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  نگاهي كوتاه به تاريخ قتل عام ارمنيان
  يهتركحكومت  توسط 

  
  گرمانيك . ا

  
  سخن آغاز

 اجتماعي و سياسي و در مبارزه با ظلم و ستم و -قوم ارمن به منظور رسيدن به آزادي ملي
مملو از دوران جنگ جهاني اول . به هدف حفظ هويت فرهنگي خود راه پرفراز و نشيبي پيموده است

 متاسفانه گاهي افرادي .درد و غم و سالياني سياه چه در تاريخ اين قوم و چه در تاريخ بشريت بود
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يچ نسبتي با ترك عثماني قلمداد مي كنند ، اينان جزو ايرانيان شريف و متمدني هستند كه ه» تركي
را به كار مي برد منظور همان تركان » ترك « ندارند و در اين مقال نگارنده هنگامي كه لفظ  

  :در اين مقاله به بررسي كوتاه موادر زير مي پردازيم. تركيه عثماني است
  
  ارمنيان كيستند؟ -1
  تركان كيستند؟ -2
  .نقش ارمنيان در تركيه عثماني -3
  .از تاريخ كشتارهاي ارمنيانشمه اي  -4
  .قتل عام -5
  .انگيزه هاي قتل عام و عاملين آن -6
  .شمه اي از تاريخ انتقام جويي ارمنيان -7
   روند شناسايي رسمي نژادكشي ارمنيان از سوي كشور هاي جهان-8
  .سخن پايان -9
  

   ارمنيان كيستند؟-1
  
  نگاهي به گذشته قوم ارمن 

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

گروهي معتقدند كه موطنشان در مركز و يا جنوب شرقي اروپا قرار . دانشمندان اتفاق نظر وجود ندارد
هي ديگر آنرا در آسيا در حوالي درياچه آرال مي دانند ليكن نتيجه بررسي هاي اخير داشته، گرو

برپايه پژوهش هاي آنان زيستگاه ارمنيان در فالت ارمنستان . كندمي  را رد پژوهشگران نظرات فوق
، شرق آسياي صغير و شمال غرب فالت ) بين النهرين(ميانرودان يعني در ناحيه اي واقع در شمال 

بدين سان بر پايه هر يك از نظرات در مورد منشاء ارمنيان نيز ديدگاه هاي متفاوت . ان قرار دارداير
ديدگاه نخست چنين است كه اين قوم در اثر ادغام تدريجي اقوام مهاجر هند و اروپايي . وجود دارد

و هاياسا بوجود با اقوام بومي قديمي تر ساكن در فالت ارمنستان مانند خوريان، لوويان ) قوم آرمن(
بر پايه ديدگاه ديگر ارمنيان از آغاز در موطن اصلي خود فالت ارمنستان مي زيسته اند . آمده است

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

از جمله هتيان، (هند كوچ نمودند و بخشي ديگر و آسياي صغير به سوي اروپا، آسياي ميانه و 
براي بومي بودن ارمنيان داليل و شواهد . در زيستگاه اصلي باقي ماندند) ارمنيان، يونانيان و ايرانيان

واويلوف و ديگر دانشمندان محل باستاني كاربرد وسايل . بر پايه پژوهش هاي ن. بسيار موجود است
نوع ويژه غالت و انگور، سنگ هاي پر (ان اهلي و كشاورزي و كشفيات مربوط به پرورش جانور

ارمنيان از معادن مس و قلع تا عصر . همانا فالت ارمنستان بوده است) ارزش، مس ، قلع، آهن و غيره
بنظر اُلكوت در هزاره سوم پيش از ميالد . استفاده بسيار كردند.) م.هزارهاي دوم و سوم پ(برونز 

نام هاي آنها و نيز گاهشماري خورشيدي در فالت ارمنستان و آسياي  صورت فلكي و 12انديشه 
در مورد پيدايش و نام ارمنيان مطالبي در روايات وجود دارد كه از واقعيت . صغير بوجود آمده است
 Movses Khorenatsi(بر پايه افسانه نقل شده توسط موسس خورناتسي . هاي تاريخي دور نيست

ملت ارمني بخاطر نام هايك سردودمان ارمنيان خود را .) سده پنجم متاريخنگاريا موسي خورني 
از نام ” ارمن“يا ” آرمن“مي نامد اما نامي كه ديگر اقوام بر ايشان بكار مي برند يعني ) hay(” هاي“

غاپانسيان، يرميان و ديگر دانشمندان نام هاي  فورد، . آرام يكي از اخالف هايك اخذ گرديده است
 سرزمين مشتمل بر استان هاي هايك عليا و هايك كوچك منتسب مي كنند كه در را به) خاي(

در اواخر هزاره دوم و آغاز . يا خاياشا آمده است)hayasa(سنگ نبشته هاي هتي بصورت هاياسا 
هزاره نخست پيش از ميالد اقوام ساكن در فالت ارمنستان كه در سنگ نبشته هاي ميخي با نام هاي 

ارمنستان بصورت .  سياسي در مي آيند-ن ياد مي شود، بصورت اتحاديه هاي حكومتيگوناگون از آنا
كه در زبانهاي .) م.سده هاي نهم تا ششم پ(يك ملت بويژه در زمان حكومت ارمنستان يا آرمنيا 

در سايه اين حكومت متحد اقوام . آرامي اورارتو ناميده مي شد تشكل و اتحاد استوارتري يافت
در اواخر سده هفتم و در سده ششم .  سياسي مستحكمي دست يافتند-ي به اتحاد ارضيگوناگون ارمن

كتاب عهد عتيق، سنگ نبشته هاي هخامنشي، آثار نويسندگان يونان (در منابع گوناگون . م.پ
در سنگ نبشته هاي سه زبانه . فالت ارمنستان بصورت يك كشور يكپارچه ياد مي گردد) باستان

در پارسي باستان بصورت ) اورارتو(ارمنستان در متن اكدي بصورت اوراشتو پادشاهان هخامنشي 
آرمنيا، در زبان ايالمي بصورت هارمينويا يا خارمينويا اما ارمنيان در اكدي اوراشتايا، در پارسي 

يوناني  اثر نويسنده نقشه جهاندر كتاب . ياد مي شوند) خامينويارا(آرمينيا، در ايالمي هارمينويارا 
در زمان حكومت . از كشور آرمنيا و ملت آرمن ياد مي گردد. م. در سده ششم پتيوس ميلتيهكا

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

)artashes (ه ارمنستان بر آنان شوريد و پادشاهي هايك بزرگ را بنيان نهاد پادشا)كه .) م. پ189
  .   به اوج قدرت خود رسيد.) م.پ55-95(در زمان تيگران دوم ملقب به تيگران كبير 

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

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

.  فرهنگي خود را نگهدارند-ازيان توانستند هويت ملي و معنويساسانيان ، بيزانس و آنگاه حكومت ت
الفباي جديد ارمني اختراع شده باعث استواري هر چه بيشتر فرهنگي و معنوي گرديد كه . م405در  
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پس از پيكارها و شورش . در شرايط غيبت حكومت ملي توانست در يكپارچگي آنان سهيم گردد
 بدست 885ابر چيرگي خارجيان حكومت متحد ارمنيان بسال هاي بي امان آزاديبخش مردم در بر

