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  نگاهي كوتاه به تاريخ قتل عام ارمنيان
  يهتركحكومت  توسط 

  
  اديك باغداساريان  دكتر

  )گرمانيك . ا(
  

  سخن آغاز
 اجتماعي و سياسي و در مبارزه با ظلم و ستم و به هدف -قوم ارمن به منظور رسيدن به آزادي ملي

ي اول مملو از درد و غم و دوران جنگ جهان. حفظ هويت فرهنگي خود راه پرفراز و نشيبي پيموده است
 متاسفانه گاهي افرادي ازگروه عظيمي از .سالياني سياه چه در تاريخ اين قوم و چه در تاريخ بشريت بود

قلمداد مي كنند ، » تركي« و زبانشان را به نادرستي » ترك « به اشتباه  خود را  ايرانيان ميهن دوست آذري
د كه هيچ نسبتي با ترك عثماني ندارند و در اين مقال نگارنده اينان جزو ايرانيان شريف و متمدني هستن

در اين مقاله به بررسي . را به كار مي برد منظور همان تركان تركيه عثماني است» ترك « هنگامي كه لفظ  
  :كوتاه موادر زير مي پردازيم
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   ارمنيان كيستند؟-1
  
  نگاهي به گذشته قوم ارمن 

وابسته ) اوروپئوئيد(نيان از نظر انسانشناسي به تيره آرمنوئيد از نژاد اوراسيائي ارم: منشاء و تاريخ
آنان جزء اقوام هند و اروپائي بشمار مي روند اما در مورد زيستگاه اصلي اينان بين دانشمندان اتفاق نظر . اند

ه، گروهي ديگر آنرا گروهي معتقدند كه موطنشان در مركز و يا جنوب شرقي اروپا قرار داشت. وجود ندارد
مي  را رد در آسيا در حوالي درياچه آرال مي دانند ليكن نتيجه بررسي هاي اخير پژوهشگران نظرات فوق

ميانرودان برپايه پژوهش هاي آنان زيستگاه ارمنيان در فالت ارمنستان يعني در ناحيه اي واقع در شمال . كند
بدين سان بر پايه هر يك از نظرات در . ت ايران قرار دارد، شرق آسياي صغير و شمال غرب فال) بين النهرين(

ديدگاه نخست چنين است كه اين قوم در اثر ادغام . مورد منشاء ارمنيان نيز ديدگاه هاي متفاوت وجود دارد
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با اقوام بومي قديمي تر ساكن در فالت ارمنستان مانند ) قوم آرمن(تدريجي اقوام مهاجر هند و اروپايي 
بر پايه ديدگاه ديگر ارمنيان از آغاز در موطن اصلي خود فالت . وويان و هاياسا بوجود آمده استخوريان، ل

اقوامي كه ) نئوليت(در دوران نوسنگي . ارمنستان مي زيسته اند ليكن از ادغام اقوام گوناگون پديد آمده اند
بر پايه بررسي . تقسيم مي شوندبه زبان هاي خانواده هند و اروپائي سخن مي گفتند به شاخه هاي گوناگون 

هاي انسانشناسي از اين دوره فالت ارمنستان توسط اقوام متعلق به نژاد آرمنوئيد مسكون گرديد كه وارث آنان 
ارمنيان امروز هستند از دوران نئوليت تا انئوليت بخشي از اقوام هند و اروپائي از فالت ارمنستان و آسياي 

از جمله هتيان، ارمنيان، يونانيان و (انه و هند كوچ نمودند و بخشي ديگر صغير به سوي اروپا، آسياي مي
بر پايه . براي بومي بودن ارمنيان داليل و شواهد بسيار موجود است. در زيستگاه اصلي باقي ماندند) ايرانيان

 واويلوف و ديگر دانشمندان محل باستاني كاربرد وسايل و كشفيات مربوط به پرورش. پژوهش هاي ن
همانا ) نوع ويژه غالت و انگور، سنگ هاي پر ارزش، مس ، قلع، آهن و غيره(جانوران اهلي و كشاورزي 
استفاده .) م.هزارهاي دوم و سوم پ(ارمنيان از معادن مس و قلع تا عصر برونز . فالت ارمنستان بوده است

لكي و نام هاي آنها و نيز  صورت ف12بنظر اُلكوت در هزاره سوم پيش از ميالد انديشه . بسيار كردند
در مورد پيدايش و نام ارمنيان . گاهشماري خورشيدي در فالت ارمنستان و آسياي صغير بوجود آمده است

بر پايه افسانه نقل شده توسط موسس . مطالبي در روايات وجود دارد كه از واقعيت هاي تاريخي دور نيست
ملت ارمني بخاطر نام هايك .) سده پنجم ميخنگارتار يا موسي خورني Movses Khorenatsi(خورناتسي 

” آرمن“مي نامد اما نامي كه ديگر اقوام بر ايشان بكار مي برند يعني ) hay(” هاي“سردودمان ارمنيان خود را 
غاپانسيان، يرميان و ديگر دانشمندان نام  فورد، . از نام آرام يكي از اخالف هايك اخذ گرديده است” ارمن“يا 

