی  ــالهای زندگ ــترین س ــده و بیش ــد ش متول
خــود را در زادگاهــش گذرانــده، وظیفــۀ 
ــان  ــه هدفش ــی را ک ــا خطرات ــته ت ــود دانس خ
نابــودی وحــدت اقــوام ایرانــی اســت بــه هــم 
والیتیهــای خــود یــادآور شــود. بــا ایــن هــدف 
ــۀ جالبــی را تحــت عنــوان »رشــد ارمنــی  مقال
ــان در  ــی ترکزبان ــم قوم ــتیزی و ناسیونالیس س

ــاخته. ــر س ــران« منتش ای
او معتقــد اســت اگــر کســی از ایرانیان بپرســد 
ارمنیــان از کــی و چگونــه در ایــران ســاکن شــده 
انــد؟ اغلــب مــا جــواب مــی دهیــم کــه ارمنیــان 
را شــاه عبــاس از ارمنســتان بــه ایــران کــوچ داد. 
امــا بــه عقیــدۀ محقــق ایــن جــواب اگرچــه غلــط 
ــون  ــت. چ ــم نیس ــت ه ــل و درس ــت کام نیس
ــه دســت شــاه  ــاری ب ــل از کــوچ اجب ــان قب ارمنی
ــد. ســپس  ــی زیســته ان ــران م ــز در ای ــاس نی عب
ایــن محقــق بــا اســتناد بــه کتــاب هــای تاریخــی، 
کــه بــه دســت تاریــخ نــگاران بیطــرف نگاشــته 

شــده اســت، مــی نویســد:
»ارمنیــان یکــی از ملتهــای متمــدن و 
ــد  ــد کــه منشــأ قومیشــان را بای ــوده ان کهــن ب
ــرد.  ــو ک ــت و ج ــو جس ــوری اورارت در امپرات
ــه  ــه ب ــتند ک ــی هس ــن ملت ــتانیها اولی ارمنس

مســیحیت گرویــده انــد«.
عبــاس مقــدم پــس از بحثــی گــذرا 
ــه دورۀ  ــتان ب ــران و ارمنس ــخ ای ــون تاری پیرام
ــاب  ــد و ب ــی کن ــاره م ــی اش ــوری عثمان امپرات
ــر  ــوام مهاج ــای اق ــارۀ قصاوته ــخن را درب س
ــیاری  ــدن بس ــون کشــیده ش ــاك و خ ــه خ و ب
از ســرزمینها و ملیتهــا و تســخیر بالــکان و 
همچنیــن تهدیدهایــی کــه از جانــب ایــن 
امپراتــوری متوجــه اروپــای غربــی بــوده و 
ســرانجام نزدیکــی امپراتــوری عثمانی بــه زوال 
ــه  ــلطه، در نتیج ــرن س ــش ق ــس از ش ــود پ خ
ــارزات ملتهــای تحــت ســتم، مــی گشــاید. مب

مقــدم در مقالــۀ خود اشــارهای دارد بــه دورۀ 
جنــگ جهانــی اول و فرصتــی کــه تــرکان جــوان 
ــداف  ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــن بحبوح در ای
ــد: ــی  نویس ــد. وی م ــت آوردن ــه دس ــود ب خ

»طلعــت، انــور و جمــال، ســه پاشــای 
ــوان را در  ــرکان ج ــری ت ــا رهب ــه تنه ــرك، ن ت
ــی  ــدرت اصل ــه ق ــد بلک ــه بودن ــت گرفت دس
ــا وارد  ــود. ب ــان ب ــوری نیــز در دســت آن امپرات
شــدن امپراتــوری رو بــه زوال عثمانــی بــه 
ــش  ــی بخ ــهای رهای ــی جنبش ــگ اول جهان جن
ــت. ملتهــای  ــی شــدت گرف و فروپاشــی عثمان
ــت  ــتقال دس ــه اس ــیاری ب ــلطه بس ــت س تح
ــد  ــان بودن ــی ارمنی ــدگان اصل یافتنــد امــا بازن
ــت  ــه دس ــق، ب ــزی دقی ــه ری ــا برنام ــه ب ک








