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)ادامه در شماره بعدی(

نیازی به کمک آنها نداشتند، زیرا خود به قدر کافی تجهیزات 
و ادوات زرهی از ارتش در حال فروپاشی شوروی مصادره 
کرده بودند. در وضعیت هرج و مرجی که در آن زمان بر 
شوروی سابق حکمفرما بود، شرکت این یا آن واحد نظامی 
روسی در منازعه به جانبداری از این یا آنطرف چیز غیرعادی 
نبود، چنانکه در حمله به منطقه شاهومیان در شمال قراباغ 
ارتش آذربایجان از کمک و مساعدت موثر نیروهای شوروی 

مجهز به تانک و ادوات زرهی برخوردار شد15.
به نظر می آید که دلیل نشر این اطالعات غیرواقع این 
باشد که اوال : مدافعان شکست خورده خوجالی عملکرد، و 
توجیه  بتوانند  هموطنانشان  نزد  را  عملی خود  بی  درواقع 
کنند و ثانیا: این اولین بار بود که آنان می دیدند نیروهای 
دفاعی قراباغ از ادوات و خودروهای زرهی استفاده می کنند.

چند شهادت مهم از گواهان آذری

عین  روزانه  های  یادداشت  از  بخشی  ترجمه  زیر  در 
اهلل فتح اهلل یف، روزنامه نگار آذری را که خود به منطقه 
قراباغ سفر کرده و یادداشت هایش را پس از مراجعت به 
باکو انتشار داده در معرض توجه خوانندگان قرار می دهیم. 
این گزارشگر شجاع پس از انتشار یادداشت هایش در باکو 
دستگیر و محاکمه شد و فقط این اواخر پس از گذراندن بیش 
از چهارسال زندان و پس از درخواست ها و فشارهای مکرر 

سازمانها و مراجع حقوق بشر بین المللی ، آزاد گردید.

ترجمه از انگلیسی
KHOJALY: The chronicle of unseen forgery and falsification

http://www.xocali.net/EN/realazer.html

خوجالی: تاریخچه تالش کم سابقه ای از جعل اسناد و 
دروغسازی

بخشی از یادداشت های روزانه عین اهلل فتح اهلل یف
“آنها توانستند گاوها وگوسفندانشان را خارج کنند، اما 

مردمشان را نه!”
“با دیدن خوجالی نتوانستم بهت و حیرتم را پنهان کنم. 
این شهرک آذری نشین که با خاک یکسان شده بود، اکنون 
به طورکامل بازسازی شده و نام “ایوانیان”، اسم ژنرالی که 

نقش موثری در تصرف شهر داشته، به خود گرفته است.
اثرگسترش طلبی  بر  تراژدی خوجالی، درد عمیقی که 
ارمنیان در خاک رنج کشیده آذربایجان بر روح و جسم ما وارد 
شده، در طول همه مالقات های من در عسکران همراهم است.
با خودم فکر می کنم آیا هیچ نشانه ای از انسانیت در این 

مردم باقی مانده؟
معهذا، برای رعایت عدل و انصاف، باید اذعان کنم که 
سالها قبل، فراریانی را که موقتا در “نفتاالن” سکنا گزیده 
بودند دیدم که صریحا اعتراف کردند که روز پیش از حمله 
شهر  خوجالی،  به  ارمنی   – )؟(  روسی  واحدهای  گسترده 
توسط این نیروها محاصره شده بود. لکن، چندروز قبل از 
حمله، ارمنیان با بلندگوها به ساکنان شهر درباره حمله قریب 
الوقوع هشدار دادند و توصیه کردند که جمعیت شهر را ترک 
ـَر از حلقه  ـَرک کند و از طریق داالن امنی در امتداد رود ک
محاصره خارج شود. طبق گفته ساکنان شهر، آنها هم از این 
معبر خروجی استفاده کردند و سربازان ارمنی که در اطراف 
رودخانه موضع گرفته بودند روی آنها آتش نگشودند. لکن، 
تعدادی از سربازان هنگ جبهه خلق آذربایجان، به دالیلی 
ـِوانیک که  بخشی از جمعیت مهاجر را به طرف روستای ناخیج
در آنزمان تحت کنترل هنگی از واحدهای ارمنی عسکران بود، 