دوام يافت پس از چندي حكومت هاي ديگري نيز . م1045دودمان باگراتوني بنيان نهاده شده تا سال 
.  بدست بيزانس منقرض گرديد1021كه بسال ) ardseruni(تأسيس يافت مانند حكومت آرزروني 

 و سپس در اثر تاخت و تازهاي تركان سلجوقي ارمنيان در اثر ستم هاي حكومت هاي بيزانس، عرب
يكي از مهمترين آنها كيليكيه در . بسياري از سرزمين خود كوچ نموده به كشورهاي ديگر رفتند

كنار درياي مديترانه بود و اراضي آن توسط معاوضه با اراضي ارمنستان اصلي به مالكيت شاهزادگان 
در آنجا آنان توانستند حكومتي مستقل تأسيس نمايند كه . م1080و فئودال هاي خائن در آمد و بسال 

مهاجرت ارمنيان و ركود اقتصادي و . به حكومت ارمني كليليكه و ارمنستان كيليكيه شهرت يافت
روسيه . فرهنگي آنان در زمان لشكر كشي هاي تاتار و مغول و چيرگي تركان و ايرانيان ادامه يافت

تان شرقي را بتصرف خود در آورد بدين سان ارمنيان در زير سه حكومت ارمنس.  م1828تزاري بسال 
حكومت سلطان عثماني تركيه با سياست ضد ارمني خود دست .  گرفتند رروسيه، تركيه و ايران قرا

 بيش 1894 -6در سالهاي )  به بعد1860بويژه از سال (به كشتارهاي توده اي در ارمنستان غربي زده 
مبارزه با ارمنيان در رهايي از يوغ حكومت تركيه و مسئله ارمني در . ا قتل عام كرد هرار نفر ر300از 

محافل حكومتي و سياسي اروپا مطرح شده اينان گهگاه در اثر ضرورت از اين مسئله بعنوان حربه اي 
 حكومت تركان جوان دست به نخستين قتل عام 1915در سال . در برابر سلطان ترك استفاده نمودند

از آن دسته از .  ميليون ارمني را در ارمنستان غربي به كام نيستي فرستاد5/1 بيستم زده بيش از سده
 هزار نفر به ارمنستان شرقي و ساير نواحي قفقاز و روسيه پناهنده 300ارمنيان كه توانستند حدود 

ابل ذكر است كه ق. شدند و هزاران نفر ديگر به كشورهاي عربي، اروپا، آمريكا و ايران پناه آوردند
در اثر مبارزات .  هنگام عبور از تركيه شاهد اين كشتار بوده استجمالزادهنويسنده بزرگ ايران 

 پس 1918ارمنيان آنان موفق شدند پس از چند جنگ حماسه آفرين در سردارآباد و قره كليسا بسال 
 جمهوري مستقل )1918-20(در مدت حدود دو سال . از پنج سده حكومت خود را احياء نمايند
 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، . حكومت سوسياليستي جانشين آن گرديد

ا اقتصادي آغاز شد و حكومت ارمنستان شوروي براي كمك به ارمنيان پراكنده در ساير كشوره
ارمنيان در طول جنگ . دست به اقداماتي زد و تسهيالتي براي آنان جهت بازگشت به ميهن قائل شد

. جهاني دوم در اكثر كشورهاي درگير همگام با ساير ملل در برابر نازيان و متحدانشان مبارزه نمودند
داراي دهها آنان در خارج از ارمنستان . پس از جنگ روند مهاجرت آنان به ارمنستان شدت گرفت

انجمن و اتحاديه و تشكيالت مذهبي هستند كه امور فرهنگي ، ملي، مذهبي شان را هدايت و اداره مي 
 اعالم گرديد كه تا 1991 سپتامبر 21در تاريخ ) جمهوري مستقل(جمهوري سوم ارمنستان . كنند

  .كنون پا بر جا است
       

  ارمنستان
ن يافته است كه در جغرافيا بنام سرزمين  زندگي تاريخي ارمنيان در سرزميني جريا

كوهستاني ارمنستان يا فالت ارمنستان معروف است كه ارمنستان امروزي در شمال شرقي آن واقع 
 درجه طول شرقي محدود بوده بين 47 تا 38 عرض شمالي و 41 15ْ` تا 37 30ْ`فالت بين . است

 تا 1500ارتفاع ان . مقدم قرار گرفته استفالت هاي آسياسي صغير و ايران و در شمال غربي آسياي 
آرارت كوچك ) متر5156(كوه هاي مهم آن آرارات بزرگ .  متر از سطح درياست1800
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. ، آخوريان، آرپا)ارس(آراكس : رودهاي مهم). متر4434(، سيپان )متر4095(، آراكاتس )متر3914(
ت هاي آرارات، شيراك، تارون، دش. رودهاي دجله و فرات از كوههاي ارمنستان سرچشمه مي گيرند 

 كيلومتر 3733(وان . خاربرد، ارزنجان، باگرواند همواره از نظر اقتصادي اهميت خاصي داشته اند
با ماهي خاص ايشخان، درياچه اروميه )  كيلومتر مربع1400(سوان ) tarekh(، با ماهي تارخ )مربع

نستان درياچه هاي بزرگ فالت ارمنستان بين فالت هاي ايران و ارم) در قديم كاپوتان يا كبودان(
ن فالت شامل گوزن، آهو، گوسفند وحشي، گراز، گرگ، روباه، ا جانواريدنيا. محسوب مي شوند

از نظر . استخرس، كفتار، عقاب، كركس، باز، لك لك، كبك، اردك، بلدرچين، قرقاول و غيره 
ليت، مرمر، سنگ هاي گوناگون معادن زير زميني مس، سنگ آهن، سرب، نقره، طال، موليبدن، پر

آب هاي معدني با خواص شفا . مانند نوع خاصي توف، بازالت، سنگ آهك و غيره قابل ذكرهستند
 استان تقسيم شده بود كه عبارتند 15ارمنستان قديم به . بخش خود بوفور در آنجا يافت مي شوند

، گوگارك، هايك عليا، ) فعليقره باغ(، سيونيك، آرتساخ )وان فعلي(آيرارات، واسپوراكان  :از
جمهوري ( كُرچِك، موك، پايتاكاران ،، تايك، پارسكاهايك) ياسوپك(توروبران، آغزنيك، سوفن 

  .، اوتي)آذربايجان فعلي
  

  فرهنگ ارمني
  . فرهنگ ارمني طيف گسترده اي دارد كه به اختصار در زير بيان مي گردد

اي فعلي اطالعات دقيقي در دست در مورد وجود خط ارمني پيش از الفب: خط ارمني
. گروهي از دانشمندان معتقدند كه ارمنيان در زمان باستان خط منحصر بفرد خود را داشتند. نيست

 mesrob(بوسيله مسروپ ماشتوتس . م405خط فعلي در سال . هستندگروهي نيز مخالف اين نظريه 
mashtots (آشوري و پارسي  اي يوناني، پيش از آن مكاتبات درباري بزبانه. ابداع شده است

 sahak(نياز شديد و نيز حمايت پادشاه ورامشابوه و جاثليق ساهاك پارتو . صورت مي گرفت
partev (حرف داشت كه حروف اُ و ف 36الفباي ابداعي . ماشتوتس را تشويق به اين كار نمود )o 

