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  احمد مزارعی

 ٢٠١۴ اکتوبر ٠٧
 

  قتل وکشتار و مھاجرت مجدد ارامنه توسط دولت ترکيه ادامه دارد

 

ترکيه برای دامن زدن به ) ٢"(ترقی تحاد وا"ی بود که حزب اين شعار )١" (ارمنی را بکش تا وارد بھشت شوی يک"

 ۀکشتار ھرچه بيشتر ارمنيھا در جريان جنگ جھانی اول در سر لوح  جنوب شرقی ترکيه برایۀجنگ مذھبی در منطق

 .قرار داده بود تبليغات خود

 رهوبا، ددر شمال غرب سوريه حمله برد" کسب"که ارتش ترکيه به شھر  ھنگامی ھمين شعار در ھفته ھای گذشته

ساری "ۀ روسيه و ترکيه در منطق در جريان جنگ جھانی اول ميان. سرداده شد، زيرا غالب ساکنانش ارمنی بودند 

نفع روسيه در جنگ شرکت ه در اين جنگ ارمنيھا نيز ب گرديد، جنگی در گرفت که به شکست ترکھا منجر" قاميش

امپراتوری عثمانی  که در سراسررا شوريھائی آسوريھا وآ ،از اين شکست قتل عام عمومی ارمنيھا ترکھا بعد. داشتند

نزديک به يک قرن از اين نسل کشی گذشته اما جھانيان اين  که رغم اين علی. غاز کردندآساکن بودند با فتوای مذھبی 

 . اتندقيد حي ھنوز درھای عام که بسياری از بازماندگان ان قتل  ويژه اينه را فراموش نکرده ب  بزرگ انسانیۀفاجع

  

 : زمينه سازی قتل عام

 شھروندان مسيحی ۀعام ھم تصميم بر قتل مده وآاتحاد و ترقی گرد ھم "سه نفر از رھبران حزب ١٩١٥ بروریف در

ضوع را نيز در ميان نان اين موآ. مسيحيان به روسھا کمک کرده اند نان اين بود کهآه و دستاويز تساکن امپراتوری گرف

نچنان آاستفاده کرده و  بريم بايد از فرصت سر میه  کردند که چون ما در شرايط جنگی بورويش توافق خود مطرح

 .نان کشته شده باشندآ ۀکشتار را سازماندھی کنيم که پيش از پايان جنگ ھم

قبل تنظيم شده  غاز و بر طبق برنامه ای ازآ ١٩١٥ سال اپريل ٢٤امپراتوری عثمانی از تاريخ  کشتار مسيحيان ساکن

طور سراسری ه دولتی بودند اعدام شدند و سپس ب  ارمنی که دارای مناصب مھم٦٠٠ ء ، ابتداو ادامه يافتغاز ارآکشت

 می گرفت اطفال ھم يا ذبح شد و مورد تجاوز قرار می کشته و زنان به اسارت گرفته می غاز گرديد مردانآذبح ارامنه 

 مصطفی کمال اتا ترک. رفت می سرقته  قيمتی بی اشيا،نان مصادرهآشدند ، ھمزمان امالک  شدند ويا ربوده می

  :دھد  ارامنه اينچنين شرح می ئی جنايات ترکھا را در حقدر جا" سکوالر"

توان کرد انجام  ھمه شکل استبداد که حتی فکرش راھم نمی پذيرد، ند که عقل نمیشھروندان ما جناياتی مرتکب شد " 

 دختران، به زنان و زدند، و زنده نفت ريخته و آتششان چه ھای شيرخوارکشتار جمعی دست زدند، روی ب دادند، به

 امالک منقول و غير منقول ارمنيھا را ۀھم بسته بودند، پايشان را که دست و جلوی کسانشان، تجاوز کرده در حالی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

در حقشان  نوا کهسوی بيابانھای عراق و سوريه فرارشان دادند، آنھا مردمی بودند بيه را ب تصاحب کرده وسپس آنھا

 ما ارمنيھا رادر شرايطی تحمل شدند، ملت شکل وحشيانه ای به آنھا اھانت شد وذليله بدترين شقاوتھا اعمال شد، ب

 ."طول تاريخشان اينچنين نشده است پذير قرار داده که ھيچ ملتی درنا

غاز گرديد آ ١٩٢٣- ١٩٢٠ ين سالھای قتل عام مجددا بۀرامش برقرار بود اما عمليات وحشيانآجنگ مدتی  پس از پايان

نھا را به آطرزی حيوانی ه کنند در اين مرحله اگر کسی مانده بود ب با اين غرض که بقيه را ھم که زنده مانده بودند نابود