هدایت کردند. بقیه سکنه در کمرکش اقدم پراکنده شدند.
اسالویک  شهرداری،  معاون  اظهارات  به  عسکران،  در 
آروشانیان، گوش می دهم  تا خاطرات او را با گفته های 
ساکنان خوجالی که در آن مقطع زیر آتش نیروهای آذری 

قرارگرفته بودند، مقایسه کنم.
از آروشانیان خواستم که معبر خروجی را که ساکنان 
خوجالی از آن عبورکردند به من نشان دهد. پس از شناسایی 
و بررسی ویژگی های جغرافیایی منطقه با اطمینان و یقین 
می توانم بگویم که ادعاهای مربوط به عدم وجود داالن امن 
به کلی بی اساس اند. معبر خروجی امن واقعا وجود داشته 
است. در غیر اینصورت، ساکنان خوجالی که به طورکامل 
در محاصره قرار گرفته و از دنیای خارج منزوی شده بودند، 
هرگز نمی توانستند از حلقه محاصره خارج شوند. معهذا، 
پس از خارج شدن از حلقه محاصره و رسیدن به آنطرف رود 
کرکر، خط کوچ کنندگان به چند گروه تقسیم شد و معلوم 
ـِوانیک را  نیست که چرا بخشی از مردم خوجالی راه ناخیج
در پیش گرفتند یا به آن سمت هدایت شدند. به نظر می 
رسد که هدف واحدهای جبهه خلق آذربایجان نه نجات جان 
سکنه خوجالی، بلکه ریخته شدن خون بیگناهان به منظور 
ـّبوف از قدرت بود. آروشانیان به من گفت: “چندروز  خلع مطل
ـّبوف به  پیش از حمله، رییس جمهور وقت شما، ایاز مطل
مگردچیان، رییس جمهور پیشین ما زنگ زد و از او خواست 
که شرایطی به وجود آوریم تا مردم بتوانند از محاصره خارج 
ـّبوف این بود: مشکلی نیست،  شوند. پاسخ مگردچیان به مطل
اما چرا شما به سرنوشت مردمتان عالقه ای ندارید؟ هلی 
کوپترهای ارسالی شما گاوها و گوسفند ها را نجات می دهند 

نه مردم را”.
بله، آنها توانستند گله های گاو وگوسفند را نجات بدهند، 
اما نه مردم را. صحبت راجع به منازعه اول قراباغ خاطرات 

تلخی را به ذهن آدم باز می آورد.
از ساکنان عسکران پرسیدم: به من گفته اند که اینجا 

آذری ها هم زندگی می کنند، درست است؟
موقعی که آروشانیان گفت: “همین حاال می توانیم به 

دیدنشان برویم”، تعجب کردم!
ناف  در  یف  علی  توفیق  نام  به  آذری  یکنفر  واقعا هم، 
عسکران زندگی می کند. و خیلی جالب بود که بعدازاینکه 

فهمید که من از باکو آمده ام اصال دست پاچه نشد.
علی یف:  من از سال 1960 اینجا زندگی می کنم. ما از 
منطقه اوجار به اینجا کوچ کردیم. پس ازگسترش اغتشاشات 
و ناآرامی ها به آذربایجان رفتیم، اما دوباره به اوجار برگشتیم. 

در آذربایجان ادامه حیات برایمان غیرممکن بود.
فتح اهلل یف:  چه موقع به عسکران برگشتی؟

علی یف:  در 1991. درست است که در مقطعی آنها 
)ارمنیان( می خواستند مرا بکشند.

در اینجا آروشانیان صحبت ما را قطع می کند: راست 
می گوید. اما، من مداخله کردم و به بچه ها گفتم برای چی 
بکشیمش؟ گناهش چیست؟ امروز دیگر برای ما مهم نیست 

که توفیق چه ملیتی دارد.
از  داد که پس  تکان  مرا  قدری  به  داستان  این  خوب، 
از قراباغ خیلی دلم می خواست که شنیده ها و  برگشتن 
دیده هایم را با خوانندگانم در میان بگذارم. اما چقدرتعجب 
کردم که آقای محمدیاروف، وزیر باصطالح امور خارجه ما، 
پس از شنیدن خاطراتم آنها را مردود شناخته و در اشاره به 

آن برچسب رایج “پرووکاسیون” )تحریکات( را به کار برد”.
جمهوری  سابق  وزیران  از  یکی  از  دیگر  شهادتی 

