
  

    

 

ا  تاريخی ( ( ( دو بيان  دو بيان  دو بيان   ما  تاريخی نه الز ا  تاريخی نه الز    :::از از از ) ) ) نه الز

ه توسط  •   مسلمانان ؛قتل عام ارام
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به تبليغ ونهآوردِن اي  ... تنهابراِی خواندنست و ...ن مطالب نه بمعناِی تائيدست و
    

    

تعويضِ  قلمصفحه بندِی دوباره وبا  ۵۶      

    

    

    

  

    

  ارمنيان  ارمنيان

 )genocide(    نژاد کشیبصورت )   خورشيدى۱۲۹۴رديبهشت 
 نظامی كه به از های پی درپی عثمانی ها در عرصه های سياسی و

   د، برمناسبات داخلی امپراتوری بويژه بر رويكرد آنها نسبت به
  . د

 )genocide(    نژاد کشیبصورت )   خورشيدى۱۲۹۴رديبهشت 
 نظامی كه به از های پی درپی عثمانی ها در عرصه های سياسی و

   د، برمناسبات داخلی امپراتوری بويژه بر رويكرد آنها نسبت به
  . د

 در قلمرو پهناور   . تهاجم و سيطره آنها برمنطقه باز می گشت
 می دادند و عثمانيها برای تحميل حاكميت خود و خنثی كردن 

 نژاد پرستانه و تزريق حس برتری نژادی از يك سو و  مواعظ
به اين ترتيب و در طی چند صد سال .  چاره ای نمی يافتند

 خود با ملل تابعه و اقوام غير دست يابد، بلكه حل تنش " ليتها
 طلبی تاريخی عثمانيها و ناتوانی نظامی آنها در مقاطع مختلف 

 .د

 در قلمرو پهناور   . تهاجم و سيطره آنها برمنطقه باز می گشت
 می دادند و عثمانيها برای تحميل حاكميت خود و خنثی كردن 

 نژاد پرستانه و تزريق حس برتری نژادی از يك سو و  مواعظ
به اين ترتيب و در طی چند صد سال .  چاره ای نمی يافتند

 خود با ملل تابعه و اقوام غير دست يابد، بلكه حل تنش " ليتها
 طلبی تاريخی عثمانيها و ناتوانی نظامی آنها در مقاطع مختلف 

 .د

بدينگونه برنامه . ترغيب نمود " مسئله ارمنيان" سر اصلی يعنی 
 گرفت كه با آغاز جنگ جهانی اول و ورود امپراتوری عثمانی به 

نخست برنامه از پيش  كشتارهای قبلی ارمنيان متمايز ساخت ،
ثمانی فضای آشوب زده جنگی را مناسبترين فرصت فرض كرده 

 تأمين امنيت و حفظ جان ارمنيان ، فرامينی به بهانه واهی. ند
آنگاه .  كيلومتر از جبهه های اصلی جنگ دور بودند، صادر شد

ه اساساً ارتباطی به جنگ غاز شد ك و علف و كشتار آنان در راه آ

بدينگونه برنامه . ترغيب نمود " مسئله ارمنيان" سر اصلی يعنی 
 گرفت كه با آغاز جنگ جهانی اول و ورود امپراتوری عثمانی به 

نخست برنامه از پيش  كشتارهای قبلی ارمنيان متمايز ساخت ،
ثمانی فضای آشوب زده جنگی را مناسبترين فرصت فرض كرده 

 تأمين امنيت و حفظ جان ارمنيان ، فرامينی به بهانه واهی. ند
آنگاه .  كيلومتر از جبهه های اصلی جنگ دور بودند، صادر شد

ه اساساً ارتباطی به جنگ غاز شد ك و علف و كشتار آنان در راه آ
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ا(  ميالدی ۱۹۱۵برنامه كشتار ارمنيان در امپراتوری عثمانی كه در آوريل 
شكست.  در دوره افول حكومت عثمانی شكل گرفت   به نقطه اوج رسيد،

دست دادن مستملكات آنها در بخشهای وسيعی از آسيا و اروپا منجر ش
 باالخص ارمنيان تأثير نها  يعنی اقليتها و ملل تابعه، دردسرهای تاريخی

ا(  ميالدی ۱۹۱۵برنامه كشتار ارمنيان در امپراتوری عثمانی كه در آوريل 
شكست.  در دوره افول حكومت عثمانی شكل گرفت   به نقطه اوج رسيد،

دست دادن مستملكات آنها در بخشهای وسيعی از آسيا و اروپا منجر ش
 باالخص ارمنيان تأثير نها  يعنی اقليتها و ملل تابعه، دردسرهای تاريخی

آغازين  سالهای رفتار سوء حكومت عثمانی با ملل ساكن امپراتوری به 
 درصد جمعيت امپراتوری را تشكيل۲۰امپراتوری عثمانى، تركها كمتراز 

جوی كه به هرحال آنها را مهاجر و اشغالگر می شناخت، جز توسل به
 سركوب تمايالت و تحريكات آزاديخواهانه ساير ملل از سوی ديگر،

مسئله اق" امپراتوری عثمانی نه تنها نتوانست به نگرشی واقع بينانه به 
 توسعه  .ترك را در امحاء فيزيكی و كشتارهای وسيع آنها جستجو كرد

موجب از دست رفتن متصرفات امپراتوری و استقالل برخی ملل تابعه ش

آغازين  سالهای رفتار سوء حكومت عثمانی با ملل ساكن امپراتوری به 
 درصد جمعيت امپراتوری را تشكيل۲۰امپراتوری عثمانى، تركها كمتراز 

جوی كه به هرحال آنها را مهاجر و اشغالگر می شناخت، جز توسل به
 سركوب تمايالت و تحريكات آزاديخواهانه ساير ملل از سوی ديگر،

مسئله اق" امپراتوری عثمانی نه تنها نتوانست به نگرشی واقع بينانه به 
 توسعه  .ترك را در امحاء فيزيكی و كشتارهای وسيع آنها جستجو كرد

موجب از دست رفتن متصرفات امپراتوری و استقالل برخی ملل تابعه ش

  
يش برای پايان دادن به درددرعين حال زمامداران عثمانی را بيش از پ    

حذف كامل ارمنيان ساكن امپراطوری در دستور كار سران حكومت قرار
 را از ۱۹۱۵آنچه نژاد کشی سال  .آن، مقدمات اجرای كشتار فراهم شد

ع. طرح شده و حساب شده آن بود و آنگاه دامنه سراسری و گسترده آن
برای هميشه پايان ده" مسئله ارمنى "  مصمم شدند به ۱۹۱۵و در بهار 

صدها"  و كودك در نقاطی كه اكثرا  مبنی بر تجمع صدها هزار مرد وزن
كوچ سريع و بی رحمانه اين گروههای بی پناه به مقصد صحاری بی آب 

  .نداشت و تنها باهدف نابودی كامل ارمنيان اجرا می شد

  
يش برای پايان دادن به درددرعين حال زمامداران عثمانی را بيش از پ    
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برای هميشه پايان ده" مسئله ارمنى "  مصمم شدند به ۱۹۱۵و در بهار 

صدها"  و كودك در نقاطی كه اكثرا  مبنی بر تجمع صدها هزار مرد وزن
كوچ سريع و بی رحمانه اين گروههای بی پناه به مقصد صحاری بی آب 

  .نداشت و تنها باهدف نابودی كامل ارمنيان اجرا می شد



  
  

برنامه كشتار ارمنيان گرچه با نابودی يك ونيم ميليون ارمنی و آوارگی تعداد بيشماری به پاره ای از اهدافش دست يافت، اما دريك     
چند صباحی از اين تحوالت نگذشته بود كه نشر تدريجی  .د، ناكام ماندهدف ديگر كه همانا مخفی و مكتوم ماندن اين جنايت هولناك بو

گزراشهايی از سوی ناظران خارجی از جمله نمايندگان و اتباع دول بی طرف در عثمانى، اخبار پراكنده و شايعات گسترده ای را كه دراين 
 گزارشها و روايات آنهائی كه از مهلكه جان به در برده بودند، زمينه منعكس شده بود به تأئيد رسانيد و به دنبال آن با ثبت و انتشار اين

پس از خاتمه جنگ و فروپاشی امپراتوری عثمانى، شمار اسناد و مدارك گوناگونی كه دراين . ابعاد و جوانب ناشناخته فاجعه روشنتر شد 
به گونه ای كه دريك مقياس بين المللی نيز شاهد زمينه شناسائی شده و مورد بحث قرار گرفته است، آنچنان گسترش يافت كه امروزه و 