 اماکن فرھنگی و موجب قوانينیه پس از اين مرحله ب. کردند مرزھای عراق وسوريه برده و رھايشان می بيابانھای

 . رسيد می  مرکز٣٠٠٠نھا به آتعداد ند ھا را تخريب نمودمذھبی ارمني

طور رسمی به ارمنيھای سوريه ه طی اطالعيه ای ب )٣"(سوريه " زادآ"ارتش  ماندھیفر "٢٠١٢در ماه اگست سال 

شھر حلب والذقيه  خصوص دره و ب نھا در شرايط فعلی در کنار دولت سوريه قرار گرفتهآداد که چون  اخطار

 ارتش ۀکه اسلح کنند و خالصه اين ھايشان پذيرائی می کنند از سربازان سوريه در خانه ی نظامی درست میراھبندانھا

 . يند آکنند ، دشمن جنگی به حساب می پنھان می را در خانه ھايشان انبار و

 برای را روشن کردند و جنگ "کسب" چراغ سبز حمله به شھر داوود اوغلو و  اردوخاناز ھمين تاريخ بود که و

سفانه اينبار و درقرن بيست ويکم أنان نيز اغاز گشت ومتآوربودن  غاز گرديد و ھمزمان کشتار اھالیآاشغال شھر کسب 

 درگيری که عوامل بين المللی داشت و  يکۀدر نتيج مشابه گذشته تکرار گرديد با اين فرق که اينبار در سوريه، جناياتی

ورده شده آگرفت که از سراسر جھان به سوريه  وجنايتکارانی انجام می دوراندست مزه کشتار نيز اگرچه مشابه اما ب

وتخريب اماکن فرھنگی  کشتار در سکوت بين المللی در معرض قتل و بار ديگر و سف ارمنيھا يکأباکمال ت .بودند

سوی ه يا ب ه لبنان وشدند ھمانند گذشته به شھرھای ديگر سوري بار ديگر مجبور ارمنيھا يک ومذھبی خود قرار گرفتند،

کليسا ھائی که  تخريب شد،" زادسوريهآارتش "حلب توسط  نھا در شھرھای ديرالزور وآو کليسای   مھاجرت کنندامريکا

ھم اکنون جناياتی مشابه در حق  .دفن کرده بودندرا  ارمنيھا در ترکيه" ھولوکاست"نان در گذشته اجساد قربانيان آ

 گيرد ، درچند سال پيش يعنی پس از اشغال عراق جناياتی مشابه ھمان نسل کشی می سوريھای عراق انجامآارمنيھا و

 ، درعراق کشتار امريکائیمحقق  نويسنده و" وين مديسن "ۀبنا به نوشت. ترکيه در حق مسيحيان عراق اعمال شد

ھدف اين بود که  گرفت و  انجام مینیطالبا وبارزانیپيشمرگه ھای  مسيحيان زير نظر موساد اسرائيل و با دست

 . اسکان دھندرا جايشان کردھای يھودی ساکن اسرائيل ه پاکسازی کرده وب مسيحيان را

عمومی جھانی را متوجه نسل  بار ديگر افکار اخير ترکيه به شھر کسب که غالب شھروندانش ارمنی ھستند يک تھاجم

 فرانسه و امريکا مورد اختالف ميان ألۀدر چند سال گذشته مس که ترکھا در حق ارمنيھا نمود، جناياتی ۀکشی گذشت

 ھجری باز می ٥٠ مدن ترکھای غز وسلجوقی به سالآبنا به تاريخ طبری اساس . انعکاس جھانی داشت ترکيه گرديد و

ساره : " را ورد که نامشآاسالم به منطقه ای در عراق   تعدادی غالم ترک را برای جنگ در راهعبيد هللا زيادگردد که 

تاريخ ترکھای مھاجر به . ، گذاشتند که ھمين سامرای کنونی در عراق استشد ھرکه ديد خوشحالمعنی ه ب" من رای

سگی باش از جانب بگی ، غزی دذدی وميانه ھميشه ھمراه با جنگ وکشتار ملل اين منطقه بوده واصطالحات  خاور

 .  ما روشن استۀمغولھا ھم که بر ھم  و ايلغارخان ما بگی داشت بگ ما سگی داشت ، باش

 توريستی و ۀجنب يا کوشش در جھت منضم کردن استان حلب به ترکيه  ترکيه وتسلط بر شھر کسب وۀحمل علت اصلی

اقتصاد ترکيه و شھر استانبول سايه می افکند در سراسر  ويژه تجارت و جھانگردی در اين مناطق بره اقتصادی دارد ب