آذربایجان، رحیم قاضی یف
واقعیت های مربوط به خوجالی

http://ara-ashjian.blogspot.com/01_02_2008_archive.html

ینترنتی ا نشریه  با  و  ا مصاحبه  ز  ا بخشی  ترجمه 
www.realazer.com  در دسامبر 200۸

شهر  سقوط  واقعه  در  خیانت  اتهام  به  که  یف  “قاضی 
شوشی محاکمه و به ده سال زندان محکوم شده بود، در این 
مصاحبه چنین اظهارنظر می دارد که توطئه ای برای خلع 
ـّبوف از قدرت در خوجالی در کار بود. قاضی یف می  مطل
گوید که وی در 16 فوریه 1992 راجع به حمله قریب الوقوع 
ارمنیان به خوجالی اطالع پیدا کرد. طبق اظهار وی: “در 25 
فوریه، بار دیگر راجع به تدارکات حمله به من خبررسید.” به 
گفته قاضی یف نیروهای مسلح آذری سالح کافی در اختیار 
داشتند که به کمک مردم خوجالی بشتابند و ارامنه را متوقف 
آن  از  و جلوگیری  مواضع  امکان حفظ  روزها  درآن  کنند. 

فاجعه وجود داشت.
روزنامه نگاری که اخیرا، از منطقه قراباغ بازدیدکرده از 
قاضی یف می پرسد: “آنها )ارامنه( گذرگاه امنی را که ارمنیان 
عسکران بازگذاشته بودند و توسط بخش اعظم جمعیت شهر 
برای خروج مورد استفاده واقع شده بود ، به من نشان دادند. 
ـَر گسترش دارد. آیا  ـَرک گذرگاه در مسیری در موازات رود ک
صحیح است که عناصر فعال جبهه خلق )اذربایجان( مردم 

خوجالی را گمراه کردند؟”
قاضی یف پاسخ می دهد: “من هم راجع به این قضیه و 
همینطور چیزهای شرم آوری که افراد ما انجام دادند، شنیده 
ام. اما، باید توجه داشته باشید که به من آنقدر اتهام وارد 
از  باقروف،  اِلدار  باز هم محاکمه شوم.  ترسم  شده که می 
ـَدم، راجع به دستوراتی  عناصر فعال جبهه خلق در شهر اَ ق
که وی از رهبران جبهه خلق دریافت کرده بود چیزهایی به 
من گفت. اما، خیلی زود حرفش را قطع کرد. هنگامی که 
راجع به خیانت سربازان جبهه خلق صحبت می کرد داشت 

دیوانه می شد”.
روزنامه نگار می گوید هنگامی که وی در شوشی بوده، 
ارامنه کلیسای بازسازی شده را به او نشان دادند و گفتند 
هنگامی که وارد شهر شده اند، دیدند که کلیسا پر از اسلحه 
و مهمات است. قاضی یف ضمن تایید این موضوع که تعداد 
12 هزار گلوله در کلیسا انبارشده بود، چنین پاسخ می دهد: 
“به خدا قسم که حتی یک گلوله هم از دولت دریافت نکردم. 
همه این مهمات توسط نیروهای داوطلب جمع آوری شده 
بود و کل آن در شوشی جا گذاشته شد”. طبق اظهار وزیر 
سابق، “سالح ها و مهمات شامل 4 دستگاه تانک ، 9 دستگاه 
خودرو زرهی، 2 دستگاه سکوی پرتاب موشک گراد و 20 
دستگاه خمپاره بوده است که قسمت اعظم آن در دفاع از 

شهر بالاستفاده ماند.”
ـّبوف ، رییس جمهور پیشین آذربایجان: شهادت ایاز مطل
ـِزاویسیمایا  ـّبوف طی مصاحبه ای با روزنامه روسی  ن مطل
گازتا در سال 1992 ، تاکید می ورزد که “یک معبر خروجی 