در جدول زير ارقام مربوط به شمار جمعيت اقوام مختلف در   . هستيم ، الاقل كتمان و ناديده انگاشتن ديگر بيش از اين ممكن نيست
 .اياالت ارمنی آناتولی شرقی در اوايل قرن بيستم ميالدی ارائه شده است

 به تدريج و با   مرسوم شد،) The Armenian Genocide (نژاد کشی ارمنيان واقعه ای كه دراوايل قرن بيستم اتفاق افتاد و به نام    
 تعاريف دقيقتری چون قتل عام،  ش آمدن رخدادهای مشابه در ديگر نقاط جهان و در قبال ديگرملل و اقليتهای قومي و نژادى،پي

اگر اين . نژاد کشی ارمنيان در نوع خود و درتاريخ معاصر جهان تجربه نخست از اين دست بود. نژادكشی و پاكسازی قومی پيدا كرد
ناسائی قرار می گرفت و به صراحت محكوم می شد، اگر ابعاد واقعی آن با تمام جزئيات هولناكش ثبت فاجعه انسانی به موقع مورد ش

 قفقاز و   بالكان،  تاريخ می گشت و مسببان آن به پای دادرسی می نشستند، چه بسا فجايعی كه در سالهای اخير درنقاطی چون آفريقا،
 . افغانستان شاهد آن بوديم ، تكرار شدند

  )بر حسب هزار نفر(  ميالدی ١٩١٢معيت اقوام مختلف در چند ايالت ارمنی آناتولی شرقی در سال آمار ج

 جمع٥سيواس٤دياربکر٣خاربرت٢بيتليس١وان ارزروم اقوام رديف
سهم از کل 

(%) 

 ٣٨,٩ ١٠١٨ ١٦٥ ١٠٥ ١٦٨ ١٨٠ ١٨٥ ٢١٥ ارمنى  ١

 ٢٥,٤ ٦٦٦ ١٩٢ ٤٥ ١٠٢ ٤٠ ٤٧ ٢٤٠ ترک  ٢

 ٩,٢ ٢٤٢ ٣٥ ٣٠ ٧٥ ٣٥ ٣٢ ٣٥  )ساکن( کرد   ٣

 ٧,١ ١٨٢ ١٥ ٢٥ ٢٠ ٤٢ ٤٠ ٤٠ )کوچنده ( کرد   ٤

 ٥,٣ ١٤٠ - ٢٧ ٨٠ ٨ - ٢٥ قزلباش  ٥

 ٤,٧ ١٢٣ ٢٥ ٦٠ ٥ ١٥ ١٨ -  خالد-آسوری   ٦

 ٢,٩ ٧٧ - - - ٤٧ - ٣٠  چاريکل- تمبلی -زازا   ٧

 ٢,٤ ٦٢ ٤٥ - - ١٠ - ٧ چرکيز  ٨

 ١,٦ ٤٢ ٣٠ - - - - ١٢ يونانی و ساير مسيحيان  ٩

 ١,٤ ٣٧ - ٤ - ٥ ٢٥ ٣ يزيدى  ١٠

 ٠,٥ ١٣ - - - - - ١٣ فارس  ١١

 ٠,٤ ١٠ - - - - - ١٠ الز  ١٢

 ٠,١ ٣ - - - - ٣ - کولى  ١٣

 ١٠٠,٠ ٢٦١٥ ٥٠٧ ٢٩٦ ٤٥٠ ٣٨٢ ٣٥٠ ٦٣٠ تمامی اقوام   

  



 بجز بخشهای شمال -٥    بجز بخش بيشرک-٤    نوبی بجز ماالتيا و بخشهای ج-٣    بجز بخشهای جنوبی-٢     بجز بخش هاکيار-١
  شرقى
 ١٩٩٦، جلد اول، انتشارات هاياگيتاک، )Nicholas Adontz(مجموعه آثار نيکوالس آدونتس : منبع

  

  چيست؟)Pan-Turkism( پان توركيسم

  )L. Khourshidian( خورشيديان .به قلم پروفسور ل
ت كه پيش از آغاز جنگ جهانی اول ايدئولوژی دولتی در تركيه اعالم شد و هدفش ايدئولوژی ملی اقوام ترك اس پان توركيسم  

امپراتوری .  تحت حكومت واحد بود  گردآوری همه اقوام پراكنده ترك از اروپای غربی تا خاور دور واز چين تا اقيانوس منجمد شمالى،
 يك وطن مشترك برای تركها دراين سرزمينهای اشغالی را  ملل ديگر و برپايی  عثمانی از آغاز تأسيس خود سياست غصب سرزمينهاي،

 :طبق ايدئولوژی پان تركيسم اين هدف بايستی در سه مرحله تحقق می يافت  .در پيش گرفته بود

  
برای اينكه تركيه بتواند نقش خود .  ايدئولوژی پان تركيسم تنها از طريق حضور يك تركيه قومی می تواند تحقق يابد : تركيسم -۱

  . ملل ديگر بايستی يا ترك شوند يا از ميان بروند  .ا بخوبی ايفا كند بايستی بافت قومی آن يكپارچه ترك شودر

  
 و آذربايجان    تركمنستان  آذربايجان،   تركيه، اتحاد و همبستگی تركمن ها،. هدف ايجاد يك حكومت اغوزی است : اغوزيت -۲

  .ايران بايستی اغوزستان فردا را تشكيل دهد

  
  . ايجاد يك دولت متحد و مستقل تورانی كه شامل تمامی اقوام تورانی می شود: تورانيسم -۳

. اجرای طرح پان تركيسم از همان دوران حكومت عبدالحميد آغاز شد و سپس مورد پذيرش رسمی و پيگيری تركهای جوان قرار گرفت
پان تركيسم بود كه در اجرای مرحله اول يا . را تشكيل داداز آن پس اين ايدئولوژی محور سياستهای دولتی همه حكومتهای ترك 

  .  نژاد کشی ارمنيان را در ارمنستان غربی و ديگر مناطق ارمنی نشين تركيه به اجرا در آورد  تركيسم،
  
يق راه را دست به كشتار زد تا از اين طر) جمهوری ارمنستان كنونی (  در ارمنستان شرقی ۱۹۲۰ و ۱۹۱۸پان تركيسم در سالهای     

هيچ ملتی نبايست نسبت به تركها و پان تركيسم روياهای دروغين در . بطرف شرق بسوی ايجاد يك حكومت اغوزی بكشايد
  .اين جبر تاريخ است . سربپروراند

  
  

 .نقشه مناطقی که در آنها قتل عام ارمنيان صورت گرفته است
 .)جهت بزرگنمايى، روی منطقه مورد نظر کليک کنيد(
 
 



     
  مراجع

   طلعت پاشا وزير كشور وقت حكومت تركهای جوان، طراح اصلي برنامه نژاد کشی ارمنيان تلگرافهای رمز نمونه هائی از    

  
  ۱۹۱۵ مارس ۹دستور صادره در 

دولت باتوجه به اين امر همه مسئوليت را به عهده می . كليه حقوق ارامنه برای زندگی و كاركردن در خاك عثمانی كامال لغو شده است 
 . بايد چشم پوشيدگهواره ن گيرد و دستور داده شده است كه حتی از كودكان شيرخوار در

  امضاء وزير داخله ـ طلعت
    



  ۱۹۱۵ سپتامبر ۱۵دستور صادره در 
كسانيكه درمقابل اين .  قبالً اعالم شده است كه دولت قصد دارد نسل ارامنه ای را كه در تركيه زندگی می كنند كامالً ريشه كن سازد    

دون قايل شدن استثناء برای زنان، كودكان و معلولين و بدون گوش ب. دستور به مخالفت برخيزند، از خدمت دولت اخراج خواهند شد
   .دادن به ندای وجدان بايد به موجوديت ارامنه پايان داده شود

   امضاء وزير داخله ـ طلعت
  

  ۱۹۱۵ سپتامبر ۲۱ه حكومت حلب ـ 
ی بدهيم و عمرشان را طوالنی تر سازيم وقت اين كه دستخوش احساسات شويم و غذا به يتيمان ارمن. نيازی به دارااليتام نيست    