 را به سرزمين مشتمل بر استان هاي هايك عليا و هايك كوچك منتسب مي كنند كه در سنگ )خاي(هاي 
در اواخر هزاره دوم و آغاز هزاره نخست . يا خاياشا آمده است)hayasa(نبشته هاي هتي بصورت هاياسا 

از آنان ياد مي پيش از ميالد اقوام ساكن در فالت ارمنستان كه در سنگ نبشته هاي ميخي با نام هاي گوناگون 
ارمنستان بصورت يك ملت بويژه در زمان .  سياسي در مي آيند-شود، بصورت اتحاديه هاي حكومتي

كه در زبانهاي آرامي اورارتو ناميده مي شد تشكل و .) م.سده هاي نهم تا ششم پ(حكومت ارمنستان يا آرمنيا 
 سياسي مستحكمي -ن ارمني به اتحاد ارضيدر سايه اين حكومت متحد اقوام گوناگو. اتحاد استوارتري يافت

كتاب عهد عتيق، سنگ نبشته هاي (در منابع گوناگون . م.در اواخر سده هفتم و در سده ششم پ. دست يافتند
در سنگ . فالت ارمنستان بصورت يك كشور يكپارچه ياد مي گردد) هخامنشي، آثار نويسندگان يونان باستان

در پارسي باستان ) اورارتو(امنشي ارمنستان در متن اكدي بصورت اوراشتو نبشته هاي سه زبانه پادشاهان هخ
بصورت آرمنيا، در زبان ايالمي بصورت هارمينويا يا خارمينويا اما ارمنيان در اكدي اوراشتايا، در پارسي 

ني هكاتيوس يونا اثر نويسنده نقشه جهاندر كتاب . ياد مي شوند) خامينويارا(آرمينيا، در ايالمي هارمينويارا 
در زمان حكومت يرواندوني يا . از كشور آرمنيا و ملت آرمن ياد مي گردد. م. در سده ششم پميلتي

پس از لشكركشي . روند تشكل ملت ارمني به مرحله پاياني خود رسيد.) م.سده هفتم يا چهارم پ(يروانديان 
 پادشاه ارمنستان بر آنان شوريد )artashes(آرتاشس اول ، اسكندر مقدوني و پايه گذاري حكومت سلوكي 

-95(كه در زمان تيگران دوم ملقب به تيگران كبير .) م. پ189(و پادشاهي هايك بزرگ را بنيان نهاد 
  .   به اوج قدرت خود رسيد.) م.پ55

تحوالت جديدي بوقوع .)  م5-1سده هاي (در زمان حكومت آرشاگوني يا اشكانيان ارمني 
در اين هنگام جمعيت آنان . مسيحت را بعنوان دين رسمي حكومت خود پذيرفتند ارمنيان 301بسال . پيوست

 هزار كيلومتر مربع مي رسيد پس از فروپاشي 312 ميليون نفر بالغ مي گرديد و وسعت هايك بزرگ به 4به 
كومت ارمنيان با مبارزات آزاديبخش خود در برابر ساسانيان ، بيزانس و آنگاه ح.) م428(پادشاهي آرشاگوني 

الفباي جديد ارمني اختراع شده . م405در  .  فرهنگي خود را نگهدارند-تازيان توانستند هويت ملي و معنوي
باعث استواري هر چه بيشتر فرهنگي و معنوي گرديد كه در شرايط غيبت حكومت ملي توانست در 

 در برابر چيرگي خارجيان پس از پيكارها و شورش هاي بي امان آزاديبخش مردم. يكپارچگي آنان سهيم گردد
دوام يافت پس از . م1045 بدست دودمان باگراتوني بنيان نهاده شده تا سال 885حكومت متحد ارمنيان بسال 
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 بدست 1021كه بسال ) ardseruni(چندي حكومت هاي ديگري نيز تأسيس يافت مانند حكومت آرزروني 
س، عرب و سپس در اثر تاخت و تازهاي تركان در اثر ستم هاي حكومت هاي بيزان. بيزانس منقرض گرديد

يكي از مهمترين آنها كيليكيه . سلجوقي ارمنيان بسياري از سرزمين خود كوچ نموده به كشورهاي ديگر رفتند
در كنار درياي مديترانه بود و اراضي آن توسط معاوضه با اراضي ارمنستان اصلي به مالكيت شاهزادگان و 

در آنجا آنان توانستند حكومتي مستقل تأسيس نمايند كه به . م1080 بسال فئودال هاي خائن در آمد و
مهاجرت ارمنيان و ركود اقتصادي و فرهنگي آنان . حكومت ارمني كليليكه و ارمنستان كيليكيه شهرت يافت

 . م1828روسيه تزاري بسال . در زمان لشكر كشي هاي تاتار و مغول و چيرگي تركان و ايرانيان ادامه يافت
 رارمنستان شرقي را بتصرف خود در آورد بدين سان ارمنيان در زير سه حكومت روسيه، تركيه و ايران قرا

