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دکتــر "آلتــوگ تانــر آکچــام" تاریخ نــگار، 
ــار  ــر ترک تب ــوق بش ــال حق ــناس، و فع جامعه ش
ــوزه آرارات  ــته در "م ــاه گذش ــان، م ــاکن آلم س
ــت.  ــرده اس ــخنرانی ک ــا س ــکیجیان" کالیفرنی آس
وی در ایــن ســخنرانی بــه معرفــی کتــاب جدیــد 
خــود تحــت عنــوان "خاطــرات نعیــم بــی و 
ــت  ــه و ثاب ــا" پرداخت ــت پاش ــای طلع ــرام ه تلگ
کــرده اســت کــه خاطــرات ارزشــمند "نعیــم بــی" 
ــد  ــد در ص ــه ص ــی ارامن ــوع نژادکش ــاره وق در ب
حقیقــی مــی باشــد. "نعیــم بــی" کارمنــد ارشــد 
ــای  ــرام ه ــرات و تلگ ــن خاط ــی ای ــار عثمان درب
ســّری "طلعــت" وزیــر کشــور وقــت عثمانــی و از 
بانیــان اصلــی کشــتار ارامنــه را طــی ســال هــای 
ــای  ــدگاه ه ــادی، در تبعی ــا 1918 می 1916 ت
ارامنــه بــه "آرام آندونیــان" شــاهد مهــم نژادکشــی 
ــناد  ــن اس ــان" ای ــت. "آندونی ــوده اس ــذار نم واگ
مهــم را ســپس بــه زبــان هــای انگلیســی، فرانســه 

ــت.  ــرده اس ــر ک ــی منتش و ارمن
ــاره  ــاب در ب ــد کت ــام" دارای چن ــای "آکچ آق
ــی  ــادی م ــال 1915 می ــی س ــه و نژادکش ارامن
باشــد کــه معــروف تریــن آن »اقــدام شــرم آور« 
ــن  ــت. ای ــرای وی اس ــهٔ دکت ــوع پایان نام و موض
کتــاب شــهرتی جهانــی بــرای آکچــام بــه ارمغــان 
ــی،  ــی، یونان ــای ارمن ــه زبان ه ــروز ب ــا ام آورد و ت
رومانیایــی، آلمانــی، اســپانیایی، فرانســه و فارســی 
ــا شــجاعت  ترجمــه و منتشــر شــده اســت. وی ب
کشــتار ارمنیــان را در 1915 میــادی، بــه دســت 
حکومــت تــرکان جــوان نسل کشــی نامیــد و 
خواســتار احقــاق حــق ارمنیــان از ســوی دولــت 
ترکیــه شــد. آکچــام نسل کشــی ارمنی هــا را 
ــد  ــا نمی دان ــان و تُرک ه ــاص ارمنی ــئله ای خ مس
بلکــه اعتقــاد دارد کــه ایــن یــک مســئلهٔ جهانــی 

ــدی  ــای بع ــه تجربه ه ــه ک ــرا همانگون ــت زی اس
نشــان داد عواقــب آن دامنگیــر کل بشــریت شــد 
ــن نسل کشــی از ســوی  ــه ای ــم ک ــی ه ــا زمان و ت
ــود  ــوم نش ــه و محک ــی پذیرفت ــع بین الملل جوام
ــم  ــریت خواهی ــه بش ــر علی ــی دیگ ــاهد جنایات ش