برای خروج مردم توسط ارمنیان بازگذاشته شده بود”.
“اگر من ادعا کنم که اپوزیسیون آذربایجان در این قضیه 
مقصر است، ممکن است آنها بگویند که من دروغ می گویم. 
معهذا، واقعیت اینست که معبر خروجی بازگذاشته شده بود 
آنها می  روی  برای چه  دیگر  کنند.  ترک  را  مردم شهر  تا 
بایستی آتش بگشایند؟ به ویژه در منطقه ای نزدیک به اقدم 
که در آن زمان نیروهای کافی برای کمک به مردم )آوارگان( 
در آن وجود داشته. یا اینکه می توانسته اند به توافقی با طرف 
دیگر برای خروج غیرنظامیان برسند. این نحوه عمل همیشه 

رایج بوده است.” )ترجمه از انگلیسی(.
ِمیا،  ور  ِیه  ـُو  ن روسی  نشریه  با  دیگری  مصاحبه  در 
می گوید: ” آتش گشودن روی سکنه خوجالی به روشنی 
توسط کسانی ترتیب داده شده بود که قصد غصب قدرت در 

آذربایجان را داشتند”.
http://www.xocali.net/EN/ayaz-mutalibov.html

پانویسها
Nagorno Karabakh Autonomous SSR – 1    – به زبان ارمنی 
قراباغ  ” آرتساخ Artsakh “ ، به اسم تاریخی آن، خوانده می شود.

2 – این نبردها تا ماه مه 1994 ادامه پیدا کرد و نهایتا با برقراری 
آتش بسی شکننده که تا امروز نیز ادامه دارد، خاتمه پذیرفت .

3 –  نمونه ای از این نشریات کتابی است تحت عنوان 
“سقوط خوجالو”، از نسیمان یعقوبلو، چاپ و انتشار در باکو، 
به زبان آذری در سال 1992. کتاب مملو از زهر و تنفر و 
توهین به ملت ارمنی و حاوی فراخوان های بیشمار برای 
نابودکردن ارمنیان به عنوان یک ملت است. از جمله فراخوان 
زیر بارها و بارها درکتاب تکرار شده است: “ارمنیان کافرند. 
ارمنیان ظالم اند. ارمنیان خونخوارند. ارمنی توهین بزرگی 
است بر ساحت خداوند تبارک و تعالی و لکه ننگی است بر 
تمامی بشریت. شما ، وارثان محمد ، هشیار باشید از ارمنیان 

کافر، زیرا اینان خون انسانها را می مکند”.
4 –  برای مشاهده نمونه ای از تصاویرکاذب و بررسی 

وافشای کارشناسانه آنها به این تارنما مراجعه نمایید:
http://www.xocali.net/EN/realazer.html

http://www.xocali.net/EN/h12.html
5 –  به یادداشتهای فتح اهلل یف در باال مراجعه فرمایید.

6 –  به شهادت قاضی یف در باال مراجعه نمایید.
Grad” -7” به معنای تگرگ در روسی است. دستگاه پرتاب 
موشک مورد بحث می تواند در هر 20 ثانیه تعداد 40 موشک 
پرتاب و ظرف  2/5  دقیقه دوباره آماده آتش شود. رجوع شود به:

http://en.wikipedia.org/wiki/BM21-_Grad#Projectiles
۸  –  رجوع شود به یادداشتهای فتح اهلل یف در باال.

9 –  رجوع شود به اظهارات قاضی یف در باال .
از کشته شدگان  آذربایجان  آمار رسمی دولت    –  10
وقوع  از  پس  است.  آمیز  ابهام  العاده  فوق  خوجالی  فاجعه 
فاجعه، سخنگوی مجلس آذربایجان به دروغ اعالم می دارد 
که حمله ارمنیان دفع شده و فقط دو نفر از مدافعان شهر 
کشته شده اند. بعد از مدتی سکوت، وزیر داخله، کریموف به 
آژانس خبری “اینترفاکس” اطالع می دهد که تعداد کشته 
ها 100 نفر، زخمیان 250 نفر و ناپدیدشدگان 300 نفر می 
باشد. این تعداد به تدریج باال می ورد در حدی که در هفته 
اول ماه مارس رسانه های غربی که از منابع خبری آذری و 
ترکی تغذیه می شدند، تعداد قربانیان را  ”هزاران”  نفر ذکر 
می کنند. تا اینکه توماس گولتز، گزارشگر انگلیسی از باکو به 
روزنامه “ساندی تایمز” گزارش می دهد که تعداد قربانیان 
قربانیان جواز  دفن  برای  که  اقدم  روحانی شهر  آمار  طبق 

