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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۵ اپريل ٢۵

 !پذيرد ھا را نمی کشی ارمنی چرا دولت ترکيه، نسل

)٣(  

 

. پذيرد وری ترکيه را نمیتھای امپرا ھا در آخر سال ارمنی» کشی نسل« خود ضدولت ترکيه با توجيھات مختلف و متناق

ھا  عام شده و سازمان ملل متحد گرفته تا برخی از دولت ھای قتل  اخير، از بازماندگان ارمنیۀکم در دھ در حالی که دست

  .اند کردهکشی ناميده و محکوم  ھا را نسل  کشتار ارمنیئیھای اروپا و پارلمان

 جواب دھد که سؤال در بخش آناطولی ترکيه، به اين ارمنی ھای کشتار اين مقاله سعی دارد در روند تحوالت تاريخ

  » پزيرد؟ ھا را نمی کشی ارمنی چرا دولت ترکيه، نسل«

 عثمانی، به اسفبارترين و امپراتوریھای پايانی   در سالارمنی ھابر طبق مدارک و اسناد نوشته شده تاريخی، اوضاع 

نشين چند   روزی نبود که در ھر شھر و آبادی ارمنی .عثمان رسيده بودترين وضع خود از آغاز سلطه آل  دھشتناک

  .کشته نشوند» ھای جوان   ترک« و گروه موسوم به امپراتورینفری به دست طرفداران 

ھا به   چنان رعب و وحشتی را در دلارمنی ھاھنوز کشتارھای جمعی آغاز نشده بود که کشتارھای پراکنده و مکرر 

وقت از حد حرف تجاوز   تذکرھا ھيچ اما اين.  بارھا به سلطان تذکر دادندئیھای اروپا که حتی دولتوجود آورده بود 

گاه جنبه   سال پيش وعده داده شده بود ھيچ۴٠نکرد و ھر بار سلطان قول اصالحات داد ولی زمان اصالحاتی که از 

  روسيه. عملی پيدا نکرد

 شکل و ١٨٩۴ع در سال يوست، ولى وقايای به وقوع پ ود و پراکندهد دوم، کشتارھای محديدر زمان سلطان عبدالحم

 تعداد قربانيان ناگھان به مرز  .خود گرفت و در سرتاسر آناتولی گسترش يافت جمعی به کامل يک کشتار دسته ابعاد

  . عموميت يافت و به سرعت از يک منطقه به منطقه ديگر سرايت کردارمنی ھاعام  ای رسيد؛ قتل سابقه بی

مناطق شرقی ترکيه مانند   را در آناتولی، يعنی ارمنی ھا، که ساکنان ١٨٩۴-١٨٩۶ھای   در طی سالارمنی ھاعام  قتل

 آدانا،   ارزروم،  موش،  سامسون، دياربکر، ورت،ئي با  اورفا،  وان، ماراش،  ارزنجان، بيتليس، ترابوزان،

  .ست، يکی پس از ديگری به وقوع پيو...و ) آنکارا( آنقوره

» آناتولی«ھای ساکن  ، روزی است که نيروھای امپراتوری در حال فروپاشی عثمانی، ارمنیاپريلبيست و چھارم 

  .شرقی را وادار کردند تا به صحرای سوريه مھاجرت کنند که در نھايت منجر به کشته شدن صدھا ھزار انسان شد

ی که حکومت عثمانی در حال تجزيه بود، با طرح و  ميالدی زمان١٩١۶ و ١٩١۵ھای  دھد که در سال تاريخ نشان می

  .اند  شان را از دست داده ، يک و نيم ميليون ارمنی جان»اتحاد و ترقی«ھای نژادپرستانه جريان  برنامه و سياست
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اما دولت . اند پذيرفته» کشی نسل«جنايتی که سازمان ملل متحد و بيش از بيست کشور، آن را به طور رسمی به عنوان 

اش ھم اين است که   مضحک و توجيه چه که در آن زمان روی داده مخالف است  برای آن» کشی  نسل«کيه، از عبارت تر

  .کنند  ھا عنوان می  تر از چيزی است که ارمنی ھا بسيار کم  شده تعداد کشته

 احتساب شمار با«:  ھزار نفر است، افزود۴٠اردوغان سال گذشته، مدعی شد شمار شھروندان ارمنی در ترکيه 