حروف .  رسيد38اد حروف به اين دو نيز در سده هاي ميانه اضافه گرديده تعد. در آن كم بود) fو 
با اضافه شدن يك حرف مركب ديگر الفباي . ارمني مانند الفباي عربي داراي ارزش عددي است

اين حروف همانند حروف الفباي التين داراي اشكال بزرگ و كوچك . است حرف 39ارمني شامل 
  : روش نگارش ارمني دو گونه است. بوده از چپ به راست نوشته مي شوند

با برخي ( كه از زمان مسروپ ماشتوتس تا كنون با آن مي نويسند- روش قديم:الف
  ). تغييرات

 روش جديد كه براي برطرف نمودن برخي مشكالت نگارشي روش قديم، در چهارم -ب
  .يادگيري و كاربرد زبان با اين روش آسان تر است.  در ارمنستان رسميت يافت1922مارس 

اين زبان يكي از شاخه هاي مستقل . ي ارمنستان استزبان رسمي جمهور: زبان ارمني
 اسالو و يوناني -ارتباط نزديكي با زبان هاي ايراني، بالتيك” خانواده زبانهاي هند و اروپائي بوده نسبتا

 اورارتوئي -اين زبان در شرايط تماس يك رشته از زبان هاي هند و اروپائي ، قفقازي، هوري. دارد
 از فروپاشي حكومت ارمني اورارتو در سراسر ارمنستان رايج و حاكم پس” بوجود آمده تدريجا

  :اين زبان در سير تحولي خود به سه مرحله قابل تقسيم است. گرديد
  ). 9 تا5سده هاي (ارمني باستان : الف
  ) 16-12سده هاي (ارمني ميانه : ب
  ). تا كنون17آشخارابار، از سده (ارمني نو :ج
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بخش . زبان گفتاري باستان نيز وجود داشته است) گرابار(استان توام با زبان نوشتاري ب
 در صد از ذخيره لغات اين زبان ها را كه بر ما شناخته شده 20-10 اورارتويي زبان ارمني –هوري 

نيسي، لووي، هتي هيروگليف، زبان باالئي (نيز گروهي از لغات زبان هاي هتي . است تشكيل مي دهد
تازي، تركي، روسي و پارسي در اين زبان وجود دارند كه در اثر  يوناني،و نيز آشوري، ) و غيره

ارمني : زبان فعلي ارمني داراي دو شاخه كلي است. تماس هاي طوالني با اين ملل حاصل شده اند
شرقي كه در ارمنستان و ايران بدان سخن گفته مي شود و ارمني غربي كه بوسيله ارمنيان كشورها 

اين دو شاخه داراي اختالف هايي جزئي با . مريكائي مورد استفاده قرار داردعربي، اروپائي و آ
زبان ارمني داراي ساختار دستوري و ذخيره لغات بسيار غني و مستحكم مي باشد و در .يكديگرند

زمان حكومت سوسياليستي تالشهاي جدي براي استاندارد كردن آن صورت گرفت ، بگونه اي كه 
ا زبانهاي مطرح و بين المللي چون انگليسي ، فرانسه ، اسپانيائي ، ايتاليايي قابل اين زبان از هر حيث ب

  .  قياس مي باشد و ترجمه از آن زبان ها بگونه اي شيوا و سليس و رسا صورت مي گيرد
در مورد ادبيات ارمني پيش از اختراع خط اطالعات چنداني در دست : ادبيات و علوم

يكي از ) vahagn(ين شعر ارمني را كه گزارش زايش واهاگن موسي خورني قديمي تر. نيست
بر پايه اطالعات موجود نخستين نويسنده . خدايان دين باستاني بود در كتاب تاريخ خود آورده است

پس از اختراع خط بويژه در . پسر آرتاشس پادشاه ارمنستان بود) veruyr(ارمني وروير
غازار پاربتسي، موسس .) م5سده (رارزشي توسط كوريون تاريخنگاري، فلسفه و علوم طبيعي آثار پ

سده (يزنيك كوغباتسي، آگاتانگغوس ،يغيشه، پاوستوس بوزاند .) م5 سده -موسي خورني(خورناتسي 
، موسٍس .)م6سده (، داويت آنهاغت .)م8 سده -ghevond(، غوند .)م7سده (، سبئوس .)م5

 فرو 1045پس از اينكه حكومت ارمنستان در سال . كاغانكاتوتسي و آنانيا شيراكاتسي نگارش يافت
صاحب دولت گردند اين سرزمين تبديل ) كيليكيه(پاشيد و ارمنيان توانستند در كناره درياي مديترانه 

. ادبيات ارمني رنگ دنيوي بيشتري بخود گرفت. م14-10در سده هاي . به مركز فرهنگي آنان گرديد
از جمله دانشگاه .  كه دانشمندان بسياري به جامعه تحويل دادندمدارس و دانشگاه هايي تأسيس گرديد

گريگور ماگيستروس، هوانس ). 15-14(تاتو ) 14-13(گالزور ) 12-11سده (آني، سيس 
ساركاواگ، توما آرزروني، مخيتار هراتسي، نرسس شنورهالي، مخيتار گوش، وارتان آيگكتسي و 

.  بويژه غزلسرايي ترقي نمود14-10در سده هاي . غيره از چهره هاي نامدار علوم و ادب بودند
. نوشته است   خود رابزرگترين شاعر اين سده ها گريگور ناركاتسي است كه سوگنامه مشهور

سده (، ناهاپت كوچاك )15سده (مگرديچ نقاش . داستان حماسي داويت ساسوني شايان توجه است
 سايات نووا شاعر محبوب تمام 18در سده . ادندپا به عرصه ادبيات نه) 17سده (، ناقاش هوناتان )16

در سده نوزدهم رنسانس ادبي ارمني بوقوع پيوست كه از جمله پيشتازان اين جنبش . مردم قفقاز بود
در اين سده كالسيسيسم جاي خود را به جريان هاي . خاچاتور آبوويان و ميكائيل نالبانديان بودند

سم داد و موتيو ميهن دوستانه در آثار راپائل پاتكانيان  نمايان جديد ادبي يعني به رومانتيسم و رئالي
در . آثار بسياري پديد آورد) هاكوپ مليك هاكوبيان(بزرگترين رمان نويس ارمني رافي . گرديد

شعرا و . ادبيات نمايشي گابريل سوندوكيان و در طنز نويسي هاكوب بارونيان را بايد نام برد
، غازاروس آقايان، شيروانزاده، )رمان نويس(پرج پروشيان : ند ازنويسندگان بزرگ ديگر عبارت