صادرکرده ، 47۸ می باشد.
ذکر این مطلب هم چندان بی مورد نیست که گولتز تا 
پیش از ورود به آذربایجان در اواخر سال 1991 مدتی طوالنی 
در ترکیه مشغول گزارشگری بوده است. همسر ترک او، هجران 
گولتز، در آذربایجان در معیت او بوده و اخبار وقایع خوجالو را 
به بخش ترکی بی بی سی مخابره می کرده است. همچنین، 
گزارشگران ترک با عالقمندی ویژه ای خدماتشان را به عنوان 
مترجم در رابطه با اخبار خوجالی به ژورنالیست های خارجی 
اوغلو،  بشیر  رهبر  این خوش خدمتی،  در  اند.  کرده  عرضه 
گزارشگر روزنامه ملیت چاپ ترکیه، احمد سل  مجری کانال 
5 تلویزیون فرانسه و نیز رادیوتلویزیون ار. ت. اف. RTF  بلژیک 
جای ویژه ای دارند. روشن است که این عناصر خبری قرائت 
مراجع آذری از وقایع خوجالی را به خورد جهانیان می دادند، 

در حالی که ارمنیان قراباغ چنین امکاناتی نداشتند .
http://budapest.sumgait.info/khojaly/number-of-cas...

در  گور،  ویلسون  پاتریک  کانادایی،  نظامی  مورخ   –  11
هنگام معرفی آخرین کتابش : جنگ و منازعه پسا شوروی 
در قفقاز جنوبی ” در ژوئن 200۸  در اوتاوا، در رابطه با واقعه 
ـِتی که  خوجالی می گوید: ” نظامیان آذری از ترک های مسخ
از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده می کردند، سریعتر فرار 
می کردند”. به گفته او ، عناصر اُ مون مستقر در اقدم طی عقب 
نشینی شان به سمت پادگان اقدم با اشتباه گرفتن غیرنظامیان 
خوجالی به جای نیروهای ارمنی، به روی آوارگان )ترکهای 
ـِتی( آتش گشودند. پاتریک ویلسون گور همچنین اظهار  مسخ
می دارد که نیروهای آذربایجانی در روز پیش از شروع نبرد 

خوجالی ، 32 نفر از اسرای جنگی ارمنی را اعدام کردند.
Patrick Wilson Gore, “Tis Some Poor Fellow’s Skull-Post- 

Soviet Warfare in the SouthernCaucasus” .
http://www.abebooks.co.uk/9780595486793/Tis-poor-f...

12 – چنگیز فواد اوغلی مصطفی یف، گزارشگر مستقل 
خوجالی  فاجعه  صحنه  از   1992 فوریه   2۸ در  که  آذری 
مقامات  ادعاهای  به  راجع  بود،  کرده  تهیه  ویدئوهایی 
آذربایجان درباره روند به وجودآمدن فاجعه تردید داشت، لذا 
خود مستقال شروع به تحقیقات کرد. لکن، اولین گزارش او 
درباره احتمال دست داشتن نیروهای آذربایجانی در فاجعه 
قیمت  به  آژانس خبری مسکو،    “  D-Press  ” به  خوجالی 
جانش تمام شد. وی در همان زمان ، در 15 ژوئن 1992 در 

نزدیکی اقدم در شرایط مشکوکی به قتل رسید.
جالب توجه است که هنگامی که مصطفی یف گزارش 
یافته ها و شک و تردیدهایش را درباره ادعاهای مسئوالن 
ـّـبوف رییس  جبهه خلق از وقایع خوجالی به اطالع ایاز مطل
جمهور وقت رساند، رییس جمهور به وی هشدارداد که از 
ابراز و اعالم نظراتش خودداری کند، زیرا وی نگران بود که 

عناصر جبهه خلق قصد جان وی را خواهند کرد.
http://cpj.org/killed/1992/chingiz-fuad-ogly-musta...

13 –  مورخ کانادایی در همان منبع باال :
”There is no evidence that the Armenians of Nagorno Karabagh 
committed  “genocide against Meskhetian Turks of Khojaly,”

“سند و مدرکی دال براینکه ارمنیان ترک های مسخـتی 
خوجالی را کشته باشند وجود ندارد”.