  .آنها را هم به بيابان بفرستيد و مراتب را به اطالع ما برسانيد. نيست

ب

ر( 

رب

   طلعت  امضاء وزير داخله ـ
  

مانه ـ  ) ۶۹۱شماره به حكومت حلب     ۱۹۱۵ نوامبر ۲۳ـ خيلی مح
  .نه نابود سازيدرامنه اياالت شرقی را كه در آنجا به دستتان می رسند به طرق محرماا    

    طلعت امضاء وزير داخله ـ
  

مانه  ) ۸۳۰شماره ( ه حكومت حلب    ـ خيلی مح
بقيه را با كاروان ها . فقط آن ايتامی كه شكنچه هائی را كه به والدين شان شده است نتوانند به ياد آورند، جمع آوری و نگهداری كنيد    

  .روانه سازيد
   طلعت امضاء وزير داخله ـ
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 علل انكار نسل كشي ارامنه از ديدگاه روت رزن
                                                                                                                                                    

 كرونيكلسانفرانسيسكو

  واقعيت غيرقابل انكار

نوشته پيتر باالكيان، استاد دانشگاه كلگيت امريكا، در )) نسل كشى ارامنه و واكنش امريكا: جله سوزان(       پس از اينكه كتاب 

  
رتيب دهد كه عالوه بر باالكيان، يك نفر ترك     به عنوان نمونه، يكى از تهيه كنندگان برنامه هاى راديويى امريكا برآن بود برنامه اى ت

ا بر اين اعتقاد هستند كه نسل كشى     متاسفانه على رغم وجود اسناد، مدارك و مستندات عديده،  رسانه هاى ارتباط جمعى امريك

اولين نسل كشى ((، انجمن محققان نسل كشى،  يكصدا، از اين واقعه به عنوان ۱۹۹۸     در مواجهه با چنين واقعيت تاريخى، در ژوئن 

پيش از جنگ جهانى اول، امريكاييها از آنچه در قلمروى .  موضع امريكا درقبال انكار نسل كشى ارامنه همواره اينچنين نبوده است    

جنايت ((، متفقين از عبارت ۱۹۱۵در ماه مى .  اهى داشتند     ساير جهانيان نيز از آنچه در سرزمينهاى عثمانى به وقوع مى پيوست آگ

  س اين ابر عدم اطمينان و شك و شبهه براى چيست؟

  . است))نفت و پايگاه هاى نظامى((سخ كوتاه به اين پرسش

 
  ۲۰۰۳دسامبر 

د(
ر فهرست پرفروش ترين كتابها به چاپ رسيد، نويسنده از جانب مجامع و سازمانهاى متعددى دعوت شد تا درخصوص نيويورك تايمز د

  .خواهيم ناميد، به ايراد سخنرانى بپردازد)) نسل كشى پنهان((آنچه آنرا 

  
ولى باالكيان اين دعوت را رد . كه بر اين باور است كه نسل كشى ارامنه به وقوع نپيوسته دعوت شود تا طرفين به بحث و جدل بپردازند

  .كرد
  
  

وليكن اخيراً بسيارى از روزنامه هاى امريكايى اقدام به نوشتن .  ارامنه از جمله موضوعاتى است كه هنوز به بحث و گفتگو نياز دارد 
 اندازه اهميت و اعتبار مقاالتى درخصوص نسل كشى  ارامنه نموده اند چرا كه بر اين باورند براى اين انهدام عظيم بشرى بايستى بهمان

  .قائل شد كه تركيه در صدد انكار وقوع آن است
  
  

در ميان آنها السى ويسل كه به دنبال كوششهاى درازمدت و  محقق در زمينه هولوكاست، كه ۱۲۶دو سال بعد، .   ياد كردند))قرن بيستم
 در نيويورك - از جمله افرادى بود كه به دريافت جايزه نوبل نايل آمد–خستگى ناپذير خود در جمع آورى شواهد نسل كشى  

  . تاكيد ورزيد))واقعيت غير قابل انكارنسل كشى ارامنه((تايمزعرضحالى منتشر كرد و طى آن بر
  
  

، اصالح طلبان امريكا يى جنبشى براى حمايت از حقوق بشر ۱۸۹۰در طول سالهاى .  عثمانى به وقوع مى پيوست وقوف كامل داشتند
نسل كشى ديگر ((، داستانى تحت عنوان ۱۸۹۵در سپتامبر .  شتارهاى جمعى ارمنيان اعتراض نمايندترتيب دادند تا نسبت به ك

 مقاله در مورد نسل كشى ارامنه فقط در نيويورك ۱۴۵، ۱۹۱۵شايان ذكراست كه فقط در سال . در نيويورك تايمز ظاهر شد)) ارمنيان
سازمان يافته از سوى ((و )) رسمى((، ))نظام مند((ه عنوان كشتارهاى جمعى در اين مقاله ها، به نسل كشى ارامنه ب. تايمز منتشر شد

  . نام برد))بزرگترين جنايت زمان جنگ(( ، تئودور روزولت از نسل كشى ارامنه به عنوان ۱۹۱۸در سال .  اشاره شده است)) دولت
  
  

 ۱۹۴۰ را در سالهاى Genocideوقتى رافائل لمكين واژه نسل كشى .   براى توصيف نسل كشى ارامنه استفاده كردند ))برضد بشريت
  . ده استابداع كرد،  اذعان داشت كه مفهوم او از نسل كشى برپايه رنج و مشقتى است كه ملت ارمنى متحمل ش

  
 پ
  
پا
  



     پس از جنگ جهانى اول، تمايل و كشش اياالت متحده جهت دستيابى به نفت خاورميانه سبب شده كه با تركيه از در دوستى وارد 

چراكه تركيه به مرور به منطقه اى . ل كشى ارامنه از حمايت بيشترى برخوردار شد     در طول جنگ سرد، تركيه حتى براى انكار نس

آخرين مرحله نسل ((     چنين انكارى كشنده است، دبورا ليپستات، محقق در زمينه انكار نسل كشى، چنين فراموشى بين المللى را 

و بى گناه جلوه دادن تالش براى تركيب بندى مجدد تاريخ به منظور اهريمن سازى قربانيان ((زيرا اين مرحله، .  مى نامد)) كشى

ياد مى كند چرا كه اين انكار حتى )) كشــتار مجدد((السى ويسل از اينـچنين انـكــارى به عنوان .  محسوب مى شود)) عامالن

  .))سكوت و بى تفاوتى بزرگترين گناه است((ويسل در اين زمينه خاطرنشان مى كند كه .  انديشه آن جنايت را نيز از بين مى برد
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رتشيان تركيه پس از پايان جنگ جهانى اول و همچنين اظهارات شاهدان امريكا يى كه گواه وقوع نسل كشى با وجود اعترافات ا.  شود

  .ارامنه بود،  تركيه از هيچ جد و جهد نظام مندى براى پاكسازى واقعيت نسل كشى ارامنه از اذهان بشريت  فروگذار نكرده است
  
  

 مى Jerusalem Postهمانگونه كه رابى متيو بركوويتــز اخيــراً در . استرانژيكى براى پايگاه هاى نظامى امريكــا و ناتــو بدل گرديد
ه در پيش گرفته و بدين منظور از قداماتى چون آوردن فشار، تعرض دولت تركيه حركنى براى انكار واقعيت نسل كشى ارامن: ((نويسد

اقدامات بعدى اياالت متحده مطاوعت از فشار و ممانعت از تصويب .)) سياسى، تعدى، توهين بى شرمانه به حقيقت كوتاهى نمى كند
  .د مسئوليت اين لكه ننگ انسانى را بپذيرداين همان اليحه اى است كه از تركيه مى خواه. اليحه مربوط به نسل كشى ارامنه بوده است

  
  

 
 

 يری های پراکنده در ميان ارامنه و آذربايجانی ها در تهران درگ

 
٢٠٠٤,٠٤,٢٣ 

یان ارامنه و آذربایجانیها در سطح پراکنده ای م برخی گزارشهای رسیده ازتهران حاکی است که ازابتدای اردیبهشت ماه جاری درگیریهای

 

منتهی به  این درگیریها عمدتا درمقابل کلیسای سنت سرکیس و نیز خیابانهای. صورت گرفته است برخی خیابانهای ارمنی نشین تهران
ن برخی مجروح شدن جمعی از طرفین و وارد آمد این کلیسا واقع در تقاطع خیابانهای کریمخان و ویال بوقوع پیوسته و منجر به