واهان دريان، يغيشه چارنتس، : هوانس هوانسيان، هوانس تومانيان، آوتيك ايساهاكيان در سده بيستم
هاموساهيان، واهاگن داوتيان، : گغام ساريان، باروير سواك، هوانس شيراز و شعرا و نويسندگان متاخر

و در زبانشناسي هراچيا ) آمريكا(ان، گورك امين، سرو خانزاديان،  ويليام سارويان سيلوا كابوديكي
در سده بيستم بويژه در دوره پس . مانوك آبغيان، گورك جاهوكيان، ادوارد آقايان و غيره آجاريان، 
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 تعداد يكصد مركز پژوهشي 1970تنها در سال . از چنگ دوم جهاني علوم ترقي شايان توجهي داشت
در اواخر دهه .  اشاره نمود از رشته هاي مهم علمي بايد به آستر و فيزيك. ارمنستان كار مي كرددر 
 ويكتور هامبارسوميان و ماركاريان ستاره شناسان رصد خانه بيوراكان ارمنستان موفق به كشف 40

معارف ارمنيان از جمله ملت هايي هستند كه داراي دايرة ال. منظومه هاي جديد در كهكشان شدند
آكادمي علوم ارمنستان سهم بسزايي در پيشرفت ادبيات و علوم ايفا . بزرگ و انواع مختلف آن هستند

  .  مي نمايد
هنر ارمني از هزاره سوم پيش از ميالد سرچشمه گرفته در شرايط اجتماعي و زيستي : هنر

ي از دوران اورارتو آثار. قوم هاي تشكيل دهنده ملت ارمن در طي تاريخ به تكامل خود رسيده است
از جمله خرابه هاي پرستشگاه موساسير نيز بسياري آثار ديگر چون نگاره هاي گرمابه و پرستشگاه 

پس از پذيرش مسيحيت در ارمنستان هنر ويژه كليسايي كه خود آميخته با . گارني  بجا مانده است
اي انجيلي موضوع اصلي هنر ويژگي فرهنگي دوران پاگانيسم بود بر هنر ارمني سايه افكند و تم ه

اكثر كلسياهاي قديمي ارمنستان . نقاشي و موسيقي، تذهيب، كنده كاري و معماري را تشكيل داد
اين ها . پرستشگاه هاي دوران پاگانيسم بودند كه در اول سده چهارم ميالدي به كليسا تبديل گرديدند

 معابدي -3 معابد بازيليك سه داالني، -2  معابد بازيليك يك داالني،-1: به چند دسته تقسيم مي شوند
سبك جديدي از كليساهاي . م7 و 6در اواخر سده . به سبك وانك اجميادزين و كليساي جامع دوين

سپس بناي معابد چند داالني نيز . معروف است به اوج خود رسيد» سبك هريپسيمه«ارمني كه به 
استادان ارمني در كاربرد سنگ .  ديده مي شودبر روي اين بناها تزئينات كنده كاري شده. معمول شد

موسيقي كليسائي توسط مسروپ ماشتوتس، ساهاك پارتو و جاثليق . هاي متنوع شهرت داشتند
.  پيشرفت چشمگيري داشتدو ديگران با خلق انواع خاص شاراگان و كسور) 7سده (كوميتاس 

 كرد و هنرمندان يوناني را براي در پايتخت تيگراناگرد تئاتري بنا.) م.پ55 -95(تيگران بزرگ 
مينياتور در سده . در دوران مسيحيت نمايش هاي مردمي رايج بود. اجراي نمايش به آنجا دعوت نمود

از . متون خطي بسياري توسط نقاشان تزئين گرديد. هاي ميانه مهمترين بخش هنري را تشكيل مي داد
تمايل به جنبه هاي دنيوي . م13از سده .  كردجمله آنان بايد توروس روسلين، ساركيس پيزاك را ياد

در سده هاي بعد ناقاش هوناتان، بوگدان سالتانف در نقاشي سايات نووا . در هنر ارمني شدت گرفت
در سده نوزدهم هنر تئاتر رواج تازه اي گرفت و . در سرود و شعر مردمي شهرت بسزايي داشتند

، تفليس، استامبول ، ايروان و ساير جاها اجرا نمايش هايي با تم هاي تاريخي و كمدي در مسكو
نام پتروس آداميان  در تئاتر، تيگران چوخاجيان، ماكار يكماليان، كارامورزا  بويژه كوميتاس . گرديد

موسيقيدان بزرگ در زمينه موسيقي، گورگ باشينجاقيان، وارتگس سورنيان، هاروتيون شامشينيان 
هنر . شايان ذكر است در تمهاي دريايي كه شهرت جهاني دارد، بويژه هوانس آيوازوسكي نقاش نابغه 

با ايجاد دانشگاه ها و آكادمي . ارمني پس از استقالل ارمنستان در سده بيستم رونق چشمگيري داشت
هنرمندان ارمني در صحنه هاي . علوم، هنر ارمني مورد پژوهش و كاربرد دقيق و منظم قرار گرفت

بسياري از . ارتيروس ساريان در نقاشي و آرام خاچاتوريان در موسيقيجهاني ظاهر شدند همانند م
 به بعد را مي توان دوران تجديد 60سده بيستم بويژه از دهه . بناهاي قديمي ترميم و بازسازي شدند

  . حيات ملي ارمني در كليه زمينه ها دانست
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  ارمنيان ايران
در زمان هخامنشيان در ايران . داردمناسبات ارمنيان و ايرانيان تاريخي بس طوالني 

 كه مشتمل بر سپاهيان گسيل شده از سوي شاهان ارمنستان براي پيوستن به ندوجود داشتاني ارمني
يكي . كوچ نشين ارمني در ايران از سده هاي سوم و چهارم ميالدي تشكيل گرديد. سپاه ايران بودند

ارم ميالدي در پي لشكركشي شاپور دوم به از مهمترين و بزرگترين كوچ ها در نيمه دوم سده چه
بر پايه آگاهي هاي تاريخ نويسان ارمني در سده هاي سوم و چهارم . ارمنستان صورت پذيرفت

اكثر اينان پيش از پيروزي تازيان بر ايران . ميالدي چند صد هزار نفر ارمني به ايران كوچانده شدند
كوچ . ين همانند ايرانيان به كيش اسالم درآمدنددر سده هفتم ميالدي و چيرگي آنان بر اين سرزم

نشين هاي ديگري بويژه در استان هاي شمالي ايران در سده يازدهم در جريان تاخت و تازهاي 
نواحي ارمني نشين در تبريز، مراغه، رشت، . م14-10در سده هاي  .سلجوقيان و مغوالن بوجود آمد

در .  بوجود آمد17ترين كوچ نشين ارمني در سده بزرگ. سلطانيه و برخي ديگر شهرها وجود داشت
ن لشكر كشيد تا تركان عثماني را از آن نواحي براند در همين شاه عباس اول به ارمنستا. م1603سال 

پس از تصرف ايروان و راندن تركان . هزار نفر ارمني از ارمنستان غربي كوچانده شدند60سال حدود 
 سپاه سنان پاشا بسوي آنان حركت نمود لذا شاه با شتاب صدها هزار ساكنان ارمني آن 1604در سال 