14 –  اطالعات مربوط به این موضوع از تارنمای زیر به 
دست آمده است :

http://budapest.sumgait.info/khojaly/366.htm
15 –  در بهار- تابستان سال 1991 ، نیروهای زرهی 
روستاهای   23 آذری  ّمون  ا  نیروهای  همراهی  با  شوروی 
ارمنی نشین در منطقه شاهومیان )شمال قراباغ( را محاصره 
و با حمالت گازانبری ساکنان آنها را که تعدادشان بالغ بر 
17000  نفر می شد بیرون راندند . دراین عملیات تعداد 

زیادی نیز کشته و زخمی شدند.
http://en.wikipedia.org/wiki/Shahumian

نسل  کشی ارامنه؛
انگیزه  های وقوع و دالیل انكار
 ترک  های جوان چگونه حكم به
پاکسازی قومی ارمنیان دادند؟

ورنر رور*/ ترجمه: واهیک کشیش  زاده
)بخش چها رم(

پس از ژوئیه سال 190۸ جمعیت دو بار قدرت را به مخالفان 
محافظه کار خود سپرد. حامیان کهنه کار سلطان و اسالم  گرایان 
پشت کودتای نظامی ماه آوریل سال 1909 سنگر گرفته بودند. در 
روز 15 آوریل دولت منحل شد و تمام دفا تر جمعیت اتحاد و ترقی 
غارت شدند و اعضای آن دست به فرار زده و یا افرادی چون طلعت 
پاشا به دوستان ارمنی خود پناه بردند. این کودتا موجب بروز پیگرد 
افسارگسیخته ارمنیان شد. برای توده  های تحریک  شده ارمنیان 
سوداگران انقالب ژوئیه 190۸ بودند. این دسته خأل قدرت در ماه 
آوریل 1909 را فرصت خوبی برای آغاز این پیگرد ها دانستند تا برنامه 
قدیمی اسالم  گرایان ارتجاعی را برای کشتار ارمنیان به مرحله اجرا 
گذارند. در شهر اورفا فوراً 22 معلم و کشیش ارمنی به قتل رسیدند. 
فاجعه کیلیکیه شاید پیام  آور حوادث سال 1915 بوده باشد که در 
آن بیست  تا سی هزار ارمنی به طرز وحشیانه  ای به قتل رسیدند. 
این خشونت لگام گسیخته را نه مردم عادی، بلکه دسته  های نظامی 
اعزامی برای سرکوب مقاومت ضد جمعیت اتحاد مرتکب شدند.

جمعیت )اتحاد و ترقی( که به قدرت بازگشته بود می  دانست 
که تصادفی جلوه دادن خشونت  های اعمال  شده علیه ارمنیان و 
شانه خالی کردن از پذیرفتن مسئولیت به از دست دادن اعتبار 
از این  رو نیز وزیر اعظم ریاست  انجامید.  بین  المللی خواهد 
افتخاری کمیته امداد قربانیان این کشتار ها را به عهده گرفت. 
برای نخستین بار در امپراتوری عثمانی در میان ژوئن 1909 و 
دسامبر 1910 عامالن اسالم  گرای این کشتار ها به جرم شرکت 
در کشتار ارمنیان محاکمه شده و 124 تن از آن  ها به اعدام 

محکوم  شده و حکم به مرحله اجرا درآمد.
 اما این تنها ظاهر قضیه بود. در روز 23 اوت 1909 جمعیت 
اتحاد و ترقی تمامی سازمان  های سیاسی  ای را که در نامشان 
نشانه  ای از وابستگی ملی و یا قومی وجود داشت ممنوع اعالم 
کرد. در قانون مصوب 27 سپتامبر 1909 تشکیل واحدهای 
پیگرد شرارت و جدایی طلبی علیه چریک  های مسلح خلق  های 