 شاهدان عینی از سوزانده شدن تعدادی از بیل بوردهای.  آوریل شده است٢٤مراسم روز  خسارتها به تبلیغات ارامنه جهت بزرگداشت
محل کلیسای جامع ارامنه برپا شده بود  همچنین گفته می شود نمایشگاهی که در. ارامنه در روبروی شورای خلیفه گری خبر می دهند

 آوریل جمع کثیری از ارامنه توسط حکومت ٢٤منابع ارمنی تاکید می کنند در روز  .س مورد حمله قرار گرفته استتوسط افراد ناشنا
 سال توسط سالطین باب ٥٠تدریجا طی  انهااظهار می دارند که نزدیک به یک میلیون نفراز ارامنه عثمانی.به قتل رسیده اند عثمانی

 آذربایجانیها نیز معتقدند که ارامنه صرف نظر از تحریف گسترده تاریخ ، طی دویست سال ابلدر مق. عالی در استانبول کشتار شده اند
قفقاز،ایران و عثمانی شده و باالخص در  گذشته به دفعات مرتکب نسل کشیهای متعددعلیه ملتهای مسلمان وغیرمسلمان سه حوزه

 آذربایجانیها همچنین. صدها هزار مسلمان را به قتل رسانده انداهداف توسعه طلبانه،  آذربایجان دو سوی رود ارس در راستای تحقق
سپاه عباس میرزا ی نایب السلطنه می  سقوط قفقاز و جدا شدن این بخش از ممالک محروسه قاجار را ناشی از خیانت ارامنه به

 ٦ام پخش اعالمیه موقتا بازداشت و سه دانشجوی دختر و پسر آذربایجانی به هنگ گفته می شود در پی درگیریهای اخیر تهران! دانند
در حال حاضر به . منتقل شده اند  فرهنگی ترک نیز از منزلی واقع در غرب تهران دستگیر شده به مکان نامعلومی–سیاسی  فعال

نیتی ارامنه خیابانهای اطراف کلیسای سنت سرکیس تحت نظارت نیروهای ام نظر می رسد به دلیل افزایش تنش میان آذربایجانیها و
در سطح ) عصر روز پنج شنبه(خبر ارامنه از نصب بیل بورد ، چساباندن پوستر و حتی توزیع اعالمیه تا زمان مخابره این قرار گرفته و

بدنبال انتشار بیانیه های هشدار آمیز آذربایجانیها از احتمال جدی لغو شدن  حتی برخی منابع در وزارت کشور. شهر خودداری کرده اند
  ! آوریل سخن می گویند٢٤منه در روز ارا تجمع

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  نگاهی به قتل عام مسلمانان توسط ارامنه– ۲ 
 
 
 

 تايماز نظمى
 

 :قدمهم

 در حالى دست به تظاهرات و يكسرى اعمال ديگر جهت ١٩١٥ آوريل ٢٤همه ساله ارامنه كشورمان به بهانه واهى كشتار ارامنه در 
بلكه خود ارمنيان فجايع و  ،  ادعايشان صحت نداشته كه هيچدزنند كه به هيچ وجه كشتارهاى مور شتار مىمحكوم نمودن اين ك

اند كه متأسفانه تاكنون عليرغم  جنايتهاى متعددى را عليه تغيير ساختار سنتى منطقه قفقاز، نسل كشى و قتل عام مسلمانان انجام داده
ر مظلوميت مسلمانان و شدت ستمگرى ارمنيان، به دليل فقدان اطالع رسانى گسترده و وجود كثرت منابع، اسناد، مدارك و شواهد دال ب

اى جهان مسيحيت از تاريخ سازان و  وم قومى ميان ملتهاى مسلمانان منطقه و از همه مهمتر حمايت بى دريغ رسانهمبرخى رقابتهاى مذ
 افكار جهان در رابطه با شدت و وسعت ياغى گريها رده و موفق به تنوي مسلمين در اين ساحه هم مظلوم مان،تاريخ جعلى نويسان ارمنى

هاى استداللى بهترين و مؤثرترين راهكار دفاع از حريم انديشه،  گيرى از شيوه  از آنجاييكه بهره.و خونريزيهاى ارامنه نگرديده است
لناك دو قرن اخير در مورد تبانى و همكارى ارامنه با  افكار و تشريح حقايق هور لذا جهت تنوي،باشد مبانى حقيقت و اصول عدالت مى

 .شود روسها و نسل كشى و قتل عام مسلمانان بوسيله ارامنه بطور اجمالى بررسى و تببين مى

   

  سهاتجزيه قفقاز از ايران در اثر تبانى و همكارى ارامنه با رو

ن و پس از آن كل ايران و رسيدن به سواحل خليج فارس  هيجدهم در آرزوى بدست آوردن آذربايجارنروسها كه نخستين سالهاى ق
تصميم به   همواره چشم طمع به قفقاز و آذربايجان دوخته و مترصد فرصتى براى رسيدن به اهداف شوم و پليد خود بودند كه،بودند

 ـ و با فرهنگ اسالاضمحالل ساختار سنتى قفقاز و تركيب جمعيت مناطق مسلمان نشين، انهدام تمدن اسالمى و جايگزينى آن
 براى نيل به اهداف خود تصميم به استفاده از ارمنيهاى خيانت پيشه كه نفرت شديدى نسبت به مسلمانان داشتند .نددارتدوكس برآم

نه امار . دگرفته و از راههاى گوناگون ارامنه قفقاز، روسيه، ايران، تركيه و ديگر نقاط را آلت دست خود قرار داده و از وجود آنان بهره بردن
 با سوءاستفاده از فرصت بدست آمده براى دستيابى به هدف ايجاد دولت ارمنى در اراضى تاريخى ،هم كه وطن و دولتى نداشتند



 يك وظيفه ملى بجا ن، نوكرى براى اربابان خود و سياست كثيف اشغالگرانه آنان را همچونآذربايجان به دست روسها و با حمايت آنا
  . آوردند

و همكارى ارمنيان با روسها براى تجزيه قفقاز از ايران از عهد پطركبير شروع و در دوران سلطنت جانشينان وى از جمله تبانى 
 تا اينكه در جنگهاى ايران و روس تزاريسم در اثر خيانت ارامنه به مسلمانان و همدستى با تزار به هدف ديرين ،كاترين دوم ادامه يافت

 شايد هيچ وقت رشادت و ،تبانى و همكارى آنان با اربابان روس خود نبود توان گفت كه اگر خيانت ارامنه،  مى به جرأت .ندخود نائل شد
ننگين دهم و لکه داد   ميالدى در قريه گلستان شكوفه نمى١٨١٣ اكتبر ١٢شكست و خارهاى اين شكست در  پايمردى مسلمانان نمى

   . شد تركمنچاى به مردم ايران تحميل نمى ، ١٨٢٨  فوريه 

نظر به اينكه شرح اين جنگها و چگونگى شكسته شدن پايدارى و ميهن دوستى مسلمانان قفقاز در اثر خيانت ارامنه در اين سطور 
 بود و با ايشان نرسس خليفه ارمنيان با سپاهيان روسيه همدست«: نويسد سعيد نفيسى مى. شود اى بسنده مى  فقط به نمونه،گنجد نمى

اى از ارمنيان را مسلّح  ثر شد و توانستند عدهؤالعاده او در ميان ارمنيان آن سرزمين بسيار م وارد اچميادزين شد و نفوذ روحانى فوق
  » .كنند و آذوقه براى خود بدست بياورند و از وضع سپاه ايران آگاه شوند

 سپاهيان ورودبه گواهى تاريخ هم در ايروان و هم در تبريز به هنگام «: سدنوي  مى»ايران در ميان طوفان«و ناصر نجمى در كتاب 
  ».روس اسقفهاى ارمنى با سبدهاى گل به استقبال متجاوزين شتافتند و ورود اجانب را شادباش گفتند

ايران پايان يافت و منجر وطنخواهى مردم مسلمان قفقاز، جنگهاى ايران و روس با شكست نيروهاى و بدين گونه با وجود آنهمه رشادتها 
ى بايجانيهاولى دفاع مردانه، غيرت و جوانمردى آذر.  واليت گرديد١٧به تحميل قرارداد ننگين تركمنچاى به ايران و از دست رفتن 

  . آيد كه براى هميشه در يادها زنده خواهد ماند مسلمان از جمله صفحات افتخار آفرين جنگهاى ايران و روس به شمار مى

   