بر پايه نوشته هاي شاهدان كوچ بزرگ و تاريخنويسان همعصر بيش از . اندنواحي را به ايران كوچ
 هزار نفر 300يك سياح اروپائي تعداد ارمنيان كوچانده را . صد هزار نفر در جريان كوچ هالك شدند

رشت، (آنان در تبريز، گيالن.  هزار ياد كرده اند500و برخي ديگر تعدادشان را بيشتر از اين تا 
لنجان، (نداران، از قزوين تا اصفهان اسكان يافتند  اكثر آنان در نواحي نزديك اصفهان، ماز)انزلي

، )اراك، اليگودرز، بربرود، گپله، كمره( و سلطان آباد) چهارمحال(، بختياري )كروند آلنجان، فريدن،
 بنا گرديد بدستور شاه عباس در كنار زاينده رود شهر جلفاي نو. شيراز، همدان و غيره استقرار يافتند

. و ارمنيان پس از مدتي كوتاه اين شهر را تبديل به يكي از مراكز بازرگاني و فرهنگي ايران نمودند
   كليساي وانك جلفا كه مركز اسقف نشنين جنوب ايران و هندوستان تا اكنون است،1606در سال 

ناسبات تجاري با هند، اروپا بازرگانان ارمني جلفا كه به خوجا يا خواجه معروف بودند م. بنا نهاده شد
 بصورت مركز مذهبي ارمنيان و نيز مهمترين 18 و 17جلفاي نو در سده هاي . و روسيه برقرار نمودند

. مركز فرهنگي آنان در آمد ليكن در اثر لشكر كشي افغانان دچار ركود فرهنگي و اقتصادي گرديد
 تبريز مركز 1833در سال . چ كردندرب، قفقاز و روسيه كوغگروهي از آنجا به كشورهاي هند و 

پس از اينكه تهران بعنوان پايتخت قاجار در آمد . ارمنيان ساكن در استانهاي شمالي ايران گرديد
ارمنيان در جريان انقالب مشروطه . مهاجرت ارمنيان از شهرهاو بويژه روستاها بسوي آنجا آغاز شد

رداري از نماينده در مجلس ايران را در زمان آنان حق برخو. همكاري نزديك با سران جنبش داشتند
 بدست آوردند، بر اساس آن ارمنيان جنوب و شمال ايران 1911 -1905همين انقالب در سالهاي 

 1920پس از اينكه در سال . دو نفر نماينده در مجلس داشتند كه اين امر هنوز هم برقرار است” جمعا
 تبديل به مركز ثقل تمام ارمنيان جهان گرديد و حكومت ارمنستان شوروي برپا شد، اين جمهوري

مهاجران . بدين ترتيب آنان از گوشه و كنار جهان راه بازگشت بسوي ميهن خود را در پيش گرفتند
 1920مهاجرت ارمنيان ايران از سال . بسياري از كشوهاي عربي از طريق تبريز به ارمنستان باز گشتند

ايان جنگ جهاني دوم دولت ارمنستان تسهيالتي براي بازگشت پس از پ. تا اواخر دهه ادامه يافت
 نفر از ايران 20700 تعداد 1946ارمنيان ديگر كشورها در نظر گرفت و تنها در سه ماه نخست سال 

سير مهاجرت در سال .  هزار نفر مي رسيد28-25 به 1946جمع اين افراد در سال . به ارمنستان رفتند
 بطور ماليم ادامه يافت و در دهه 50 فراوان متوقف گرديد اما در دهه  بعلت مسائل و مشكالت1947
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 ميان دولت هاي ايران و شوروي توافق بعمل آمد كه ايران با كليه ارمنياني كه مايل به بازگشت 60
پس از آن تا كنون اين امر ادامه دارد بطوريكه . به ارمنستان بودند همكاري الزم را به عمل آورد

مهاجرت پس از سال . هزار نفر مي رسد65 به 1972 تا 1922 بازگشتي در فاصله سالهاي جمع ارمنيان
  . روند جديد تري بخود گرفت1979
   

   كيستند؟ن عثمانيتركا -2
بايد اواخر سده يازدهم ميالدي دانـست، يعنـي از          ” سرآغاز فرآيند تشكيل ملت ترك را مسلما      

وزها و تركمان ها به سمت آسـياي صـغير آغـاز            اغ” زماني كه مهاجرت گروهي اقوام ترك عمدتا      
بـدين  . صورت پذيرفته اسـت   . م12-15در نتيجه تشكيل ملت ترك در حد فاصل قرن هاي           . گرديد

  .دانست. م15ترتيب پايان فرآيند تشكيل ملت ترك را بايد سده 
ان اقوام ترك پس از مهاجرت به سرزمين جديد برخي از ملل محلي را در خود مستحيل و يا آن                  

اقوام ترك براي پرهيـز از      . م13در سده   . را نابود ساختند و عناصر فرهنگي آنان را تصاحب نمودند         
آسـياي  . م15تركها در سـده     . برخورد با مغوالن از سوي آسياي ميانه و ايران به آناتولي جابجا شدند            

ي و عرب را نـابود  صغير را تصرف و اقوام ترك را متحد ساختند و بخشي از اقوام محلي ارمني، يونان          
تركها داراي نام ملي واحدي نبودند به همين علت به خـاطر مـذهب              . م15-16در سده هاي    . ساختند

  .ايشان به مسلمانان اشتهار داشتند
ميليـون نفـر ارمنـي،      2 ميليون ترك ساكن در تركيـه بـيش از           7غير از   . م19 سده   30در دهه   

آجارها، يهوديان، آلبانيايي ها، بسنيايي ها، كروات ها  ميليون يوناني، همچنين     1-5/1ميليون كرد و    2
تا امروز نيز فرآيند استحاله ملـي       . در آن سرزمين مي زيستند    ) جمعيت را تشكيل مي دادند    % 45كه  (

بـصورت نهـايي    . م20ملت ترك در آغاز سـده       . ادامه دارد ) از جمله ارمنيان ساكن هامشن    (ارمنيان  
 ياد شده زبان و فرهنگ آنان از عناصر زباني و فرهنگي يونانيـان،  در تمام طول فرآيند   . تشكل يافت 

نابودي ملل ديگر الزمه تـشكيل ملـت تـرك در    . ارمنيان، گرجيان و ملل بالكان تأثير پذيرفته است   
  .تركيه بود

  
  نقش ارمنيان در تركيه عثماني-3

ار گرفتـه و لـذا     پس از تشكيل حكومت عثماني، ارمنيان نيز مانند ملل ديگر تحت يوغ آن قـر              
  .نقش خاص خود را در رونق و پيشرفت امپراتوري ترك ايفا نمودند

اميـر  : از آنان مي تـوان اينـان را نـام بـرد           . مقامات عالي حكومت عثماني همانا ارمنيان بودند      
اميـر  ).  چندين مدرسه ارمني در استامبول تأسيس كردنـد    1720كه در سال     (امير شـنورك  ،  سغبوس
 مگـرديچ جزايريـان    و   هوانس دوزيـان  ).  اولين چاپخانه را در تركيه تأسيس كرد       1824در   (آبراهام