  ».رسد  ھزار نفر می١٠٠ در ترکيه به ارمنی ھااند، شمار   که از ارمنستان به کشور ما عزيمت کردهئیھا ارمنی

عملی «اد کرده و آن را يھا  ه نوين، بارھا از کشتار ارمنیيگذار ترک انيشود کمال آتاتورک، بن در حالی که گفته می

ھای جنگ  ، حزب حاکم سال»کميته اتحاد و ترقی« رھبران ئیگو ستار پاسخچنين خوا وی ھم. خوانده است» آور شرم

  ».رون راندند و کشتنديشان ب ھا ارمنی را از خانه ونيليرحمی م با بی« عثمانی شده که امپراتوریجھانی اول در 

ه قتل عام و ژه وي، ب١٩١۵کشی ابداع نشده بود ولی اتفاقات  نسل ھا اتفاق افتاد ھنوز واژه زمانی که کشتار ارمنی

ن اصطالح را در ي، خواستار آن شد که ا پولندیدان لمان ھيتلری، رافائل لمکين، حقوقاکشی يھوديان اروپا توسط  نسل

، به تصويب ١٩۴٨مبر  دس٩اين خواست وی، در سال تاريخ تا اين که . المللی وارد کنند نيھای ب منشورھای سازمان

 .سازمان ملل متحد رسيد

رجب . اند ھای جوان خودداری کرده عام ارمنی توسط ترک ھای وقت ترکيه، از به رسميت شناختن قتل ن دولتاما تاکنو

ش يار تبديل شده به طوری که مواضعھای اخير به يک ديکتاتور تمام ع س جمھور ترکيه، که در سالئيطيب اردوغان ر

دھد؛ به عالوه عمال از  ای می  بسيار زشت و زننده بسيار متناقض و حتی جواب مخالفين و منتقدين خود را نيز با لحن

 مورد ًکند شديدا ھا را محکوم می عام ارمنی کند اکنون ھر کسی قتل حمايت می) داعش( »دولت اسالمی«گروه تروريستی 

  .دھد تقاد قرار مینا

ھا و  ی کشتار جمعی ارمنیاردوغان، به تازگی اعالم کرده، اگر ارمنستان در پی آن باشد تا در دو موضوع، يعنی ادعا

 .ھای مثبتی بردارد، ترکيه نيز آماده است با اين کشور ھمکاری کند باغ گام اشغال قره

 عثمانی و درگيری و جنگ بين امپراتوریھای آخر   در سالارمنی ھاکشی  عام و يا نسل آور آن است که قتل حيرت

شوروی آغاز شده و ھنوز ھم ادامه دارد چه ربطی به جمھوری ارمنستان و جمھوری آذربايجان که پس از فروپاشی 

 ھمديگر دارند؟ اين چه معامله سياسی است که اردوغان به دنبال آن است؟

ھا، در مراسم افتتاح طرحی در استان  اردوغان، تنھا چند روز پس از موضع پارلمان اروپا در محکوميت کشتار ارمنی

ای  کنم، ما به خوبی آنانی را که چنين بيانيه  اعالم میارمنی ھاه ويژه جا خطاب به جھان ب از اين«: کوجا علی گفت

شان  ھدف.  حمايت کندارمنی ھا در پی آن نيست تا از ادعای ئیھا پارلمان اروپا با چنين بيانيه. شناسيم اند می صادر کرده

 ندارد، چنين ارمنی ھاطی با آيا درست است طرفی که از دور يا نزديک ھيچ ارتبا.  نيستارمنی ھاحمايت از حقوق 

   صادر کند؟ئیھا اظھارات و بيانيه

: ھا و ديگر کشورھا متھم کرد و گفت ھا، انگليسی ھا، فرانسوی  را به دست داشتن در تحريک روسارمنی ھااو در ادامه 

 ».اشته اندشدن خون صدھا ھزار مسلمان دست د ھای آغازين قرن گذشته با اين سياست در ريخته اين گروه در سال«

 امپراتوری به دست ارمنی ھا» کشی نسل«وزير ترکيه با محکوم کردن اليحه به رسميت شناختن  پيش از اين، نخست 

ھای ارشد ترکيه نيز  مقام. در اروپا است» نژادپرستی«دھنده رشد  عثمانی، گفته بود که اين اقدام پارلمان اروپا نشان