ــود. ب

آکچــام بــا نــگارش کتــاب »مســئله ارمنــی و 
ــادی،  ــال 199۲ می ــرک«، در س ــی ت ــت مل هوی
ــود  ــاری ب ــگاهی ترک تب ــخصیت دانش ــن ش اولی
ــه  ــه در ترکی ــوع ممنوع ــن موض ــارهٔ ای ــه درب ک
ــاب شــش  ــن کت ــه چــاپ رســاند. ای مطلبــی را ب
بــار تجدیــد چــاپ و بــه زبان هــای ارمنــی، 
روســی و عربــی ترجمــه شــده اســت. ســه ســال 
پــس از چــاپ ایــن کتــاب، ســخنرانی آکچــام در 
ــروان،  ــی، در ای ــی نسل کش ــی بین الملل گردهمای
بــا موضــوع »ملی گرایــی تــرک و نسل کشــی 
ــی  ــایی نسل کش ــورد شناس ــن م ــا«، اولی ارمنی ه
ــک  ــرک در ی ــندهای تُ ــوی نویس ــا از س ارمنی ه
ــاب  ــاپ کت ــا چ ــام ب ــود. آکچ ــی ب ــع عموم مجم
ــادی(  ــوری« )۲۰۰4 می ــا جمه ــوری ت »از امپرات
ــا  ــی ارمنی ه ــورد نسل کش ــود را در م ــد خ عقای
ــاخت. ــل س ــان منتق ــان انگلیســی زب ــه مخاطب ب

ــت  ــی اس ــه کتاب ــن زمین ــر در ای ــاب دیگ کت
ــت«  ــده اس ــل ش ــی ح ــئله ارمن ــوان »مس ــا عن ب
کــه در ســال ۲۰۰8 میــادی منتشــر و تــا کنــون 
پنــج بــار تجدیــد چــاپ شــده اســت. او همچنیــن 
پروتکل هــای  تبعیدهــا،  و  کشــتارها  کتــاب 
ــادی(  ــی اســتانبول )۲۰۰9 می ــای نظام دادگاه ه
را بــا همــکاری واهاگــن دادریــان، اســتاد دانشــگاه 
و تاریخ نــگار ارمنــی بــه رشــتهٔ تحریــر درآورد 
ــام »نوشــتارهایی  ــا ن ــز ب ــاب وی نی ــن کت و آخری

دربــارهٔ ســال 1915« )۲۰1۰ میــادی( بــه چــاپ 
ــید. دوم رس

»توجیــه رســمی ارائــه شــده بــرای ایــن 
ایــن بــود کــه ارمنیــان در زمــان  اخراج هــا 
ــت، و  ــوده اس ــش ب ــرای ارت ــدی ب ــگ تهدی جن
بایــد از صحنــه جنــگ دور می شــدند. حــال آنکــه 
ارمنیــان از مناطقــی بســیار دور از خطــوط مقــدم 
ــگ  ــه جن ــی ب ــه ربط ــچ وج ــه هی ــه ب ــه ک جبه
ــا  ــه آنه ــر اینک ــم ت ــدند. مه ــراج ش ــتند اخ نداش
را در واقــع بــه مناطــق جنگــی فرســتاده شــدند، 
جایــی پشــت لشــکر ششــم عثمانــی در دیرالــزور، 
ــر  ــاوه ب ــاوران. ع ــارم در ه ــا پشــت لشــکر چه ی
ایــن هیــچ طــرح و برنامــه ای بــرای تضمیــن رفــاه 
یــا حتــی نجــات جــان اخراجی هــا، چــه در 
ــه مــکان مشــخص  ــی کــه ب ــا زمان طــول ســفر ی
شــده بــرای اســکان مجددشــان، وجــود نداشــت. 
ــکا و  ــان، آمری ــای آلم ــن کمک ه ــر ای ــزون ب اف
ــی  ــی همگ ــانی بین الملل ــازمان های کمــک رس س

