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  پيش گفتار

  

توان آن را از اند. متعاقباً نمیسختهای تاريخی بسيار جانواقعيت -١
شده و بر زبان رانده شود  ميان برداشت. حقيقت تاريخی هرگاه شناخته

ود وابسته به آنکه چه کسی آن را شناخته و يا انکار کرده به حيات خنا
رو نيز همان نيستند و ازايندهد. حقيقت و اعتبار آن آشکارا اينادامه می

 ١٩٣۴مانند شناخت و باور تمايزپذيرند. چنانکه برتولت برشت در سال 

های آلمانی نوشت، اگر فرادستان به هر وسيلهٔ در دسترس، عليه فاشيست
ان و نيز فشار ها، با توان ماليشزور رسانه با ابزار تروريستی و نيز به

ديپلماتيک عليه شناخت حقيقت و اشاعهٔ آن مبارزه کنند و آن را به ياری 
دارند  ها فرودست نگاهها و بالهت خلقها، عادتداوریها، پيشسنت

  آور است.رسيدن به آن بسيار دشواری

  

ها و جواری و برابر حقوق ميان دولتمناسبات مبتنی بر حسن هم -٢
وان تا زمانی که حقيقت تاريخی دربارهٔ تاريخ مناسبات تها را نمیخلق
ها تحريف و يا انکار شود برقرار کرد. اين حقايق هراندازه مابين آنفی

عام يهوديان اروپايی به ها و يا قتلعام ارمنيان به دست ترکهم مانند قتل
دهٔ پرها تنها بر پائه حقيقت بیها دردناک باشد، آشتی ميان خلقدست نازی

پذير است. دروغ و حقيقت نصفه و نيمه که در تاريخ مشترک امکان
خدمت نيازهای سلطٔه قدرت فرادست قرار داشته باشد، پل توانمندی 

 نيست که راهی به آينده ببرد.
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 عامسازمان ملل متحد دربارٔه مجازات قتل ١٩۴٨ميثاق  -１１１１

  

  

الملل از سال نلهستانی حقوق بي -شناس يهودی رافائل ِلمکين، کار
عام ارمنيان در خالل جنگ جهانی اول پرداخته به موضوع قتل ١٩٢١

المللی را عليه جنايت در تدوين يک ميثاق بين ١٩٣۴بود. او در سال 
های ملی (قومی)، مذهبی و نژادی به اتحاديه ملل پيشنهاد قبال گروه

در جنگ  طور مستقيم کشتار ارمنيان کرد و استناد او در اين امر به
نويس طرح قانونی توسط جهانی اول بود. او در ارتباط با تدوين پيش

 ١٩۴٣ها در سال های نازیدولت در تبعيد لهستان برای پيگرد جنايت

» کشینسل«آن را به  ١٩۴۴را بکار برد و در سال » عامقتل«واژهٔ 

يک طرح قانونی برای سازمان  ١٩۴٧ترجمه کرد. لمکين در سال 
عام تدوين نمود. مجمع منظور پيگرد و مجازات قتل به ملل متحد

اتفاق آراء به ١٩۴٨دسامبر  ٩عمومی سازمان ملل متحد در روز 
عنوان ميثاق پيشگيری و مجازات  طرحی را که او تدارک ديده بود به

ژانويه  ١٢عام به تصويب رساند و پس از تائيد در روز جنايت قتل
افی مشمول مرور زمان قرار گرفتن تنفيذ شد. اين ميثاق ن ١٩۵١

 عام است.قتل

  

بسياری از سياستمداران و حقوقدانان کشورهای عضو ناتو، از جمله 
دهند و در افراط به خرج می» عامقتل«ديوان الهه، در کاربرد واژهٔ 

صورت سازگاری آن با منافع خود چه در بالکان و چه در آفريقا از 
رو اشاره دهند. ازاينستفاده قرار میآن چون يک ابزار سياسی موردا
 به مفاد اين ميثاق ضروری است:

  

عام، در های امضاکننده اين قرارداد تأکيد دارند که قتلطرف: ١ماده 
آيد الملل يک جنايت به شمار میخالل جنگ و يا صلح بنا به حقوق بين

  پيشگيری و پيگرد آن هستند. المللی مکلف بهو مجامع بين

 عام در اين ميثاق دربرگيرندهٔ يکی از اعمالی است که بهقتل :٢ماده 
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های ملی، قومی، عمد در راستای نابودی صرف و يا تقريبی گروه
 گيرد.نژادی و يا مذهبی انجام می

  

  برای کشتن اعضای اين گروه خاص؛ -ا

  رساندن آسيب جسمی و روحی به اعضای اين گروه؛ -ب 

ی برای اين گروه پديد آورده شود که عمد شرايط زيستی معين به -ج
  هدف از آن نابودی جسمی اين گروه در کل و يا بخشی از آن باشد؛

اقداماتی در راستای جلوگيری از زاد و ولد درون اين گروه وضع  -د
  زور کودکان از اين گروه به گروهی ديگر؛ جابجايی به -شود؛ه

عام؛ ب) توطئه ف) قتلاين دسته از اعمال قابل پيگرد است: ال -٣مادهٔ 
عام؛ ج) برانگيختن و تحريک مستقيم و در راستای ارتکاب به قتل

عام بودن؛ ه) تبانی در عام؛ د) درصدد انجام قتلغيرمستقيم قتل
  عام؛قتل

عام و يا اعمالی که در مادهٔ سوم قيد افرادی که مرتکب قتل: ۴ماده 
ه اين افراد نظر از اينکشوند، صرفشوند مجازات میشده می

  نمايندگان قانونی دولتی و رسمی و يا شخصی باشند.

شوند که بنا به قوانين اساسی خود طرفين قرارداد مکلف می: ۵ماده 
تدارکات قانونگذاری درخوری را برای اجرای مواد اين ميثاق فراهم 

ويژه مجازات موثری را در قبال افرادی در نظر بگيرند که  ديده و به
عام و يا يکی از اعمال موارد دربرگيرندٔه مادهٔ ب به قتلمقصر ارتکا

 اند.سوم شده

  

به اين ميثاق پيوسته است، از  ١٩۵٠ژوئيه  ٣١ترکيه که در روز 
سو به مسئلٔه سرنوشت ارمنيان چون يک مسئلهٔ به اين ١٩٢٢سال 

نگاران بايد به آن بپردازند. نگرد و نه موضوعی که تاريخنظام می
دانند و انکار آن را در حد يک دکترين عام نمیکشتار را قتل ها اينآن

نظام ارتقاء داده و مجازاتی را در قبال آن به تصويب رسانده است. 
فشار ترکيه از به رسميت  ها تحتحتی تا حال بسياری از کشور
عام مثابه قتل به ١٩١۵ - ١٩١٧های شناختن کشتار ارمنيان در سال

 زنند.سازمان ملل متحد سر باز می موضوع ميثاق مصوبه
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 تبيين هدف -２

  

ها، جريان و پيامدهای کشتارهای گروهی را پژوهشگران شرطپيش
های ترکيه، در المللی با وجود موانع موجود بر سر دسترسی به بايگانیبين

اند. به زبان کاوی قرار دادهانتشارات متعددی مستند ساخته و مورد پی
گستردهٔ علمی گوناگونی منتشر شده است. برخاسته  هایآلمانی نيز پژوهش

از تضادی که ميان سطح شناخت و مصلحت حکومت ترکيه وجود دارد 
و  کشی مورد تجزيهدر اين متن کوشيده شده است تا علل انکار اين نسل

 های ذيل داده شود:هايی به پرسشتحليل قرارگرفته و پاسخ

  

ها هزار ن کشتارهای گروهی که صدتوان با وجود علنيت ايچگونه می -١
اند، و يا با نفر در آن شرکت داشتند و يا شاهد چشمی و گوشی آن بوده

ها و پرستاران خارجی و ها، نظاميان، ميسيونرهای ديپلماتوجود شهادت
با وجود اسناد و مدارک دادگاهی و با شناخت احکام صادر شده در 

های ويژهٔ از سوی دادگاه ١٩١٩ محاکمات اعضای اتحاد (و ترقی) در سال
عام را به رسميت شناخته و عامالن آن را محکوم ترکيه، که وقوع قتل

ساخته است، چگونه ممکن است که دولت ترکيه و دادگستری آن وقوع 
کشی را انکار نمايد؟ و تاريخدانان آن؟ بدين خاطر نيز بايد جرئت اين نسل

تر از ه حقيقت تاريخی را فراو شهامت آن دسته از تاريخدانان ترک ک
دهند ارج نهاد. اگرچه آنان تنها در خارج از مصلحت حکومتی قرار می

  ترکيه بدون به خطر انداختن جان و زندگی خود قادر به اين کار هستند.

مند و نه ناساز با زماناما چرا اين اجتناب سرسختانهٔ دولت ترکيه نه نا -٢
ز مانند ديروز دفاع از حقانيت خود به گرايی است، بلکه امروز نيعقل

 شمار خواهد آمد.
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 »دشمن داخلی«تا » ملت مطيع«از  -٣

  

درصد  ۴٠های آغازين سدهٔ نوزدهم مسيحيان چيزی در حدود در سال
دادند. بخش اعظم بار مالياتی جمعيت امپراتوری عثمانی را تشکيل می

ی برای استحالهٔ ها بود. بدين علت نيز فشارامپراتوری بر دوش آن
ها) و مسيحيان ها و بوسنيايیجز آلبانی آمد (بهمذهبی بر آنان وارد نمی

» اهل ذمه«ها را آمدند، آنحساب نمی حتی شهروند درجٔه دوم هم به

ها در برابر محاکم خواندند که تحت کفالت قرار داشتند و شهادت آنمی
نظام از حمل اسلحه  اعتبار بود. با معاف بودن از خدمتعثمانی بی
ای را هم بايست جزيهشدند و برای معافی از خدمت میهم منع می

بپردازند. اقوام گوناگون، مانند ارمنيان پيوسته در معرض قتل و 
 غارت قرار داشتند.

  

در حيطٔه سلطٔه امپراتوری عثمانی نسبت به مذهب اقوام مسيحی با 
و يا اقليت مذهبی از » تمل«ها تحت عنوان شد و آنمدارا رفتار می

حق خودگردانی جماعات خود برخوردار بودند. اين رويه برای 
سلطان اين مزيت را داشت که با گردآوری ماليات کاری نداشته باشد. 

 شد، اما بهدور از انظار عموم تحمل می انجام مناسک مذهبی به

بود  های بسياری روبروهای گوناگون با محدوديتواسطهٔ دستورالعمل
و تبشير نيز منع شده بود: حکم مرگ در انتظار مرتدان از اسالم 

  است.

  

ارمنيان در سدهٔ نوزدهم پس از يونانيان بزرگترين اقليت مسيحی 
آمدند. عمده مناطق مسکونی آنان در امپراتوری عثمانی به شمار می

شرق آناتولی (واليت ارزروم، قارص، وان و دياربکر) و ديگر در 
شهرهای (واليت آدانا و ماراش) بود، و نيز در کالنکيليکيه 

کنستانتينوپل، اسميرنا و اسکندريه. حدود و ثغور اين واليات چنان 
يک از آنان اکثريت نداشته باشند،  شده بود که ارمنيان در هيچ تنظيم

ها هم مثل همٔه و درست کمتر از نصف جمعيت آن را تشکيل دهند. آن
 -آمدند، يعنی يک اقليت ملی ملت بشمار میهای مذهبی يک اقليت
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  شان.مذهبی با خودگردانی گسترده تحت ادارهٔ رهبری دينی

  

با وجود آنکه شماری از ارمنيان در سدهٔ نوزدهم به ديگر مذاهب 
يافتند، اما هنوز عموماً به کليسای ارمنی حواری مسيحی گرايش می

تر از جهان و حتی کهنترين کليسای داشتند. اين کليسا قديمیتعلق 
کليسای کاتوليک روم است. اسقف اعظم کنستانتينوپل اگر عاليترين 

شان نبود، اما دولت روابطش را با اين ملت در پيوند با مقام کليسايی
الی  ١٩١٣های کرد. اسقف اعظم در سالاين پدر مقدس تنظيم می

يليون شمار کل ارمنيان ساکن در امپراتوری عثمانی را دو م ١٩١۴
زد، اما سفارت آلمان شمار آنان را دو ميليون و نيم اعالم تخمين می

ها در آناتولی زندگی ميليون و هفتصد هزار نفر از آن کرده بود. يک
حساب ها ده درصد جمعيت ساکن در اين منطقه بهکردند. آنمی
  آمدند.می

  

حدود ارمنيان از نظر اجتماعی به دو گروه عمده تعلق داشتند: در 
های مرفه بسياری خانواده پنجمشان به جماعت شهرنشين، از جملهيک

ها. بورژوازی مالی، تجاری و از ميان تجار، بانکداران و مالياتچی
ها تقريباً صاحب چهل گرفتند. آننيز روشنفکران به اين بخش تعلق می

درصد ارمنيان اغلب  ٨٠درصد دارايی ارمنيان بودند. در حدود 
نشينی بودند که در واليات شرقی آناتولی دست و اجارهتهیدهقانان 

 اسکان داشتند.

  

در اواخر سدهٔ نوزدهم تجار ارمنی، يونانی و يهودی تجارت در 
امپراتوری عثمانی را در انحصار خود داشتند. ارمنيان هشتاد درصد 

درصد واردات و بخش بااليی از صادرات  ۶٠تجارت داخلی آناتولی، 
فروشی، درصد خرده ٢۵داشتند. در استانبول اما تنها را در دست 

درصد ترابری در دست مسلمانان  ٣فروشی و درصد عمده ١۵
عثمانی بود. اين فعاليت اقتصادی ارمنيان در چشم تجار و 

صورت يک رقابت تهديدآميزی کاران رشد يابندهٔ ترک بهصنعت
های سال های جوان درشد. بدين خاطر نيز سياست ترکاحساس می
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در راستای بالندگی بورژوازی ترک و سلب مالکيت  ١٩١۴پيش از 
ً کل مناطق از تجار ارمنی سير می کرد. با از دست دادن تقريبا

های بالکان در مستعمرهٔ عثمانی در بخش اروپايی قاره در پيامد جنگ
ها هزار نفر از آوارگان مسلمان ماالمال از حس کين صد ١٩١٢سال 

ت به مسيحيان روانٔه آسيای صغير شدند. دولت تصميم و نفرت نسب
گرفت تا برای مهاجران قفقازی و همسايگان کردشان، اراضی دهقانی 

کند و اسکان آنان در اين ناحيه را » ترکی«ارمنيان را مصادره و 
طور رسمی با داليل امنيتی  در حکم اقدامی قومی و اجتماعی به

 توضيح دهد.

  

  

 م: تنظيماتاصالحات سده نوزده

  

افول امپراتوری عثمانی در حکم يک قدرت بزرگ با شکست در وين 
ها، اعيان)، داران حاکم (آقاآغاز شد، بزرگ زمين ١۶٨٣در سال 

های وقفی)، کاست نظامی و روحانيون صاحب زمين (زمين
دولتمردان ممتاز در برابر هرگونه نشانهٔ اصالح و رفرم اجتماعی به 

در غرب عليه  ١٨و  ١٧های های پياپی سدهجنگ مقاومت برخاستند.
اتريش و در شمال عليه قدرت نوظهور روسيه زوال جايگاه اين قدرت 
بزرگ را در پی داشت. در سدهٔ هجدهم فقط روسيه و امپراتوری 

، ١٧٣۵-١٧٣٩، ١٧١١تا  ١٧١٠عثمانی چهار بار عليه هم جنگيدند (
ه همين منوال سدهٔ نوزدهم هم ب). ١٧٨٧-١٧٩٢، ١٧۶٨-١٧٧۴

گذشت، روسيه خود را وارث امپراتوری بيزانس و کليسای ارتدکس 
طور رسمی دعوی حراست از  به ١٧٧۴دانست و از سال يونانی می

مسيحيان ارتدکس و حق دخالت رسمی را برای خود اعالم کرد. اما 
پيش از آن در پی سلطه بر سواحل شمالی دريای سياه و به کرسی 

های خود از آبراه بسفر و داردانل بود. روسيه د کشتیوآمنشاندن رفت
های متعددی و امپراتوری عثمانی در سده نوزدهم نيز درگير جنگ

؛ ١٨۵٩-١٨۶۵؛ ١٨٢٨-١٨٢٩؛ ١٨٠۶-١٨١٧عليه همديگر شدند (
، اگرچه در جنگ کريمه فرانسه و بريتانيای کبير در )١٨٧٧-١٨٧٨
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  مانی) وارد جنگ شدند.کنار حمايت از بارگاه عالی (امپراتوری عث

  

های خود عليه روسيه و اتريش تا سال امپراتوری عثمانی در جنگ
مناطق وسيعی از اراضی اروپايی تحت سلطهٔ خود را از دست  ١٨٧٨

ومرج زوال عثمانی در چيره شدن بر هرج داد. ناتوانی حکومت رو به
ملوکی و های مها و بيکچارخواران زمين)، ينیاعيان(رانتفئودالی 

انجام اصالحات اداری، اقتصادی و نظامی برای برپايی يک سلطنت 
مطلقه که بتواند قدرت عمل را در دست داشته باشد خود را در ضعف 

اصالحات نظامی مرکز ثقل اصالحات  ساخت.گر مینظامی جلوه
های مالک متعدد سدهٔ نوزدهم بود که همگی بر اثر مقاومت فئودال

اجه شد که امالک خود را موروثی و مستقل از اعيان با شکست مو
ها بود که کردند. در پی بسياری از اين جنگقدرت مرکزی قلمداد می

از آنکه سلطان  های مالک اعيان آشکار شد. پسناکارآمدی اين فئودال
موفق به  ١٨٢۶شمار در سال های خونين بیعثمانی پس از درگيری

ا شد، بارگاه عالی تا ساليان هچارسرکوبی ارتش رسمی يعنی ينی
متمادی خود را از ارتشی قدرتمند محروم ساخت. نه قشون مدرنی 

های کوچک تشکيل شدند و نه مشاوران نظامی پروسی که در دسته
نتوانستند تا زمانی که پايگاه اجتماعی قدرت حکومت عثمانی 

  ماند از عهدهٔ نجات آن برآيند.نخورده باقی میدست

  

شاهان عثمانی در سدهٔ نوزدهم فاقد    یهای اصالح گرانهتمام تالش
پائه طبقاتی استواری بود. بورژوازی ترک در حالتی جنينی قرار 
داشت، منحصر به کار تجارت و دارای خاستگاهی فئودالی بود. اما 

ها، ارمنيان، يهوديان، در ميان اسالوهای برخالف آن در ميان آشوری
تر های بالندهٔ بورژوازی آشکار بود. با فراجنوبی و يونانيان جوانه

تدريج سازی و بهرفتن عرصهٔ فعاليت تجاری و امور مالی، کشتی
اين بخش از طبقهٔ در حال «صنعت در مرکز توجه آنان قرار گرفت. 