حكومت سلطان عثماني تركيه با سياست ضد ارمني خود دست به كشتارهاي توده اي در ارمنستان . گرفتند 
مبارزه با .  نفر را قتل عام كرد هرار300 بيش از 1894 -6در سالهاي )  به بعد1860بويژه از سال (غربي زده 

ارمنيان در رهايي از يوغ حكومت تركيه و مسئله ارمني در محافل حكومتي و سياسي اروپا مطرح شده اينان 
 1915در سال . گهگاه در اثر ضرورت از اين مسئله بعنوان حربه اي در برابر سلطان ترك استفاده نمودند

 ميليون ارمني را در ارمنستان غربي 5/1ام سده بيستم زده بيش از حكومت تركان جوان دست به نخستين قتل ع
 هزار نفر به ارمنستان شرقي و ساير 300از آن دسته از ارمنيان كه توانستند حدود . به كام نيستي فرستاد

نواحي قفقاز و روسيه پناهنده شدند و هزاران نفر ديگر به كشورهاي عربي، اروپا، آمريكا و ايران پناه 
.  هنگام عبور از تركيه شاهد اين كشتار بوده استجمالزادهقابل ذكر است كه نويسنده بزرگ ايران . دندآور

در اثر مبارزات ارمنيان آنان موفق شدند پس از چند جنگ حماسه آفرين در سردارآباد و قره كليسا بسال 
جمهوري مستقل ) 1918-20(در مدت حدود دو سال .  پس از پنج سده حكومت خود را احياء نمايند1918

 حكومت 1920 باستان تأسيس شد و از سال )كمتر از يك دهم(ارمنستان در بخش كوچكي از ارمنستان
در سايه آرامش و صلح بازسازي ملي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي آغاز شد و . سوسياليستي جانشين آن گرديد

 كشورها دست به اقداماتي زد و تسهيالتي حكومت ارمنستان شوروي براي كمك به ارمنيان پراكنده در ساير
ارمنيان در طول جنگ جهاني دوم در اكثر كشورهاي درگير . براي آنان جهت بازگشت به ميهن قائل شد

پس از جنگ روند مهاجرت آنان به ارمنستان . همگام با ساير ملل در برابر نازيان و متحدانشان مبارزه نمودند
نستان داراي دهها انجمن و اتحاديه و تشكيالت مذهبي هستند كه امور آنان در خارج از ارم. شدت گرفت

در تاريخ ) جمهوري مستقل(جمهوري سوم ارمنستان . فرهنگي ، ملي، مذهبي شان را هدايت و اداره مي كنند
  . اعالم گرديد كه تا كنون پا بر جا است1991 سپتامبر 21

       
   كيستند؟ن عثمانيتركا -2
 

بايد اواخر سده يازدهم ميالدي دانست، يعنـي از زمـاني كـه       ” كيل ملت ترك را مسلما    سرآغاز فرآيند تش  
در نتيجه تشكيل . اغوزها و تركمان ها به سمت آسياي صغير آغاز گرديد ” مهاجرت گروهي اقوام ترك عمدتا    
بدين ترتيب پايـان فرآينـد تـشكيل ملـت          . صورت پذيرفته است  . م12-15ملت ترك در حد فاصل قرن هاي        

  .دانست. م15ترك را بايد سده 
اقوام ترك پس از مهاجرت به سرزمين جديد برخي از ملل محلي را در خود مستحيل و يا آنـان را نـابود                 

اقوام ترك براي پرهيز از برخورد با مغوالن        . م13در سده   . ساختند و عناصر فرهنگي آنان را تصاحب نمودند       
آسـياي صـغير را تـصرف و اقـوام     . م15تركهـا در سـده   . بجا شدنداز سوي آسياي ميانه و ايران به آناتولي جا 

. م15-16در سده هـاي     . ترك را متحد ساختند و بخشي از اقوام محلي ارمني، يوناني و عرب را نابود ساختند               
  .تركها داراي نام ملي واحدي نبودند به همين علت به خاطر مذهب ايشان به مسلمانان اشتهار داشتند

ميليون كـرد   2ميليون نفر ارمني،    2 ميليون ترك ساكن در تركيه بيش از         7غير از   . م19 سده   30در دهه   
جمعيـت را   % 45كه  ( ميليون يوناني، همچنين آجارها، يهوديان، آلبانيايي ها، بسنيايي ها، كروات ها             1-5/1و  

از جمله ارمنيان ساكن (تا امروز نيز فرآيند استحاله ملي ارمنيان     . در آن سرزمين مي زيستند    ) تشكيل مي دادند  
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در تمام طول فرآيند يـاد شـده   . بصورت نهايي تشكل يافت. م20ملت ترك در آغاز سده  . ادامه دارد ) هامشن
. زبان و فرهنگ آنان از عناصر زباني و فرهنگي يونانيان، ارمنيان، گرجيان و ملل بالكان تـأثير پذيرفتـه اسـت                    