ــدند.« ــس زده ش پ
ــاب  ــن کت ــرای ای ــده ب ــام ش ــات انج »تحقیق
ــدارک  ــناد و م ــرم آور(، از اس ــدام ش ــاب اق )کت
جدیــد بســیاری پــرده برداشــت کــه قصــد 
نسل کشــی مقامــات عثمانــی را بــه وضــوح نشــان 
می دهــد. ایــن اســناد کــه بعضــی آنــان نخســتین 
ــون  ــی چ ــه موضوعات ــد، ب ــا آمده ان ــار در اینج ب
ــرای تأمیــن جنــگ  اســتفاده از امــوال ارمنیــان ب
ــک  ــق ی ــور خل ــه منظ ــع ب ــص مناب ــاز تخصی و ب
ــط  ــه متوس ــای طبق ــه ج ــلمان ک ــورژوازی مس ب
ــود  ــده ب ــود ش ــازی و ناب ــاک س ــه پ ــی را ک ارمن
بگیــرد. در پرتــو قطعیــت اســناد و مــدارک بایــد 
پرســید چــرا ترکیــه مصرانــه بــر تکــرار انــکار بــی 
ــت از  ــا دول ــارد؟ گوی ــای می فش ــود پ ــار خ اعتب
ــی و  ــه نسل کش ــر ترکی ــه اگ ــه دارد ک ــن واهم ای
ــه  ــب جــدی ب ــد عواق ــول کن مســئولیت آن را قب
معنــای پرداخــت غرامــت ســرزمینی و دارایی هــا 

ــود.« ــد ب ــارش خواه در انتظ
»دلیــل دیگــر یــا همــان عامــل اخاقــی بــه 
ــیس  ــان و تأس ــی ارمنی ــان نسل کش ــاط می ارتب
دولــت جمهــوری ترکیــه در ســال 19۲۲ میــادی 
ــا  ــه ی ــم ترکی ــش ناسیونالیس ــردد. جنب ــر می گ ب
ــه  ــه ب ــوری ترکی ــیس جمه ــرک تأس ــروی مح نی
ــان  ــی، هم ــاد و ترق ــزب اتح ــاء ح ــری اعض رهب

ــه  ــت، ب ــی اس ــئولیت نسل کش ــه مس ــی ک حزب
ــه  ــید. بســیاری از اعضــاء حــزب ک ــرانجام رس س
ــه  ــت ترکی ــاخص دول ــای ش ــه چهره ه ــا ب بعده
ــه  ــد ک ــد کردن ــرده تأیی ــی پ ــدند، ب ــل ش تبدی
نابــودی ارمنیــان و  از  جمهــوری تنهــا پــس 
ــی  ــاری در آناتول ــرای خودمخت ــا ب ــات آنه مطالب

می توانــد تأســیس شــود.«
ملت هــا  دولت هــا،  دیگــر  تمــام  »مثــل 
تُرک هــا نیــز پــدران بنیــان گذارشــان را قهرمــان 
می پندارنــد و بســیار مــی ســتایند. پارلمــان 
اول احکامــی صــادر نمــود کــه طبــق آن، آن 
افــرادی کــه از اعضــای حــزب اتحــاد و ترقــی در 
جنایــات علیــه ارمنیــان دســت داشــتند قهرمانــان 
ــن  ــان زمی ــی آن ــه تمام ــده شــدند و ب ــی خوان مل
ــذاران  ــان گ ــان بنی ــد. از زم ــاء ش ــرری اعط و مق
ــی  ــم کنون ــده حاک ــه برگزی ــا طبق ــوری ت جمه
ــر بنیــادی در ایــن موضــع  ــه هیــچ تغیی ترکی
گیــری ایجــاد نشــده اســت، و ایــن اســتمرار 
و دور تسلســل بحــث آزاد پیرامــون تأســیس 
ــت.  ــرده اس ــخت تر ک ــخت تر و س ــوری را س جمه
عمــق ماجــرا اینجاســت کــه جنایــت کار خوانــدن 
بنیــان گــذاران ترکیــه هویــت فعلــی حکومــت را 