  . به دست امپراتوری عثمانی را محکوم کردند١٩١۵ در سال ارمنی ھاعام  ا قتلقطعنامه پارلمان اروپا در رابطه به ب

گاه در مقابل فشارھای   دارد که ھيچتأکيدورزد و   مخالفت می١٩١۵کشی از وقايع  دولت ترکيه، به شدت با تعريف نسل

  .کشی تن در نخواھد داد خارجی برای پذيرفتن نسل
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چرا که اردوغان در سال گذشته، در . اش، بسيار متفاوت و متناقض است هموضع اخير اردوغان با موضع سال گذشت

 ميالدی پيام تسليتی را خطاب به ١٩١۵ در سال ارمنی ھامقام نخست وزيری ترکيه بود، در آستانه سالروز کشتار 

 . عثمانی فرستاده بودامپراتوری کشته شده در اواخر دوران ارمنی ھابازماندگان 

ما ياد «: داوغلو وزير امور خارجه که اکنون نخست وزير است منتشر شد، آمده استوه به نام داودر اين اطالعيه ک

ھا  اند، به نيکی ياد کرده و به بازماندگان آن  ميالدی جان خودرا از دست داده١٩١۵ معصومی که در وقايع یارمنی ھا

 ».گوئيم تسليت می

، ضمن ١٣٩٢ ]ثور[ سوم ارديبھشت-  ٢٠١۴ اپريل ٢٣ارشنبه ت ترکيه، روز چھقوزير و رجب طيب اردوغان، نخست 

ھا نفر را    پيامدھای غيرانسانی چون آوارگی ميليون١٩١۵تسليت گفتن به نوادگان قربانيان آن کشتارھا گفت وقايع سال 

 . شود)ترکيه و ارمنستان( گيری روابط حسنه ميان دو کشور  در پی داشته است اما اين موضوع نبايد مانع از شکل

 ميالدی رخ داد، منتشر کرد، ١٩١۵ای که دولت ترکيه در آستانه نود و نھمين سالگرد اين کشتار که در سال   در بيانيه

  .توصيف کرد» غيرانسانی«بار، وقايع آن سال را  اردوغان برای اولين

وزيری در آن کشور چنين  که نخست » نخستين بار است«ھای رسمی ترکيه نوشت اين   خبرگزاری رويترز، از قول مقام

با اين ھمه ھمين خبرگزاری از قول گروه . باشد» گامی تاريخی«تواند   تسليتی را منتشر کرده است و اين بيانيه می

  ».توصيف کرده است» آميز نامھربانانه و طعنه«مريکا آن را ا در ارمنی ھانفوذی از  صاحب 

 ميان آنکارا و ايروان و نيز تشکيل مذاکرهر شده و بار ديگر بر لزوم  زبان، از جمله ارمنی، منتش٩بيانيه اردوغان به 

  . کرده استتأکيدگروھی برای تحقيق در مورد اين کشتار 

ای که جان خود را در آن جريان   ارمنی ھاکنيم  با اين اميد و اعتقاد است که آرزو می«: در بخشی از اين بيانيه آمده است

  به گفته نخست» .کنيم  ھا تسليت خود را اعالم می اند، قرين رحمت باشند و به نوادگان آن اده بيستم از دست دۀدر اوايل سد

ھا در برابر ھم صبوری و رفتار انسانی خود را از   ھا و ارمنی نبايد سبب شود که ترک«وزير ترکيه، اين موضوع 

  ».دست بدھند

ستاويزی عليه ترکيه و به موضوعی برای اختالف سياسی تبديل  کرده است که اين جريان نبايد به عنوان دتأکيداو، البته 

دردی خود را با قربانيان کشتارھای  سف و ھمأرتبه ترکيه، مراتب ت بار است که يک مقام عالی اما اين نخستين. شود

ل اردوغان  اما ھمان طور که در باال نيز اشاره کرديم موضع امسا.کند   در جريان جنگ جھانی اول اعالم میارمنی ھا

  .اش، بسيار تفاوت است نسبت به موضع سال گذشته

 را به ارمنی ھااين کشور، کشتار . ارمنستان، تاکنون تشکيل يک گروه پژوھشی ميان دو کشور را نپذيرفته است

شناسد و تشکيل چنين گروھی را در راستای فشارھای ترکيه برای شناساندن تلقيات خود  می» کشی نسل«عنوان يک 