  .ركيه بودنابودي ملل ديگر الزمه تشكيل ملت ترك در ت
  
  نقش ارمنيان در تركيه عثماني-3

پس از تشكيل حكومت عثماني، ارمنيان نيز مانند ملل ديگر تحت يوغ آن قرار گرفته و لذا نقـش خـاص                     
  .خود را در رونق و پيشرفت امپراتوري ترك ايفا نمودند
اميـر  ،  اميـر سـغبوس   : بـرد از آنان مي توان اينان را نام        . مقامات عالي حكومت عثماني همانا ارمنيان بودند      

 اولـين  1824در  (اميـر آبراهـام  ).  چندين مدرسه ارمني در استامبول تأسيس كردند    1720كه در سال     (شـنورك 
  ).     به آنان تعلق داشت” گمرك كال (مگرديچ جزايريان و هوانس دوزيان). چاپخانه را در تركيه تأسيس كرد

چاپ اسـكناس بـه   .  تعلق داشت تاتيـان ل اندر نسل به خانواده       به بعد انبار اسلحه و مهمات نس       1795از سال   
 سپاه روسيه به استامبول نزديـك       1828 سال   رهنگامي كه د  .  مربوط است  بزچيان) هاروتيون( و   دوزيانخانواده  

 كمك خواست زيرا دولت قادر به امير بزچيان ميليون غرامت مي خواست، سلطان محمود بناچار از       15مي شد و    
 عـزا در    سسلطان ترك به مناسبت فوت اين شخص دچار اندوه فراوان گرديـده بـا لبـا               .  مبلغ نبود  پرداخت آن 

  .مراسم تشيع جنازه شركت نمود
 از سوي باب عالي به عنوان رئيس كارخانه هاي كاغذ سازي اطلـس بـافي و مـواد منفجـره                     هوانس تاتيان 

  . بافي و ذوب فلزات نيز گرديد مدير كارخانه هاي چرم سازي، پارچه1856منصوب شد و از سال 
با ايـن حـال   . محول شده بودباليـان   و   ساروارياناز قديم فعاليت هاي ساختماني و معماري به خانواده هاي           

دولت ترك مايل به محول كردن همه امور به ارمنيان نبود، لذا سرپرستان ترك براي آنان تعيين مي كرد بويژه                    
  .در ارتش و وزارت امور داخله

هوانس سكز   و   ميكايل پرتوگاليان ،  هاكوپ كازاغيان  :ت خزانه دولتي هميشه به ارمنيان تعلق داشت         رياس
رياست دانشگاه  .). م1864( وزير پست، تلگراف و شهرسازي بود      گريگور افنـدي  .  وزراي خزانه داري بودند    پاشا

ك خاندوميان، اسـتپان اسـالنيان،       نيكوغايوس روسينيان، آندراني   براي نمونه (هاي پزشكي و غيره با ارمنيان بود        
مؤسسان فن حسابداري در تركيـه      گويومچيان  و  كاراپت خدريان   ). ترزبان، مهران گاراگاش، هاكوپ بوياجيان    

 بـراي مـدت     هـاروتيون پاشـا تاتيـان     . بازرگانان ارمني جلفا تجارت را در آن كشور پايه گذاري كردنـد           . بودند
  .طوالني سرپرست وزارت خارجه بود

. به ارمنيـان تعلـق داشـت   ” بازار زرگري استامبول كال” در دست ارمنيان بود مثال   ”  و تجارت عمدتا   صنايع
  .واردات كشور به عهده يونانيان اما انحصار صادرات در اختيار ارمنيان بود

در زمينه فرهنگ و هنر اين چهره هاي سرشناس ارمني بودند كه در زمينه هاي مختلف مـي درخـشيدند و                     
  . كردن آنان به حوصله فراوان نياز داريمبراي ياد

 ارمنيـان بـراي تبريـك       1826وقتي كه در سال     ” با اين حال تركها به عناصر ارمني اطمينان نداشتند، مثال         
: شحص اخير به نزديكانش چنـين گفـت       . مشروطيت با بيست كشتي عازم استامبول نزد علي پاشا استاندار بودند          

 مخفيانه كار مي كنند و روابط نزديكي با توده هاي مردم دارند و اين امر را بعيـد                من از ارمنيان مي ترسم، آنان     “
  .”نمي دانم كه آنان با عناصر ترك متحد شده بر عليه حكومت عثماني قيام كنند

  
  شمه اي از تاريخ كشتار ارمنيان-4
 

آغاز مي شود، ليكن هنگامي كه مبارزات آزاديخش ارمني بصورت متـشكل            . م15كشتار ارمنيان از سده     
 وارد مرحله نويني از نظر سازماندهي و برنامه از پيش طراحي شده 19در آمد كشتار ارمنيان در نيمه دوم سده 

  .گرديد
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 توسط تركها قتل عـام شـده   1922 تا 1860نيان ارمني را كه از سال فهرست زير بطور خالصه تعداد قربا    
  :اند، نشان مي دهد