ــید.« ــد کش ــش خواه ــه چال ب
میــادی   19۷4 ســال  در  آکچــام"  "تانــر 
ــجویی در  ــرات دانش ــرکت در تظاه ــر ش ــه خاط ب
ــرس  ــه قب ــه ب ــی ترکی ــاوز نظام ــا تج ــت ب مخالف
بــه  میــادی   19۷5 در  وی  شــد.  دســتگیر 
ــای  ــی از روزنامه ه ــی در یک ــف مقاالت ــل تألی دلی
اشــاعهٔ  جــرم  بــه  چپ گــرا  اصاح طلــب 
کمونیســم و دفــاع از ُکردهــای شورشــی بــه 
ــادی  ــارس 19۷6 می ــد. در م ــار ش دادگاه احض
آکچــام هنگامــی کــه ســردبیری مجلــه سیاســی 
دانشــجویی را بــر عهــده داشــت دســتگیر شــد و 
پــس از محاکمــه در ســال 19۷۷ میــادی بــه ده 
ســال حبــس محکــوم کردنــد امــا او در 1۲ مــارس 
همــان ســال از زنــدان مرکــزی آنــکارا فــرار کــرد 
ــه  ــی ب ــو بین الملل ــازمان عف ــت س ــت حمای و تح
آلمــان پناهنــده شــد و ســال ها بــه صــورت 
پناهنــده در آنجــا زندگــی کــرد و از اوت 1988 در 
مؤسســه تحقیقــات اجتماعــی هامبــورگ وابســته 
ــق  ــه محق ــه منزل ــی، ب ــش جامعه شناس ــه بخ ب
شــروع بــه فعالیــت کــرد. او در ایــن ســال ها 

ــه تحصیــل در رشــتهٔ جامعه شناســی  همچنیــن ب
ــهٔ  ــا درج ــادی ب ــال 1995 می ــت و در س پرداخ
ــر فارغ التحصیــل شــد.  دکتــری از دانشــگاه هانوف
ــه و  ــی ترکی ــش مل ــهٔ وی »جنب ــوان پایان نام عن
نظامــی  دادگاه هــای  در  ارمنی هــا  نسل کشــی 
ــهٔ  اســتانبول طــی 1919–19۲۲« و موضــوع اولی
تحقیــق او »تاریــخ خشــونت سیاســی و شــکنجه 
اولیــهٔ  ســال های  و  عثمانــی  دوران  اواخــر  در 
ــود. آکچــام از ســال 199۰  ــه« ب ــوری ترکی جمه
ــی  ــر روی ملی گرای ــات خــود را ب ــادی تحقیق می
ــرک و نسل کشــی ارمنی هــا متمرکــز ســاخت و  تُ
تــا کنــون یــازده کتــاب و چندیــن مقالــه در ایــن 

ــت. ــرده اس ــر ک ــوص منتش خص

بیــن ســال های ۲۰۰۰ تــا ۲۰۰۲ میــادی 
اســتاد مهمــان، در رشــتهٔ تاریــخ در دانشــگاه 
ــه عنــوان دانشــیار در  ــود و ســپس ب میشــیگان ب
ــوتا  ــگاه مینه س ــی در دانش ــات ارمن ــز تحقیق مرک
ــال ۲۰۰8  ــام از س ــر آکچ ــرد. دکت ــس می ک تدری
اســتاد دانشــگاه کارک و نیــز عضــو هیئــت 
تحریریــهٔ مجلــهٔ مطالعــات نسل کشــی و جلوگیری 
ــان  ــی محقق ــن بین الملل ــه انجم ــق ب از آن متعل

می باشــد. نسل کشــی 
جایــزهٔ  ارمنیــان  وکای  کانــون  در ۲۰۰۷ 
آزادی هرانــت دینــک را تحــت عنــوان »قهرمــان 
بیــان واقعیــت تاریخــی در مــورد نسل کشــی 
ارمنی هــا و مدافــع شــجاع آزادی و آزادی بیــان«، 
ــه  ــن ب ــرد. وی همچنی ــدا ک ــام اه ــر آکچ ــه تان ب
ــوی  ــژادی از س ــی و ن ــن فرهنگ ــط بی ــل رواب دلی
ــت  ــذاری ایال ــس قانونگ ــاروارد و مجل ــگاه ه دانش
ماساچوســت مــورد تقدیــر قــرار گرفــت. همچنین 
مراســم  در  میــادی،   ۲۰۰5 آوریــل   ۲4 در 
معرفــی شــهردار ماساچوســت، کــه هم زمــان 
ارمنی هــا  نسل کشــی  ســالگرد  نودمیــن  بــا 
ــگاهیان  ــر دانش ــام و دیگ ــای آکچ ــود، فعالیت ه ب
ــه  ــهٔ قدمــی مهــم ب ــه منزل ترک تبــار همفکــر او ب
ــر  ــت و ســازش مــورد تقدی ســوی حقیقــت، عدال
قــرار گرفــت. وی در اکتبــر ۲۰11 میــادی دادگاه 
حقــوق بشــر اروپــا، حکــم دادگاه ترکیــه بــر تانــر 
آکچــام در برابــر »بدنــام کــردن هویــت ترکــی« را 