  جرتهاى سياسى ارامنه، دورخيز ارمنيان براى تشكيل كشورى در منطقه مسلمانان نشينمها

 روسها به ارامنه و ديگر مسيحيان منطقه اختيارات فراوانى دادند و از ،با سقوط قفقاز كه به قيمت جان صدها هزار مسلمان تمام شد
 معاهده تركمنچاى اقدام به ١٤ و ١٣اليت مسلمان نشين آغاز شد و روسيه با بهانه كردن مواد اين تاريخ سياست ارمنى كردن اين و

 هزار نفر از ارامنه شهرهاى سلماس و اروميه در پى ٣٥«ايران از  بطوريكه فقط ؛كردنقاط كوچانيدن اجبارى ارامنه از ايران و ساير 
ه اين ترتيب بود كه ارامنه پس از قرنها توانستند با جهان مسيحيت ارتباط ب و  روسها به ارمنستان مهاجرت كردند]تهديد[ق و يتشو

  .»برقرار كنند

نخستين سالهاى الحاق واليت آن سوى در  «:می نويسد» ايروان يك واليت مسلمان نشين بود«استاد صمد سردارى نيا در كتاب 
ها و ساير امالك آنها را مصادره كرد و  بسيارى از خانمينهای ز. هاى خان ـ خانى لغو گرديد ارس به قلمرو امپراطورى روسيه، حكومت

 از هيچ اقدامى فروگذار  روسها جهت تحقق بخشيدن به سياست كوچ مسيحيان ايران،. دسياست ارمنى نشين كردن منطقه را اجرا نمو
هده تركمنچاى و سفير وقت روسيه در ايران يكه الكساندر سرگيى يوويچ گريبايدوف فرستاده ويژه تزار در امور اجرايى معابطور. نبودند
كه اين فرمان موجب فوران خشم مردم . شرمانه خواستار خارج كردن زنان تازه مسلمان، ارمنى و گرجى از عقد مسلمانان گرديد بىحتی 

، سالروز تشكيل ١٩١٨ تا ١٨١٣به اين ترتيب از سال . گرديد) م١٨٢٨(ق . هـ١٢٤٤تهران، قتل گريبايدوف و ويرانى سفارت روسيه در 
غارت و كشتار ارامنه  مسلمانان قفقاز تحت تبعيضات نژاد پرستانه روسهاى تزارى قرار گرفته و با زورگويى، جمهورى اول آذربايجان، 

رتبه مناطق مسلمان نشين شده بودند و در طى اين مدت دهها  ىالپترزبورگ عهده دار سمتهاى ع مواجه شدند كه با حمايت دربار سن
 و عثمانى روانه قفقاز شدند و به همين ترتيب صدها هزار مسلمان قفقاز خانه و كاشانه خود را رها كرد و به  هزار ارمنى از ايران

تزارها و . كشورهاى اسالمى منطقه مهاجرت كردند كه به علّت اين مهاجرتها تركيب جمعيتى منطقه بطور فاحشى تغيير پيدا كرد
. كرد د، اما سياست تجاوزكارانه تزارسيم روس و نيات مكارانه نوكران ارمنى نشين تغييرى پيدا نمىشدن ژنرالهاى روس عوض مى

 براى ،ين سالهاى قرن هجدهم از حمايت و پشتيبانى آشكار و پنهان روسيه تزارى برخوردار بودندتشوونيستهاى ارمنى كه از نخس
 خود در قفقاز جنوبى از ساكنان بومى را هدف قرار یى مورد ادعاضسازى ارا پاك »ارمنستان بزرگ«تحقق بخشيدن به روياى جنون آميز 

 ميليون ٥/١حدود و  ميليون آذربايجانى را از موطنشان تبعيد كرده ٢ بيش از ،ريزى شده داده و در سايه جنايات و قتل عامهاى برنامه
مهاجرت صدها هزار ارمنى از . اريخى را با خاك يكسان كردندنفر را به قتل رسانده و مناطق مسكونى، خانه و كاشانه و آثار دينى و ت

ه تزارى يطق به روساكه منجر به الحاق اين من  شمالى آذربايجان پس از انعقاد عهده نامه گلستان و تركمنچاى،  ايران و تركيه به بخش
شد آذربايجانيها از هر جهت فشار و تبعيض قرار گشت و اعطاى امتيازات و حقوق تبعيض آميز به آنان در مقايسه با ساكنان بومى، باعث 

  ».ت يابد شد،ها را تحمل كنند توانستند حكومت روس  گيرند و مهاجرت مسلمانان آن سوى ارس به داخل ايران كه نمى



   

  سوء استفاده ارامنه از اصالحات دولت عثمانى براى تجزيه آن و تحميل جنگهاى خونين به مسلمانان

عالى ب  با ،»مرگ يك مسلمان به معناى رفاه صد روس است«سازد  پترزبورگ به برمولف خاطر نشان مى زار در سندر حاليكه دربار ت
در قسطنطينه بدستور سلطان محمود دوم درصدد انجام اصالحات اساسى براى رفاه حال تمامى شهروندان مسلمان و غير مسلمان 

  . امپراطورى عثمانى است

 مذهبشان چيست، ياصادر شد و به تمام اتباع امپراطورى صرف نظر از اينكه نژاد » خط شريف«نوان  فرمانى تحت ع١٨٣٩در سال 
 نيز عليرغم تهاجمات شديد روسها به تماميت ارضى عثمانى و تحريك ١٨٥٦تأمين جانى و مالى كامل داده شد و بدنبال آن در سال 

 همهتصويب شد و به » خط همايون« فرمان جديدى بنام ،وى و انگليسىگسترده اقوام اين امپراطورى از جانب جاسوسان روس، فرانس
اتباع امپراطورى عثمانى آزادى و برابرى كامل در قبال قانون داده شد و اجازه تشكيل شوراهاى ايالتى به شهروندان مسيحى اعطا شد و 

 اصالح طلبى در امپراطورى عثمانى در دسامبر روند. حتى حقوق غير مسلمانان در تصدى تمام مشاغل و مناسب به رسميت شناخته شد
از طريق قوانين پارلمانى آزادى مطبوعات و اجتماعات براى همه اتباع .  با انتشار يك قانون اساسى آزاديخواهانه تكميل شد١٨٧٦

ه اين قشر از امپراطورى اما به رغم رسميت يافتن حقوق و آزاديهاى غير مسلمانان و بويژه ارامنه، نوع ديدگا. عثمانى تضمين گرديد
گرايان  در واقع با توجه به اقدامات تفرقه انگيز قومى كه از جانب عمال روسيه، ملى. عثمانى به هم ميهنان مسلمانشان اصالح نگرديد

 تساوى  اقوام غير مسلمان اين امپراطورى اين بار نه براى رسيدن به،گرفت    و ديگر دشمنان داخلى و خارجى عثمانى  تندرو ارمنى
آنچه توسط ارمنيان اتفاق . حقوق با اقوام مسلمان بلكه براى تجزيه امپراطورى عثمانى جنگهاى خونينى را بر مسلمين تحميل كردند

و ند  بلكه اينها با تجهيز روسها اقدام به تشكيل ستون پنجم فعالى در قلمروى امپراطورى عثمانى نمود،افتاد يك قيام آزاديخواهانه نبود
   .هاى خونينى را عليه مسلمانان هدايت و اجرا كردندكشتار

 قابل توجهى را بر ضیمالى و ار د به قشون روسيه خسارتهاى جانى، وارامنه به دليل آشنايى با جغرافيا و شرايط اقليمى منطقه با ور
  . ندعثمانيان وارد آور

 و صرحمى هائى كه در تصرف قلعه قار ها و همچنين بىفرمانده ارمنى سپاه روس به دليل شجاعت» لوريس ملكيان« كه   اى بگونه
 ينبد. دريافت كرد» فرمان شايستگى« و از ويلهم اول امپراطور آلمان  »ژرژ سن« از تزار روس صليب ،كشتار مسلمانان از خود نشان داد

دريغ روسيه،   به پشتوانه كمكهاى بىترتيب ادامه حمالت ارامنه به سپاه عثمانى و كشتار سازمان يافته مردم مسلمان اين امپراطورى
 بطوريكه فقط در آستانه جنگ جهانى اول صدها هزار غير نظامى مسلمان در مناطق .موجب مرگ شمارى از غير نظاميان مسلمان گرديد

  .شرقى و جنوب شرقى اين امپراطورى توسط ارامنه به شهادت رسيدند

   

   