  ).     به آنان تعلق داشت” گمرك كال(
چـاپ  .  تعلق داشـت   تاتيـان  به بعد انبار اسلحه و مهمات نسل اندر نسل به خانواده             1795از سال   

 سـپاه   1828 سـال    ركـه د  هنگـامي   .  مربوط است  بزچيان) هاروتيون( و   دوزياناسكناس به خانواده    
اميـر   ميليون غرامت مي خواست، سلطان محمـود بناچـار از            15روسيه به استامبول نزديك مي شد و        

سلطان ترك به مناسبت فوت اين      .  كمك خواست زيرا دولت قادر به پرداخت آن مبلغ نبود          بزچيـان 
  .مود عزا در مراسم تشيع جنازه شركت نسشخص دچار اندوه فراوان گرديده با لبا
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 از سوي باب عالي به عنوان رئيس كارخانه هاي كاغذ سازي اطلس بافي و مـواد                 هوانس تاتيان 
 مدير كارخانه هاي چرم سازي، پارچه بافي و ذوب فلـزات نيـز              1856منفجره منصوب شد و از سال       

  .گرديد
با . ه بود محول شد باليـان    و   ساروارياناز قديم فعاليت هاي ساختماني و معماري به خانواده هاي           

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

 و  ميكايـل پرتوگاليـان   ،  هاكوپ كازاغيان  :رياست خزانه دولتي هميشه به ارمنيان تعلق داشت         
 وزيـر پـست، تلگـراف و شهرسـازي          گريگور افنـدي  . اري بودند  وزراي خزانه د   هوانس سكز پاشا  

 نيكوغايوس روسينيان، براي نمونه (رياست دانشگاه هاي پزشكي و غيره با ارمنيان بود          .). م1864(بود
كاراپت خدريان ). آندرانيك خاندوميان، استپان اسالنيان، ترزبان، مهران گاراگاش، هاكوپ بوياجيان

بازرگانان ارمني جلفا تجارت را در آن كشور        . سابداري در تركيه بودند   مؤسسان فن ح  گويومچيان  و  
  . براي مدت طوالني سرپرست وزارت خارجه بودهاروتيون پاشا تاتيان. پايه گذاري كردند

به ارمنيان تعلق   ” بازار زرگري استامبول كال   ” در دست ارمنيان بود مثال    ” صنايع و تجارت عمدتا   
  .ه يونانيان اما انحصار صادرات در اختيار ارمنيان بودواردات كشور به عهد. داشت

در زمينه فرهنگ و هنر اين چهره هاي سرشناس ارمني بودند كه در زمينه هـاي مختلـف مـي                    
  .درخشيدند و براي ياد كردن آنان به حوصله فراوان نياز داريم
 ارمنيان بـراي    1826ل  وقتي كه در سا   ” با اين حال تركها به عناصر ارمني اطمينان نداشتند، مثال         

شـحص اخيـر بـه      . تبريك مشروطيت با بيست كشتي عازم استامبول نزد علي پاشا اسـتاندار بودنـد             
من از ارمنيان مي ترسم، آنان مخفيانه كار مي كنند و روابط نزديكي با توده          “: نزديكانش چنين گفت  

متحد شـده بـر عليـه حكومـت         هاي مردم دارند و اين امر را بعيد نمي دانم كه آنان با عناصر ترك                
  .”عثماني قيام كنند

  
  شمه اي از تاريخ كشتار ارمنيان-4

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

  .حي شده گرديدپيش طرا
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 توسط تركها قتـل     1922 تا   1860فهرست زير بطور خالصه تعداد قربانيان ارمني را كه از سال            
  :عام شده اند، نشان مي دهد

  نفر12000    لبنان          1860
  نفر 14000   بلغارستان     1876
  نفر1400   بايزيد        1877
  نفر1250شگرد       آال1879
   نفر2000   اسكندريه  1881
  نفر  3 ،500   مناطق داخلي تركيه  1892
  نفر  12000   ساسون   1894
  نفر   000،300   ارمنستان غربي   1895
  نفر9 ،570   قسطنطنيه   1896
  نفر  8000   وان     1896
  نفر 14667   مقدونيه   1903
  نفر5640   ساسون   1904
   نفر30 ،000يكيه      كيل1909
  نفر  1,500,000   تركيه و ارمنستان غربي 1915
   نفر50000   قارص، آردهان   1918
   نفر30000   باكو و حومه 1918
   نفر60000   كيليكيه و اطراف   1919
   نفر20000   هاچن   1921

 1915-1922مراكز قتل عام در سالهاي
درياي سياه

  مديترانهدرياي

قبرس

ايران

 تركيه

قفقاز

سوريه
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  نفر  210000   ازمير   1922
  نفر  2284027    ) 1860-1922(جمع 

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

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

  قتل عام بزرگ-5
تهيه شده بود لـيكن     . م19طرح قتل عام و نابودي كامل ملت ارمن توسط تركها در اواخر سده              

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

 ساله كه به بهانه ساختن جاده به ارتش فرا خواند شده بودنـد              45-60 و   15-20ارتش كردند و مردان     
با اسـتفاده از شـرايط      ) اتحاد و ترقي  (حكومت حزبي   . بعنوان طعمه اين طرح شوم بي نصيب نماندند       

 در جلسه مخفي كميته مركزي حزب روش هاي مشخص نابودي ارمنيـان       1915يل سال   جنگي در اوا  
  .ساكن در ارمنستان غربي را تدوين كرد

در جلسه مخفي به رياست طلعت پاشا كه در آن انور، ناظم و بهاءالدين شاكر و ديگران شركت 
ضـعي و مقطعـي ماننـد       داشتند، ناظم بيگ بعنوان منشي كميته اعالم كرد كه نبايد به كـشتارهاي مو             

ريشه كن شود، حتي يك نفر ارمني در سـرزمين مـا   ” ملت ارمن بايد كال “:  قناعت كرد  آداناكشتار  
باقي نماند و نام ارمني بايد فراموش شود، اكنون در جنگ بسر مي بريم و فرصتي بهتر از ايـن نمـي                      

ساز باشد، اين عمليات بايد تواند باشد، اعتراض دولت هاي بزرگ و اعتراض مطبوعات نمي تواند كار
  .  ”عمليات نابودي كلي باشد

، مقامات محلي يك فرمان مخفي به امضاء طلعت، انور و نـاظم             1915 آوريل   15بدين سان روز    
به اجرا در آوردند كه در آن به كشتار كامل ارمنيان و كوچاندن آنان به صحراي عربستان با استفاده                   

  .وداز فرصت شرايط جنگي اشاره شده ب
 فرهنگـي ارمنـي   -جالدان ترك نخست به تصفيه حساب با انديشمندان و چهره هاي اجتمـاعي    

 24تنها شـب    ). از جمله نمايندگان ارمني مجلس    (پرداختند
 نفر از انديشمندان ارمنـي      235 قواي شهرباني    1915آوريل