مسیحی بالکان در نظر گرفته  شده بود.
در تابستان 1912 حکومت جمعیت اتحاد و ترقی برای بار دوم ساقط 
شد. اما آن  ها موفق شدند از نارضایتی و انزجار مردم از شکست  های فاجعه 
 بار و مفتضح جنگ اول بالکان برای بازگشت دوباره به قدرت استفاده 
کنند. جمعیت در روز 13 ژانویه با دست زدن به یک کودتای خونین 
نظامی دولت را به دست گرفت. اسماعیل انور رهبر جمعیت به 
دست خود به ضرب گلوله وزیر جنگ را به قتل رساند و جانشین 
او شد. محمد طلعت وزیر کشور و احمد جمال وزیر نیروی دریایی 
شد. آن  ها یک مثلث قدرت ترک  های جوان را تشکیل دادند تا 
علیه دشمنان داخلی دست به عمل زنند. آن  ها در سال 1914 
یک حکومت استبدادی را که مظهر مشت آهنین بود برپا کردند.
ترک  های جوان در پی تحکیم بورژوازی ترک و تثبیت 
برتری اقتصادی آن  ها بودند، اما در ظاهر نمی  بایست مداخله  
ای در حکومت این دسته از نظامیان داشته باشند. قانون سال 
1913 حمایت از صنایع می  بایست انگیزاننده کارآفرینان باشد 
و راه را بر اصالح قوانین ارضی باز کند، تا بتوان اراضی دولتی و 
اوقاف را سهل  تر به مالکیت سرمایه  داری کشاورزی تبدیل کرد. 
قانون آموزش در مدارس وضع شد. در میان سال  های 1913 
های  در سال   بود.  پابرجا  نظامی  بی  وقفه حکومت   و 191۸ 
13- 1912 موج دستگیری نیروهای دمکرات و سوسیالیست 
اعالم شد. احزاب ممنوع  فعالیت  باال گرفت. در سال 1913 

بورژوازی بوروکراتیک پایه اجتماعی جنبش ترک  های جوان 
از میان نظامیان، کارمندان دولتی، پزشکان و  بود، که عمدتاً 
مهندسان بر می  خاستند. اتحاد و ترقی عماًل حزب کارمندان 
دون  پایه و متوسط دولتی بود. جمعیت از انجام اصالحات ارضی 
و اصالح ریشه  ای امور مالیاتی ابا داشت. ترک  های جوان به  جای 
ضربه زدن به قدرت اجتماعی مالکان با آنان متحد شدند. سلطه 
مالکان به  ویژه در والیات شرقی دست  نخورده باقی ماند، کارمندان 
دولتی قانون اساسی را نادیده می  گرفتند و مالکان خشونت  طلب 
دستشان باز بود، و بدین گونه خودکامگی در جمع  آوری مالیات 
ادامه یافته و به اهرمی برای ایجاد جو ترور و وحشت تبدیل می  شد.
امیدی که اقوام غیر ترک به ترک  های جوان بسته بودند تا 
شاید از این طریق به حقوق ملی خود دست  یافته و حقوق یکسان 
شهروندی برای همه ایجاد گردد و به اتحاد دست یابند به یاس تبدیل 
شد. جمعیت، گونه  ای عثمانی  گری را به دکترین حکومتی خود تبدیل 
کرد که مبنای آن بر انکار وجود اقوام غیراستوار بود. آن  ها با اشاره به 
ترکیب دولت خود که در آن آلبانیایی، ارمنی و یهودی به اسالم گرویده 
حضور داشتند، هرگونه حق ملی را رد می  کردند: آن  ها فقط ملت 
واحد عثمانی را به رسمیت می  شناختند، که در آن هرگونه تفاوت 
قومی و مذهبی از میان  رفته است. اما در عمل فرمول ملت واحد در 
راستای انکار تکثر قومي و ملت زدایی از اقوام تحت ستم سیر می  کرد.

پس  از آنکه در سال 1913 آخرین ملت غیر ترک بالکان 
از محدوده امپراتوری عثمانی خارج شد، عثمانی  گری به سود 
زبان  تنها  مثابه  به   ترکی  درآمد؛  ترک  افراطی  ناسیونالیسم 
رسمی اعالم شد، مدارس اقوام غیر ترک تحت  فشار گذاشته 
شدند و ترک شدن به  صورت یک فضیلت ملی تبدیل شد. در 
دانشگاه  ها کرسی  های ترک  شناسی برپا شدند. تبلیغات پان 
 ترکی به اوج خود در سال  های پیش از جنگ جهانی اول رسید 
و به تب ملی گرایی در میان توده  ها دامن زد. پس از جمع شدن 
بساط عثمانی از اروپا در دشت  های پهناور آسیا به دنبال ریشه 

 های ترکی گری گشتند، آن را یافته و به ستایشش پرداختند.

در خوجالی...)ادامه از صفحه 2(