  »ارمنستان بزرگ«در آرزوى ترين فاجعه بشرى، ارامنه  قفقاز شاهد ننگين 

سسين اين حزب كه آن را با هدف ايجاد ارمنستان بزرگ تشكيل داده بودند و قصدشان در گام  مؤ پس از تشكيل حزب داشناك،
نوزدهم، چون در كشور عثمانى      در اواخر قرند؛مركب از اياالت شرق آناطولى و ايالت ايروان بو نخست ايجاد يك كشور ارمنى، 

ته بودند در اين راستا كارى انجام دهند، لذا تمام نيروى خود را بكار بستند كه در قفقاز بتوانند با راه انداختن آشوب بخشى از نتوانس
 از امپراطورى نه چندان ١٩٠٥ شكست ناوگان روسيه در جنگ  واكها كه مترصد فرصتى بودندنداش. هاى خود را پياده كنند برنامه

 ،آرامى و آشوب در سراسر روسيه و بويژه قفقاز همراه بود ى تزار و دورانى از نااراضات مردمى عليه نظام واپسگرقدرتمند ژاپن كه با اعت
بار نيز همانند  اين. ور شد  ديگر شعلهرمذهبى ميان مسلمانان و ارامنه قفقاز با - جنگهاى قومى. پيش آوردبرای آنها اين فرصت را 

 بلكه با تجهيز و تشويق ارامنه به امواج دهشتناك ،نه تنها از برقرارى امنيت سرباز زدند ، ان منطقهدفعات گذشته روسها به عنوان حاكم
  . ن دامن زدندنياكشتار و غارت مسلمانان و بويژه آذربايجا

ذ آذربايجانى  ابتدا با حادثه ترور يك بازرگان متنف وكه بوسيله ارمنيها انجام شداست ترين فجايع بشرى  اين كشتار يكى از ننگين
 توسط داشناكهاى ارمنى آغاز شد و سپس پس از انتشار اين خبر تصادمات قومى ـ مذهبى خونينى در اين شهر ١٩٠٥در باكو در سال 

اك و ن روستاى آذربايجانى در حمله تروريستهاى داش١٥٨ بطوريكه .بوقوع پيوست و پس از آن آتش جنگ تمام منطقه را درنورديد
  . از آذربايجانيها به قتل رسيدندنفر د و بيش از ده هزار هينچاك خاكستر ش



شكست دولت قدرتمند روسيه تزارى از يك دولت ضعيف آن روزى مثل ژاپن، در عين حال كه تعجب همگان را برانگيخت، پوشالى 
كه در داخل قلمرو روسيه زندگى بدين خاطر تزار با راه انداختن جنگ داخلى مابين اقوام مختلفى . بودن تشكيالت تزار را آشكار ساخت

ها در عين حال كه به يك چشم ديده  به همين منظور خلق.  سعى كرد خود را الپوشانى كرده و بتواند به راحتى سلطنت كند،كردند مى
روغين شدند و در نتيجه تبليغات د گر بطور مستقيم و غير مستقيم عليه يكديگر تحريك مىي حتى براى جداماندن از يكد،شدند نمى

اندازى و تصورات غلط پديد آوردن تنها يك هدف داشت و آن ابقاى  تزاريسم از اين تفرقه. كردند تصورات غلطى از همديگر پيدا مى
  . حاكميت خونين خود بود

 ها و شتاب آنها در ايجاد اكنهاى داش  ولى تندروى، هر چند محرك دربار تزار بود١٩٠٥در جنگ ارامنه و مسلمانان در سال 
  . اى داشت ارمنستان بزرگ، در بوجود آمدن اين نوع درگيريهاى خونين و فاجعه بار نقش عمده

با هر «: نويسد هاى خانمانسوز چنين مى در زمينه آغاز اين جنگ) سالهاى خونين(» لر قانلى سنه«محمد سعيد اردوبادى در كتاب 
 در دوم فوريه آقارضا نامى از  . ترفندهاى مختلفى را آغاز كرده بودند افتاده،ها به فكر قيام عليه مسلمانان  اى بود، ارمنى فكر و انديشه

 با وقوع اين فاجعه رقّت انگيز، مسلمانان حيثيت ملى خود را تحقير شده .به قتل رسيد» قوبا«مسلمانان، توسط كميته ارمنيان در ميدن 
نهايت ناراحت نموده  كه اين گونه اعمال مسلمانان را بى در حالى ! ديدند و بدين ترتيب آيا ممكن بود جلوى احساسات مسلمين را گرفت

گناه كشته شدن يك مسلمان زندانى، به  ولى بى.  داده نشدم لكن از سوى سران آنان حكمى براى انتقا،و آنها را به هيجان آورده بود
آنروز، روز ششم .  مسلمانان را بيشتر داغدار كردهنگام بردن براى بازجوئى و يا ديگر جنايات از اين دست ، دست يك سالدات ارمنى

در حاليكه ارمنيان خواهان ايجاد آشوب بودند، مسلمانان در . فوريه كه جريان حوادث، ما را به سوى درياى خون سوق داد، آن روزى بود
ها به ايروان و نخجوان و شوشا  ناآرامىدامنه اين . ها نيز مداخله ننمودند ب نيروهاى پليس در اين آشو و حيرت و شگفتى فرورفته بودند

 نشين مورد بايجانی روستاى آذر١٥٨ روستاى ارمنى نشين و ١٢٨در اين آشوب . نهايتاً به گنجه و تفليس نيز سرايت كرد. كشيده شد
مقتول بيش از ى بايجانيهاتعداد آذر. ده شده استز نفر تخمين ١٠٠٠٠ الى ٣١٠٠شمار كشته شدگان بين . غارت و تخريب قرار گرفت

  .ارامنه بود

   

   !كند خون مسلمانان سواحل درياچه اروميه را الله گون مى

ميه جهت پياده كردن اهداف خاص ر تعداد بيشترى از مسيونرهاى مذهبى در آذربايجان غربى بويژه شهر او،در اواخر قرن نوزدهم
كردند فعاليتهاى خود را در   سعى مى،نسه، انگليس و آمريكا بودنداين افراد كه عموماً از مسيحيان روسيه، فرا. شدندداده ن اخود اسك

كوشيدند تا مسيحيان  ولى در اصل مى. قالب آموزش علوم دينى، تدريس زبانهاى خارجى و ارائه برخى خدمات عام المنفعه پوشش دهند
 آشوريها، ارامنه و نيل به مقاصد سياسى خود، مسيونرهاى مذهبى جهت . در قالب تيمهاى مسلح سازماندهى كنندرا منطقه بويژه ارامنه 

 تحريكات ضد ايرانى و اسالمى . نظامى آنها براى اغتشاش گرى كردندتعليمات اقدام به ، مهاجر را آلت دست خود قرار دادهمسيحيان
 هرگز ،نوى آنان نبود مالى و مع  تقويت،همين مبشرين منجر به خونريزى و بالياى غير قابل تصور گرديد كه اگر تحريكات مداوم

 در .، در سر نمی پروراندندنده بودكرد لح و صفا زندگى صكه ساليان دراز با آنها در را مسيحيان اروميه انديشه ايجاد اختالف با مسلمانان 
ا با هدايت ارامنه و آشوريه) ١٩١٧ مارس ١٧برابر با (ش . هـ ١٢٩٦ اسفند ماه ٢٧پى تحريكات ضد انسانى اين مسيونرها بود كه در 

 . اقدام به قتل و غارت مسلمان نمودند رئيس مذهبى مسيونرهاى آمريكا در اين شهر،» شت«رميه و وكنسول روسيه در ا» نيكيتن«
كشتارها مناطق غربى اين پس از . رحمانه قتل عام شدند ميه و حومه آن بىربطوريكه در طول يك روز نزديك به ده هزار مسلمانان در او

خوى و ماكو نيز هزاران مسلمان ترك قربانى نسل كشى نفرت  ايران دستخوش حمالت ارمنيان گرديد و در شهرهاى سلماس، آذربايجان 
اكها به ن تن از داش٣٠٠٠تعداد ؛ در اين فاجعه هم ارامنه ارمنستان در كنار اين مسيونرهاى خارجى قرار داشتند. انگيز ارامنه شدند

آنها قصد قتل عام مردم خوى را . سى به سمت شهر خوى حركت كرده و آنجا را محاصره نمودند شم١٢٩٦رهبرى آندرانيك در سال 
احمد . نجات يافتكشته و جمعى ديگر مجبور به فرار شدند و به اين ترتيب شهر خوى از آنها اى  داشتند كه به كمك سپاه عثمانى عده