زايش بورژوازی در امپراتوری عثمانی تبلور يک نيروی گريز از 
طلبی فئودالی و جدايیالطوايفی تر از ملوکمرکزی بود که خطرناک

های بورژوايی از زير آمد زيرا در راستای رهايی ملتبه نظر می
ای طبيعی گونهکرد و جز اين بهسلطٔه بيگانگان عثمانی سير می
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(ارنست ورنر، » دانست.دشمنان خارجی پادشاه را متحد خود می
ها از آغاز تاکنون؛ برلين دمکراتيک، والتر مارکف، تاريخ ترک

 )١٨٣، ص١٩٧٨

  

ها در برابر ادعای ها و تنگهانگليس، فرانسه و اتريش در مسئلهٔ آبراه
های بسفر و داردانل کردند. آبراهها از بارگاه عالی پشتيبانی میتزار

المللی پيدا کردند جايگاهی بين ١٨۴١در ميثاق مصوبٔه لندن در سال 
ا محدود هکه اگرچه حق حاکميت بارگاه عثمانی را بر اين تنگه

همان  نمود. درهای روسی ممانعت میکرد، اما باز از عبور کشتیمی
حال انگليس و فرانسه خواستار انجام اصالحات دولتی در عثمانی 

  شدند.برای تسهيل کشاندن آن به زير سلطٔه بازار جهانی می

  

هياتی که سلطان محمود مأمور انجام اصالحات کرده بود در روز 
به همهٔ بندگان سلطان «برنامهٔ خود را منتشر کرد:  ١٨٣٩سوم نوامبر 

طور  بدون در نظر داشت تعلق مذهبی، قومی و يا جايگاه اجتماعی به
و  ناپذيری ماليکسان احترام به وجاهت و کرامت آحاد افراد، خدشه

منال و ميراث و وجاهت قانونی را وعده داد. لغو هرگونه بهره مالکانه 
ارض و دريافت وجوه پرداختی، علنيت دادگستری و قانونی کردن عو

» و تنظيم عادالنٔه وضعيت مشموالن خدمت نظام و کاهش مدت آن.

 )١٩۶(ورنر؛ مارکف؛ ترکيه، ص 

  

» تنظيمات خيريه«شده در اين برنامه تحت عنوان  مقررات اعالم

اعالم شد و بدين خاطر نيز اصالحات نام تنظيمات به خود گرفت. 
جای آنکه به پيدايش   پيشرفتهٔ اروپايی به بازار عثمانی بهرخنهٔ سرمائه 

بورژوازی ترک ياری رساند مانع آن شد. سرمايه خارجی مايل به 
همکاری با قشر بورژوايی کمپرادور يونانی، يهودی و ارمنی و 

هايی را که سوم زمينبند يکآشوری بود. اصالحات ارضی نيم
دانستند موروثی می های ترک آن را ملک خصوصیفئودال
نخورده باقی گذاشت. دوم اينکه حکومت در برابر فشار مالکين دست
نشينی کرد و در نتيجه دهقانان ترک های ديوانی و وقفی عقبزمين
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هايی که به در درازمدت در وابستگی فئودالی باقی ماندند. زمين
صورت اجارهٔ جنسی به دهقانان سپرده  حکومت مرکزی بازگشت به

اب ای برای افزايش حدنصبايست انگيزهد. رانت مقطوع نيز میش
بارآوری اجناس مقبول بازار در دهقانان ايجاد کند. اما در شهرهای 
گسترهٔ آناتولی بازاری برای فروش اين اجناس وجود نداشت. از 

که َمالک اعيان و وقفی قدرت سياسی و حقوقی خود را در  آنجايی
دند تغييری در شرايط اختناق دهقانان داده ها کماکان حفظ کرروستا
  نشد.

  

 بازگشت به استبداد عريان

  

به مرحلهٔ اجرا گذاشته » تنظيمات«اصالحاتی که سلطان تحت عنوان 
به پايان رسيد. سلطان  ١٨٧١بود با مرگ وزير اعظم او علی در سال 

 تمام کارمندان طرفدار اصالحات را از خدمت رانده و آنان را به تبعيد

های و خيزش ١٨٧۵فرستاد. با توجه به ورشکستگی دولت در سال 
متعدد در بوسنی، بلغارستان و هرزگوين، جنبش اپوزيسيون 

های جوان تحت رهبری مدحت توانست به يک نيروی سياسی عثمانی
 ١٨٧۶ای ماه مه نيرومندی تبديل شود و در نتيجٔه تظاهرات توده

قانون اساسی  ١٨٧۶دسامبر  ٢٣تشکيل دولت دهد. اين دولت در روز 
بورژوايی را به تصويب رساند که در ميان کشورهای شرقی امری 

نخستين مجلس گشايش  ١٨٧٧ماه مارس  ١٩سابقه بود. در روز بی
  يافت.

  

، سلطان ١٨٧۶اما اين قانون اساسی اختيارات سلطان را که از سال 
ساخت. دست ای محدود ای بسيار حاشيهگونهحميد دوم نام داشت به

سلطان در تشکيل دولت، مجلس سنا و انتخاب مجلس و انحالل آن 
آزاد گذاشته شد. سلطان حميد دوم از اين اختيارات برای رهايی يافتن 

های جوانی که حول مدحت گردآمده بودند و از شر وجود ترک
بازگشت به استبداد نامحدود استفاده کرد. اگرچه دوسوم نمايندگان 

شده بود اما نی از ميان غيرمسلمانان تشکيلپارلمان عثما
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شناخت. پارلمان از سرسپردگيشان در برابر سلطان حدومرزی نمی
کرد و از طلبانٔه سلطان عليه روسيه حمايت کامل میهای جنگاقدام

آوری قشون انتقاد کرده و در نقش مشاور ها و اهمال در جنگکوتاهی
ان مجلس را منحل کرد و سه شد. چنين بود که سلطپادشاه ظاهر می

آنکه ملغی دهه تمام از تشکيل مجلس خودداری نمود. قانون اساسی بی
شود پشت پرده ناپديد شد؛ مدحت عزل و تبعيد شد. حکومت ظالمانٔه 

دارانی برخوردار بود که سلطان از پشتيبانی آن دسته از بزرگ زمين
ها و زاصالحات دوران تنظيمات در راستای مبارزه با امتيا

شده بود. از  الطوايفی آنان به مرحلٔه اجرا گذاشتهومرج ملوکهرج
که اين اصالحات دارای پايگاه طبقاتی مشخصی نبود که از  آنجايی

راحتی و بدون هيچ مقاومتی  قانون اساسی دفاع کند، اين قانون به
 ملغی شد.

  

-٧٨های المللی و جنگ ميان ترکيه و روسيه در سالوضعيت بين

شرايط مساعدی را برای سلطان فراهم ساخت تا بتواند به روند  ١٨٧٧
روس  -اصالحات پايان دهد. شکست بارگاه عالی در جنگ ترکيه 

جزيره بالکان شد، ای در شبهموجب از دست دادن اراضی گسترده
شده در  تمام مقررات تصويب ١٨٧٨اگرچه کنفرانس برلين در سال 

ترين پيامد اين جنگ ره محدود کرد، اما عمدهپيمان سن استفانو را دوبا
زوال قدرت سلطان و تبديل ترکيه به يک کشور نيمه مستعمره بود. 

تر اروپا پس از های بربار گران وابستگی اقتصادی به منافع قدرت
موجب آن شد که ترکيه  ١٨٨١و  ١٨٧۵های های سالورشکستگی

ً تحت کنترل يک سيستم اداری بين للی ديون مالی قرار الممستقيما
های عمدهٔ اروپايی ادارهٔ اين سيستم اداری ديون عمومی گيرد. بانک

عثمانی را به عهده گرفتند. پوند ترکيه سی درصد از ارزش خود را 
از دست داد. ادارهٔ ديون عمومی عثمانی برای تأمين بازپرداخت نرخ 

ها و ماليات اختيار گردآوری مستقيم بهرهٔ مالکانه ١٨٨١بهره در سال 
 را کسب کرد.

  

رسانی، هايی از صنايع چون برق، آبسرمايهٔ خارجی تنها در رشته«
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طور حتم از بازار خوبی  کرد که بهگذاری میگاز و تراموا سرمايه
ترين محصول صادرات را نيز در حيطٔه برخوردار بودند و عمده

انحصاری » رژی تنباکو«اختيار خود درآورد. فرانسه با تأمين مالی 
آن را کامالً تصاحب نموده و سلطه بر  ١٨٨٣دولت عثمانی در سال 

هزار دهقانی را که کارشان کاشت تنباکو بود به دست گرفت و  ٢٠٠
کرد. خطوط بدين ترتيب قيمت خريد را نيز به آنان ديکته می

رانی خارجی کار کنترل کشتيرانی را نيز به عهده گرفتند. کشتی
 -هن تا آن زمان در دست کنسرسيومی انگليسی آساخت خطوط راه

فرانسوی قرار داشت و به پراکندگی خطوط ارتباطی انجاميده بود. 
پنداشت با سپردن بنای خط آهن آناتولی به سلطان عبدالحميد دوم می

به کنسرسيوم تحت هدايت بانک آلمان (دويچه  ١٨٨٨آنکارا در سال 
ای است؛ پروژهٔ عظيم سياسیای زده بانک) دست به يک عمل نبوغانه

ً تحت عنوان  ١٩٠٣که باالخره در سال  » خط آهن بغداد«نهايتا

صورت خط  صورت شاهراه استراتژيک رايش و همزمان بهبه
(ورنر/ » فارس توسعه يافت سوی خليجپيشروی امپرياليسم آلمان به

 )٢١٢ها؛ ص مارکف؛ ترک

  

به يک کشور نيمه مستعمره همان حالی که اين کشور از نظر مالی  در
شده بود، حمايت مالی خارجيان از سلطان به تقويت او در خفه  تبديل

های اصالحات مترقی پيشينيان انجاميد. اما مارکف کردن نطفه
حيوان «تاريخدان آلمانی مخالف آن است که سلطان را چون يک 

قراض ناميد زيرا او نمايندهٔ يک طبقٔه در حال ان» سفاک و بيمارگون
ای برای اجتناب از ترک صحنٔه تاريخ دست بود و به هر وسيله

دارانی بودند که دوسوم امالک را در مالکيت ها زمينيازيد. اينمی
خود داشتند، روحانيونی که به سهم خود دارای امالک وسيعی بودند، 

هيچ رقيبی روسای طوايف، مقامات عالی لشکری و کشوری که بی
های وسيع ميانی داخل کشور در دست داشتند. اليهزمام امور را در 

خواران و دهقانان مستأجر پايه، نزولمشتمل بر کارمندان دون
 بودند.» نخبگان«خوار اين جيره
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 ها را بهگرايی فزايندهٔ ترکبايست ملیسلطان عبدالحميد دوم از يکسو می

ها، ان، صرببخش يونانيگرايی رهايیحساب آورد و از سوی ديگر با ملی
ها و ارمنی مقابله کند و نبايد فراموش کرد که ناسيوناليسم عرب نيز بلغار

در حال سر برآوردن بود، اگرچه در ثلث واپسين سدهٔ نوزدهم هدف اين 
 گرايی هنوز عليه امپراتوری عثمانی و برای جدايی از آن نبود.ملی

  

ی عثمانی به برای امپراتور ١٩١٢های بالکان در سال شکست در جنگ
ترين مناطق کشاورزی و مبانی اقتصاد معنای از دست دادن حاصلخيز

کشاورزی حکومت بود. چنين بود که مرکز ثقل فشار عمدتاً به تودهٔ دهقانان 
  طور عمده عليه يونانيان و ارمنيان.های آسيايی منتقل شد، بهبخش

  

 ١٨٩٠های عام ارمنيان در سالقتل

  

در مقابل » ملت مطيعی«های سده نوزدهم در حکم اگر ارمنيان در سال
گرايی گيری ملیموازات شکل شدند، همزمان و بهها شمرده میعثمانی

های پايانی اين سده وضعيت دگرگونی وحوش سالترک و ارمنی در حول
وابستگان به اين يا آن خلق را عليه «پيش آمد. سلطان با طيب خاطر 

که  پيامدهای آن را در نظر بگيرد. از آنجايیآنکه شوراند، بیيکديگر می
راحتی  شد بهخوار و يا مأمور مالياتی بودند میارمنيان اغلب تاجر، نزول

زيستند ماندهٔ کهن و سنتی شرق میطوايف کردی را که در محيط واپس
  )٢١۵ها؛ ص (ورنر/ مارکف، ترک». ها شوراندعليه آن

  

سلمان از يک ايدئولوژی های غيرمسلطان عثمانی بر ضد خلق
های مسلمان کرد تا رشد و تقويت ناسيوناليسم خلقاسالميستی استفاده میپان

توانست ها منجر شود اما نمیرا ترمز کرده و يا به پراکندگی اين جنبش
 مانعی در برابر آن ايجاد کند.
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های پايانی سده نوزدهم خصومت و خشونت در برابر ارمنيان در سال
شده بود.  پراتوری عثمانی به يک واقعيت ساختاری تبديلساکن ام
ها و روسيه در کنفرانس برلين در سال که پس از جنگ ميان ترکهنگامی
های بزرگ اروپايی خواستار آن قرارداد صلح منعقد شد، قدرت ١٨٧٨

های ها در رابطٔه ميان حکومت عثمانی و اقليتشدند که مداخلٔه اين قدرت
قرارداد برلين، سلطان  ۶١ی حقوقی به خود بگيرد. در مادهٔ امسيحی جنبه

ها و انجام يک رفرم عبدالحميد دوم حراست از ارمنيان در برابر کرد
اداری را متعهد شده بود، که بنا بر آن ارمنيان در شش ايالت آناتولی از 

شدند. اما سلطان نيتی در برآورده حقوق خودمختاری اندکی برخوردار می
آن نداشت. برای او ارمنيان تبلور تمام انحرافات امپراتوری عثمانی  ساختن

آمدند. پس از کنفرانس برلين ارمنيان حق قانونی قيموميت را به شمار می
های اروپايی تحت محافظت و از دست دادند، بدون آنکه از ناحئه قدرت

ٔه ها فقط يک محاسبحراست قرار گيرند. سرنوشت ارمنيان برای آن قدرت
 تاکتيکی در سياست خارجی بود.

  

ای برای پيگرد گرايان ارمنی را بهانهسلطان عبدالحميد دوم تبليغات ملی
قرار داد که تا مرز کشتارجمعی تشديد شد.  ١٨٩۴ -٩۶های آنان در سال

شناس وزير اعظم سلطان که احمد عّزت نام داشت در برابر محقق و ترک
حل وضوح نظرش را دربارهٔ راه به مجاری پروفسور آرمينيوس وامبری

 صورت نابودی آنان بيان داشت. مسئلٔه ارمنيان، به

  

 ١٨٩١نظام کرد که حميديه نام داشتند و در سال واحدهای نامنظم سواره

شده بودند  گويا به بهانهٔ حراست از مرزهای ميان عثمانی و روسيه تشکيل
آفرينی عليه ارمنيان نقشهای داخلی سلطان آوران سياستصورت رزم به

ها در حقيقت بدون دريافت جيره و مواجب فقط به خاطر کردند. آنمی
رسم پاداش دستشان  بری از دولت از پرداخت ماليات معاف شده و بهفرمان

گرايانٔه اين شده بود. اعمال خشونت در تاالن و غارتگری باز گذاشته
يان را که مناطق اسکان ها و ارمنها تقابل سنتی ميان ُکردواحد
 کرد.ای داشتند تشديد میآميختهدرهم
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در منطقهٔ ساسون عليه غارت  ١٨٩۴اوت  ١۴روستائيان ارمنی با خيزش 
و چپاول طوايف ُکرد به پا خاستند. اين قيام توسط فدائيان هر دو حزب 
عمدهٔ ارمنی، يعنی هنچاک و داشناک سازماندهی شده بود که با سرکوب 

هزار کشته برجای گذاشت. ارمنيان  ١۶رتش به پايان رسيد و خونين ا
ای زدند که علت آن دست به قيام تازه ١٩٠۴منطقه ساسون در سال 

  های جديد واليت و تالش در تشکيل اکثريت جديدی در آن بود.بندیتقسيم

  

در استانبول و  ١٨٩۵-٩۶های خونين سال ها و سرکوبدر کشتار
ترين هزار ارمنی به قتل رسيدند. در وحشتناک ٣٠٠امپراتوری عثمانی 

در کليسای شهر اورفا، اِِدسای  ١٨٩۵ها در زمستان سال اين کشتار
های خارجی باستانی، دو هزار و پانصد ارمنی در آتش سوختند. ديپلمات

دهی شده و هماهنگ با مقامات محلی عمل گزارش دادند که قاتالن سازمان
کند و کشی صحبت میعام و نسلهمان موقع از قتل درکردند. ترنون می
اين حکم ) ١٨۵٨-١٩٢۶شناس آلمانی يوهانِس ِلپسيوس (زبان با شرقهم

ها اين کشتار«نهد. خود را بر اساس نيت عمد کشتار يک خلق بنيان می
از پيش، در يک محل، در زمان واحد، تعلق قومی قربانيان و حتی راه و 

آمد آن صد هزار در پی» شده بود.ريزیبرنامه گریروش قتل و تاالن
زور وادار به گرويدن به اسالم شدند و صد هزار زن و دختر  ارمنی به

همان حالی  هزار ارمنی مجبور به مهاجرت شدند. در ١٧٢ربوده شدند. 
جات کرد نسبت به ارمنيان حالت پايداری به کارانٔه دستهکه تجاوزهای تبه
حتی از اجازهٔ  ١٨٩٧مقامات عثمانی ارمنيان را در سال خود گرفته بود، 

ها حجم سفر از روستا به روستايی ديگر منع کردند. به سبب اين کشتار
تجارت در امپراتوری عثمانی کاهش يافت زيرا اين تجارت عمدتاً در دست 

  )٩٩ارمنيان بود. (ترنون؛ تابوی ارمنستان، ص 
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 نهای جوان و ارمنياانقالب ترک -۴

  

ی بزرگ اروپايی به بازار امپراتوری عثمانی با وجودآنکه هارخنٔه قدرت
موجب سلطٔه سرمائه بيگانگان بر اين کشور نيمه مستعمره شد اما تا 

آهن حدودی به رشد و توسعٔه نيروهای مولده نيز منجر شد. پيدايش راه
ليد موجب شد که بازار مناطق دورافتادهٔ کشور از انزوا خارج شود. تو

ای به بدن صنايع جان تازهنوبهٔ خود  سنگ شتاب بيشتری گرفت و بهزغال
دار و پرولتاريای خرد و متوسط کشور بخشيد. در بنادر کشور طبقهٔ سرمايه

های پرنفوذ بورژوايی در حال زايش از يکسو از نوينی پديد آمد. بخش
» ملی«يهٔ قشر کمپرادور وابسته به سرمايه خارجی و از سوی ديگر سرما

شدند. در هر دوی اين اقشار و نيز کارگران تجار و بازرگانان تشکيل می
  های غير ترک در اکثريت بودند.خبره اصناف وابستگان به قوميت

  

در نتيجٔه اين مرحلٔه اصالحات با وجود سلطٔه حکومت ترور و حاکميت 
 ی قابلبورژوايچندان اندک روشنفکری خرده ظلم و وحشت پيدايش قشر نه

توجه بود. شمار آموزگاران، پزشکان، وکالی دادگستری و 
نگاران، کارگران فنی و کارمندان خصوصی پيوسته در حال رشد روزنامه

بود. در ميان آنان نيز اقوام غير ترک در اکثريت بودند، در حاليکه 
های کارمندان دولتی و نظاميان در انحصار ترکان باقی ماند. در سال

رفتند، ولی در برابر آن هشتم کودکان ترک به مدرسه میيک عطف سده،
 سوم کودکان يونانی و نيمی از کودکان ارمنی.يک

  

يافته در برابر حکومت سلطان حميد دوم با پيدايش سازمان مقاومت سازمان
آغاز شد. اين مقاومت مورد  ١٨٨٩مخفی جمعيت اتحاد و ترقی در سال 

های آزاد قرار ميان، معلمان و شاغالن حرفهاستقبال کارمندان دولت، نظا
معروف شدند. عمده » های جوانترک«گرفت. در خارج تحت عنوان 

توسط  ١٨٧۶ها برقراری دوبارهٔ قانون اساسی تعليق يافتهٔ سال خواست آن
نظر های اين جنبش بر سر آن اتفاقسلطان حميد دوم بود که تمام فراکسيون

گرای آن، هرگونه پيوند با داز جناح ملیپرداشتند. احمدرضا نظريه
ها را قيدوشرط ترککرد و حاکميت بیگران خارجی را رد میمداخله
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الدين رهبر جناح ليبرال آن برعکس ايجاد خواستار بود. شاهزاده صباح
کرد. ها و اقوام گوناگون را طلب میيک حکومت فدرال متشکل از مليت

محور رضا علنی شد. همگرايی ترکها نظراين اختالف ١٩٠٢در سال 
های غير ترک و غيرمسلمان دست باال را گرفت، که معنای آن برای قوميت

الدين از جمعيت اتحاد و سرکوب و اختناق، حذف و نابودی بود. صباح
 ترقی انشعاب کرد و حزب نوين ليبرالی را تأسيس کرد.