  نفر000،12   لبنان          1860
  نفر 14000   بلغارستان     1876
  نفر1400   بايزيد        1877
  نفر1250   آالشگرد    1879
  نفر000،2   اسكندريه   1881
  رنف 3500   مناطق داخلي تركيه  1892
  نفر  000،12   ساسون   1894
  نفر300 ،000   ارمنستان غربي   1895
  نفر570،9   قسطنطنيه   1896
  نفر667،14   مقدونيه   1903
  نفر640،5   ساسون   1904
  نفر000،30   كيليكيه   1909
  نفر  1,500,000   تركيه و ارمنستان غربي 1915
  نفر000،50   قارص، آردهان   1918
  نفر000،30 و حومه      باكو1918
  نفر000،60   كيليكيه و اطراف   1919
  نفر000،20   هاچن   1921
  نفر000،10   ازمير   1922
  نفر027،284،2) 1860-1922(جمع 

  ).396، قتل و كشتارهاي جهان صفحه New York Timesمنبع (
 
 
  

 1915-1922مراكز قتل عام در سالهاي

درياي سياه

  مديترانهدرياي

قبرس

 ايران

 تركيه

 قفقاز

سوريه
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  قتل عام بزرگ-5
تهيه شـده بـود لـيكن اجـراي         . م19 سده   طرح قتل عام و نابودي كامل ملت ارمن توسط تركها در اواخر           

  .گسترده آن توسط حكومت تركان جوان انجام گرفت
 مقامات ترك شروع به كـشتار ارمنيـان فـرا خوانـده شـده بـه ارتـش                   1915 و اوايل سال     1914از پائيز   

طعمـه   ساله كه به بهانه ساختن جاده به ارتش فرا خواند شده بودنـد بعنـوان                 45-60 و   15-20كردند و مردان    
با استفاده از شـرايط جنگـي در اوايـل سـال            ) اتحاد و ترقي  (حكومت حزبي   . اين طرح شوم بي نصيب نماندند     

 در جلسه مخفي كميته مركزي حزب روش هاي مشخص نابودي ارمنيـان سـاكن در ارمنـستان غربـي را               1915
  .تدوين كرد

لدين شاكر و ديگران شـركت داشـتند،   در جلسه مخفي به رياست طلعت پاشا كه در آن انور، ناظم و بهاءا             
ناظم بيگ بعنوان منشي كميته اعـالم كـرد كـه نبايـد بـه كـشتارهاي                 

ملـت ارمـن بايـد      “:  قناعت كـرد   آداناموضعي و مقطعي مانند كشتار      
ريشه كن شود، حتي يك نفر ارمني در سرزمين ما باقي نماند و   ” كال

بـريم و   نام ارمني بايـد فرامـوش شـود، اكنـون در جنـگ بـسر مـي                  
فرصتي بهتر از اين نمي تواند باشد، اعتراض دولـت هـاي بـزرگ و               
اعتراض مطبوعات نمي تواند كارساز باشد، اين عمليات بايد عمليات    

  .  ”نابودي كلي باشد
، مقامـات محلـي يـك فرمـان         1915 آوريل   15بدين سان روز    

مخفي به امضاء طلعت، انور و ناظم به اجرا در آوردند كه در آن بـه                
كشتار كامل ارمنيان و كوچاندن آنان به صحراي عربستان با اسـتفاده     

  .از فرصت شرايط جنگي اشاره شده بود
جالدان ترك نخست به تصفيه حساب بـا انديـشمندان و چهـره             

از جمله نماينـدگان ارمنـي      ( فرهنگي ارمني پرداختند   -هاي اجتماعي 
ز  نفــر ا235 قــواي شــهرباني 1915 آوريــل24تنهــا شــب ). مجلــس

 نفر رسيد، اينان به سـوي اعمـاق خـاك آنـاتولي     800بزودي اين رقم به . انديشمندان ارمني را دستگير كردند  
كوچ داده شده در مسير تبعيد به نحوي وحشيانه به قتل رسيدند، از جمله آنان مي توان گريگور زهراب، دانيل    

تسي، هراند، يروخان و بسياري افراد ديگر را نواروژان، سيامانتو، روبن زارداريان، روبن سواك، هوانس تلكاتي
 موسيقيدان شهير و پر نبوغ نيز جزو آنان بود ليكن به نحو معجزه آسايي نجات يافت امـا بـا                     كوميتاس. نام برد 

  .ديدن اين فجايع مشاعر خود را از دست داد
 دكتـر پنـه،     پارامـازد، ( نفـر از رهبـران حـزب هنچـاك را            20،  1915 ژوئن   15دولت تركان جوان روز     

  .در ميدان سلطان بايزيد شهر استامبول به دار كشيد) آچكپاسيان و غيره. وانيك، آ
طلعت پاشا طي يك فرمـان مخفـي بـه مقامـات واليتـي از آنـان مـي                   

در اين  . خواهد تا همه ارمنيان ساكن ارمنستان غربي و كيليكيه نابود شوند          
 مي كند و دستور مـي       دولت همه مسئوليت ها را قبول     “: فرمان آمده است  