روسيان همچنان بدرفتارى مى نمودند و آشوريان و «: نويسد ى دراين خصوص م»تاريخ هيجده ساله آذربايجان«كسروى در كتاب 
نمودند و  روز بدى بيشتر مىوز به  ر،خاست اندازه مى كردند و چون كسى بجلوگيرى بر نمى ارمنيان به پشتگرمى آنان بيدادگرى بى

خواستند   در بيرونها آنچه مى،هرهاگذشته از درون ش. گذشت كه چند كسى كشته نگردد و يك داستان ناگوارى روى ندهد اى نمى هفته
 ،كرد كردند و اگر كسى دست باز مى ى مىزنآمده و بهمدستى جيلوها راهينجا يكدسته از ارمنيان از قفقاز گريخته و با.  کردند دريغ نمى
   ».كشتند او را مى

بار مقامات وقت تهران،  هاى خفت توجهى اينگونه بود كه جنايتهاى مسيحيان و بويژه ارامنه عليه مسلمانان آذربايجانى وبى
 اروميه و غيره مورد ، سلماس، خوى،شهرهاى مرند. ى نيم سمبل تبديل كردغبه مر، مشهور بود» اووس شرق«كه به نی را آذربايجا



اينان شكم . دگذرانيدن پناه و دست خالى را از دم تيغ مى داغ به پاس هم كيشى مسلمانان بى رحمترين هجومها قرار گرفت، ارامنه قره بى
طراحان . بودند ى بدتر از جنگهاى صليبى دچار شده الي مسلمانان به ب.نمودند زن حامله را دريده و جنين را به تن بريده پدرش نصب مى

  . خواستند طرحشان را پياده كنند   مى،شدمی ارمنستان بزرگ به هر قيمتى كه 

.  به ده هزار تن از مردم بيگناه و از زنان و بچگان كشته گرديد ار نزديكامروز در اين كشت«: دهد كسروى در اين باره ادامه مى
دست از كشتار » شت«مستر نمى گفتند و پس از نيمروز هم اگرچه با دستور   ، تاراج و كشتار دريغ ند بامداد آغاز كردهمسيحيان از دميد

  .» ولى باز تاراج در كار بود،برداشتند

اما به رغم . »اريم و بگذريمذدانيم ناگفته گ اين داستانها چندان دلگداز است كه ما بهتر مى«: يسدنو و كسروى در آخر اينگونه مى
 اين تحريفات كه عمدتاً از طرف انگليسها .باشد  تحريف اين حوادث مى،هاى مدافعان ارامنه آمده است  آنچه در نوشته،همه اين جنايات

 هزار ارمنى و آشورى در درگيريهاى آذربايجان ٢٥در حالى حكايت از مرگ نزديك به . دكن  اهداف خاص خود را دنبال مى،شود اعمال مى
تعداد مسيحيان اين منطقه به شدت مهاجرت کرده بودند و به روسيه ، اکثريت ارامنه  قفقاز از ايرانجدايىدارد كه پس از وجود ايران 

 که دروغ بودن اين  ارامنه و آشوريهاى غرب درياچه اروميه است هزار مسيحى به معناى مرگ تمام٢٥كاهش يافته بود و كشته شدن 
اكها و ن همكارى داش،آشوريها بدليل حمايت مسيونرهاو ارامنه . كند  و واقعيات تاريخى عكس اين را بازگو مىادعا را می رساند

براحتى كشتار و غافلگير را نستند مسلمانان مسيحيان با روسيه از تعمليات نظامى الزم بهره برده بودند كه با شگردهاى نظامى خود توا
ميه حكايت از فجايع ارامنه در حوالى درياچه رقبرهاى دسته جمعى مسلمانان آذربايجان موجود در اطراف شهرهاى سلماس و او. نمايند

   .ميه داردراو

  هاى قفقاز  مسلمانان آذربايجان بزرگترين قربانى كشمش

. تعاقب آن مثل هر جاى ديگر اين كشور، آشوب و خونريزى فراوانى را در قفقاز به همراه آورد شوروى و جنگ داخلى م١٩١٧انقالب 
پرداختند، اما دستيابى   و ارمنى در تفليس حكومتى تشكيل داده و مستقل از مسكوبه اداره امور بايجانینمايندگان سياسى گرجى، آذر

                .به استقالل در قفقاز جنوبى بهاى گزافى داشت

از يك قلمرو مشخص نيز برخوردار » ترميناسيان«  بلكه طبق نوشته ، ارامنه كه نه تنها در هيچ نقطه قفقاز در اكثريت نبودند   
. اى و با كمك استعمارگران بويژه انگليس حل كرد هاى خشن و جنايتكارانه  حزب داشناك مشكل عدم قلمرو ملى را با روش.نبودند

 شواهد حكايت از آن .باختند جان گرفت،ای اسفبارى كه در سطح گسل ملتهاى ترك، ارمنى و گرجى صورت صدها هزار تن در كشتاره
 نشين ايروان را با خاك بايجانیها كليه روستاهاى آذر داشناك«. بودندها  دارد كه مسلمانان آذربايجان بزرگترين قربانى اين كشمش

 ٣٠٠قتل عام شدند و به اين ترتيب قريب به  نفر  نشين تخريب وصدها هزاربايجانی روستای آذر٢١١در واليت ايروان ... يكسان كردند
 تنها گروه اندكى  وبا نهايت درماندگى خود را به مناطق ارمنى چون گنجه رساندندتعداد زيادی  ايروان به قتل رسيدند و بايجانیهزار آذر

ها و  بايجانی  روابط آذر، در قفقاز بودبايجانی آذر-هاى ارمنى  ج درگيرىاين حوادث كه دومين مو. در سرزمين آبا و اجدادى خود ماندند
ارامنه را به قدرى تيره نمود كه ديگر به هيچ وجه مقدور نبود در اتحاد سه گانه حكومت فدرال قفقاز بتوانند در كتار هم بمانند و لذا اين 

  » .ارمنستان و گرجستان تشكيل شد تقل آذربايجان،  از هم پاشيد و پس از آن سه جمهورى مس١٩١٨ مه ٢٦فدراسيون در 

 در همين رابطه سيد .دراين فاجعه اسفبار هزاران نفر از مسلمانان قفقاز خانه و كاشانه خودرا رها كرده و آواره كوه و بيابان شدند
در آن روز عده .  ديدم١٩١٨ مارس ١٨اكها را در نمن وحشيگرى داش «:نويسد ورى در خصوص مشاهدات خود چنين مى جعفر پيشه

 از  .م با چشم خود مشاهده كرد، كه در كاروان سراها سوخته و ذغال شده بودندى راطرف گناه مخصوصاً ايرانيان بى بيشمارى از مردم بى
  » .شد  روان انسان عاصى مى،شعور بدون علت اساسى مرتكب شده بودند ديدن جناياتى كه اين مردم بى

 روز بعد از مشاهدات پيشه ورى به همراه روسها اقدام به خلع سالح شبه نظاميان مسلمان كردند و در اين  شش، مارس٢٤ارامنه در 
 چرا كه در اين ميان بلشويكها و ؛باكو وضعيتى اسفبار بخود گرفت  پس از اين مغلوبيت، .نبردها هزاران مسلمان به شهادت رسيدند

  . ان نشين كردنداكها اقدام به قتل و غارت در محالت مسلمنداش

همزمان با ايروان مسلمانان شهرهاى .  از جمعيت مسلمان خالى شد،به اين ترتيب ايروان و حومه آن كه عمدتاً مسلمان نشين بود
در .  هزار مسلمان به شهادت رسيدند٢٠٠رحمانه بيش از  در اين نسل كشى بى.  اردهان، بورچالو و آخاتسيخ نيز كشتار شدند قارمس،

 بنابراين دولت موقت قفقاز جنوبى از هم .اى ميان مسلمانان براى باقيماندن در دولت قفقاز وجود نداشت ايطى ديگر هيچ علقهچنين شر
  . پاشيد كه اين اتفاق ارامنه را بيش از پيش در حمله به اراضى جمهورى اول آذربايجان تشويق كرد