  

 

  

  

های مردم از نی تودهجمعيت اتحاد و ترقی به رهبری انور پاشا با پشتيبا
عمالً قدرت اجرايی را به دست گرفت. قانون  ١٩٠٨ژوئن  ٢٣کودتای 

اساسی برقرار شد و انتخابات مجلس اعالم شد. جمعيت اتحاد و ترقی در 
کرد. صحنه باقی ماند و اوامر خود را شفاهی صدور می خفا و پشت

ن نظارت و کنترل جای آ ها بههای جوان علناً وارد دولت نشدند؛ آنترک«
ای واگذار کردند. در های محلی و منطقهکار دولتی را به عهدهٔ کميته

ای را مأمور اين کار کردند. هستهٔ مرکزی جمعيت پايتخت يک هيات ويژه
در مقدونيه باقی ماند. اين راه و روش اعمال غيرمستقيم قدرت کارساز 

منظور  الب بلکه بههای جوان نه برای ادامٔه انقبود اما از سوی ترک
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تحکيم مبانی قدرت خود مورد استفاده قرار گرفت. (ورنر/مارکف، 
 )٢٢٣ها، صترک

  

در سراسر ترکيه اخوت » های جوانانقالب ترک«در سرآغاز اين 
مسيحيان اعالم شد. شادمانی و سرور بسياری از ارمنيان پايتخت را 

انتظار بهبود  ١٨٧۶ال ها از برقراری دوبارهٔ قانون اساسی سفراگرفت. آن
وضعيت خود را داشتند. حزب ارمنی داشناک که متحد اصلی جمعيت 

کرد. اين حزب به نيروهای اتحاد و ترقی بود آشکارا از آن پشتيبانی می
شان را بر مسلح زيرزمينی، فدائيان تحت رهبری خود دستور داد تا اسلحه

اد و ترقی تهيه کردند. زمين بگذارند و فهرست انتخاباتی متحدی را با اتح
های پيشين تنها از ده کرسی در مجلس اما ارمنيان برخالف وعده

ها برخالف يونانيان و ديگر اقوام در که آن برخوردار شدند. اما از آنجايی
انداز آيندهٔ سياسی خود را تنها در سراسر امپراتوری پراکنده بودند، چشم

يزه کردن امپراتوری عثمانی اتحاد با جمعيت اتحاد و ترقی و دمکرات
 ديدند تا جدايی ارضی.می

  

ای گرايانهگرايی همرهبران اصلی جمعيت اتحاد و ترقی پيرو ايدهٔ ملی
ها و يا حتی تورانی بود که در بودند که مائه آن امپراتوری اعظم ترک

 بينیهای قومی و مذهبی پيشچارچوب آن جای پر وجاهتی برای اقليت

هبران اين جمعيت مانند بهاءالدين شاکر و ديگران به متحدان نشده بود. ر
نگريستند. با شکست در خرد خود همواره به ديدهٔ آميخته با سوظن می

های بالکان نگاه و سياست جمعيت نسبت به اقوام غير ترک جنگ
های مثابه اقوام سرکش مسئول شکست در جنگتر شد و آنان را بهراديکال

 دادن مناطق گسترده دانستند. بالکان و از دست

  

کار جمعيت دو بار قدرت را به مخالفان محافظه ١٩٠٨پس از ژوئيه سال 
گرايان پشت کودتای نظامی کار سلطان و اسالمخود سپرد. حاميان کهنه

آوريل دولت منحل  ١۵سنگر گرفته بودند. در روز  ١٩٠٩ماه آوريل سال 
غارت شدند و اعضای آن دست به تر جمعيت اتحاد و ترقی شد و تمام دفا
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فرار زده و يا افرادی چون طلعت پاشا به دوستان ارمنی خود پناه بردند. 
های اين کودتا موجب بروز پيگرد افسارگسيختٔه ارمنيان شد. برای توده

ها و آقاهايی که حامل اجتماعی اين کودتا بودند شده توسط مالتحريک
بودند. اين دسته خأل قدرت در ماه  ١٩٠٨ارمنيان سوداگران انقالب ژوئيهٔ 

ها دانستند تا برنامٔه را فرصت خوبی برای آغاز اين پيگرد ١٩٠٩آوريل 
گرايان ارتجاعی را برای کشتار ارمنيان به مرحله اجرا قديمی اسالم

معلم و کشيش ارمنی به قتل رسيدند. فاجعهٔ  ٢٢گذارند. در شهر اورفا فوراً 
تا سی  بوده باشد که در آن بيست ١٩١۵حوادث سال  آورکيليکيه شايد پيام

گسيخته ای به قتل رسيدند. اين خشونت لگامهزار ارمنی به طرز وحشيانه
های نظامی اعزامی برای سرکوب مقاومت را نه مردم عادی، بلکه دسته

 ضد جمعيت اتحاد مرتکب شدند.

  

که تصادفی دانست جمعيت (اتحاد و ترقی) که به قدرت بازگشته بود می
از  شده عليه ارمنيان و شانه خالی کردن های اعمالجلوه دادن خشونت

المللی خواهد انجاميد. پذيرفتن مسئوليت به از دست دادن اعتبار بين
ها رو نيز وزير اعظم رياست افتخاری کميتهٔ امداد قربانيان اين کشتارازاين

عثمانی در ميان ژوئن را به عهده گرفت. برای نخستين بار در امپراتوری 
ها به جرم شرکت گرای اين کشتارعامالن اسالم ١٩١٠و دسامبر  ١٩٠٩

شده و  ها به اعدام محکومتن از آن ١٢۴در کشتار ارمنيان محاکمه شده و 
 حکم به مرحله اجرا درآمد.

  

جمعيت اتحاد و  ١٩٠٩اوت  ٢٣اما اين تنها ظاهر قضيه بود. در روز 
ای از وابستگی ای را که در نامشان نشانهای سياسیهترقی تمامی سازمان

 ٢٧ملی و يا قومی وجود داشت ممنوع اعالم کرد. در قانون مصوب 

طلبی عليه تشکيل واحدهای پيگرد شرارت و جدايی ١٩٠٩سپتامبر 
  شده بود. های مسيحی بالکان در نظر گرفتههای مسلح خلقچريک

  

و ترقی برای بار دوم ساقط شد. حکومت جمعيت اتحاد  ١٩١٢در تابستان 
بار های فاجعهها موفق شدند از نارضايتی و انزجار مردم از شکستاما آن

و مفتضح جنگ اول بالکان برای بازگشت دوباره به قدرت استفاده کنند. 
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ژانويه با دست زدن به يک کودتای خونين نظامی  ١٣جمعيت در روز 
بر جمعيت به دست خود به دولت را به دست گرفت. اسماعيل انور ره

ضرب گلوله وزير جنگ را به قتل رساند و جانشين او شد. محمد طلعت 
ها يک مثلث قدرت وزير کشور و احمد جمال وزير نيروی دريايی شد. آن

های جوان را تشکيل دادند تا عليه دشمنان داخلی دست به عمل زنند. ترک
ظهر مشت آهنين بود يک حکومت استبدادی را که م ١٩١۴ها در سال آن

 برپا کردند.

  

های جوان در پی تحکيم بورژوازی ترک و تثبيت برتری اقتصادی ترک
ای در حکومت اين دسته از بايست مداخلهها بودند، اما در ظاهر نمیآن

بايست حمايت از صنايع می ١٩١٣نظاميان داشته باشند. قانون سال 
اصالح قوانين ارضی باز کند، تا  انگيزانندٔه کارآفرينان باشد و راه را بر

داری تر به مالکيت سرمايهبتوان اراضی دولتی و اوقاف را سهل
کشاورزی تبديل کرد. قانون آموزش در مدارس وضع شد. در ميان 

های نظامی پابرجا بود. در سالوقفه حکومتبی ١٩١٨و  ١٩١٣های سال
باال گرفت. موج دستگيری نيروهای دمکرات و سوسياليست  ١٩١٢ -١٣

 فعاليت احزاب ممنوع اعالم شد. ١٩١٣در سال 

  

های جوان بود، که بورژوازی بوروکراتيک پائه اجتماعی جنبش ترک
خاستند. عمدتاً از ميان نظاميان، کارمندان دولتی، پزشکان و مهندسان برمی

پايه و متوسط دولتی بود. جمعيت اتحاد و ترقی عمالً حزب کارمندان دون
ای امور مالياتی ابا داشت. م اصالحات ارضی و اصالح ريشهاز انجا

جای ضربه زدن به قدرت اجتماعی مالکان با آنان متحد  های جوان بهترک
نخورده باقی ماند، ويژه در واليات شرقی دست شدند. سلطٔه مالکان به

طلب گرفتند و مالکان خشونتکارمندان دولتی قانون اساسی را ناديده می
آوری ماليات ادامه يافته گونه خودکامگی در جمعن باز بود، و بديندستشا

 شد.و به اهرمی برای ايجاد جو ترور و وحشت تبديل می

  

های جوان بسته بودند تا شايد از اين اميدی که اقوام غير ترک به ترک
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يافته و حقوق يکسان شهروندی برای همه  طريق به حقوق ملی خود دست
ای اتحاد دست يابند به ياس تبديل شد. جمعيت، گونه ايجاد گردد و به

گری را به دکترين حکومتی خود تبديل کرد که مبنای آن بر انکار عثمانی
ها با اشاره به ترکيب دولت خود که در آن وجود اقوام غيراستوار بود. آن

آلبانيايی، ارمنی و يهودی به اسالم گرويده حضور داشتند، هرگونه حق 
ها فقط ملت واحد عثمانی را به رسميت کردند: آنمی ملی را رد

رفته است.  شناختند، که در آن هرگونه تفاوت قومی و مذهبی از ميانمی
اما در عمل فرمول ملت واحد در راستای انکار تکثر ملی و ملت زدايی 

 کرد.از اقوام تحت ستم سير می

  

از محدودٔه  آخرين ملت غير ترک بالکان ١٩١٣از آنکه در سال  پس
گری به سود ناسيوناليسم افراطی امپراتوری عثمانی خارج شد، عثمانی

مثابه تنها زبان رسمی اعالم شد، مدارس اقوام غير  ترک درآمد؛ ترکی به
صورت يک فضيلت ملی  فشار گذاشته شدند و ترک شدن به ترک تحت

ليغات شناسی برپا شدند. تبهای ترکها کرسیتبديل شد. در دانشگاه
های پيش از جنگ جهانی اول رسيد و به ترکی به اوج خود در سالپان

ها دامن زد. پس از جمع شدن بساط عثمانی از گرايی در ميان تودهتب ملی
گری گشتند، آن های ترکیهای پهناور آسيا به دنبال ريشهاروپا در دشت

 را يافته و به ستايشش پرداختند.

  

شد انتظار داشت تا توجه خود را آسيايی میهای در عطف نظر به ريشه
ماندهٔ آسيای صغير متمرکز کنند و به توسعه آن به مناطق دورافتاده و عقب

گرايی و تورانيسم غرق شدند: های جوان حاکم در ترکبپردازند. اما ترک
های ترک و برتری ترکيسم بر وحدت تاريخی، اخالقی و نژادی خلقپان

ويژه در امپراتوری روسيه زندگی  فغانستان و چين و بهآنان که در ايران، ا
 ها را بهکردند تأکيد داشت و هدف غايی وحدت سياسی همهٔ اين خلقمی

های موازات آن ترک کرد. بهصورت امپراتوری صد ميليونی دنبال می
شده بر تن سلطان خليفه را نيز از مدنظر دور  اسالميسم دوختهجوان پان

تا همدستان عرب و کرد خود را نرنجانند. (ورنر/ مارکف؛  داشتند،نمی
  )٢٢٣ص
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را بازسازی کند. اما  ١٨٧۶اتحاد و ترقی آمده بود که قانون اساسی سال 
بود که طلعت ماده مندرج در آن را که دال بر برابری  ١٩١٠در سال 

پرداز ترين نظريهحقوق همٔه شهروندان را داشت نفی کرده بود. مهم
). ١٨٧٠-١٩٢۶يسم، دبيرکل آن دکتر ِرزِنلی ناظم ِسالنيکلی بود (ترکپان

اين جمعيت که در سالونيکی تشکيل شد نابودی  ١٩١١وی در کنگرهٔ سال 
های غير ترک را توصيه کرده بود. بازگشت دوبارٔه اتحاد و ترقی به خلق

ويژه يونانيان و  سرآغاز سياست تبعيد مسيحيان، به ١٩١٣قدرت در سال 
 منيان از امپراتوری عثمانی بود.ار

  

مثلث قدرت لشکرکشی مرگبار خود را از ارمنيان آغاز نکرد بلکه آن را 
 ١٩١۴ماه مه  ١۴ابتدا عليه يونانيان آسيای صغير بکار بست. در روز 

ها پيش از شروع جنگ جهانی اول طلعت دستور داد تا يونانيان يعنی ماه
ا از اين مناطق پاکسازی کرده و ساکن در مناطق ساحلی آسيای صغير ر

های ارزروم و کلدانيه کوچ داده شوند. خبرنگار فرانسوی رنه به استان
های بالکان و جنگ پوئو تعداد قربانيان اين اقدامات را که در ميان جنگ

يونانی (بدون احتساب  ٨٩٠هزار و  ١۵٣بر  جهانی اول عملی شد بالغ
ت. اين کشتار جمعی که تا سال جماعات مناطق پونتی) تخمين زده اس

ادامه داشت اينجا موضوع بررسی ما نيست. اما بايد در اينجا بر  ١٩٢٣
ها و قتل و کشتار يونانيان ساکن اين نکته انگشت گذاشت که کوچ

المللی روبرو با اعتراض موثر بين ١٩١۴امپراتوری عثمانی در تابستان 
قی در تصميم خود مبنی بر رو نيز رهبری جمعيت اتحاد و ترنشد، ازاين

 ١٩١۵ديد تا در سال کشتار ارمنيان مانع عبورناپذيری پيش پای خود نمی

  تری در قبال ارمنيان متحقق کند.تر و به طرز خشناين عمل را سريع

  

های بزرگ اروپايی به اين در ترکيه سال انتخابات بود. قدرت ١٩١٣سال 
عثمانی از اين فرصت ايجاد  سال تعليق توسط دولت ٢۵مناسبت و پس از 

نامه سال موافقت ۶١شده برای گوشزد کردن ضرورت عمل به مادهٔ 
 نشين استفاده کردند. تحتهای ارمنیبرلين دربارهٔ ادارهٔ واليت ١٨٧٨

مذاکراتی حول اين موضوع برگزار  ١٩١۴فشار دول اروپايی در سال 
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مثابه نيروی  خود به ای که روسيه عليرغم برداشتهمان اندازه شد. به
های اروپايی مانند ديگر قدرت ١٨٧٨حامی مسيحيان ساکن عثمانی از سال 

همان  تالش اندکی در راه اجرای قرارداد برلين از خود نشان داده بود، به
در راستای جلب  ١٩١٢صورت هم سياست خارجی روسيه از سال 

ای اين سياست نشانهحق پشت  کوشيد. دربار عثمانی بهرضايت ارمنيان می
طلبانه روسيه را ديد، بلکه اهداف عظمتاز دلبستگی نسبت به ارمنيان نمی

 دانست.انگيزه آن می

  

حاوی اصالحات  ١٩١۴فوريه  ٨المللی منعقد شده در روز قرارداد بين
انتظار  ١٨٧٨اداری مهمی در راستای خودگردانی بود که ارمنيان از سال 

وان،  -٢ترابوزان، سيواس و ارزروم،  -١ستان (کشيدند. دو اآن را می
سال تحت نظارت  ١٠بايست به مدت بيتليس، هارپوت و دياربکر) می

االختيار خارجی قرار گيرد. ديپلمات هلندی لوئيس کونستانت نمايندهٔ تام
عنوان ناظر در ارزروم و سرهنگ نروژی  به) ١٨٧٢-١٩٣٠وستننک (

ميده شدند. در ماه ژوئن در وزارت داخلهٔ عنوان ناظر در وان نا هوف به
 عثمانی قراردادهای مربوطه با طلعت به امضاء رسيد.

  

ها کارشکنی کرد. های جوان در راه اجرای اين قرارداداما دولت ترک
زمانی که سرهنگ هوف در ماه اوت وارد وان شد، والی اين منطقه او را 

دولت عثمانی ديگر نيازی به که جنگ آغاز شده بود  راه نداد. از آنجايی
دولت  ١٩١٣ديد. از سال االختيار نمیاجرای قرارداد مربوط به ناظران تام

فرستاد نشين میای را به واليات ارمنیهای ويژههای جوان فرستادهترک
های تجربه ١٩٠٩و  ١٨٩۶، ١٨٩۵های که در کشتارهای پيشين در سال

های جوان نقش تحريک مردم ی ترکهای محلکافی گردآورده بودند. کميته
عادی مسلمان عليه ارمنيان به عهده داشتند. افزايش تجاوزات و 

ماند نشانٔه پيگردهای مجازات میها که بیها و الزهای کردغارتگری
 فزايندهٔ عليه ارمنيان بود.

  

 ١٩٠٢ها برخالف حزب هنچاک از سال اجتماعی داشناک -حزب انقالبی 
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های جوان داشت. ارمنيان به اين واقعيت ار تنگی با ترکهای بسيهمکاری
ها اعالم کرده های جوان بارکردند، اما ترکاميد بسته و احساس امنيت می

ها به گذشته تعلق دارد. بودند که اتحاد و همکاری با حزب ارمنی داشناک
طور پيوسته ارمنيان را به اطاعت دعوت  رهبران حزب داشناک اما به

گونٔه آشتی بايست تخيل حسرتند، اگرچه ادامٔه کشتار روزانه میکردمی
بسياری از رهبران اين حزب يا در  ١٩١۵را زدوده باشد. در اوايل سال 

 شده بودند. زندان بودند، تن به مهاجرت ناخواسته داده و يا به گور سپرده

  

تن  ٢٠های جوان دستور دستگيری دولت ترک ١٩١۴ژوئن  ١۴در روز 
دمکرات رهبران حزب هنچاک را صادر کرده بود. اين حزب سوسيالاز 

شده بود خواهان استقالل ارمنستان  در سوئيس تأسيس ١٨٨٧که در سال 
های جوان ها همواره هرگونه همکاری با ترکو برخالف حزب داشناک

را رد کرده بود. اين افراد در پی اتهام ساختگی سوءقصد به جان طلعت 
 ١٩٠٨در مألعام اعدام شدند. از کودتای  ١٩١۵ئيه ژو ١۵در روز 

های جوان ارمنيان نيز اجازهٔ حمل سالح داشتند. اما از اواخر تابستان ترک
ها و محالت ها از روستازا اين سالحدر پی عمليات تجسسی وحشت ١٩١۴
هايی که در اين عمليات به دست آمد آوری شد. سالحنشين جمعارمنی
های سراسر ای نشان دادن احتمال تهديد بروز شورشای شد بربهانه

 ارمنيان در ترکيه.
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 عامورود ترکيه به جنگ جهانی اول و تصميم به قتل -۵

  

يک هيات نظامی آلمانی را  ١٩١٣انور پاشا در مقام وزير جنگ در سال 
تحت سرپرستی ليمان فون زاندرز به ترکيه دعوت کرد. اين هيات 

را تجديد سازمان بدهد. در نتيجٔه اعتراض روسيه بايست ارتش ترکيه می
پوشی ليمان فون زاندرز مجبور شد در ظاهر از سرفرماندهی ارتش چشم

مقام در کشور ماند. ترکيه نقش و تأثيری در کند اما در مقام فرمانده عالی
يک قرارداد  ١٩١۴اوت  ٢شروع جنگ جهانی اول نداشت، اما در روز 

پنداشتند مان به امضاء رساند. طلعت و انور چنين میمحرمانهٔ نظامی با آل
که به ياری کشورهای محور از تقسيم محتمل ترکيه جلوگيری کنند و به 

همان  اوت ٣ترکی خود جامهٔ عمل پوشانند. در روز های پانپردازیخيال
 سال بسيج عمومی اعالم شد.