 نفر رسيد، اينان    800بزودي اين رقم به     . را دستگير كردند  
اتولي كـوچ داده شـده در مـسير         به سوي اعماق خاك آن    

تبعيد به نحوي وحشيانه به قتل رسيدند، از جمله آنان مـي            
سـيامانتو، روبـن    توان گريگور زهراب، دانيـل واروژان،       

تـسي، هرانـد،   نزارداريان، روبـن سـواك، هـوانس تلكاتي    
 كوميتـاس . يروخان و بسياري افـراد ديگـر را نـام بـرد           

 آنان بود ليكن به نحو      موسيقيدان شهير و پر نبوغ نيز جزو      
معجزه آسايي نجات يافت اما با ديدن اين فجـايع مـشاعر            

  .خود را از دست داد
 نفـر از    20،  1915 ژوئن   15دولت تركان جوان روز     

. پارامازد، دكتر پنه، وانيـك، آ     (رهبران حزب هنچاك را     
در ميدان سلطان بايزيد شهر استامبول      ) آچكپاسيان و غيره  
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  .به دار كشيد
 پاشا طي يك فرمان مخفي به مقامات واليتي از آنان مي خواهد تا همه ارمنيـان سـاكن                   طلعت

دولت همه مسئوليت ها را قبول مي       “: در اين فرمان آمده است    . ارمنستان غربي و كيليكيه نابود شوند     
  .”كند و دستور مي دهد حتي به نوزادان گهواره نيز رحم نشود

، 1915در ماههاي آوريل و مه . دقت كامل اجرا مي كردندمقامات محلي دستورهاي طلعت را با 
، ترابـوزان، وان، بيتلـيس،      )ارزروم( ژوئيه ارمنيان كارين     -ارمنيان ساكن كيليكيه، در ماههاي ژوئن     

خاربرد و سيواس، در اوت و سپتامبر، ارمنيان آنكارا، آدابازار، بروسا، جبل موسي، اورفا و عينتاب از                 
  .     بعيد شدندخانه و كاشانه خود ت

 منطقـه   50و كشتار آنها از     )  زور -در(تبعيد ارمنيان به بيابان گرم و سوزان نزديك دير الزور           
  .تركيه صورت گرفت

پيش از تبعيد مردان را از خانواده هايـشان جـدا كـرده و              
زنـان و دختـران زيبـا را    . ل مي رساندند ـــبطور جداگانه به قت   

را به حرمسراهاي ترك منتقل مـي       بزور از خانواده جدا و آنان       
آنگاه توده هاي خسته و گرسنه مـردم را از كوهـستان            . كردند

هاي آناتولي و بيابان ها و زير آفتاب سوزان به سوي بيابان هاي 
هزاران نفر در مسير از گرسـنگي و        . بين النهرين مي كوچاندند   

آنـان كـه تـوان ادامـه راه را          . تشنگي و ناتواني تلف مي شدند     
  .اشتند بالفاصله با شمشير و دشنه به قتل مي رسيدندند

از ” مـثال . تعداد كمي از اين تبعيديان به مقصد مي رسيدند        
 زن و بچـه بـه       150 نفر تبعيدي سباستيا و خاربرد تنهـا         000،18

 نفر ارمني تبعيدي از مسير حلب و        000،20از  . تبعيد گاه رسيدند  
 000،215از  . اندنـد  نفـر زنـده م     5000ن و مرسين تنها     يراس الع 
  . نفر زنده ماندند120 كارين فقط  واليتارمني

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

ش از دو ميليون نفر از ارمنيان از خانه و كاشـانه خـود               بي 1915-18بدين سان در طول سالهاي      
تبعيد شدند كه از اين ميان يك و نيم ميليون نفر در بيابان هاي بين النهرين كشته شـدند و بـيش از                       

  . ترك مسلمان شدند” زن و كودك بودند قهرا”  نفر كه عمدتا200000
طلعت پاشاي خون آشـام پـس از        . كردند” حل“تركان جوان بصورت ددمنشانه مسئله ارمني را        

اعالم نمود كه ديگر مسئله ارمني وجود ندارد، زيرا ديگر هـيچ ارمنـي وجـود                ” پايان قتل عام رسما   
  .ندارد

 رئيس هيئت ارمنـي پيـشنهاد     بوغوس نوبار پاشا   مذاكراتي در لندن روي داد كه        1916در سال   
يجاد گردد، اين پيـشنهاد مـورد پـسند    كرد از ميان نجات يافتگان قتل عام يك لژيون شرقي ارمني ا      

  . قرار گرفت) مايكل سايكس(و انگليس ) ژرژ پيكو(فرانسه 
تعداد كل سربازان   .  تصميم گرفت اين لژيون را تشكيل دهد       1916 نوامبر   28دولت فرانسه روز    

رمنـي   نفر اهل سوريه و بقيـه ا       400 نفر بود كه از اين ميان        5662 بالغ بر    1918اين لژيون در ماه مه      
  . در جبهه فلسطين در جنگ شركت كردند1918 سپتامبر 19آنها براي اولين بار روز . بودند
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رهبران احزاب هنچاك، رامكاوار و داشناك كه به نطق هاي دروغين شخـصيت هـاي دولتـي                 
” جمهوري بين النهـرين  “ در حوالي آدانا هر يك جداگانه        1920فرانسه اميدوار بودند، روز سوم اوت       

جمهـوري خـود مختـار      “ اوت همان سال شوراي ملي به رياست ميهران داماديـان            4كردند، و   اعالم  
دو جمهوري اول در روز اول اما سومي روز سوم توسـط            . اعالم نمود ” ارمنستان تحت حمايت فرانسه   

  .يگان هاي ارتش فرانسه برچيده شدند
 بـين   1921 اكتبر   20روز  . ددر شرايط رقابت انگليس و فرانسه، كشور اخير به تركيه متمايل ش           

قراردادي منعقد شد كه بر اساس آن فرانسه ارتش خود را            فرانسه و تركيه كمال آتاترك در آنكارا        
بنابراين آنچه كه تركان جوان در روز هاي قتل عام موفق به اجرا نشدند، پـنج                . از كيليكيه فرا خواند   

 نفر قربـاني از ملـت ارمـن    000،30قتل عام   اين دومين   . سال بعد به دست كماليست ها انجام گرديد       
اين بار قتل عام با مجوز دولـت هـاي بـزرگ انجـام گرفـت و                 . گرفت كه از اهالي كيليكيه بودند     

  . كيليكيه نيز خالي از سكنه ارمني گرديد
   

  انگيزه هاي قتل عام و مسئولين آن-6
  :چنين مطرح كردعلل و انگيزه هاي اصلي قتل عام ارمنيان را مي توان بطور خالصه 

  . استحاله و انهدام ملت ارمني بخش جدايي ناپذير فرآيند تشكيل ملت ترك در تركيه بود-1
 و وجود ارمنيان در قلمرو حكومت تركها بهانـه اي           »مسئله شرق «در قالب   » مسئله ارمني « -2

  . الت كنندبراي دولت هاي امپرياليستي اروپايي بود تا توسط آن بتوانند در امور حكومت ترك دخ
با انهدام ملت ارمني رقيـب شـماره        .  دخالت محافل فراماسونري در طراحي قتل عام ارمنيان        -3