  .”دهد حتي به نوزادان گهواره نيز رحم نشود
در . مقامات محلي دستورهاي طلعت را با دقت كامل اجرا مي كردند          

 -، ارمنيـان سـاكن كيليكيـه، در ماههـاي ژوئـن           1915ماههاي آوريل و مه     
، ترابوزان، وان، بيتليس، خاربرد و سيواس،       )ارزروم(ژوئيه ارمنيان كارين    

 و سپتامبر، ارمنيان آنكارا، آدابازار، بروسا، جبل موسـي، اورفـا و             در اوت 
  .     عينتاب از خانه و كاشانه خود تبعيد شدند

و )  زور -در(تبعيد ارمنيان به بيابان گرم و سوزان نزديك دير الزور           
  . منطقه تركيه صورت گرفت50كشتار آنها از 
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زنـان و   . ل مـي رسـاندند    ــــ كرده و بطـور جداگانـه بـه قت        پيش از تبعيد مردان را از خانواده هايشان جدا          
آنگاه توده هاي خسته و . دختران زيبا را بزور از خانواده جدا و آنان را به حرمسراهاي ترك منتقل مي كردند

گرسنه مردم را از كوهستان هاي آناتولي و بيابان ها و زير آفتاب سوزان به سوي بيابان هاي بين النهـرين مـي                       
آنـان كـه تـوان ادامـه راه را          . هزاران نفر در مسير از گرسنگي و تشنگي و ناتواني تلف مي شـدند             . دكوچاندن

  .نداشتند بالفاصله با شمشير و دشنه به قتل مي رسيدند
 نفـر تبعيـدي سباسـتيا و خـاربرد تنهـا      000،18از  ” مثال. تعداد كمي از اين تبعيديان به مقصد مي رسيدند        

ن و مرسـين تنهـا      ي نفر ارمني تبعيدي از مسير حلب و راس الع         000،20از  . گاه رسيدند  زن و بچه به تبعيد       150
  . نفر زنده ماندند120 كارين فقط  واليت ارمني000،215از .  نفر زنده ماندند5000

. قتل عام ارمنيان نه تنها در واليات ارمني نشين كه در نواحي تركيه و ساير مناطق نيز صورت مي گرفت    
  .قلع و قمع نكردند”  شهر استامبول و ازمير ارمنيان را كامالتنها در دو

 بيش از دو ميليون نفر از ارمنيان از خانه و كاشانه خود تبعيد شدند               1915-18بدين سان در طول سالهاي      
”  نفر كه عمدتا   200000كه از اين ميان يك و نيم ميليون نفر در بيابان هاي بين النهرين كشته شدند و بيش از                    

  . ترك مسلمان شدند”  و كودك بودند قهرازن
طلعت پاشاي خون آشام پس از پايـان قتـل          . كردند” حل“تركان جوان بصورت ددمنشانه مسئله ارمني را        

  .اعالم نمود كه ديگر مسئله ارمني وجود ندارد، زيرا ديگر هيچ ارمني وجود ندارد” عام رسما
 رئـيس هيئـت ارمنـي پيـشنهاد كـرد از            س نوبار پاشا  بوغو مذاكراتي در لندن روي داد كه        1916در سال   

) ژرژ پيكـو (ميان نجات يافتگان قتل عام يك لژيون شرقي ارمني ايجاد گردد، اين پيشنهاد مورد پسند فرانـسه    
  . قرار گرفت) مايكل سايكس(و انگليس 

زان ايـن   تعـداد كـل سـربا     .  تصميم گرفت اين لژيون را تشكيل دهـد        1916 نوامبر   28دولت فرانسه روز    
آنهـا  .  نفر اهل سوريه و بقيـه ارمنـي بودنـد          400 نفر بود كه از اين ميان        5662 بالغ بر    1918لژيون در ماه مه     

  . در جبهه فلسطين در جنگ شركت كردند1918 سپتامبر 19براي اولين بار روز 
سه رهبران احزاب هنچاك، رامكاوار و داشناك كه بـه نطـق هـاي دروغـين شخـصيت هـاي دولتـي فرانـ                      

اعالم كردند، و   ” جمهوري بين النهرين  “ در حوالي آدانا هر يك جداگانه        1920اميدوار بودند، روز سوم اوت      
جمهـوري خـود مختـار ارمنـستان تحـت حمايـت           “ اوت همان سال شوراي ملي به رياسـت ميهـران داماديـان              4

ان هاي ارتش فرانسه برچيـده      دو جمهوري اول در روز اول اما سومي روز سوم توسط يگ           . اعالم نمود ” فرانسه
  .شدند

 بين فرانـسه و     1921 اكتبر   20روز  . در شرايط رقابت انگليس و فرانسه، كشور اخير به تركيه متمايل شد           
قراردادي منعقد شد كه بر اساس آن فرانـسه ارتـش خـود را از كيليكيـه فـرا                    تركيه كمال آتاترك در آنكارا      