  

» گوبن«و » برسالئو«پس از شروع جنگ هر دو کشتی جنگی آلمانی 

های که در مديترانه حضور داشتند تالش کردند تا از دست تعقيب کشتی
طرف جنگی بريتانيايی بگريزند. اگرچه ترکيه هنوز ازنظر صوری بی

 ١٠بود اما با ميانجيگری افسر رابط ارتش آلمان هانس هومان در روز 

خريد، ها را های وارد تنگٔه داردانل شدند. ترکيه اين کشتیاوت اين کشتی
پرچم و نام آن عوض شد، ناخدا و ملوانان کشتی ثابت ماندند، اما اونيفورم 
نظامی ترکی به تن کردند. آدميرال ويلهلم سوشون فرمانده اسکادران 

های ترکيه را به عهده گرفت و فرمانده سابق آن که انگليسی بود به ناو
 همراه تمام هيات نظامی بريتانيايی عزل شدند.

  

تمام قوانين اقتصادی و حقوقی و امتيازات  ١٩١۴اوايل سپتامبر ترکيه در 
طور محرمانه به سپتامبر انور به ٢٢کاپيتوالسيون را لغو کرد. در روز 

فرماندهی نيروی دريايی ترکيه دستور داد تا برای به دست گرفتن سلطه 
های روسيه حمله کنند. در روز بر دريای سياه بدون اعالم جنگ به کشتی

سپتامبر ترکيه عبور و مرور در تنگٔه داردانل را بست و بدين ترتيب  ٢٧
 ٢٩های روسی به دريای مديترانه مسدود شد. در روز راه ورود کشتی



28 

 

در سواستاپول پهلو گرفت و اين شهر را » گوبن«کشتی  ١٩١۴سپتامبر 
شهر نووراسيسک را » برسالئو«های خود گرفت و کشتی زير آتش توپ
های خود ساخت تا روسيه را تحريک به ورود به جنگ پطعمٔه آتش تو

رسماً  ١٩١۴نوامبر  ٢با ترکيه کند. در پی اين حوادث، روسيه در روز 
به ترکيه اعالم جنگ داد و به دنبال روسيه ديگر کشورهای متفق نيز به 
ترکيه اعالم جنگ دادند. سفير بريتانيای کبير در روز اول نوامبر 

 ۵۶ک کرده بود. آلمان به ترکيه برای ورود به جنگ کنستانتينوپل را تر

ميليون مارک طال پاداش داد. سرمائه مالی آلمانی بانک اوتومان را بلعيد 
 و معامله قروض آن را به عهده گرفت.

  

االسالم خيری بن عون العرقبه خليفه و شيخ ١٩١۴نوامبر  ١١در روز 
ام مسلمانان جهان را به ترين منصب اسالم حکم جهاد داد و تممقامعالی

اند دعوت کرد و در هايی که به جهان اسالم هجوم آوردهجنگ عليه دولت
اين حکم از روسيه نيز نام برد. اين امر وضعيت يونانيان و ارمنيان را در 

تر کرد و به بسيج تودٔه ای سختالعادهامپراتوری عثمانی به ميزان فوق
ساند. نواحی مرزهای شرقی مسلمان برای کشتار ارمنيان ياری ر

امپراتوری پيش از آنکه ترکيه وارد جنگ شود عمالً در حالت جنگی بسر 
  برد.می

  

های ارتشی مستقر شده در آناتولی شرقی های نظامی يگاننيازمندی
خسارات زيادی به اين منطقه وارد کرد، نخست اينکه در اين منطقه 

ر اينکه بسيج عمومی گرفت و ديگبزرگترين تمرکز نظامی صورت می
ويژه  موجب شد که دهقانان قادر به برداشت محصول نشوند، و سوم به

دهقانان ارمنی قربانی اعمال خودکامانه بودند، نظاميان محصول آنان را 
راندند. چهارم های گوسفند و بُز را به مزارع آنان میغارت کرده و گله

ت مخصوصه سازمان داده جات تروری که شاکر به نام تشکيالاينکه دسته
 بود در اين مناطق متمرکز شده بودند و مأموريت داشتند تا ارمنيان را به

های نامنظم عنوان گردانهمان حال به نابود کنند، در» خلق دشمن«عنوان 
پشت مرزهای روسيه دست به عملياتی برای جلب مردم مسلمان اين نواحی 

 زدند.به شورش می
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حزب داشناک اولين کنگرهٔ خود را در درون مرزهای  ١٩١۴در ماه اوت 
ترکيه در ارزروم برگزار کرد. موضوع اين کنگره بحث دربارهٔ چگونگی 

المللی واردشده به ترکيه قرارداد برلين به ياری هيات بين ۶١اجرای ماده 
بود. شاکر که عضو کميته مرکزی اتحاد و ترقی بود دست به عمليات 

جات يامدهای ناگواری برجای گذاشت. اين کميته دستهتهديدآميزی زد که پ
آميز واداشت و با داشتن مناسبات تنگ نامنظم را به عمليات ايذايی تحريک

ها را نيز به شورش های زيرزمينی اسالمی در آذربايجان آنبا سازمان
 دعوت کرد.

  

ها فشار آورد تا در شورش سه شاکر به داشناک ١٩١۴اوت  ١٢در روز
اوراء قفقاز در پشت مرزهای روسيه شرکت کنند، تا از اين طريق خلق م

راه برای وارد شدن ارتش ترکيه به درون مرزهای روسيه هموار شود. 
بايست واحدهای کماندويی ارمنی را پشت جبهه ارتش روسيه ها میآن

آميز سازمان داده و وارد عمل کنند. او قول داد تا پس از اتمام موفقيت
های ايروان، قارص، طقه خودمختار متشکل از استانجنگ يک من

اليزابتوپول و نواحی وان، بيتليس و ارزروم تحت نظارت ترکيه تشکيل 
که اين کنگره درخواست شاکر مبنی بر اطاعت شود. اما از آنجايی

طلبانه را رد کرد جويانه و عظمتهای سلطهپردازیوچرا از خيالچونبی
گرانه قرارداد پافشاری کردند و اجرای مفاد اصالحو نمايندگان کنگره بر 

با سپردن قول وفاداری در جنگ تقاضای عدم تحريک روسيه را بيان 
بار برای هميشه پا را از  داشتند، شاکر به اين نتيجه رسيد که ارمنيان يک

اند. خواست مشکوک او هيچ وجاهتی نداشت و تر گذاشتهخط قرمز فرا
اتحاد و ترقی نيز مطرح نشده بود. شاکر با توجه حتی در کميته مرکزی 

به رد اين درخواست تصميم گرفت تا نمايندگان اين کنگره را در حين 
بازگشت به استانبول به قتل رساند. اين طرح به علت تغيير مسير بازگشت 

 به مرحله اجرا گذاشته شد. ١٩١۵ناکام ماند، اما در سال 

  

نظامی از ترکيه خواست تا جبهٔه جديدی آلمان برای کاستن از بار فشار 
پنداشت با تهاجم به روسيه در دسامبر سال را در قفقاز ايجاد کند. انور می

خواهد توانست مناطقی را که در جنگ گذشته به روسيه باخته بود  ١٩١۴
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از نو تسخير کند. با توجه به وضعيت وخيم ارتش ترکيه، تجهيزات و 
يک لشکرکشی در فصل زمستان و به علت مهمات و آذوقه ناکافی برای 

 ١٩١۴ای و ناشيانهٔ واحدهای ارتشی که انور در اواخر مديريت غيرحرفه

تحت اختيار فرماندهی خود گرفته بود اين لشکرکشی عليرغم برتری کمی 
با شکست  ١٩١۴-١٩١۵های سالگرد در نبرد ساريقميش در هفته
 مفتضحانه ترکيه پايان گرفت.

  

هزار سرباز با حملٔه متقابل روسيه مناطق  ٩٠دست دادن افزون بر از 
که نه انور و نه کميته  ها درآمد. اما از آنجايیبيشتری نيز به تصرف روس

مرکزی اتحاد و ترقی آمادهٔ به عهده گرفتن مسئوليت اين شکست نبودند 
تر يک بز بالگردان پيدا شود. چيزی حی و بايست هرچه زودپس می
ر جايگاه متهم نشاندن ارمنيان نبود. ارتش ارمنيان را که در تر از دحاضر

زيستند مناطق مسکونی خود در هر دو سوی مرزهای يورش به روسيه می
طور رسمی مسئول شکست جبهه آناتولی معرفی کردند. حتی در حين به

نزديک شدن ارتش عثمانی به جبهه قفقاز کشتار آغاز شده بود. پس از 
به خيانت و مسموم ساختن آذوقه ارتش شدند. رهبری ها متهم شکست آن

ثباتی های جوان کل خلق ارمنی را به خرابکاری در جنگ و عامل بیترک
معرفی کرد و پيشروی ارتش روسيه را بهانه قرار داد تا تمام ارمنيان را 
از مناطق اسکان خود کوچ دهد، نخست از مناطق مجاور جبهه و سپس 

 در امپراتوری عثمانی.از تمام مناطق اسکان 

  

ها، زندانيان آزادشده به ابتکار انور از ميان کرد ١٩١۴اوت  ٢در روز 
شده از بالکان و نيز قفقاز واحد ويژه تشکيالت  و مهاجران مسلمان رانده

مخصوصه ايجاد شد. دکتر محمد نزين پزشک عضو کميته مرکزی اتحاد 
عمليات «سفلد نويسنده کتاب و ترقی رهبری آن را به عهده داشت. راينر هو

» های پان تورکيستیسازمانی شبيه اس اس«اين تشکيالت را » نمسيس

اين سازمان ستاد مرکزی خود را در ارزروم مستقر ) ١٢٩نامد. (ص می
کرد که دکتر بهاءالدين شاکر، که او هم پزشک عضو کميته مرکزی اتحاد 

در  ١٩١٩و در سال و ترقی بود رياست اين ستاد را به عهده گرفت. ا
در برلين توسط ضاربی  ١٩٢٢به مرگ شد و در سال  غياب محکوم
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کرد کماندوهای دهی میارمنی قتل رسيد. اين سازمان که کشتار را سازمان
ای برای قتل ارمنيان تشکيل داده بود که از ميان مأموران ژاندارمری ويژه

کرد. ده سربازگيری میبه مرگ آزاد ش و باندهای اشرار و زندانيان محکوم
 ها نيز در اين کار دست داشتند.جات حميدئه کرددسته
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 هاکشتارجمعی ارمنيان توسط ترک -۶

  

وظيفٔه ارمنی در خالل جنگ جهانی اول عليرغم کشتاری مشموالن نظام
شد و غارت و به آتش کشيده شدن که تشکيالت مخصوصه مرتکب می
 ٢٠٠کردند. تش عثمانی خدمت میروستاهای ارمنی با وفاداری در ار

همان حال  هزار ارمنی به خدمت در ارتش ترکيه فراخوانده شدند. در
کردند، اما در جبهه جنگ هزار ارمنی در ارتش روسيه خدمت می ۶٠٠

شدند. اما در اين جبهه نيز از سال ميان ترکيه و روسيه وارد عمليات نمی
ها بخش در کنار روسرهايی هزار ارمنی در واحدهای ٢٠، تعداد ١٩١۵

ها اميد داشتند که به ياری روسيه به برپايی يک کشور وارد جنگ شدند. آن
 مستقل ارمنی دست يابند.

  

ً از  ١٩١۵های ژانويه و فوريه در ماه انور وزير جنگ ترکيه علنا
قدردانی کرد  ١٩١۴های سربازان ارمنی در نبردهای زمستان فشانیجان

نامه تقديرآميزی را خطاب به اسقف اعظم  ١٩١۵يه فور ٢۵و در روز 
ارامنه در استانبول ارسال کرد که در آن از وفاداری و شجاعت سربازان 

همان انور دستور داد تا واحدهای  همان روز ارمنی تشکر کرده بود. اما در
ها فراخوانده شده و تمام افسران ارمنی تيرباران شده و ارمنی از جبهه

عام ارمنيان ساده خلع سالح شوند. اين نخستين گام در راستای قتلسربازان 
گروهان  ١٢٠شده و بخش ديگر در  بود. بخشی از سربازان فوراً اعدام

 همان سال به قتل رسيدند. شده و دربيگاری برای احداث جاده گسيل

  

های جوان موفق شده بود تمام آن رهبری ترک ١٩١۵تا ماه مارس 
توانست دست به مقاومت بزند از ميان ق ارمنی را که میهای خلگروه

سربازان و افسران، دوم دو  -بردارد: نخست جوانان در سنين سربازی 
های ها و هنچاک يعنی تنها سازمانحزب انقالبی ارمنی يعنی داشناک

دهی مقاومت مسلحانه سياسی ارمنی که از ساختار، کادر و تجربهٔ سازمان
 برخوردار بودند.
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ماه مارس،  ١۶و  ١٣های جوان در ميان نهايت زمانی که رهبری ترکدر
در اوج بحران تنگه داردانل درصدد آن بود که در صورت عبور 

ها از اين تنگه استانبول را تخليه کند، کميته مرکزی اتحاد و بريتانيايی
ترقی تصميم به نابودی سيستماتيک جمعيت ارمنی ترکيه گرفت. طلعت 

ترکيه در نظر دارد از …«بر سفير آلمان صريحاً اذعان داشت که در برا
جنگ جهانی برای نابودی کامل دشمنان داخلی استفاده کند بدون آنکه 

مارس  ١٣طلعت در روز » های خارجی را تحمل کند.مزاحمت ديپلمات
پارلمان ترکيه را منحل ساخت. او در نظر داشت خود را از دست  ١٩١۵

خالص کند. اين تصميمات در ميان حلقٔه کوچکی از  مداخالت پارلمان
شد. های نواحی ابالغ میرهبری اتحاد و ترقی اتخاذ و فوراً به کميته

تشکيالت مخصوصه که تا اين زمان دارای وظايف گوناگونی بود، از اين 
زمان تنها و تنها به امر نابودی ارمنيان ساکن عثمانی مشغول شد. اين 

 هی شخصی بهاءالدين شاکر قرار داشت.سازمان تحت فرماند

  

نيز با هدف نابودی ارمنيان جز تشکيالت مخصوصه دو سازمان ديگر  به
که وظيفٔه ثبت و فروش » المالکرسيدگی به اموال مجهول«تشکيل شد: 

تحت سرپرستی » کميسيون اخراج«اموال ارمنيان را داشت و ديگری 
شهر حلب مرکز  های مرگ.مدحت شوکر و برای هماهنگی مارش

سوی  گردآوری کسانی شده بود که از مارش مرگ جان بدر برده و به
 شدند.کوير رانده می

  

شناس و روشنفکری ارمنيان های سرگام سوم نابودی سرکردگان، چهره
شناس طلعت وزير کشور روشنفکران سر ١٩١۵آوريل  ٢۴بود. در روز 

رکز زندگی فکری ارمنيان ارمنی را از استانبول تبعيد کرد. اين شهر م
ارمنی دستگير و تبعيد شدند، اکثرشان در دياربکر به قتل  ٢٣۴۵بود. 

عام ارمنيان است. از آوريل روز يادبود قربانيان قتل ٢۴رسيدند. روز 
در تمام شهرهای عثمانی تمام  ١٩١۵ماه مه  ١٩آوريل تا  ٢۴روز 
نگاران، زنامهشناس، پزشکان، داروسازان، معلمان، روهای سرچهره

نويسندگان و روحانيان دستگير شدند. طلعت در برابر سفير آلمان اين اقدام 
را گامی پيشگيرانه برای اجتناب از جريان نامساعد جنگ توصيف کرد. 



34 

 

از آنکه نمايندگان ارمنی پارلمان که دوستی شخصی با طلعت داشتند،  پس
اعتراض زدند اين يعنی گريگور ظهراب و وارتکس سرينگوليان دست به 

ماه  ٢١دو سياستمدار که تاکنون مورد تعرض قرار نگرفته بودند در روز 
مه دستگير شدند و چند روز بعد به همراه نازارت تاگاوريان به قتل رسيدند. 

 ۵شد. از ميان در ميان روحانيان ارمنی نيز قربانيان فراوانی ديده می
مانده  باقی ١٩٢٣ر در سال نف ۴٠٠هزار کشيش کليسای ارمنی فقط تعداد 

  بود.

  

 سوی نابودی کوچ به

  

ترين گام قانونی پس از تصميم هيات رهبری جمعيت اتحاد نخستين و مهم
بود.  ١٩١۵ماه مه  ٢٧و ترقی برای کشتار ارمنيان تصويب قانون کوچ 

های جوان برای ممانعت از ايجاد هرگونه پيوندی ميان ارمنيان دولت ترک
ها تمام ارمنيان ساکن در مناطق اسکان حال پيشروی روس و سپاهيان در

خود در نواحی شمال شرقی ترکيه را کوچ داده و به قتل رساند. پس از 
شناس ارمنی در اين نواحی در پايان ماه مارس دستگيری تمام افراد سر

کوچ مابقی جمعيت آغاز شد و در ابتدا ارمنيان ساکن منطق زيتون  ١٩١۵
نيز دورتيول، و سپس از ماه مه تا پايان ماه ژوئن در واليات در کيليکيه و 

ارزروم، ترابوزان، سيواس، هارپوت، دياربکر و بيتليس ادامه يافت. 
گزارش داده  ١٩١۵ريشتر کنسول آلمان در اوت سال  -چنانکه شويبنر 

 شده بود. بود، در اين تاريخ واليت ارزروم از ارامنه پاک

  

شد. در عنوان منحصر به مناطق مجاور جبهه نمی هيچ ها بهاين کوچ
کوچ ارامنٔه ساکن در آناتولی غربی، از  ١٩١۵های اوت و سپتامبر ماه

ن در ازمير واليات بورسا، کاستامونی، آنکارا و قونيه ادامه يافت. در پی آ
دورود و شمال سوريه شدت همان سال کوچ ارمنيان ميان های پائيزماه

  گرفت.