ــد. ــان نامی ــض آزادی بی نق
موسسه تحقیق و ترجمه هور

»خاطرات نعیم بی و تلگرام های طلعت پاشا«
سخنرانی تانر آکچام دانشمند ترک تبار در موزه آرارات آسکیجیان کالیفرنیا در مراسم معرفی این کتاب 

ــه ســوابق و مســتندات تاریخــی،  ــا توجــه ب ب
ــی،  ــام ســردار ایران ــه از ن ــام آذربایجــان، برگرفت ن
آتروپــاد، اســت کــه توانســت بــا شــجاعت و از خود 
ــی  ــکندر مقدون ــکر اس ــل لش ــتگی در مقاب گذش
ایســتادگی کنــد و منطقــه را از تاخــت و تــاز 
ــۀ  ــن رو، منطق ــه دارد. از ای ــون نگ ــگان مص بیگان
مزبــور کــه در جنــوب رودخانــه ارس قــرار گرفتــه، 
بــرای قدردانــی از ایــن ســردار، آتروپــاد نــام 
گرفــت و بــه مــرور زمــان »آذربــاد«، »آذربیــگان« 

ــد.  ــده ش ــان« نامی ــت »آذربایج و در نهای
در ســال هــای اواخــر قــرن نوزدهــم و اوایــل 
ــان  ــی دو جری ــوری عثمان ــرن بیســتم،در امپرات ق
خــاص قــوت گرفت.یکــی اندیشــه اتحــاد اســام و 
دیگــری وحــدت تــرک هــا بــود که گــروه مشــهور 
بــه »تــرک هــای جــوان« مبلــغ و مــروج جریــان 
دوم بودند.ایــن گــروه کــه خواســتار اتحــاد همــه 
ــال 19۰۷م.  ــد در س ــان بودن ــان جه ــی زبان ترک
ــد. ــاد نهادن ــی بنی ــاد و ترق ــام اتح ــه ن ــی ب حزب

دولــت امپراتــوری عثمانــی کــه ترکــی زبــان و در 
عیــن حــال مدعــی رهبــری بــر مســلمین سراســر 
ــه  ــا دو اندیش ــان و ی ــن دو جری ــود ،ای ــان ب جه
متفــاوت را در هــم آمیخــت و بــه خدمــت گرفــت.

تــرک زبانــان قفقــاز نیــز ،کــه بــه دالیــل مذهبــی 
از ســیادت امپراتــوری روســیه تــزاری ناخرســند و 
در جســتجوی تکیــه گاهــی بودند.ایــن تکیــه گاه 
را در میــان ترکــی زبانــان آســیای صغیــر یافتنــد.

ــاق  ــیه و الح ــران از روس ــت ای ــس از شکس پ

توضیح عکس: 
ــیروان  ــای اران و ش ــت ه ــران و ایال ــی از ای ــگار عثمان ــخ ن ــب و تاری ــه ادی ــم متفرق ــه ابراهی نقش