  .کند ن ارزيابی میاز آ

اند، اما رقم يک   بسياری در جريان رخدادھای جنگ جھانی اول کشته شدهارمنی ھا دولت ترکيه پذيرفته است که ًاساسا

گويند   در عين حال توجيه ديگرشان اين است که می. داند  نمی» کشی نسل «و نيم ميليون نفر را قبول ندارد و آن را 

  .اند ھا کشته شده  یھا نيز در جريان درگير ترک

 شمسی، در خالل جنگ جھانی اول، و با موقعيتی که جنگ فراھم آورده بود، ١٢٩۴ -  ميالدی ١٩١۵در سال 

 صدھا تن از رھبران سياسی و روشنفکران ارمنی اپريل ٢۴شده در شب  تعيينای از پيش  امپراتوری عثمانی با برنامه

  .را دستگير و به قتل رساند

 تا ١٢٩۴ ميالدی برابر با ١٩٢٣ تا ١٩١۵ھای  سی ھا و تحقيقات تاريخی، پس از آن در فاصله سالبنابر برخی برر

ريزی مسنجم سران   شمسی، بيش از يک و نيم ميليون ارمنی ساکن ارمنستان غربی بر پايه طرح و برنامه١٣٠٢
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که گروھی از »  اتحاد و ترقینام«نژادپرستانه حزب حاکم در آن زمان به  امپراتوری عثمانی و در اجرای سياست

  .به قتل رسيدند» ھای جوان ترک«افسران عثمانی بودند معروف به 

ور و توجه اروپائيان به رويدادھای جنگ معطوف   ميالدی، آتش جنگ جھانی اول شعله١٩١۴ھنگامی که در تابستان 

 ارمنيان را برای مسألهانه خود ھای فاشيستی و نژادپرست شد، دولت وقت ترکيه فرصتی مناسب يافت تا با سياست

  . به خصوص دولت ترکيه در اين سال، به طرفدارای از نازيسم آلمان وارد اين جنگ شده بود.ھميشه حل کند

دو اتھام متوجه .  در کنار آلمان و عليه روسيه، فرانسه و بريتانيا وارد جنگ شد١٩١۴ عثمانی در اکثبر امپراتوری

ھا و تالش برای  کمک به دشمن به ويژه روس«: کردند ش ايالت آناتولی شرقی زندگی میھا بود که اکثرا در ش ارمنی

  ».انقالب و استقالل

ھای محمد طلعت پاشا وزير اعظم وقت عثمانی، اسماعيل انور پاشا وزير  سه تن از رھبران اصلی اين حزب، به نام

ترکيستی و نژادپرستانه  ھای پان ند از انديشهجنگ و احمد جمال پاشا وزير درياداری که در راس امور قرار گرفت

کردند و انھدام کامل نژاد ارمنی به دست اين کميته و به ويژه سه شخص فوق به شکلی دقيق و محرمانه  استفاده می

  .ريزی شد برنامه

ھای نبرد  ھه ساله را به بھانه اعزام به جب۵٠ تا ١۵ھای غيرانسانی خود، ابتدا مردان بين  آنان برای اجرای سياست

چه که  چنين دستور دادند که ھر کس اسلحه دارد، بايد آن را به ارتش تحويل دھد و ھر آن به ارتش فراخواندند و ھم

  .ممکن است در خالل جنگ مورد نياز ارتش واقع شود، نظير لباس، قاطر، غذا و غيره نيز ضبط خواھد شد

ھای  آوری اموال ھنگامی که به خانه کرد و ماموران جمع تش ضبط میاما دولت، ظاھرا تنھا اموال ارمنيان را به نفع ار

ھای زنانه، اشيای زينتی و  شدند، ھمه چيز را جدا از اين که مورد نياز ارتش باشد يا نه، نظير لباس ارمنيان وارد می

  .کشتند  و يا معترضين را می.بردند کردند و با خود می آوری می غيره را جمع

 تن از رھبران، روحانيون، انديشمندان، ٣٠٠ ميالدی، به دستور دولت عثمانی حدود ١٩۵ اپريل ٢۴سرانجام در روز 

گاه ھمگی به طرز فجيعی کشتار شدند و اين  مداران ارمنی دستگير و پس از انتقال به قتل نويسندگان و سياست

ھا و  يان استانبول نيز در کوچهچرا که در ھمان روز حدود پنج ھزار تن از ارمن. عام ھولناک بود سرآغاز قتل