  

گرفت: نخست جوانان در سن جا با الگوی يکسانی انجام میکشتار در همه
رسيدند. سپس افراد و سال خدمت نظام خلع سالح شده و به قتل می
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مذهبی، شدند، رهبران و سرکردگان سياسی و شناس محلی دستگير میسر
معلمان و وکيالن دادگستری، پزشکان و تاجران. اکثر اين افراد توسط 
نيروهای نظميه ترک و سربازان ارتش در جا به قتل رسيده و مابقی به 

های العبور در مارشهای صعببر، از راههای مياندستور طلعت از راه
 شدند.سوی حلب و به مقصد کوير سوريه رانده میمرگ به

  

دستگيری ارامنهٔ يک ناحيه، نخست مردان از بقيه جدا شده و جابجا پس از 
های رسيدند، زنان، کودکان و سالمندان وادار به تحمل راهپيمايیبه قتل می

ها مورد تجاوز و قتل ها در بين راه بارشدند. آنمرگ طوالنی و کشنده می
ها، ر قعر درهها در کنارهٔ راه و دگرفتند. تپه اجساد آنو غارت قرار می

های روا شده در حق ها شاهد سبعيتانبوه اجساد شناور در آب رودخانه
و  ١٨٩۵ -٩۶های همان سبعيت حيوانی که در کشتارهای سال آنان بود.
شده بود. خطر بروز امراض مسری برای جمعيت  اعمال ١٩٠٩نيز سال 

ا از ادامهٔ ترک و يا کرد روستاهای مجاور نبود که قاتالن ترک و کرد ر
داشت بلکه حرص و طمع آنان. زنان ارمنی کشتار ارمنيان بر حذر می

رسيدند. کودکان ارمنی اگر عنوان برده به فروش میشده و به ربوده
فروشان به گرسنگی و تشنگی آنان را از پا نيانداخته بود در بازار برده

 رسيدند.فروش می
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دادند. توان مقاومت آنان به علت نمی مقاومت تن به نابودیاما ارمنيان بی
نابودی سربازان ارمنی، رهبران سياسی محلی و نيز مردانی که به 

علت نيز ارمنيان  اين شده بودند تقليل يافته بود. به های مرگ راندهمارش
های محلی مانند توانستند به يک خيزش مرکزی دست بزنند. مقاومت

و در اورفا  ١٩١۵و در وان  ١٩١۴ -١۵های های زيتون در سالشورش
ترين وجه سرکوب شدند. ساکنان زيتون که به وحشيانه ١٩١۵در سال 
اوت  ٣٠های چندی را تجربه کرده بودند از روز ها و شورشمقاومت
همان سال مسلحانه در برابر کماندوهای ترکی که  تا اول دسامبر ١٩١۴

مقاومت کردند. اين شهرک  منطقه را در آتش کشت و کشتار سوزانده بودند
اين بار هيچ  ١٨٩۵آسانی تسخيرپذير نبود. برخالف سال کوهستانی به

اين شهر  ١٩١۵ماه مارس  ٢۵ها نرسيد. در روز کشور اروپايی به داد آن
 تسخير شد و همٔه ساکنان آن به مارش مرگ روان شدند.

  

 ۶٠از  هزار نفر بود، بيش ٣۵بر  بالغ ١٨٨٩جمعيت شهر وان در سال 

از آنکه در آوريل سال  دادند. پسدرصد جمعيت را ارمنيان تشکيل می
هزار ارمنی به قتل رسيده بودند، مابقی  ٢۴در نواحی شمالی شهر  ١٩١۵

در  ١٩١۵ماه مه  ٢٠مردم در برابر خلع سالح مقاومت کرده و از روز 
ماه  ٢٠برابر ارتش ترکيه دست به مقاومت آشکار مسلحانه زدند. در روز 

مه ارتش روسيه به ياری آنان شتافت. زمانی که ارتش روسيه در برابر 
هزار ارمنی اين واليت را  ١٠٠حملٔه متقابل ارتش ترکيه عقب نشست 

نشينی کشته شدند. هزار نفر از اين افراد در اين عقب ٣٠ترک کردند. 
در سال مانده جزو آن تعداد اندک ارمنيانی بودند که  هفتاد هزار نفر باقی

از جمعيت ارمنی آناتولی جان سالم به در برده بودند. ساکنان شهر  ١٩١٨
 ٢٠سپتامبر تا  ٢٠هم از  نشين اورفا نيز دست به مقاومت زدند و آنارمنی

ژنرال آلمانی گراف وولف فون وولفزکهل دستور به توپ . ١٩١۵اکتبر 
 بستن اين شهر را صادر کرد.

  

اومت ارمنيان در ادبيات جهانی بازتاب يافته يکی از عمليات متهورانٔه مق
هزار ارمنی تحت رهبری موسس ِدر گالوستيان به روستای  ۵است: 

کوهستانی موسی داغ در جوار سواحل سوريه پناه آورده و دست به 
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چهل «های جنگی فرانسوی نجات يافتند. کتاب مقاومت زدند و توسط کشتی
 ی اين رويداد است.فرانتس ورفل روايت ادب» روز موسی داغ

  

ای مساله بر سر تغيير محل اسکان نبود، نه مقصدی معين بود و نه برنامه
برای اسکان مجدد وجود داشت بلکه هدف اين بود که با راهپيمايی در 

شده و مابقی  العبور و کوهستانی تعداد هرچه بيشتری کشتههای صعبجاده
 ف شوند. از آنجايیدر صحرای کويری سوريه از گرسنگی و تشنگی تل

ومير طبيعی نداشتند که نيروهای محافظ همراه هيچ اعتقادی به نرخ مرگ
رساندند. اين های سيستماتيک به افزايش آن ياری میبا اعمال خشونت

وقفه، به علت فقدان خواربار و های کوچ با تعرضات و کشتار بیکاروان
ها و سربازان ژاندارم القاعدهآشاميدنی و به مارش مرگ تبديل شد. علی

ها و کشتار کردند در اين غارتها را مشايعت میترکی که اين مارش
ها ارمنيان را از کردند. اما در مواردی ديده شد که اين ژاندارمشرکت می

ها تعرض مردم عادی ترک و راهزنان کرد در امان نگه داشتند. اگر والی
ارمنيان مقاومت به خرج  ها در برابر دستور کوچو کدخداهای روستا

زور آنان را به اين کار  کرد، بهها را برکنار میدادند، حکومت آنمی
های ناحيه بصره و منتفق و کرد و مانند والیداشت و يا تنبيه میوامی

 رساند.کدخداهای ليسه و مدحت، دياربکر و بيشری آنان را نيز به قتل می

  

شان نيان، خانه و اسباب و اثاثيههرچقدر هم طمع غصب دار و ندار ارم
ها بوده باشد، تبعيد و ای برای شرکت مردم عادی در اين کشتارانگيزه

های هايی از الشه و آبادیتنها تپه کشتار جمعيت ارمنی اين مناطق نه
گذاشت و مناطق وسيعی خالی از هرگونه سکنه شده برجای میويران

مانده و تبديل به بيابان احبصهای زير کشت نيز بیشد، سرزمينمی
گاه نبردی با ارتش شد. ارمنيان نواحی غربی آناتولی نيز که در آن هيچمی

ً با راه سوی آهن بغداد بهروسيه به وقوع نپيوسته بود تبعيد شدند، بعضا
شده و بسياری نيز جا در جا به قتل های خشک سوريه راندهبيابان

کنستانتينوپل و اسميرنا (ازمير) از تبعيد رسيدند. فقط ارمنيان ساکن در می
های اجباری در امان ماندند، زيرا در اين دو شهر فرمانده ميليون و کوچ

نظامی آلمان در ترکيه، ژنرال اوتو ليمان فون ساندرز، تهديد به واکنش 
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نظامی کرده بود. آن دسته از ارمنيانی که باالخره از راه حلب به 
دشده در شمال سوريه رسيدند اغلب از گرسنگی، های چادری ايجااردوگاه

کوفتگی و امراض واگير جان دادند. دولت پريشان از اتالف وقت در سال 
ها دستور دادند شتاب بيشتر در آهنگ کشتار را تصويب کرد. آن ١٩١۶

 ٣۵٠ها را نابود کنند. تا ارمنيان جان به دربرده و گردآمده در اردوگاه

شده بودند. دولت سه بار کشتار سوی کوير فرستاده هزار ارمنی از حلب به
العين، اينتيلی و دير الزور را سازمان داد. در وسيع را در رأس

آهن بغداد العين ايستگاه پايانی آن روزی راههای شهر کوچک رأساردوگاه
هزار  ٧٠ارمنی و در مجموع حداقل  ۵٠٠تا  ٣٠٠يک ماه تمام روزانه 
. زمانی که اين تعداد نيز کافی نبود مابقی ارمنيان از ارمنی به قتل رسيدند

  زنده سوزانده شدند. در غارهای نفتی زنده ١٩١۶اوايل تا زمستان سال 

  

های مرگ و نيز اگرچه همهٔ ارمنيان در محل اسکان خود و يا در مارش
در رودهای خروشان و يا در کوير سوريه از پا درنيامدند. در اثنای 

اتحاديه مسئلهٔ مسموميت کودکان ارمنی بيمارستان سرخ  محاکمات اعضای
ترابوزان و نيز خفه کردن تعداد زيادی از آنان در دريای سياه مطرح شد. 

در  ١٩١٩ماه مه  ٢٢والی ترابوزان بود و در  ١٩١٧جمال آمی تا سال 
 به مرگ شد. غياب محکوم

  

  

 غارت و تاالنگری

  

ها جا مانده. بعضی دادن اموال به دستگيری ارمنيان مساوی بود با از دست
توانستند احشام و دام خود را به همراه ببرند که بين راه از دست دادند. 

درصد جمعيت ترکيه را تشکيل  ١٠تا  ۶اموال مادی ارمنيان که بين 
دادند در حدود ده درصد ثروت ملی امپراتوری عثمانی تخمين زده می
ها در ، لباس و موقعيت اقتصادی آنشد، خانه، اجناس و اسباب و اثاثمی

توان از نظر ها بود که نمیکنار عوامل ديگر بهانه خوبی برای تبعيد آن
دور داشت. اگرچه هيچ منبعی برای تخمين ميزان دارايی آنان در دست 

به کنفرانس  ١٩١٩ -٢٠نيست، اما بر طبق گزارشی که ارمنيان در سال 
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ميليارد فرانک فرانسه  ٧،٨۴ی به ميزان پاريس تسليم کرده بودند اين داراي
تخمين زده ) ١٩١۴ميليارد فرانک طبق ارزش فرانک در سال  ١،٨(

  شد.می

  

 قاتالن که بودند؟

  

نفرهٔ جمعيت اتحاد  و بانی کشتارجمعی ارمنيان کميته مرکزی دوازده باعث
و ترقی بود. تشکيالت مخصوصه مأمور اجرای آن شد که از سه سازمان 

جات بودند؛ کماندوهای مرگ هزار نفر عضو اين دسته ٣٠شد. میتشکيل 
ها، مجرمين و مهاجران پذيرفته ِچِتش که اعضای آن عمدتاً از ميان کرد

زير نظر وزارت جنگ عمل  ١٩١۵شدند. تشکيالت مخصوصه تا سال می
نظم و کرد. اين وزارتخانه تصميم گرفت تا اين تشکيالت بیمی

نحل کند، زيرا تنها ميان ارمنيان جو رعب و وحشت کنترل را مغيرقابل
صورت فرمال از زير پس تشکيالت مخصوصه به پراکندند. از آنرا نمی

شده و تحت نظارت کميته مرکزی اتحاد و  فرماندهی وزارت جنگ خارج
های محلی عام بود که با سازمانترقی درآمد. اين سازمان مجری اصلی قتل

کرد. مردم محل مأموران اداری واليات همکاری میاتحاد و ترقی و نيز 
ها (قومی نيز در اين کار شريک بودند؛ در سواحل دريای سياه عمدتاً الز

ها های مسلمان شده و در مناطق مسکونی ارمنيان کردمسلمان) و گرجی
 ها.و در سوريه چرکس

  

 مناقشه بر سر شمار قربانيان

  

محاسبه. وولفگانگ گوست، محقق  ابلشمار قربانيان نه دقيق است و نه ق
شده به های ارسالهای واليت آنکارا و نيز تلگرامآلمانی بر اساس داده

درصد ارمنيان تخمين  ٩۵تا  ٩٠وزارت داخله تعداد مقتوالن را بين 
زند. گوستاو اشترزمن پس از يک گفتگو با انور وزير جنگ ترکيه در می

ميليون  ١،۵عداد کشتگان بايد تا حد به اين نتيجه رسيد که ت ١٩١۶سال 
ميليون  ١،۵همان  المللی تعداد کشتگان رانفر رسيده باشد. محققان بين



40 

 

 ۴ميليون. سفير آلمان در کنستانتينوپل در  ای هم يکزنند و پارهحدس می
گری نامد. خليفهميليون می ١،۵تعداد کشتگان ارمنی را  ١٩١۶اکتبر 

هزار و  ٨٨٠ان ارمنی در آسيای صغير را کليسای ارمنی شمار کشتگ
هزار تخمين  ٨٠٠بر  های سوريه را بالغتعداد کشتگان ارمنی در بيابان

هزار ارمنی توانستند پنهان شوند، گريخته و از کشتار در  ٣٠٠زند. می
امان بمانند. وزارت داخله ترکيه پس از پايان جنگ جهانی اول تعداد 

هزار  ٣٠٠کرده و دولت کنونی ترکيه بر هزار اعالم  ٨٠٠کشتگان را 
 عام اصرار دارد.نفر قربانی جنگ و نه قتل
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مباشران، شاهدان  -در برابر ديدگان مردم و افکار عمومی جهان  -٧
 عينی و سودجويان کشتار

  

کشتار ارمنيان در برابر چشم و گوش مردم محلی روی داد که بنا به منطقه 
های ها اغلب خانهها اشتراک ورزيد. آنربه ميزان متفاوتی در اين کشتا

شان را کردند، خانه و مزرعهارمنيان را در شب پيش از تبعيد غارت می
ها را تا لباسی که بر تن داشتند کردند، آنبا تمام اسباب و اثاثيه غصب می

هايی که هنوز توان مالی داشتند آب آشاميدنی برای لخت کرده و حتی به آن
فروختند. تبعيدشدگان آوری میيش داشتند به قيمت سرساممارشی که در پ

های عجزآورشان نه غذا و نه جايی برای خواب تحويل در مارش
گرفتند. هر کس که در توانش نبود تا پول و خواربار به همراه داشته می

شد، البته اگر قبالً به قتل نرسيده باشد بين راه از گرسنگی و تشنگی تلف می
عمد از  که لفظ ديگری گويای آن نيست، به» های مرگمارش«باشد. اين 

هايی که گذشت. ساکنان آبادیالعبور میميانبرهای بسيار طوالنی و صعب
کردند. چنين دقت آن را دنبال می گذشت بهها از کنارشان میاين مارش

 ها هزار نفر شاهد اين ماجرا بودند.بود که در ترکيه صد

  

ت مخصوصه و کماندوهای آن، نظميه و ارتش و شمار قاتالن تشکيال
رسيد و نيز مباشران ها هزار نفر میهايشان از طوايف کرد به دهوردست

نه اندک شماری از مهاجران قفقاز و بالکان و آن دسته از روستائيان و 
شهرنشينان آناتولی که مزرعه و خانه و تکه زمين ارمنيان به قتل رسيده 

اين جنايت نه محرمانه بود و نه از مردم پنهان  کردند.را تصاحب می
کشی به معنای همان روز نخست يک جنايت علنی و نسل ماند. ازمی

چندان اندکی  دوگانٔه کلمه است: اکثريت ارمنيان به قتل رسيدند و شمار نه
 ها مشارکت داشتند.از مردم ترک و کرد در اين قتل

  

کشی واژٔه د دربارهٔ مجازات نسلسازمان ملل متح ١٩۴٨در ميثاق سال 
دانان زيادی از جمله کريستيان گردد. تاريخبه گروه قربانيان برمی» نسل«

را برای اين کشتار و کشتارهای مشابه نارسا » کشینسل«گرالخ واژهٔ 
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کاربرد افراطی «کند که از جای آن پيشنهاد میدانند. گرالخ بهمی
کشی سازمان قيده است که ميثاق نسلاستفاده شود. او بر اين ع» خشونت

است و قربانيان را » تعريف قوميت متقدم بر قتل«ملل متحد مبتنی بر 
داند، يعنی اين مليت و قوم را در می» يک گروه و دسته ثابت و مستمر«

کشی متعاقب آن وجود اين ملت را تنفيذ شمارد، نسلحد چيزی طبيعی می
ضرورت با  شود بهاغلب بکار گرفته مینمايد. يک نکتٔه ديگر نقد که می

نمايی مجرمان شيطان«ناديده گرفتن شناخت موجود همراه نيست و اينکه: 
ناپذيری اغلب با اين ادعا همراه است که اين و تز واحد بودن و يا قياس

ستيزانه و يا دور از عقل بوده است و از همين رو نيز عمل کاری عقل
توان آن را روايت کرد و حتی يا حتی نمی پذير نيست وتوضيح و توجيه

عام اما در مورد قتل» گنجد.پذير نيست و حتی در تاريخ هم نمیتوصيف
يهوديان اروپايی توسط فاشيسم هيتلری و نوعی جنبٔه الهياتی دادن به 

نبايد جستجو کرد و » کشینسل«علتش را در واژهٔ » هولوکاست«
توان ن دليل نيز اين استدالل را نمیضرورتاً برخاسته از آن نيست و بدي

گرانه در عليه کاربردش به ميان کشيد، يا اينکه نه در خالل تأمل سنجش
 مورد نحوهٔ کاربرد آن.

  

 »محافل مطلع«

  

ها و افسران رابط از ميان خارجيان ساکن امپراتوری عثمانی ديپلمات
تر از مطلععام ارمنيان ارتش قيصر آلمان دربارهٔ مراحل و جزئيات قتل

 -بقيه بودند. نايب کنسول آن زمان آلمان در ارزروم اروين فون شويبنر 

 ١٩١۵هايم در ماه ژوئيه ريشتر به سفير آلمان هانس فراْی ِهر فون وانگنْ 

کنده گزارش داده است که فرماندهان اين نقل و انتقاالت رک و پوست
نيان نابودی کامل آنان گونه رفتار با ارمهدف از اين«اند که اعتراف کرده

طلعت در برابر سرکنسول آلمان در کنستانتينوپل ». در ترکيه است
آندرئاس داويد موردتمان اعتراف به نيت نابودی کرده بود. سرکنسوالن، 

هايی به وزارت کنسوالن و نايب کنسوالن آلمان در امپراتوری عثمانی نامه
ن از هدف اين عمليات خارجه ارسال کردند که هيچ ترديدی در اطالعشا

های آلمانی مبنی بر مداخلهٔ گذاشت. تمام پيشنهادهای ديپلماتباقی نمی
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وزير مثابه متحد اصلی بارگاه عالی را نخست رسمی آلمان قيصری به
 قيصر تئوبالد فون بتمان هولِوگ قويا رد کرده بود.