ــی( ــان کنون ــوری آذربایج )جمه

پیشینه نام گذاری آذربایجان ایران بر جمهوری آذربایجان
سراســر قفقــاز بــه امپراتــوری روســیه مــردم 
ــان  ــم طغی ــاز عل داغســتان در شــمال شــرق قفق
ــت  ــوی دول ــاز از س ــای قفق ــام ه ــتند. قی برافراش
ــان  ــرک هــای جــوان کــه بنی ــی و گــروه ت عثمان
گــذار جنبــش پــان ترکیســم بودنــد، مــورد 
حمایــت و پشــتیبانی قــرار گرفــت. در ســال 
ــزب  ــه نام»ح ــی ب ــو، حزب ــهر باک 1911م، در ش
ــد  ــیس ش ــاوات«، تأس ــرات مس ــامی و دموک اس
کــه از ســوی تــرک هــای عثمانــی حمایــت 
ــور اتحــاد کشــورهای  ــۀ مذک ــی شــدند و برنام م
ــال  ــود. در س ــه ب ــری ترکی ــت رهب ــامی تح اس
ــاوات،  ــرات مس ــامی و دموک ــزب اس 191۷م ,ح
ــام  ــرک«، متحــد شــدند و ن ــا »فدرالیســتهای ت ب
فدرالیســتهای  »دموکراتیــک  حــزب  را  خــود 

ــتند. ــرک« گذاش ــاوات ت مس
و  191۷م  ســال  اکتبــر  انقــاب  از  پــس 
ــتین  ــرکت در نخس ــیه از ش ــری روس ــاره گی کن
جنــگ جهانــی، تــرک هــا نفــوذ خــود را در قفقــاز 
ــال  ــه س ــاه م ــخ ۲۷ م ــد. در تاری ــترش دادن گس
1918م مســاواتیان در شــهر تفلیــس دولــت خــود 
ــه  ــود ک ــر ان ب ــم ب ــدا تصمی ــد.در ابت ــا نهادن را بن
کشــور جدیــد جمهــوری شــرقی جنوبــی ترنــس 
ــا  ــاوات ب ــزب مس ــی ح ــرد ول ــام بگی ــا ن کوکوزی
کمــک تــرک هــای جــوان ایــن تصمیــم را تغییــر 
ــام گــذاری  ــام آذربایجــان ن ــا ن داده و کشــور را ب
و مردمــش را آذربایجانــی یــا آذری نامیدنــد«]1[.

»بــه ایــن ترتیــب نامــی کــه بیــش از دو هــزار 

ســال و بــه حــق بــه منطقــه تاریخــی جنــوب رود 
ــت  ــق داش ــران تعل ــرزمین ای ــل س ارس ،در داخ
ــه در ســال  ــوری ک ــت کش ــف هوی بــرای تعری
ــکار  ــد شــد ب 1918م در شــمال همــان رود متول

ــت«]۲[. رف
ــپاهیان  ــال 1918م س ــپتامبر س ــم س پانزده
ترک شــهر باکــو را متصرف شــدند.دولت مســاوات 
حــدود دو ســال زیــر عنوان,دولــت جمهــوری 
ــر اران و شــیروان حکومــت کــرد و  آذربایجــان، ب
ــه  ــل ســال 19۲۰م  ادام ــا ۲8 آوری ــن وضــع ت ای

ــت. یاف
در ایــن تاریــخ واحدهــای ارتــش ســرخ، شــهر 
ــخ  ــن تاری ــد. از همی ــه تصــرف درآوردن ــو را ب باک
در باکــو و پیرامــون آن حکومــت شــوروی اعــام 

شــد.
ــاز  ــان قفق ــوان آذربایج ــام و عن ــن، ن بنابرای
ــیه  ــاب روس ــاب »مقصــود انق ــس از انق ــا پ تنه
ــد. ــه ش ــه کار گرفت ــت« ب ــال 191۷م اس در س

ــش  ــوروی کوش ــت ش ــئوالن دول ــه مس اگرچ
وافــر داشــتند کــه نیــت و قصــد الحــاق آذربایجان 
ایــران بــه اتحــاد جماهیــر شــوروی، تــا آنجــا کــه 
میســر باشــد، فــاش نشــود و بهانــه ای بــه دســت 
دولــت ایــران و مخالفــان و رقیبــان دولــت اتحــاد 
شــوروی ندهــد ولــی بــا ایــن همــه غیــرت ایرانــی 
مانــع از تحقــق اهــداف رفقــای مــاورای ارس             

شــد.