  شود باغ، فهم دينى و باور ملى مسلمانان اضمحالل مى در قره 

» سرگئى كيروف« هزار نفرى ارتش به رهبرى ٦٠ با حمله نيروهاى ١٩٢٠ آوريل ٢٧ ماه حيات در ١٩جمهورى اول آذربايجان پس از 
سقوط كرده و پرچم اتحاد جماهير شوروى در چنين روز سياهى برفراز پارلمان ملى جمهورى اول آذربايجان نصب گرديد و پنج ماه بعد 

 ،با تصرف قفقاز توسط نظام شوراها و آغاز استيالى مخوف بلشويكها. وم دسامبر با حمله بلشويكها سرنگون شدجمهورى ارمنستان در د
در تركيب جمهورى دوم آذربايجان واقع در » باغ  ناگورنو قره«ايالت خود مختار  ، ١٩٢٣ ژوئيه ٧باغ فروكش كرد و نهايت در  بحران قره

باغ و واگذارى بخش مسلمان نشين  عطاى حق خود مختارى به ارامنه قره با ااما. تأسيس شدى وجمهورى سوسياليستى آذربايجان شور
 و در مقابل هيچ د حقوق مسلمانان آذربايجانى بصورت فاحشى نقض گردي،زور و شرق درياچه سيوان به جمهورى شوروى ارمنستان زنگه

 تركان و   هاى بعضاً خونين ميان  پس از شش دهه اختناق توأم با تنش.حقوقى متقابلى براى مسلمانان مقيم ارمنستان در نظر گرفته نشد
بار ديگر با پيدايش سستى در اركان امپراطورى شوروى، عفريت كشمشهاى ميان مسلمانان و ارامنه  باغ،  ارامنه در ايالت خود مختار قره

  . افراطى سر از قبر نفرت انگيز خويش برداشت

 در  خرين دبيركل شوروى،آمشاور ارمنى االصل گورباچف، » آگابنگيان« دنبال اظهارات تحريك كننده  به١٩٨٧ارامنه از نوامبر سال 
 بطوريكه در ،باغ به عمل آوردند  يكسال بعد كشتارهاى خونينى را عليه مسلمانان ساكن قره وبرابر دولت باكو سر به شورش برداشتند

. باغ به ارمنستان را اعالم كردند الحاق قره اعتنا به مخالفت نمايندگان مسلمان،  غ بىبا  نمايندگان ارمنى مجلس محلى قره١٩٨٨ فوريه ٢٠
بايست جهت آغاز درگيريهاى نژادى در اسرع  گناهان بودند كه مى  مقاصد خود نيازمند جارى شدن خونهاى بىیاكها براى اجرانداش

 ا واى در تندرويهاى پان ارمنيسته نستان هم نتوانست وقفه بطوريكه حتى زلزله مخوف در شمال ارم؛شد وقت بر زمين ريخته مى
  . كند  اكها ايجاد نداش

 در شهر پراگ ١٩٨٩ و ژانويه سال ١٩٨٨هاى ماه دسامبر  اخبارى بود كه در روزنامه» اسپيتاك«ت قابل توجه زلزله شهر  نکااز
امدادگران كشور مذكور كه با خود سگهاى تربيت . يختپايتخت جمهورى چكسلواكى سابق درج گرديد و خشم و نفرت جهانيان را برانگ

 از مناطق زلزله يکیشوند كه در  قرارى تعجب آور اين سگها در مجاورت لوله قطور و طويلى مى اى را به همراه داشتند متوجه بى  شده
كنند كه در  نهاالن و كودكانى را پيدا مى اين امدادگران پس از بريدن لوله در درون اينها دهها جسد از نو.زده به حال خود رها شده بود

گناه و معصوم مسلمان هستند كه از آغوش مادران خود  شود كه اين افراد كودكان بى  با انتشار اين خبر مشخص مى.بودندحال تعفن 
غارت مسلمانان ساكن اين باغ اقدام به قتل و  ارامنه ارمنستان و قره ، ١٩٨٩با آغاز سال . اند توسط داشناكهاى جنايتكار دزديده شده

 به دنبال اين اقدام بيش از دويست هزار تن از مسلمانان مقيم ارمنستان بصورت مشقت بار مجبور به ترك خانه و كاشانه .مناطق كردند
ز ديگر  حادثه غم انگي. و گروه گروه توسط ارامنه تندرو اين ايالت سالخى شدندند مسلمانان غافلگير شد نيزدر قره باغ. خود شدند

 در اين حادثه .شود باشد كه نقطه عطفى در جنايتهاى سازمان يافته عليه بشريت محسوب مى  شهر خوجالى مى١٩٩٢ فوريه ٢٦فاجعه 
توان  ابعاد مختلف و نتايج اين فاجعه انسانى قابل بيان نيست و تنها مى. هزاران نفر از مسلمانان مظلومانه با حيوانيت تمام قتل عام شدند

 كه نددفاع شهر خوجالى كشته شد  نفر از اهالى بى٦١٣ در اين قتل عام و نسل كشى .نام برد»  سياهیجستجو«ن بررسيها به عنوان از اي
 شواهد وطبق برخى قرائن .  نفر هم مفقود شدند١٥٠ نفر به اسارت در آمدند و ١٢٧٥ ، نفر كودك بودند٨٣ نفر زن و  ١٠٦از اين تعداد 

 نفر از ٥٦٠. ضا در اروپا به فروش رسيدندعين اسرا در اقدام جنايت بار ديگرى در بازارهاى غير قانونى پيوند ااعضاى بدن برخى از ا
  ) ٥(. قربانيان تحت شكنجه كشته شده و اجساد برخى از آنها مثله شد

هنگام سقوط اين جنايتها بلكه  ،اما جنايت ارامنه در خوجالى آخرين جنايت رژيم نژادپرست ايروان عليه مسلمانان آذربايجان نبود
  ٦(زنگيالن  ، )١٩٩٣ اوت ٣١(قوبادلى  ، )١٩٩٢ فوريه ٢١(، خارمون )١٩٩٣ فوريه ١٧( الچين ،)١٩٩٢ فوريه ٩( شهرهايى چون شوشا

ذربايجانى  هزار آ٢٥اى كه تا كنون نزديك به   بگونهند؛نيز تكرار شد) ١٩٩٣ جوالى ٢٣(آقدام  ،)١٩٩٣ اوت ١٨( جبراييل ،)١٩٩٣آوريل
باغ  بدين وسيله امروزه در قره.  درصد از خاك جمهورى آذربايجان توسط ارمينان اشغال شده است٢٠ ميليون نفر آواره و ٥/١ شهيد، 

 دچار از هم ،ترين و مهمترين رشته پيوند انسانى ما يعنى فهم دينى و باور ملى كه از آغاز زندگى با ما بوده بسان فلسطين اساسى
و باغ در جهان ترك و فلسطين در جهان عرب يكى بدست مزدوران ارمنى  دو زخم عميق جهان اسالم يعنى قره. است شده پاشيدگى 

هر دو را عزيز شماريم و رهايى . ديگرى صهيونيزم در حال نابود كردن كيفيت معنوى و تلقيات فكرى ـ اجتماعى ما طراحى شده است
 تحريف حوادثى است كه ،ها مدافعان ارمنى آمده است م اين جنايات آنچه كه در كتابها و مقالهاما به رغ. هر دو را مد نظر قرار دهيم

 كم زير فشار جهان و وجدانهاى  دولتمردان ارمنى ابتدا سعى در انكار اكثر جنايات انجام داده خود بودند كه كم. بوقوع پيوسته است
وت هر چه تمام پيش كشيدن قصاراف كرده و در نهايت برخى از اين آقايان با  و امثالهم اعتیكم به جناياتى در شهر خوجال منصف كم

قاتلين و مصوبين فجايع عليه مسلمانان را بسان ،  ١٩١٥هاى تاريخى خود از جمله شكست ارامنه در جنگ با عثمانى در سال  عقده
آنان از جنايت آفرينان تا ابد در كارنامه آنان ثبت  ننگ جنايات انجام شده و حمايت ه ولى لك،قهرمانان ملى خود ارزش و بها دادند

   .خواهد شد



  :مراجع

  » ها اكنشهوت خون داش« مقاله -١٣٣ شماره مسلسل -نويد آذربايجان  -۱

  آورندگان تزاريسم به آذربايجان    -۲

   پيشين -نويد آذربايجان  -۳

   رحيم رئيس نيا -ورى   جعفر بيشهرمجموعه مقاالت مي -۴

  ش. هـ١٣٨١ اسفند ١٥-از ر نامه آهفته -۵
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