  

ف مترنيخ تنها يکی از سفيران متعدد آلمان در استانبول، پائول گراف وول
شخصاً نزد انور وزير جنگ عثمانی، وزير اعظم حليم  ١٩١۵در دسامبر 

و جمال وزير درياداری اقدام به مداخله کرد. پيشنهاد او به دولت 
ها را بتمان فون ِهلوگ ها و کشتارامپراتوری مبنی بر علنی کردن کوچ

نويسی های آلمانی به گزارشرد کرده و مترنيخ را برکنار کرد. ديپلمات
در سکوت ادامه دادند. تنها سرپرست موسسٔه امداد ارمنيان، يوهانس 

گزارشی « ١٩١۶شناس بود در سال شناس و شرقلپسيوس که يک الهيات
منتشر کرد و اين جنايات را » پيرامون وضعيت خلق ارمنی در ترکيه

هزار نسخه  ٢٠محکوم نمود. سانسور نظامی نوشتهٔ او را ممنوع کرد ولی 
ای از مکاتبات پاره ١٩١٩آن به فروش رفته بود. لپسيوس در سال  از

عام ارمنيان ترين سند قتلديپلماتيک را منتشر کرد که در زمان خود مهم
آمد اما به توصئه وزارت امور خارجه از متهم کردن دولت حساب میبه

 های او را دقيقآلمان امتناع کرد. وولفگانگ گوست جزئيات حذف و تعديل

  ها را منتشر کرده است.شدهٔ آن های تصحيحنشان داده و اصل سند و نمونه

  

های کشورهای متفق و نيز آمريکايی نيز از اين رويدادهای مرگبار ديپلمات
 بردند بههای کشورهای آنتانت که در ترکيه بسر میمطلع بودند. ديپلمات

ت به اعتراض ها در برابر دولت ترکيه دسطور رسمی عليه اين کشتار
ماه مه  ٢۴های بريتانيای کبير، فرانسه و روسيه در روز زدند. دولت

در يک بيانيه مشترک خطاب به بارگاه عالی اعالم کردند که دولت  ١٩١۵
ها در حق ارمنيان عثمانی و کارگزاران آن را شخصاً مسئول اين شقاوت

از اقدام به  ١٩١٨دانند و مورد پيگرد قرار خواهند داد اما پس از سال می
 آن دست شستند.

  

ژوئن  ٣٠لسلی ديويس کنسول اياالت متحده در هارپوت در گزارش مورخ 
عام بوده است، ها در حد قتلشکی باقی نگذاشته است که اين تبعيدی ١٩١۵

ها آن«که مورد نکوهش همگانی است. » جنايتی عليه انسانيت و تمدن«
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ها چيزی اند. ايننژاد ارمنی يافته روش ديگری را برای از ميان برداشتن
اگر آدم اطالعی از مناسبات حاکم …نيست جز تبعيد و کوچ کل خلق ارمنی

 در ابن مناطق دورافتاده نداشته باشد دامنهٔ تأثير يک چنين دستوری غيرقابل

تصور است. حتی يک کشتار، هر چه قدر هم اين لفظ فجيع به نظر آيد در 
دوستانه است. بسياری از کشتار جان سالم بدر انمقايسه با اين کار انس

يک مرگ آرام و تدريجی و پر عذابی برای هر کس در  برند اما اينمی
اين کشور است. من شک دارم که حتی از هر صد و يا هزار نفر از 

 »تبعيديان يکی زنده بماند.

  

و ها ها پيش از آن پيگردای که دهههای آبی انگليسی، مجموعهکتابچه
ها عليه ارمنيان را به ثبت رسانده کشتار ارمنيان توسط دولت عثمانی و کرد

را منتشر کردند. هنری  ١٩١۵اسناد جنايات سال  ١٩١۶بود در سال 
متحده آمريکا در ترکيه در کتاب خاطرات خود که  مورگنتائو سفير اياالت

ک از مقامات تر ١٩١۵منتشر شد نوشته است که در سال  ١٩١٨در سال 
نژاد ارمنی را نابود کنند. او اين  اطالع حاصل کرده که آنان قصد دارند

 مانند خوانده است.عمل را در تاريخ بی

  

عام را به اند که قتلها شاهدان خارجی ديگری نيز بودهدر کنار ديپلمات
های اين ها و پزشکان و پرستاران بهداریاند، ميسيونرچشم ديده
های کودکان ارمنی که با مظالم و خانهيتيم ها، مدارس وميسيونری

اند و تالش کردند تا به ياری آنان برخيزند عام روبرو شدههای قتلقساوت
 رسانی کنند.ها را نجات دهند و يا اطالعو آن
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 های اعضای اتحاد و ترقی و احکام صادرشدهمحاکمه -٨

  

 حال جنگ در های درها و خلقپيشنهاد صلح دولت لنين به همٔه کشور

های جوان همان روزهای نخست پيروزی انقالب اکتبر به دست دولت ترک
ها گوش شنوايی برای آن نداشتند و هنوز به پندار پيروزی نيز رسيد. اما آن
ها در صلح ديکته شدهٔ برست ليتوفسک نيز بسته بودند. آن نهايی آلمان دل

به ترکيه واگذار کرد  که واليات سنجک و قارص، اردهان و باتومی را
های لودن دورف در همان زمانی که واپسين پيشروی شرکت داشتند. در

در فرانسه با شکست مواجه شد، انور دست به حملهٔ  ١٩١٨بهار سال 
نيروهای نظامی ترکيه  ١٩١٨سپتامبر  ١۵جديدی در قفقاز زد. در روز 

و کشتار ارمنيان ها باکو را به تصرف خود درآوردند با حمايت مساواتچی
جای  هزار کشته به ٢۵ها در آستانهٔ اين واقعه در باکو به دست آذربايجانی

  گذاشت.

  

همان روز نيروهای صرب و فرانسوی در جبهٔه سالونيکی سنگرهای  در
 شکسته و در نتيجه بلغارستان تسليم شد. چند روز پسارتش ترک را درهم

سطين نيروهای ترک را مجبور به از آن نيروهای انگليسی در جبهٔه فل
نشينی کردند. ارتش ترکيه از هم پاشيد و دولت طلعت استعفا داد. در عقب

دولت عثمانی در مودروس در برابر نيروهای  ١٩١٨اکتبر  ٣٠روز 
بس بسيار سختگيرانه بود: متفقين حق داشتند متفقين تسليم شد. شرايط آتش

آهن ه ترکيه را اشغال کنند. کنترل راهها و هر نقطٔه دلخوااستانبول و تنگه
های جنگی نظام منحل و کشتیو مخابرات را به دست گرفتند. ارتش پياده

 توقيف شدند.

  

ژوئيه  ۴ها سلطان محمد چهارم که در روز ويژه انگليسی فشار بهتحت
 ١۴جای برادر متوفايش بر تخت سلطنت نشسته بود در روز  به ١٩١٨

کمٔه نظامی ويژه را مأمور دادرسی حقوقی يک مح ١٩١٨دسامبر 
مسئوالن کشتار جمعی ارمنيان کرد. بريتانيای کبير خواهان تشکيل يک 

 المللی بود که به دليل مخالفت ديگر دول متفق عملی نشد. با ايندادگاه بين

در  ١٩١٩ژانويه  ٢٣وجود مبانی دادرسی اين دادگاه ويژه ترکی در روز 
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در استانبول  ١٩١٩فوريه  ۵در روز » کمهٔ اتحاديونمحا«لندن تعيين شد. 
آغاز به کار کرد. اين محاکمه نخستين اقدام در تاريخ جهان برای پيگرد 

 ٣١قانونی جنايات جنگی و حکومتی در سطح سران دول بود. در مجموع 

های زمان جنگ، مقامات جمعيت اتحاد و ترقی، افسران نفر، وزرای کابينه
به اعدام شدند،  نفر از متهمين محکوم ١٧اکمه شدند. و مقامات محلی مح

نفر از اين محکومين به  ٨فقره از اين احکام به اجرا درآمد.  ٣اما فقط 
اعدام از جمله طلعت وزير کشور، انور وزير جنگ و جمال وزير دريايی 

 شدند.در غياب محاکمه می

  

اُدسا گريختند.  ها پس از تسليم ترکيه توسط يک زيردريايی آلمانی بهآن
طلعت به برلين رفت و انور از آسيای ميانه سر درآورد. محاکمات 
اتحاديون برای افکار عمومی جهانی روشن کرد که کشتار جمعی ارمنيان 

 نه در نتيجهٔ عمليات جنگی، بلکه سياستی طراحی ١٩١۵ -١۶های در سال

 ود که بهدهی دولتی بشده توسط رهبری جمعيت اتحاد و ترقی، سازمان

شده بود. شماری از متهمين، از جمله  طور منظم به مرحله اجرا گذاشته
ها تا شهرداران در دادگاه دربارهٔ اوامر ژنرال ارتش سوم تا فرماندهان کوچ

وزارت کشور برای نابودی ارمنيان گزارش دادند. عبداالحد نوری افسر 
شخصاً توضيح داده های کوچ در دادگاه توضيح داد که طلعت به او ستون

 ها نابودی ارمنيان بوده است.است که هدف از اين کوچ

  

دانشجوی ارمنی سوقومون تهليريان، طلعت  ١٩٢١ماه مارس  ١۵در روز 
وزير کشور سابق و وزير اعظم ترکيه را که دولت آلمان دو بار از اعادهٔ 

به قتل های برلين او امتناع ورزيده بود در روز روشن در يکی از خيابان
من قاتالن همسر و «رساند. سوقومون تهليريان در دادگاه توضيح داد که: 

در دادگاه جان بدر » ام.پدربزرگ و مادربزرگم را به مجازات رسانده
بردگان از کشتار شهادت دادند، از جمله اسقف گريگور باالکيان و نيز 

يريان موفق افسران سابق ميسيون نظامی آلمان. وکيالن مدافع سوقومون تهل
هايی از طلعت شدند که در آن نيت نابودی ارمنيان مستتر به ارائه تلگرام

بود. محاکمات برلين به افکار عمومی جهان نشان داد که چه جناياتی به 
 اند.و بانيان آن چه کسانی بوده مرحله اجرا گذاشته و باعث
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آور در حکم برائت ضارب پس از تنها دو روز محاکمه يک واقعه شگفتی
منصفه را متأثر کرد، بلکه  تنها هيات بار نهجهان بود. شرح وقايع قساوت

مثابه  فشاری که دولت آلمان بر آنان وارد آورد تا نقش اين دولت را به
سرعت به اين محاکمه پايان دهند. اما  ها مسکوت گذارده و بهمتحد ترک

چه بود؟ وزارت موضع دولت و وزارت امور خارجه دربارهٔ اين حکم 
ای به اين مضمون بر امور خارجه پس از تدفين طلعت دسته گلی با نوشته

 ».يک دولتمرد بزرگ و وفادار«خاک او گذاشت: 

  

رشته سوءقصدهای متوالی که طی سوءقصد برلين آغازی بود برای يک
های ارمنی احکام اعدام هشت نفر از های کماندويی مخفی سازمانآن دسته

در ُرم وزير اعظم سابق  ١٩٢١اری را به اجرا گذاشت: در سال جانيان فر
رئيس سابق تشکيالت مخفی  ١٩٢٢سعيد حليم به قتل رسيد، در سال 

مخصوصه بهاءالدين شاکر و نيز جمال عظمی به مجازات رسيدند. در 
اش نيز گلوله يک ارمنی در تفليس احمد جمال و منشی ١٩٢٢سال 

اسماعيل انور در تاجيکستان به ضرب  مصطفی نصرت را نشانه گرفت و
 گلوله به قتل رسيد.

  

محاکمات استانبول و برلين و سوءقصدهای ارمنيان در ميان افکار عمومی 
از آنکه داماد فريد وزير اعظم ترکيه  ای يافت. پسجهان بازتاب گسترده

ً به جنايت ١١در خالل محاکمات اتحاديون در روز  های ژوئيه علنا
 تر شد. اما بهه اعتراف کرد برای اين کشور انکار آن سختحکومت ترکي

ها، موازات فروکش کردن موج کشتار تدريج سکوت اختيار کردند و به
 ها نيز منحل شده و محکومين عفو شدند.دادگاه

  

سوی آناتولی  مقارن با تصرف ازمير توسط سپاهيان يونانی و پيشروی به
کلی ها بهه پيگرد مسئوالن اين کشتارآمادگی دولت استانبول برای ادام

نفر از متهمين ديگر را  ۴١خاتمه يافت. حتی در حين انجام اين محاکمات 
زندانی را به مودروس و  ١٢ها از زندان آزاد کردند. بدين خاطر انگليسی
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ها در پی تهديد ها بعدنفر ديگر را به جزيره مالت انتقال دادند. اين ۵۵
 های انگليسی آزاد شدند.تيرباران گروگان دولت مصطفی کمال به

  

المللی نيروهای آنتانت جنايات کشتارهای اگرچه به ياری فشارهای بين
 جمعی و مسئوالن آن در برابر انظار جهانيان به محاکمه کشيده شد، اما به

ها از دست دادند. جمهوری جوان تدريج عالقه خود را به ادامٔه دادرسی
های نظامی در برابر جمهوری دمکراتيک يروزیترکيه پس از کسب پ

 ١٩١٩و نيز در هم شکستن تجاوز يونان در سال  ١٩١٨ارمنستان در سال 

ها را متوقف کرد و تمام محکومين هرگونه ادامٔه مجازات مسئولين کشتار
ها بعد انکار کشتار ارمنيان به دکترين سياسی دولت را عفو نمود. سال

 واقعه را يک افسانه خوانده و نشر حقايق تاريخی بهترکيه تبديل شد و اين 

 صورت يک جرم درآمد.به» منشیجنايت عليه ترک«عنوان 
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 ١٩٢٣تا لوزان  ١٩٢٠از ِسور  -٩

  

 های جوان پايان داد و يکشکست نظامی در جنگ به حيات حکومت ترک

يان کشی ارمنبار برای هميشه زوال امپراتوری عثمانی را رقم زد، اما نسل
را باز برقرار  ١٩١۴همچنان ادامه يافت. متفقين رژيم کاپيتوالسيون سال 

اوت  ١٠کردند و به ترکيه همچون يک مستعمره نگريستند. در روز 
، آخرين مرحلهٔ قراردادهای حومه پاريس، قرارداد صلح ِسور را ١٩٢٠

های ديکته کردند. اين قرارداد تقسيم امپراتوری عثمانی ميان قدرت
ها و کنستانتينوپل و تشکيل يکپاره وزمند و متحدانش و نيز کنترل تنگهپير

گرفت که از حق حاکميت حکومت ترکی در منطقهٔ آناتولی را در نظر می
بايست واقعی محروم بود. تراکيهٔ شرقی و ناحيه اسميرنا (ازمير کنونی) می

را  نشينبه يونان واگذار گردد. اين قرارداد تشکيل يک کشور ارمنی
های ترابوزان، ارزروم، وان و بيتليس را به اين کرد و واليتتصريح می

کشور واگذار نموده و مرزهای ارمنستان و ترکيه را در آناتولی شرقی 
کرد. کردستان قرار شد از يک خودمختاری برخوردار شود. معين می

اد گرفت و اين قراردهای ترکيه تحت نظر نيروهای اشغالگر قرار میآبراه
های رعايت مناطق نفوذ انگليس، فرانسه و ايتاليا در چارچوب سرزمين

کرد. متفقين نظارت بر امور مالی و گمرکی را برای مانده را طلب میباقی
خود محفوظ داشتند. سرآخر اين قرارداد مجازات مسئوالن کشتارهای 

ساخت تا جمعی ارمنيان را خواستار شده و حکومت عثمانی را موظف می
افراد مظنون را تحويل داده و خسارات وارده به قربانيان جبران شود. 

قانون استرداد اموال  ١٩٢٠دولت حاکم در استانبول بر اين مبنا در سال 
 مصادره شدهٔ ارمنيان را به تصويب رساند.

  

دو حکومت در ترکيه بر سر کار بود، حکومت  ١٩٢٠تا تاريخ اول نوامبر 
کدام از اين دو دولت  و مجمع ملی در آنکارا. هيچسلطان در کنستانتينوپل 

نظر نداشتند فشاری برای قرارداد ِسور را تنفيذ نکردند. متفقين هم که اتفاق
به  ١٩١٩ساختند. قوای اشغالگر ايتاليا در دسامبر سال اين کار وارد نمی

ها پس از نبردهايی که نشينی کرد، فرانسویسواحل جنوبی آناتولی عقب
بس با قوای به يک آتش ١٩٢٠يان فراوانی برجای گذاشت در ماه مه قربان
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های رزمی موجب قربانی شدن نشينیمصطفی کمال تن دادند. اين عقب
بيش از بيست هزار نفر از ارمنيانی شد که قوای اشغالگر فرانسوی در 

 به منطقه کيليکيا کوچ داده بود. ١٩١٩سال 

  

و آتش  کردند تا خود را برايشان به آبها يونان را وادار میبريتانيايی
نيروهای  ١٩١٩بزنند و با ترکيه وارد جنگ شوند. در تابستان سال 

ها مانده ترکيه نتوانستند در برابر هجوم يونان پايداری کنند. اين نيروباقی
تراکيه شرقی و شمال غربی آناتولی را اشغال کردند. اما بدون رسيدن به 

که کومت مجمع ملی متوقف شدند. اما از آنجايیآنکارا و ساقط کردن ح
هنوز ارتش منظم مصطفی کمال قدرتمند نبود و جنگ عليه حکومت تازه 

های دهقانی پيشروی انگاشت، پارتيزانتر میتأسيس ارمنستان را مهم
 يونانيان را متوقف کردند.

  

ی هادولت مجمع ملی کمال در آنکارا به حکومت دوگانه پايان داد، دسته
پارتيزانی تحت فرماندهی اين دولت قرار گرفت. دولت سلطان قادر به 

تمام  ١٩٢٠ماه مارس  ١۶تشکيل ارتش نبود. مجمع ملی در روز 
قراردادهای دولت سلطان، از جمله قرارداد ِسور و نيز قانون استرداد 

های نظامی در اموال ارمنيان را ملغی کرد. با توجه به ميزان موفقيت
ميان ارمنی و يونانی، دولت کمال خواهان تجديدنظر متفقين در برابر نظا

 قراردادهای ِسور شد.

  

 انحالل حکومت ارمنستان

  

که با حمايت آلمان قيصری  ١٩١٨ارتش ترکيه در پيشروی تابستان سال 
بس تحقق پذيرفت وارد باکو شد. اگرچه ارتش ترکيه بر اساس آتش

شد، اما ارتش می ١٩١۴ی نشينی به مرزهاموردروس مجبور به عقب
شده حراست نمايد،  های تخليهجمهوری ارمنستان نتوانست از سرزمين

جمهور آمريکا مقرر کرده بود. نه ويلسون و مرزهايی که ويلسون رئيس
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نه مذاکرات صلح پاريس قادر به رقم زدن سرنوشت جمهوری ارمنستان 
 نبودند، لشکرکشی کمال به اين امر تحقق بخشيد.

  

نيان ساکن (امپراتوری) روسيه و نيز ارمنيانی که در ارتش تزاری ارم
های جوان کشی ارمنيان توسط ترککردند قربانيان مستقيم نسلخدمت می
ها هزار ارمنی ساکن در قلمرو عثمانی توانسته بودند به روسيه نبودند. ده

تروتسکی بر حق تعيين سرنوشت ارمنيان صحه  -پناه برند. دولت لنين 
اعالم استقالل کردند و يک  ١٩١٧ذاشتند. سه خلق ماوراء قفقاز در سال گ

های حاکم در که مساواتچی کنفدراسيون را تشکيل دادند. اما از آنجايی
دانستند از وارد شدن به جنگ عليه ترکيه آذربايجان که خود را ترک می

های (منشويک) گرجی نيز به علت دمکراتامتناع کردند و سوسيال
دسامبر  ١٨طلبی دروغين خود را کنار کشيدند، اين فدراسيون در حصل

 بس با ترکيه را امضاء کردند.قرارداد آتش ١٩١٧

  

ارتش سرخ شوروی واحدهای قفقاز خود را از جبههٔ  ١٩١٨در ماه ژانويه 
مجبور  ١٩١٨ارمنستان عقب کشيد. روسيهٔ شوروی در قرارداد ماه مارس 

هان، قارص و باتوم را به ترکيه تحقق بخشد و شد تا استرداد سنجک، ارد
را در قلمرو خود عملی سازد. بدين ترتيب » جات ارمنیانحالل دسته«

تنهايی در برابر ترکيه  ای به طول چهارصد کيلومتر بهارمنيان در جبهه
نيروهای ارمنی را از  ١٩١٨گرفتند. نيروهای ترک در سال قرار می
 آوريل ٢۵نشينی کردند و در از مجبور به عقبطرف ماوراء قفقآناتولی به

 همان سال قارص به دست آنان افتاد.