دارد که   ملل و مناسبا ت انسانی وجود، زبانھا، قبايل،نچنان رنگارنگی زيبائی از مذاھبآ  حلبۀويژه منطقه سوريه ب

تجارت صنعت و امور کشوری سر   در امریتاريخاز لحاظ ن ذکر کرد، ترکھا خود آتوان برای  کمتر مشابھی می

برده اند، برای مثال در   ترکھا پيش میدرتاريخ قديم ويا جديد غير  ديگران چهعمدتاً را رشته نداشته و اينگونه امور 
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 نفر وارد ١٥٣و از  بودند  نفر ترک١٣ نفر ارمنی وتنھا ١٤١ نفر بازرگان در کل ترکيه ١٦٦نوزدھم از   سدهۀنيم

 نيز ترکھا کوشيدند اين مناطق را ١٩٣٠در سالھای ........../ بودند و  نفرشان ترک٢٣ نفر ارمنی و تنھا ١٣٠ کاال ۀکنند

 .اشغال فرانسه قرار داشت ن سالھا سوريه درآ فرانسويھا بر نيامدند در ۀيه جدا کنند ولی از عھدسور از

 کرده اند، أايف نھا نقش بسيار مھم وارزشمندی در تاريخ قديم وجديد سوريهآسوريه بايد گفت که  در مورد ارمنيھای

 دانی از محبت وبالند وبرای قدر ن میآستايند و به  بسيار می معاصر خود ارمنيھا نقش سوريه را نسبت به تاريخ قديم و

نصب کرده  و  يروان در ارمنستان ساختهۀ يادبودی در کنار درياچۀطور عموم مجسمه اعراب ب و دوستی دولت سوريه

 اردوگاه سوسياليسم قرار داشتند موجب ۀمنظوم که ھردو کشور در علت اينه  قبل از فروپاشی شوروی بۀدر دور اند،

ه ب  رئيس جمھور سوريهبشار اسد دکتر ٢٠٠٨بسيار ھمه جانبه وعميق گردد ، در سال  نھا بسيارآا رابطه ميان شد ت

 را در سرج سرکيسيانارمنستان  ھمراه ھمسرش از ارمنستان ديدن کرد ک پس از چندی مسافرت متقابل رئيس جمھور

 .پی داشت

اين کشوراصرار دارند، ھما نا  ۀتجزي ز ميان برداشتن سوريه و ترکيه وارتجاع عرب برای اامريکاامپرياليسم  که اين

از مقاومت ملت فلسطين در برابر دولت فاشيستی صھيونيستی  نقش اين کشور در محور مقاومت، دفاع سرسختانه

 میرا بر ن نآ  مخالف و شديداً امريکاباشد که  قوميت عربی می دفاع اين کشور از ناسيو ناليسم و ھمچنين اسرائيل و

 .تابد

ه شکست روب  اسرائيل و ارتجاع عرب عليه ملت قھرمان سوريه با، ترکيه،امريکاگوناگون   کشتارھا وجنايتھایۀاما ھم

 .سربلند بيرون خواھند امد  خاور ميانه از اين تجاوز امپرياليستیۀرو شده ، سوريه وملل ستمديد

  

  :توضيحات 

ی االسالم عثمانيھا داده م از طرف شيخ"  کشتن ھفتاد مسيحی را، داردکشتن يک ايرانی ثواب:"ھمين فتوا  مشابه) ا (

دانستد گسترده ترين اين قيامھا  تحريکات صوفيان ايرانی می ۀر نتيجھا شورشھا در واليات عثمانی را دشد عثماني

 . بکتاشيه بود دانشمنديه و اسحاقيه، مولويه،

 در که ترکيه را کالً  تشکيل گرديد با اين ھدف" دونمه"و يھوديان  زير نفوذ اروپائيھا وترقی اساساً  حزب اتحاد) ٢(

ورند آرشد و در ضديت با مسلمانان به حرکت در  ل غرب قرار داده و در جھت منافع سرمايه داری در حالوکنتر

. بود یورده باشد بلکه امری سياسآ ترکيه سر بر ۀطبيعی وخود جوش که از ميان جامع سکوالريسم ترکيه نه پديده ای

شوری آسوری و آ ، کرد،شھروندان ارمنی ۀ به قتل و کشتار گسترد١٩٤٠ريسمی است که حتی تا سال اين چه سکوال

  .زند ؟ قصد پاکسازی دست میه ترکيه و ب

 زاد شده استآشھر کسب اکنون  )٣(

  دوھزاروچھاردهاپريلنوشته احمد مزارعی پانزدھم 

  