ر روز هاي قتل عام موفـق بـه اجـرا نـشدند، پـنج سـال بعـد بـه دسـت                       بنابراين آنچه كه تركان جوان د     . خواند
 نفر قرباني از ملت ارمن گرفت كه از اهـالي كيليكيـه             000،30اين دومين قتل عام     . كماليست ها انجام گرديد   

  . اين بار قتل عام با مجوز دولت هاي بزرگ انجام گرفت و كيليكيه نيز خالي از سكنه ارمني گرديد. بودند
   

  نگيزه هاي قتل عام و مسئولين آنا-6
  :علل و انگيزه هاي اصلي قتل عام ارمنيان را مي توان بطور خالصه چنين مطرح كرد

  . استحاله و انهدام ملت ارمني بخش جدايي ناپذير فرآيند تشكيل ملت ترك در تركيه بود-1
ركهـا بهانـه اي بـراي        و وجود ارمنيـان در قلمـرو حكومـت ت          »مسئله شرق «در قالب   » مسئله ارمني « -2

  . دولت هاي امپرياليستي اروپايي بود تا توسط آن بتوانند در امور حكومت ترك دخالت كنند
بـا انهـدام ملـت ارمنـي رقيـب شـماره يـك              .  دخالت محافل فراماسونري در طراحي قتل عام ارمنيـان         -3

ي عثمـاني و گـروه اتحـاد و         بايد توجه داشت كه شخصيت ها     . صهيونيست هاي تركيه از ميان برداشته مي شد       
بـراي نمونـه    . يهودي بودند و يا به تشكيالت فراماسونري تعلق داشـتند         ” ترقي و حكومت بعدي كمالي يا اصال      
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) طلعت پاشا، كمال آتاترك، پرنس احمد كمال الدين افندي و نورالدين افندي و فرزنـدان سـلطان عبدالمجيـد                 
  .   مصطفي رشيد پاشا، وزير اعظم و غيره

ارمنيان و جنبش آزاديبخش ارمن مانع بزرگي براي اجراي طرحهاي توسعه طلبانه پان تركيستها بودند        -4
جنـبش  . بودنـد ) در برهه هاي مختلف زمـاني     (كه محركان اصلي گروه اخير دولتهاي آلمان، انگليس و فرانسه           

  .  بود و اين امر در تضاد با منافع غرب واقعي آزاديبخش ارمنيان تمايالت روسي داشت
باعث شد اين كشور توجه ) بلغارستان، يونان و بالكان( استقالل كشورهاي سابق تابع امپراتوري عثماني-5

  .خود را به مرزهاي شرقي معطوف كرده جنبش هاي ارمني را سركوب نمايد
  . عمليات تروريستي و ماجراجويانه و غيردورانديش برخي از گروه ها-6
  

  :نيان عبارتند ازمسئولين اصلي كشتارهاي ارم
  . مجارستان، انگلستان، فرانسه و روسيه تزاري- آلمان، اطريش-1
  . سازمان هاي مخفي جهاني كه دولت هاي امپرياليستي در چنگ آنها قرار داشتند-2
  . حكومت هاي عثماني، اتحاد و ترقي و كمال آتاترك-3
  .ساكن شرق و مركز تركيه گروه هاي مزدور -4

رهبـران حـزب   ) 1918-22( با فرمان مخصوص سلطان محمد ششم وحيد الـدين          1919 ماه مارس    8روز  
در جريان محاكمـات ده نفـر       . اتحاد و ترقي و وزراي آنان به دادگاه فوق العاده نظامي استامبول تحويل شدند             

  . نفر شخصيت حزبي و حكومتي بطور علني محاكمه شدند20در غياب و 

  :افراد زير غيابي محاكمه شدند
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  ).1917-18(طلعت پاشا وزير داخله، وزير اعظم -1
  .انور پاشا، وزير جنگ-2
  .جمال پاشا، وزير امور دريايي-3
  .”تشكيالت مخصوصه“بهاءالدين شاكر بيگ، عضو كميته مركزي حزب اتحاد و ترقي و رئيس -4
  .دكتر ناظم بيگ، عضو كميته مركزي حزب و وزير آموزش عمومي-5
  .جاويد بيگ وزير ماليه-6
  ).1915-17(سليمان البستاني بيگ، وزير تجارت و كشاورزي-7
  .وزير تجارت و كشاورزي. مصطفي شرف بيگ-8
  ).1914-17(اسكان افندي، وزير پست و تلگراف-9

  .دكتر روزه اي افندي، عضو كميته مركزي حزب-10
  .عزيز افندي وزير امنيت اجتماعي-11
  
   شمه اي از تاريخ انتقامجويي ارمنيان-7
  

سازمان دهندگان قتل عام ارمنيان از خشم انتقام فرزندان قوم كشتار شده مصون نماندند و افـراد زيـر بـه                     
  :ترتيب هدف گلوله هاي ارمنيان قرار گرفتند