بايد توجه داشت كه شخصيت هـاي عثمـاني و     . يك صهيونيست هاي تركيه از ميان برداشته مي شد        
ـ   ” گروه اتحاد و ترقي و حكومت بعدي كمالي يا اصال  ونري يهودي بودند و يا بـه تـشكيالت فراماس

براي نمونه طلعت پاشا، كمال آتاترك، پرنس احمد كمـال الـدين افنـدي و نورالـدين      . تعلق داشتند 
  .   مصطفي رشيد پاشا، وزير اعظم و غيره) افندي و فرزندان سلطان عبدالمجيد

 ارمنيان و جنبش آزاديبخش ارمن مانع بزرگي براي اجراي طرحهـاي توسـعه طلبانـه پـان                  -4
در برهـه هـاي     (ه محركان اصلي گروه اخير دولتهاي آلمان، انگلـيس و فرانـسه             تركيستها بودند ك  

 و اين امر در تضاد بـا         جنبش واقعي آزاديبخش ارمنيان تمايالت روسي داشت      . بودند) مختلف زماني 
  . منافع غرب بود

 باعث شـد ايـن  ) بلغارستان، يونان و بالكان( استقالل كشورهاي سابق تابع امپراتوري عثماني -5
  .كشور توجه خود را به مرزهاي شرقي معطوف كرده جنبش هاي ارمني را سركوب نمايد

  . عمليات تروريستي و ماجراجويانه و غيردورانديش برخي از گروه ها-6
  

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

رهبـران  ) 1918-22( با فرمان مخصوص سلطان محمد ششم وحيد الدين          1919 ماه مارس    8روز  
در جريـان  .  به دادگاه فوق العاده نظامي اسـتامبول تحويـل شـدند          حزب اتحاد و ترقي و وزراي آنان      

  . نفر شخصيت حزبي و حكومتي بطور علني محاكمه شدند20محاكمات ده نفر در غياب و 
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  :افراد زير غيابي محاكمه شدند
  ).1917-18(طلعت پاشا وزير داخله، وزير اعظم -1
  .انور پاشا، وزير جنگ-2
  .ياييجمال پاشا، وزير امور در-3
تـشكيالت  “بهاءالدين شاكر بيگ، عضو كميته مركـزي حـزب اتحـاد و ترقـي و رئـيس                  -4

  .”مخصوصه
  .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
  .زيوزير تجارت و كشاور. 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
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   شمه اي از تاريخ انتقامجويي ارمنيان-7
  

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

  .، بدست آقابگف ارمني در تاشكند كشته شد1922انور پاشا، -1
  .، ترور بدست پتروس بغوسيان و آرتاشس گئوگيان در تفليس1922جمال پاشا، -2
  .، بدست آرام يركانيان1920خان خويسكي، نخست وزير آذربايجان، -3
  .ركانيان، بدست ي1920عباس بگف، -4
  .، برلين، بدست سوغومون تهلريان1921 مارس 21طلعت پاشا، -5
  .، رم، بدست آرشاوير شيراكيان1921 دسامبر 6سعيد حليم پاشا، -6
  . ، برلين، بدست آرام يركانيان1922آوريل 17بهاءالدين شاكر بيگ، -7
  .   ، برلين، آرشاوير يركاينان1922 آوريل 17عظيم پاشا، -8
، اسـتامبول، بدسـت ميـساك       1931 ژوئيـه    19جوانشير، وزير داخله آذربايجـان،      بهبودخان  -9

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

در زيـر بـه اختـصار رونـد         . قتل عام ارمنيان در مجامع بين المللي انعكاس خود را يافته اسـت            
  : كشور هاي جهان و مجامع بين المللي مي پردازيمشناسايي رسمي نژادكشي ارمنيان از سوي

  واكنشهاي اوليه: الف
 در بـاره وقـوع   1915 مـاه مـه   24 بيانيه مشترك دولتهاي فرانسه، انگليس و روسـيه مـورخ           -

  .كشتارهاي اواسط ماه آوريل توسط دولت عثماني و مسئول بودن همه مقامات دولتي در اين وقايع
 براي همدردي و كمك به صدها هـزار ارمنـي بـي    1915 فوريه 9  بيانيه سناي آمريكا مورخ   -

  .خانمان ، بي غذا و پوشاك
 سناي آمريكا با به رسـميت شـناختن اسـتقالل ارمنـستان آن را بـاال تـر   از                      1920 مه   11 -

  .كشتارهاي توده اي ارمنيان قلمداد نمود
  1948 مه 28 كميسيون جنايات جنگي سازمان ملل -
 ژوييـه   2د آپارتايد و حمايت از حقوق اقليت هاي ملـي سـازمان ملـل ،                كميسيون فرعي ض  -
1985.  

  1983بيانيه شوراي جهاني كليساها -
   1998 آوريل 24 بيانيه شوراي اروپا ،-
  

  : شناسايي رسمي–ب 
  1965 آوريل 20 اروگوئه ، -
  1982 آوريل 29 قبرس -
  1995 آوريل 14 روسيه -
  1996 آوريل 25 يونان -
   2000 مه 11 لبنان -
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  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 8 فرانسه -
  2000 نوامبر 17 ايتاليا -
   2004 آوريل 21 كانادا  -
 قتل عام ارمنيان را به رسميت       2004 مه   31لت آمريكا بود كه در تاريخ       مين ايا -37 ورمونت     -
  .شناخت
   2003 دسامبر 16  سوييس -
   2004 نوامبر 30 اسلواكي-
  2005 آوريل 19 لهستان -
  
  سخن پايان-9

  
بدين سان ارمنيان ساكن در ارمنستان غربي تحت اشغال ددمنشانه تركها، موجوديـت فيزيكـي،             

 روسـتاي ارمنـي   2500 شهر و 66يي، ارزشهاي ملي و وطن خود را از دست دادند،          مال و جان و دارا    
 مدرسه و آموزشگاه بـا خـاك        1500 كليسا و وانك،     2000بيش از   . نشين به دست تركها ويران شد     

 1919خسارات وارد شده تنها به ارمنيان ساكن امپراتوري ترك با توجه به بورس سال               . يكسان شدند 
  .ارد فرانك بود ميلي15بالغ بر 

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

 بروسف، هنري   ، يوهان لپسيوس، آرمين وگنر، آنتوان ميه، فردريك ماكلر، آرنولد توين بي، والري            
  .مرگنتاو و ديگران

امروزه كشورهاي جهان يك به يك در تالش براي شناسايي رسمي وقوع قتل عام ارمنيان بـر                 
ليك هر برخوردي هم با اين فاجعه تاريخي صورت گيرد نمي تواند ضربات مهلكي كه بـه              . آمده اند 

ان در درجه اول بـه عنـوان ننگـي          ارمنيان وارد شده است جبران كند و قتل عام ارمنيان تا پايان جه            
  .بزرگ براي تركها و بطور كلي تاريخ جهاني باقي خواهد ماند

 