  

پاشيده  از هم ١٩١٨مه  ٢۶-٢٧های ماوراء قفقاز در زمانی که جمهوری
صورت جمهوری ارمنستان اعالم  مه به ٢٨شد، واليت ايروان در روز 

ا به رسميت ژوئن آن ر ۴موجوديت کرد، که حتی دولت ترکيه نيز در روز 
شناخت، اگرچه در مرزهای کوچک ميان ايروان و درياچه سوان به 

همان سال بريتانيا ماوراء قفقاز را  کيلومتر مربع. از پائيز ٩٠٠٠وسعت 
تحت اشغال خود درآورد، که برای جمهوری ارمنيان نوعی امنيت محسوب 
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، ١٩٢٠وئيه سالها از ماورا قفقاز در ژنشينی بريتانيايیشد. اما با عقبمی
 نيروهای مصطفی کمال شرق آناتولی را اشغال کردند.

  

 

  

  

آخرين تکانه برای ارتش ملی مصطفی کمال برای فائق آمدن بر جمهوری 
بايست در ارمنستان قراردادهای ِسور بود، بر طبق اين قرارداد می

هزار کيلومترمربع در غرب آناتولی تشکيل شود.  ٩٠سرزمينی به وسعت 
سوی  هزار سرباز ترک به ۶٠در حدود  ١٩٢٠سپتامبر  ٢٣در روز 

سپتامبر کامالً  ٣٠ارمنستان و نخجوان به حرکت درآمدند. قارص در روز 
سقوط کرد، آلکساندروپول (گيومری کنونی در ارمنستان) اوايل نوامبر. 

 ١٩٨دانان اتحاد شوروی شمار تلفات ارمنيان در اين لشکرکشی را تاريخ

زنند. ترنون ميليون روبل تخمين می ١٨بر  خسارات را بالغ هزار و ميزان
ها نيز دستشان به های جوان کماليستپس از سلطان و ترک«نويسد: می

عام را به صحنه آوردند. ديگر خون ارمنيان آلوده شد و آخرين پردهٔ قتل
العادهٔ جنگی آور ناشی از شرايط فوقمجاز نيست که از حوادث تأسف

هزار قربانی اين دو شهر نامبرده  ١٢درصد از  ٨٠، زيرا صحبت کرد
 )٢٣۶سال بود. (ترنون، تابوی ارمنستان، ص  ١٢مشتمل بر کودکان تا 
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ها تسليم در برابر دولت جمهوری ارمنستان تحت رهبری حزب داشناک
ها را به حکومت شوروی در ارمنستان ترجيح داد. در قرارداد ترک

مرزهای کنونی ارمنستان با  ١٩٢٠دسامبر  ٢ آلکساندورپول منعقده در
همان روز اين دولت استعفا داد و حکومت  ترکيه را به رسميت شناخت. در

شوروی در ارمنستان ايجاد شد. قراردادهای ِسور از لحاظ مواد مربوط به 
 ارمنستان از موضوعيت خارج شد.

  

ت ترکيه روسيه شوروی در مذاکرات خود با دول ١٩٢٠در تابستان سال 
ها و تراکيه شرقی ها، الزپرسی ميان ارمنيان، کردخواهان انجام همه

شوروی در اوت  -های لهستان پافشاری کرد اما پس از شکست در جنگ
های خود نبود. پس از قراردادهای قادر به تحقق خواست ١٩٢٠

ماه مارس  ١۶آلکساندروپول حکومت شوروی در قرارداد مسکو منعقد در 
به رسميت شناخت  ١٨٧٨کومت کماليستی ترکيه را در مرزهای ح ١٩٢١

 های مالی و تسليحاتی داد.و قول کمک

  

 بازبينی قرارداد ِسور در لوزان

  

نظامی اتحاد شوروی به حکومت  -های مالی و فنی در کنار حمايت
های اينکه قراردادهای ِسور ملغی و شرطمصطفی کمال يکی از پيش

های ترکيه ن را گرفت شکست ارتش يونان در جنگقرارداد لوزان جای آ
ها نتوانستند در برابر يورش سرتاسری ارتش ترکيه در و يونان بود. آن

 ١٩٢٢سپتامبر  ١۵پايداری کنند. در روز  ١٩٢٢اواخر تابستان سال 

اکتبر  ١١ها با کشتی اين منطقه را ترک کردند و در روز بازمانده يونانی
مد اين جنگ کشتارجمعی آوارگان مسيحی توسط بس اعالم شد. پياآتش
هزار نفر به اسارت درآمدند.  ١۶٠هزار نفر کشته و  ١٠٠ها بود: ترک

متحدان بريتانيايی يونانيان را به آغاز تعرض تشويق کرده بودند اما گامی 
جای آن در برابر تهديدهای  ها برنداشتند، بهدر راستای حمايت از آن

 نشينی کردند.ها پشت مواضع خود عقبسویمصطفی کمال مثل فران
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در جريان بود.  ١٩٢٣ژوئيه  ٢۴تا  ١٩٢٢نوامبر  ١٠مذاکرات صلح از 
ترکيه تراکيه شرقی (اديرنه)، ازمير، کيليکيه، ارمنستان و کردستان را 

به تصويب  ١٩٢٠که در سال حفظ کرد و تمام قرارومدارهای ناظر بر آن
ها تبادل ها و يونانیاقط شد. ميان ترکرسيده بود از درجٔه اعتبار س

جميعتی نابرابری مقرر شد که چيزی نبود جز ادامهٔ کوچ اجباری يونانيان 
ها غيرنظامی شد و يک کميسيون از آسيای صغير. منطقه حائل در آبراه

المللی مسئوليت نظارت بر آن را به عهده گرفت و اتحاد شوروی از بين
وم شد. آخرين سرباز نيروهای متفق در عضويت در اين کميسيون محر

 جمهوری ترکيه را ترک کرد. ١٩٢٣اکتبر  ٢٩روز 

  

کشی ارامنه در ترکيه ها بود که پيگرد مسببان نسلمدت ١٩٢١در سال 
شده بود. مصطفی کمال دستور به پايان  های اين کشور متوقفتوسط دادگاه

مجلس ملی قانون مصوب های ويژه داد. ها و انحالل دادگاهپيگرد اتحادچی
لغو کرد.  ١٩٢٢مبنی بر اعادهٔ مالک و مال ارمنيان را در سال  ١٩٢٠

مجرمين زندانی در جزيرهٔ مالت در پی تهديد حکومت مصطفی کمال در 
 ١٩٢٣ماه مارس  ٢٣ها آزاد شدند. در روز توسط بريتانيايی ١٩٢١اکتبر 

دادگاهی شده بودند عام مجلس ملی ترکيه تمام کسانی را که به جرم قتل
عفو کرد، زيرا بسياری از آنان عضو همين مجلس و عضو حزب 

شده و  های جانيانی که به مرگ محکومخواه خلق بودند. خانوادهجمهوری
حکمشان به مرحله اجرا درآمده بود و نيز خانوادهٔ افرادی که توسط 

قتل رسيده ارمنيان به  ضاربان ارمنی ترور شده بودند امالک مصادره شده
 را دريافت کردند.
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 کشی توسط ترکيهتراشی و سفسطٔه انکار نسلدربارٔه بهانه -١٠

  

ترکيه با سماجت تمام و پيگيرانه دربارهٔ گذشتٔه خود دروغ گفته است و «
ها وارد کرده تا های ساکن در کشور و ديگر کشورفشار زيادی به اقليت

» های تاريخ زدوده است.حات کتاباين دروغ جا بيافتد و ارمنيان را از صف

نوشته است. از دوران ميان دو  ٢٠٠۵اين جمالت را دانلد بوکَسم در سال 
رشته ويژه پس از پايان جنگ جهانی دوم ترکيه يک جنگ جهانی و به

کشی تدوين کرده که بر هايی را در راستای انکار وقوع اين نسلسفسطه
 ست.تأثير نبوده اای از محققان بیپاره

  

علمی غربی در های دليل اين آميزهٔ انکار و فريب، که اغلب در کتاب«
خورد، ناشی از ترس و واهمهٔ معمول تحقيقات خارجی باره به چشم می اين

نشين است که با دست زدن به اين تابوی ملی راهشان به و يا خارجه
ترين حالت دها لطمه ببيند و يا در بها بسته شود و روابط و دوستیبايگانی

(آندرسون؛ ترکيه پس از ». راه ورود به کشور به رويشان بسته شود
 )١٠٢آتاتورک، ص 

  

اضافه کنيم که تهديد و تحريک به قتل و نيز سوءقصد عليه دانشمندان و 
آيد. در اين ميان انکار و به دست دست به شمار می نويسندگان ترک از اين
و نيز مبارزه برای به رسميت کشی توسط ترکيه فراموشی سپردن نسل

متحده آمريکا و کشورهای ناتو  ای در دست اياالتشناختن آن به حربه
شده است.  برای حفظ منافع خود در خاورميانه، قفقاز و آسيای ميانه تبديل

 کند که:چنين تحليل می ٢٠٠۵الکساندر بهار در سال 

  

دست آن چنين  به قلمترين عناصر دکترين حکومت ترکيه و تاريخدانان مهم
  است:

هدف کشتار و نابودی جمعيت ارمنی ساکن امپراتوری عثمانی توسط  الف:
جای آن ادعا  کشی آن انکار شود. بهحاکمان ترکيه يعنی خصلت نسل

های اجباری بنا به اقتضای جنگی صورت گرفته و شود که کوچمی
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رمنيان مطمئن برده نسبت به اطاعت اکشوری که در حالت جنگی بسر می
 نبوده است.

جای  شود. بهدهی مرکزی و کشتار انکار میريزی و سازمانبرنامه ب:
کنند که مقتوالن قربانی شرايط و تاالنگری و تعرض ثالث آن ادعا می

 اند و حکومت مرکزی مسئوليتی در برابر آن نداشته است.بوده

  

لت با هدف به کنند که يک سازمان اجرايی مخفی توسط دوانکار می :ج
جای آن تعرض مردم محلی  ها ايجاد شده است. بهاجرا رساندن اين نقشه

  ها بوده است.و عشاير کرد باعث اين قتل و غارت

  

امتناع از امدادرسانی، ندادن خوراک و آب آشاميدنی به ارمنيان وادار  :د
ی ها براها، انکار وادار کردن آن به اين کوچشده به طی کردن اين مارش

 ومير.باال بردن ضريب مرگ

انکار مصادره و غارت دار و ندار ارمنيان توسط دولت، تاالنگری  :ه
های اکراد، قبول حداکثر غارت توسط مردم محلی امنيه، نظاميان و دسته

  های غيرمسئول.و دسته

  

ها حداکثر انکار کشتارجمعی بيش از يک و نيم ميليون ارمنی. ترک :و
  پذيرند.صد هزار میتعداد کشتگان را سي

  

  

  ستايش قاتالن

  

در برلين به قتل  ١٩٢١جنازهٔ طلعت پاشا که در سال  ١٩۴٣در سال 
جمهور وقت ترکيه عصمت اينونو توسط يک رسيده بود از طرف رئيس

شده و با شکوه تمام تشييع و دفن پوش از برلين به استانبول منتقلقطار زره
زهٔ انور پاشا را از تاجيکستان به به همين ترتيب جنا ١٩٩۶شد. در سال 
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کشی در سراسر ترکيه ترکيه منتقل کردند. برای بانيان و مسببان اين نسل
های بسياری به نام مجسمه يادبودی برپا شده است، مدارس و خيابان

هاست. پری اندرسون تاريخدان انگليسی بدون ادعای کامل بودن آن
لوار در آنکارا، چهار بلوار در طلعت: يک ب«کرده است: فهرستی را تهيه

هايی در ازمير، استانبول، در ازمير دوتا، سه تا در قبرس اشغالی، دبستان
موغال، اِالژيک. جمال عظمی، عامل قتل هزاران نفر در ترابوزان: يک 
دبستان در همين شهر. رشيد بيگ قصاب دياربکر: يک بلوار در آنکارا. 

هايی در تناکش اعدام شد: شاهراهمحمد کمال، که به خاطر اعمال وحش
استانبول و ازمير، مجسمه در آدانا و ازمير، قبر در بنای يادبود قهرمانان 

ها ها و کودکستانها، خياباناينکه در آلمان، ميدان ملی در استانبول. مثل
گزيد. شد و کسی هم ککش نمیگذاری میبه نام هيملر، هايدريش، آيشمن نام

يی که در آن از طلعت، انور و شاکر قدردانی شده منتشر هاهنوز هم کتاب
  (اندرسون، پس از آتاتورک)» شوند.می

  

  

  انتظارانکار غيرقابل

  

 ١٩۵١سازمان ملل متحد که ترکيه نيز در سال  ١٩۴٨کشی سال ميثاق نسل

کشی يهوديان اروپايی توسط آلمان نازی در آمد نسلبه آن پيوست در پی
ن و به امضاء رسيد. اين ميثاق بالواسطه مربوط به جنگ جهانی دوم تدوي

کشتار يهوديان نبود، بلکه تمام موارد گذشته و آتی را که زيرمجموعهٔ اين 
گرفت. اين ميثاق برای ارزيابی حقوقی شد جمع کرد دربرمیتعريف می

  کاربرد دارد. ١٩١۶و  ١٩١۵های عام ارمنيان در سالقتل

  

شد انتظار داشت که يخی اين ميثاق میاز ديدگاه نقطٔه عزيمت تار
عام نگارانی که تحقيق تاريخی قتلدانان و يا روزنامهسياستمداران، تاريخ

رود و در نظر دارند ياد اين يهوديان برايشان يک امر مهم به شمار می
قربانيان زنده نگاه داشته شود و از آنان قدردانی شود، همدردی با 

ری بديهی تلقی شود. اما اساساً چنين نيست. های پيشين نيز امعامقتل
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ها به کار کشی را برای کشتار ارمنيان در اين سالاسرائيل واژهٔ نسل
کشی تنها برای کشتار يهوديان اروپايی کاربرد گيرد. در اين دولت نسلنمی

  دارد.

  

گری پرخرج ترکيه کارزاری مقارن پس از البی ٢٠٠٧زمانی که در سال 
عام ارمنيان به راه افتاد، البی در کنگرهٔ آمريکا حول قتلگيری با رأی

ترکيه در آمريکا مورد پشتيبانی گستردهٔ کميته آمريکايی اسرائيلی آيپک و 
های يهودی آمريکا قرار گرفت که رهبرانشان در واشنگتن ديگر سازمان

ها آن«نويسد: جمهور ترکيه شتافتند. اندرسون میبه ديدار عبدهللا گل رئيس
ر همدردی نشان دهند، کشی ديگجای آنکه نسبت به قربانيان يک نسل به

به بحث دربارهٔ چگونگی انکار آن پرداختند. اينجا ايدئولوژی نقش اساسی 
 کند: يگانه بودن هولوکاست در حکم يک حق که به نام آنان ثبتايفا می

جا، ص (اندرسون، همان» ای به آن وارد شود.شده است و نبايد خدشه
نتيجه اين بود که سر آخر وزارت امور خارجه و بيل کلينتون ) ١٠۵
گيری را که خلق ارمنی اميد فراوانی به آن بسته جمهور وقت رأیرئيس

های تنگاتنگ نظامی با ترکيه، بود خفه کردند. بديهی است که همکاری
وديان اهميت استراتژيک ترکيه را برای يه«آويو را بر آن داشته بود تا تل

  تشريح کند.» آمريکايی

  

کشی با يهوديانی نيز بودند که عليه همدستی بازماندگان قربانيان يک نسل
کشی ديگر زبان به اعتراض گشودند اما متأسفانه اخالف قاتالن يک نسل

  سادگی منزوی شد. تأثير اندکی بر جای گذاشت و به

  

استداللی بسيار نازک  کشی ارامنه توسط البی اسرائيلی بر مبنایانکار نسل
کشی و لرزانی استوار است و منحصر به يگانه بودن و ويژه بودن نسل
کشی يهوديان در تاريخ جهانی است. طرفداران ادعای يگانه بودن يهودی

فرد در سدهٔ  تنها يک الگوی منحص ربه کنند که اين واقعه نهعنوان می
کشی ثبت گردد. يگانه به نام نسلتواند ای است که میبيستم، بلکه تنها واقعه

کند. حتی قربانيان را نيز بودن اين واقعه تکرارپذيری آن را نيز رد می
اند؛ قربانيان دانند و درجهٔ اعتباری خاصی برای آن قائلفرد میمنحصربه
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آيند و نه قربانيان ها به شمار میکشی تنها قربانيان يهودی نازینسل
  ها.کشی ترکارمنی

  

داده است با منکر شدن خصلت  تر رویها پيشکشی ارمنيان دههه نسلاينک
اين واقعه برتری زمانی نيز محلی از اعراب ندارد. برای درک بهتر عبث 

رسيم که معنای يگانه بودن کشی ارامنه به اين پرسش میبودن انکار نسل
امر پذير نيست. با توجه به اين اين واقعه در تاريخ چيست و چرا توجيه

کشی بايد يادآور شد که بسياری از يهوديان و نيز محققين اسرائيلی نسل
های تطبيقی خود دانند و آن را در پژوهشکشی میکشی را يک نسلارمنی

  دهند.ّمد نظر قرار می
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  ناپذير؟کشی؛ يگانه و قياسنسل -١١

  

غيرقابل «و يا » فردمنحصربه«، »يگانه«های تاريخی برای پژوهش
بودن تاريخی يک پديده چه معنايی دارد؟ ارتقاء يک رويداد به » قياس

تواند نتيجٔه آناليز تطبيقی باشد. سطح يک امر استثنايی در تاريخ تنها می
ها نه نتيجه کشی يهوديان اروپايی توسط نازیاما در رابطهٔ با اعالم نسل

ازد. بدون سشرطی است که چنين آناليزی را ناممکن میمثابه پيش بلکه به
جای تاريخ  گيرد و بهای رازگونه به خود میچنين آناليزی اين رويداد جنبه

گذاريم نمايی را به کناری میهای چنين خصلتشود. انگيزهوارد الهيات می
ای يابی تاريخی باشد. انگارهٔ پايهتر از يافتن علتحتی اگر اين امر مهم

م در تضاد با نيت طرفدارانش يگانه بودن اين پديده هم در تطبيق و ه
  همواره دارای يک معنای مهم نهفته در خود دارد.