  .، بدست آقابگف ارمني در تاشكند كشته شد1922انور پاشا، -1
  .فليس، ترور بدست پتروس بغوسيان و آرتاشس گئوگيان در ت1922جمال پاشا، -2
  .، بدست آرام يركانيان1920خان خويسكي، نخست وزير آذربايجان، -3
  .، بدست يركانيان1920عباس بگف، -4
  .، برلين، بدست سوغومون تهلريان1921 مارس 21طلعت پاشا، -5
  .، رم، بدست آرشاوير شيراكيان1921 دسامبر 6سعيد حليم پاشا، -6
  . ن، بدست آرام يركانيان، برلي1922آوريل 17بهاءالدين شاكر بيگ، -7
  .   ، برلين، آرشاوير يركاينان1922 آوريل 17عظيم پاشا، -8
  .، استامبول، بدست ميساك ترالكيان1931 ژوئيه 19بهبودخان جوانشير، وزير داخله آذربايجان، -9
  

   روند شناسايي رسمي نژادكشي ارمنيان از سوي كشور هاي جهان -8
  

در زير به اختصار روند شناسـايي رسـمي         . ن المللي انعكاس خود را يافته است      قتل عام ارمنيان در مجامع بي     
 :نژادكشي ارمنيان از سوي كشور هاي جهان و مجامع بين المللي مي پردازيم

  
  واكنشهاي اوليه: الف

 در بـاره وقـوع كـشتارهاي        1915 مـاه مـه      24 بيانيه مشترك دولتهاي فرانسه، انگليس و روسيه مـورخ           -
  .وريل توسط دولت عثماني و مسئول بودن همه مقامات دولتي در اين وقايعاواسط ماه آ

 براي همدردي و كمك به صدها هزار ارمني بي خانمان ، بي             1915 فوريه   9 بيانيه سناي آمريكا مورخ      -
  .غذا و پوشاك

اي توده اي  سناي آمريكا با به رسميت شناختن استقالل ارمنستان آن را باال تر   از كشتاره1920 مه 11 -
  .ارمنيان قلمداد نمود

  1948 مه 28 كميسيون جنايات جنگي سازمان ملل -
  .1985 ژوييه 2كميسيون فرعي ضد آپارتايد و حمايت از حقوق اقليت هاي ملي سازمان ملل ، -
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  1983بيانيه شوراي جهاني كليساها -
   1998 آوريل 24 بيانيه شوراي اروپا ،-
  

  : شناسايي رسمي–ب 
  1965 آوريل 20ه ،  اروگوئ-

  1982 آوريل 29 قبرس -

  1995 آوريل 14 روسيه -

  1996 آوريل 25 يونان -

   2000 مه 11 لبنان -
  1997 آوريل 17 ولز جنوبي استراليا -
  1998 بلژيك ماه مارس -
  1998آوريل  16  ، مجلس قانونگذاري1993 مه 5آرژانتين ، سنا  -
   پارلمان در تبعيد كردستان در بروكسل-
  2000 نوامبر 8فرانسه  -
                    2000 نوامبر 17 ايتاليا -
   2004 آوريل 21 كانادا  -
  . قتل عام ارمنيان را به رسميت شناخت2004 مه 31مين ايالت آمريكا بود كه در تاريخ -37 ورمونت  -
   2003 دسامبر 16  سوييس -
   2004 نوامبر 30 اسلواكي-
  2005 آوريل 19 لهستان -
  سخن پايان-9

 ارمنيان ساكن در ارمنستان غربي تحت اشغال ددمنشانه تركها، موجوديت فيزيكي، مال و جـان                بدين سان 
 روستاي ارمني نشين به دست تركهـا       2500 شهر و    66و دارايي، ارزشهاي ملي و وطن خود را از دست دادند،            

ارات وارد خـس .  مدرسه و آموزشگاه بـا خـاك يكـسان شـدند    1500 كليسا و وانك، 2000بيش از . ويران شد 
  . ميليارد فرانك بود15 بالغ بر 1919 با توجه به بورس سال يهشده تنها به ارمنيان ساكن امپراتوري ترك

. پس از پايان جنگ جهاني اول، افكار عمومي جهان به اعتراض با اعمال ددمنشانه عنصر تـرك پرداخـت        
وارت ارمني شناس ، يوهان لپـسيوس،  از جمله ژاك دومورگان باستانشناس و تاريخدان فرانسوي، ژوزف مارك 

  .آرمين وگنر، آنتوان ميه، فردريك ماكلر، آرنولد توين بي، والري بروسف، هنري مرگنتاو و ديگران
. امروزه كشورهاي جهان يك به يك در تالش براي شناسايي رسمي وقوع قتل عام ارمنيان بر آمـده انـد                   

رد نمي تواند ضربات مهلكي كه بـه ارمنيـان وارد شـده    ليك هر برخوردي هم با اين فاجعه تاريخي صورت گي    
است جبران كند و قتل عام ارمنيان تا پايان جهان در درجه اول به عنوان ننگي بزرگ براي تركها و بطور كلي         

  .تاريخ جهاني باقي خواهد ماند