  

کند، زيرا گذاری از ديدگاه آينده هرگونه تکرارپذيری را قوياً رد میاين نام
دهد. پس پديدهٔ تکرارپذير خصلت استثنايی خود را در تاريخ از دست می

گيرد. الی به خود میاين گزاره در ارتباط با آينده جنبه فرضی و احتم
مثابه رويدادی يگانه معرفی  مولفانی که کشتار يهوديان اروپايی را به

القاعده کسانی هستند که نه به اين و يا آن علت دست به چنين کنند علیمی
زنند بلکه به يک انگارهٔ اخالقی لباس تحقيق علمی اظهارنظری می

  پوشانند.می

  

ای استثنايی در تاريخ آن را از رابطهٔ اقعهمثابه و اعالم اين رويداد به
جای آنکه به  کند و آن را بهپذيری و تأثير آن جدا میتاريخی امکان

  کند.موضوع پژوهش تاريخی درآورد به رويدادی فرا تاريخی تبديل می

  

کشی يهوديان نه يک فرضئه پژوهشی و نه يک برنهاد يگانه بودن نسل
آنکه واجد شناخت باشد يک اعتراف و اذعان جای  حکم تاريخی است، به

درستی عليه هرگونه  کند. اين حکم بهبه رويدادی است که منع انديشه می
ها و هرگونه نسبيت بخشيدن و يا اهميت جلوه دادن جنايات فاشيستبی
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خيزد. نيت اين حکم عام عليه ديگری برمیحساب گذاشتن يک قتلبه
ت قربانيان آن است. اما از سوی ديگر اخالقی پاسداری از عزت و حرم

کند، بلکه حتی هرگونه گونه ضمانتی برای تکرارناپذيری آن ارائه نمیهيچ
کند و های تاريخی تأثيرگذاری و تأثيرپذيری آن را سد میشناخت رابطه

سازد. بدين ترتيب حداقل امکان کشف خطر تکرار آن را محدود می
های در خالل سال» داناناجرهٔ تاريخمش«برخاسته از اين تز در جريان 

  پذير شد.ها امکانها و تقلببرمال ساختن دقيق تحريف ١٩٨۶-١٩٨٧

  

کشی قياس ناپذيری يک رويداد را در خود ادعای يگانه بودن يک نسل
مثابه  کند. اين تعينات بهبينی میمستتر دارد و تکرارناپذيری آن را پيش

مثابه يک واقعٔه تاريخی  ند. هر جنايتی بههای قطعی کاربرد نداراستنتاج
نه به رسميت شناختن توسط يک حکومت، پارلمان و کميسيون وابسته 

عدالتی است و نه از اعتراف به يگانه بودن آن در تاريخ. برای ارزيابی بی
کشی يهوديان اروپا قلٔه ويرانگری در تاريخ بشری اين پرسش که آيا نسل
ی هيچ اهميتی نيست. اما با ادعای يگانه بودن اين بوده است يا خير، دارا

شود. اگر رويدادی اهميت خود را کشی يک ارزيابی به دست داده مینسل
کند، پس برای تنها با کاستن اهميت ديگر رويدادهای مشابه کسب می

سازی يگانگی شود. برجستهبندی خاص ايجاد میقربانيان آن نيز يک درجه
های روشن و واضح وسيلهٔ مالکنايت پيچيده، که بهترين جحتی وحشتناک

شود. ها همراه میشود، ناخواسته به نزول اهميت ديگر جنايتانجام نمی
ضرورت به بحث گذاشت. واضح است که  ها را بايد بهبندینتايج اين رده

شده در  نبايد به اين نتيجه رسيد که جنايات و کشتار جمعی هولناک واقع
  پوشی درجه دوم دانست.چشماهميت و قابلبايد در ردهٔ جنايت کمها را جنگ

  

گيرند. عام يگانه در رأس جدول قرار میبندی قربانيان يک قتلدر اين رده
اما علوم تاريخی در برابر قربانيان دين بازگويی حقيقت را دارند. قربانيان 

ند، بلکه پسينيانشان کنها را ايجاد نمیبندیها ميان خود اين ردهکشیاين نسل
عامل آن هستند. همدردی با قربانيان و اعتراض نسبت به اين جنايات برای 

کند، نه اينکه يک تاريخدان شور اعتراض را به تحقيق و آناليز تبديل می
به نام قربانيان راه را بر شناخت ببندد. مشاجره پيرامون يگانه بودن جنايت 
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هاست که اين امر به نتيجه است، مدتکشی در حق يهوديان اروپا بینسل
شده است. در چنين شرايطی  يک فرمول اعتراف علنی و عمومی تبديل

قياس تاريخی ناممکن است، زيرا تحت چنين شرايطی يک مناقشهٔ ظاهری 
  کند.شود که نيازهای سياسی نتايج آن را ديکته میايدئولوژيک برپا می

  

کشی سيستماتيک نخستين نسل ١٩١۵-١٩١۶های کشتار ارمنيان در سال
ريزی و به مرحله اجرا بود که يک حکومت در اروپا در سدهٔ بيستم طرح

کشی و نه معيار و گذاشته بوده است: حتی اگر در آن زمان نه مفهوم نسل
مالک تشخيص آن تبيين نشده بوده است کشتار ارمنيان زيرمجموعٔه 

جمع است و  قابل ١٩۴٨ل شده سازمان ملل متحد در سا موازين شناخته
مثابه يک  رود. هرگونه انکار خصلت اين رويداد بهالگوی آن به شمار می

های بعدی قرار کشیکشی با استناد به اينکه اين مفهوم در انحصار نسلنسل
کاهد دهد، از بار گناه عامالن آن میاهميت جلوه میگرفته اين رويداد را بی

  کند.و قربانيان آن را تحقير می

  

  يک قياس -کشیدو نسل

  

جانبه و سيستماتيک کشتارجمعی ارمنيان در در اينجا مجال مقايسٔه همه
 ١٩۴٢-١٩۴۵های و کشتار يهوديان اروپا در سال ١٩١۴-١٩١۵های سال

های جهانی و نيز علل و نيست. پيوند آن دو با اهداف و فرايند جنگ
ای مکفی مورد بررسی قرار هگون پيامدهای اقتصادی در ادبيات سياسی به

وار به چند نکته اشاره خواهد شد که گرفته است. در اينجا تنها فهرست
ها و انکار آشکار آن در حال حاضر دارای اهميت برای علنيت اين جنايت

  مانند:است، ليکن هنگام شرح وقايع اغلب در حاشيه می

  

های متمادی که سده هايی بودندها و خلقها گروهقربانيان اين کشتار -١
مورد کين و نفرت و پيگرد قرار داشتند، زيرا برچسب اقليت مذهبی و 

های اجتماعی خاصی (برای نمونه مثابه گروه شده و به ها زدهقومی بر آن
بانکدار و تاجر و يا حتی دهقان) در تضاد اجتماعی با اکثريت و يا 



63 

 

امعه قرار داشتند و های مذهبی، اجتماعی و يا قومی ديگری در جگروه
گرفتند. طراحان اين اغلب هدف اذيت و آزار و پيگرد و کشتار قرار می

سادگی با توجه به اين زمينهٔ تاريخی با مقبوليت عام  توانستند بهجنايات می
  در جامعٔه خودی حساب کنند.

  

دهی دستجات قاتالن نياز داشتند و رهبری عام به سازمانهر دو قتل -٢
ها را ايجاد و هدايت ای دستيابی به اين منظور اين سازمانسياسی بر

کردند. در مورد ترکيه تشکيالت مخصوصه و در مورد آلمان نازی می
  های ضربتی زيپو و اِس. د.يکان

  

هر دو طرح نابودی در خفا و تحت لوای جنگ تدارک ديده شدند.  -٣
ستند که بايد دانقاتالن به ارتکاب به جنايت وقوف کامل داشتند و می

پنهانکاری کنند. اما نحوه و مقياس اين پنهانکاری متفاوت بود: قتل ارمنيان 
های مرگ صورت گرفتند و ها و در مسير مارشآشکارا در ميدان

که توسط طلعت پاشا صادرشده بود  داشتن آن دستورالعمل محرمانه نگاه
س اس آشکارا و های ضربتی ااثر ماند اما کتمان خبری آن چرا. يکانبی

ها دادند که اين کشتارزدند، اما ترجيح میدر روز روشن دست به قتل می
های خارج از شهرهای اروپای شرقی مانند بابيجار، پوناری و در جنگل

های ويژهٔ مرگ که در يا رومبوال در مناطق حراست شده و يا در اردوگاه
  ه بود صورت گيرد.آشوويتس، تربلينکا، بلزک و يا سوبی بور ايجاد شد

  

داشتن اين جنايات  شد در خفا نگاههايی که پای پياده انجام میدر مارش -۴
ای ها در انتقال آن در پارههای ترکيه و بعدراهناممکن بود، اما نه در کوره

آهن. انتقال يهوديان اروپايی از هلند، فرانسه و يا از مسير توسط راه
آهن بدون همکاری و ها توسط راهاردوگاهمجارستان به آشوويتس و ديگر 

  بود.نيابت شاهدان غيرممکن می

  

نشينی از سازی گورهای جمعی متفاوت بود. پس از آغاز عقبپنهان -۵
اتحاد شوروی، هيملر دستور داد تا اجساد قربانيان از گورهای جمعی 
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خارج کرده و سوزانده شوند. جنايتکاران ترک و کرد اجساد را در کنار 
کردند، گذاشتند و يا اقدام به پاکسازی آن توسط مردم محل میها باقی میراه

انداختند و يا ها، رودهای خروشان کوهستانی و يا به دريا میبه دره
  گذاشتند تا در بيابان بپوسند.می

  

های اروپايی ها در ميان ديپلماتبرای کوچ ارمنيان و کشتار وحشيانه آن -۶
زشکان و پرستاران و ميسيونرهای مذهبی شاهدان عينی مأمور در ترکيه، پ

  ها فاقد چنين شاهدانی بود.فراوانی وجود دارد. کشتار يهوديان توسط نازی

  

عقالنيت ابزاری بيشتر و مقياس «کشی ارمنيان اندرسون برای نسل -٧
را قائل است. (اندرسون؛ پس از آتاتورک، » بزرگتری از مشارکت عام

کننده برای آمادگی عمومی که حتی تحت نظارت تعيين انگيزهٔ ) «١٢٩ص 
و هدايت حکومت نبود و نيز شور و اشتياق بخشی از مردم برای طرد 

ها، به يورش و قتل آوارگان در حال گذر را گرالخ همسايگان خود از شهر
سازی در دوران جنگ، کند. (گرالخ؛ ملتدر ميل به غارتگری تعبير می

توان در آلمان و در مناطق اشغالی آن ام را میاين مشارکت ع) ٣۵٩ص 
در حين جنگ دوم جهانی نيز مشاهده نمود، توجه داشته باشيم که قتل 

کردن » آريايی«شد که در کارزار يهوديان امکانی برای نيابت محسوب می
نيز ديده شد، اما مقياس و نحوهٔ مشارکت  ١٩۴۵های مرگ سال و يا مارش

  رسيد.وق مرم آناتولی شرقی نمیپای شور و ش مردم به

  

عام يهوديان قادر به بخش اعظم تعداد اندک جان بدربردگان از قتل -٨
های فردی بسياری بر جای ها شهادتخواندن و نوشتن بودند تا ارمنيان، آن
  گذاشتند، بيشتر از روستائيان ارمنی.

  

کشی دیمتحده در سراسر جهان مشوق يادآوری يهو اسرائيل و اياالت -٩
بودند. اسرائيل برای قتل قربانيان يهودی که حتی شهروند اسرائيل هم 
نبودند (کشوری به نام اسرائيل وجود نداشت) طلب غرامت کرد و آن را 

کشی ارمنيان را انکار دريافت داشت. حکومت ترکيه حتی وقوع نسل
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 کومکند. حتی عنوان کردن آن را جرم تلقی کرده و خانوادهٔ عامالن محمی

شده بودند شامل شده و اعدام های جمعی را که به مرگ محکومشدهٔ اين قتل
  پرداخت غرامت کرد. خساراتی که به ارمنيان وارد شد هرگز تالفی نشد.

  

های کشی يهوديان اروپايی در عرصهٔ هنر، ادبيات و علم به زباننسل -١٠
ها است. انستيتوو تحليل شده  گوناگون و در حجمی عظيم ترسيم و تجزيه

و نهادهای يادبود مختلف سرگرم پژوهش و به نمايش درآوردن اين جنايت 
متحدهٔ آمريکا و  هستند و از سوی دولت آلمان و اسرائيل، از سوی اياالت

شده و مورد  ديگر نهادهای يهودی در سراسر جهان از لحاظ مالی تأمين
نيان در افکار عمومی کشی ارمگيرند. در برابر آن نسلحمايت قرار می

فشار دولت ترکيه قرار دارد؛ در  سياسی و نيز در پژوهش علمی آن تحت
توانند رسد و امکان نفوذ دارند و میترکيه و تا حدی که دستشان می

هواداران خود را بسيج کنند در سراسر جهان. عليه نهادهای علمی و يا 
بود در آلمان تهديد به های پژوهشی و يا مراسم يادکليسايی، عليه پروژه

ً بر زبان رانده های ملیاتحاديه» خشم ملی«برآمدن  گرای ترک علنا
شود، برای نمونه عليه خانهٔ لپسيوس در پوتسدام آلمان. دولت آلمان نيز می

ويژه  گرايان آلمان بهکند. کينه و نفرت ملیدر برابر اين تهديد سر خم می
ان در هامبورگ، پروفسور اودو شناسی آلممتوجه مدير موسسٔه شرق

  باخ و خانم دکتر تسا هوفمن، تاريخدان است.اشتاين

  

نگاری های پرثمر پژوهشگران در جهان هنوز تاريخبا وجود تالش
جز های فراوان است و بهکشی ارمنيان بسيار حقير و دارای کاستینسل

کشی حکومت ارمنستان حامی ديگری ندارد. هرگونه پژوهش دربارهٔ نسل
ارمنيان در ترکيه و خارج از آن مستلزم جسارت و شجاعت فردی 

هايی از آن را به دست داده است. تاريخدانان است. پری اندرسون نمونه
  )٩٨جا، ص (همان
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  سخن پايانی

  

جمهوری فدرال آلمان در اين بابت وظيفٔه مهمی به عهده دارد؛ با 
لت ارمنی شتافتند، مثل داشت تالش جسورانهٔ افرادی که به کمک مچشم

ها و يا نظاميان آلمانی که شجاعت مدنی از يوهانس لپسيوس و يا ديپلمات
ترين امپراتوری عثمانی در جنگ خود نشان دادند. آلمان قيصری مهم

جهانی اول بود. دولت قيصر قاطعانه از دخالت و کمک به پايان دادن به 
عيتی که قربانيان ارمنی اين هم درست در موق اين کشتار امتناع کرد، آن

  طلبيدند.ها نمايندگان آلمان را به ياری میپيگرد

  

رتبٔه مستشاری نظامی آلمان در تدارک اما در عوض افسران عالی
لجستيک نفی بلد ارمنيان مشارکت داشتند و حتی دستورهايی در اين زمينه 

ن، برای ها را در صورت مقاومت ارمنياها اين يورشصادر کردند؛ برخی
نمونه در اورفا فرماندهی کردند. حکومت قيصری آلمان برای کشتار 

ها مسئوليت مشترک دارد، زيرا بدون تحمل و حمايت ارمنيان توسط ترک
  پذير نبود.آلمان اين رويداد امکان

  

دان بريتانيايی در پاسخ به اين پرسش که چرا دولت پری اندرسون تاريخ
کشی ارمنيان را در اراضی سال وقوع نسلترکيه هنوز پس از گذشت صد 

وچرای حکومت ترکيه در چونامتناع بی«کند چنين نوشت: خود انکار می
شناسايی کشتار جمعی ارمنيان در اراضی خود نه نابهنگام است و نه 

کنند. زيرا ها از وجاهت و هويت خود دفاع میغيرعقالنی، بلکه بيشتر آن
ولی را سراسر مسلمان کرد، اگرچه نه نخستين پاکسازی قومی که آنات

هم تحت لوای  سراسر ترکی، با پاکسازی در دستگاه دولتی همراه شد، آن
ناسيوناليسم افراطی همگرايانه، که تا به امروز ادامه دارد. کشتار يونانيان 

ها (ی مسيحی) ؛ اشغال قبرس و اخراج قبرسی١٩۵۵-١٩۶۴های در سال
؛ پيگرد و ١٩٧٨-١٩٩٣های ا در ساله؛ کشتار علوی١٩٧۴در سال 

جا، (اندرسون، همان» تا به امروز. ١٩٢۵های ها در سالسرکوب کرد
  )١١۴ص 
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واسطهٔ  کشی يهوديان اروپايی جنايت يک نظام حاکم بود که بهنسل
کشی زانو درآمد و نابود شد. نسلهای متفقين ضد هيتلری بههای خلقتالش

س حکومت کنونی ترکيه بود که تا به امروز به ارمنيان يکی از نتايج تأسي
کشی نيز به همراه آن دهد. توجيه ايدئولوژيک اين نسلحيات خود ادامه می
شود، يعنی آن همگرايی ترکی که خارج از واحد ملی همواره بازتوليد می

شناسد، چه قومی، چه ملی و يا چه هيچ عنصر تمايزی را به رسميت نمی
اند زيرا اقليتی حق وجود ندارد، حتی هر حقی محروم ها ازمذهبی. اقليت

شود و طلب ادعای وجود آن در زمرهٔ توهين به تماميت ملت ترک تلقی می
حق برای آنان مجازات دارد. تماميت ارضی دولت ترکيه کنونی مبتنی بر 

حيات داشت  ١٩١٨-١٩٢٠های نابودی جمهوری ارمنستان که در سال
  کامالً غصب شده است. برقرار شده و اراضی آن

  

کشی ارمنيان سنگ بنای جمهوری ترکئه از ديدگاه تاريخ نظامی نيز نسل
شود: هستٔه مرکزی نيروهای مسلح ملی که محسوب می ١٩١٩سال 

ريزی کرد (قوای ملی) چيزی نبود جز تشکيالت ويژٔه مصطفی کمال پايه
ی مسلحی بود ها پس از تسليم در مودروس تنها نيرومخصوصه. اين نيرو

ها، شده بود. قوای ملی تمام ذخاير سالح مانده و مخفی نخورده باقیکه دست
  های آن را برگرفت.ها و سنتساختار، کادر

  

ها بخشی از فرايند کشی ارمنيان توسط ترکاز ديدگاه تاريخ اقتصادی نسل
ه مثابه يک طبقه بود و از ديدگا گيری بورژوازی ترکيه بهتأسيس و شکل

ها و دهقانان و از ها، کارفرمامادی با غصب اموال ارمنيان تاجر، بانکدار
ها در تجارت، بانکداری و صنعت. ديدگاه اجتماعی با تسخير جای آن

 ١٩٢٣که تاسيس جمهوری ترکيه در سال  از آنجايی) ٣۶٢(گرالخ؛ ص 

از چند نظر بر کشتار جمعی ارمنيان بنا شده بود جای شگفتی نيست که 
  کشی به تابويی در اين کشور تبديل شود.اين نسل

  

نوامبر  ١۵و  ١٩٨٧ژوئيه  ١٨راست است که پارلمان اروپا با مصوبات 
کشی ارمنيان توسط حکومت کنونی خود به رسميت شناختن نسل ٢٠٠١
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ترکيه را شرط قبول عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا اعالم کرده است، 
نيز عجلهٔ اپورتونيستی بوروکرات بروکسلی  ها واما در پوکر منافع کشور

شود. برای کمک به رفع جهالت تاريخی اين شرط اغلب ناديده گرفته می
ای از سياستمدارانی که سرگرم عضويت ترکيه در اتحاديهٔ اروپا هستند پاره

دان بريتانيايی است کتابی نوشته که در آن پری اندرسون که يک تاريخ
و تحليل کرده است و به سه  ا ترسيم کرده و تجزيههای تاريخی آن رريشه

  گذارد.مانع عمده در اين عضويت انگشت می

  

  کشی ارمنيان؛انکار و عدم به رسميت شناختن نسل -١

  

عدم به رسميت شناختن قبرس که عضو اتحاديه اروپا است و امتناع  -٢
  از پايان دادن به اشغال شمال جزيرهٔ قبرس؛

  

  ها.ها و ديگر اقليتلٔه کردالينحل ماندن مسئ -٣

  

در آکادمی علوم جمهوری دمکراتيک  ١٩٩١دان آلمانی که تا سال * تاريخ
های فاشيسم و جنگ پژوهش«ناشر مجلهٔ  ٢٠٠٨تا  ١٩٩٣آلمان و از سال 

  بوده است.» جهانی دوم
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