  .شان به قتل رسيدند منازل

ھا را به اين بھانه که در  نشين يورش بردند و آن ، سربازان عثمانی به شھرھا و روستاھای ارمنیاپريل ٢۴از فردای 

ھای ارمنيان  روهاما آنان گ. ھايشان بيرون کشيدند ھای امن منتقل شوند از خانه منطقه جنگی قرار دارند و بايد به مکان

ساختند و اين   به طرف تبعيدگاه روانه ئیھا خوردگان بودند به صورت کاروان تر شامل زنان، کودکان و سال را که بيش

  .بود» حلب«در نزديکی » ديرالزور«واقع در منطقه » سوريه«تبعيدگاه صحرای مرکزی 

ھای سلطان عبدالحميد به تنگ آمده بودند به ھای خشن و کشتار ھای گوناگون ارمنی که از سياست احزاب و گروه

  .ھای جوان، شتافتند ترک، معروف به ترک» انقالبی«ھای به اصطالح  کمک گروه

ای به نام کميته اتحاد و ترقی تشکيل داده بودند و عليه سلطان عبدالحميد مبارزه می کردند  ترکان جوان که کميته

را به پذيرش مشروطيت و تشکيل مجلس ملی وا داشتند و خود راسا  سلطان ئی ميالدی طی کودتا١٩٠٨سرانجام در 

  .زمام امور را در دست گرفتند

 زد و مدتی نيز موفق شد تا بر اوضاع مسلط شود اما ئی ميالدی، سلطان دست به ضد کودتا١٩٠٩يک سال بعد، يعنی 

  .يد برای ھميشه از سلطنت خلع شدھای جوان زمام امور را دست گرفتند و اين بار سلطان عبدالحم بار ديگر ترک
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ھا و دوران ترس و وحشت به پايان رسيده  پنداشتند با برکناری سلطان عبدالحميد ھمه بدبختی زمانی که ارمنيان می

بار صحنه کشتار شھر آدانا بود   اين. ميالدی، سيمای خشونت بر آنان ظاھر شد١٩٠٩ناگھان يک بار ديگر در سال 

  .ن از ارمنيان آن قربانی شدند ھزار ت٣٠که قريب به 

شيوه کشتار و جنايت کامال شبيه به موارد قبلی بود؛ تيراندازی، تجاوز به زنان ارمنی، ھمکاری نيروھای منظم ارتش 

سوزی دستگير،  کشی، غارت و آتش کس به جرم آدم گران در کشتار و در پايان باز ھم ھيچ کاران و غارت با جنايت

  .محاکمه و مجازات نشد

 آرشيو دوره کند؛ لندی است که در دانشگاه اوترخت ھلند تدريس میاتبار ھ گر ترک پژوھشاوگور اونگور، 

ھا در چند مرحله اتفاق افتاد  کشی ارمنی نسل«گويد   نوشته، می١٩١۵عثمانی را مطالعه کرده و دو کتاب در مورد وقايع 

  ».و بسيار سريع و سيستماتيک بود

) بوروکراسی( ھا از ادارات دولتی  آغاز شد و تمامی ارمنی١٩١۴مرحله اول از اوايل زمستان «: افزايد رخ میؤاين م

، نخبگان ارمنی؛ از تجار تا ١٩١۵ اپريل ٢۴در مرحله بعدی، در . نشانان عثمانی اخراج شدند؛ از معلمان تا آتش

ھا را  کشی است که انسان نسلاين جوھر اصلی . ھای مذھبی و سياسی دستگير و کشته شدند روشنفکران و شخصيت

مرحله سوم فرمان طلعت پاشا برای کوچ . دھند  ھدف قرار می- فارغ از ايده و فعاليت -شان  فقط به خاطر قوميت

ھا، جدا کردن  توقيف و ضبط اموال ارمنی. رود کشی به شمار می اجباری غيرنظاميان به بيابان است که خودش نسل

ھا از بين برود، ايجاد  ھای مسلمان تا پيوند فرھنگی آن ھا در خانواده نان و قرار دادن آنمردان از زنان و کودکان از ز

ھا دسترسی به نان داشتند، مراحل بعدی  در حالی که غير ارمنی» ديرالزور«ھا در  گاه ارمنی قحطی تصنعی در اقامت

 ».کشی است اين نسل

کشی ارمنيان را مورد بررسی قرار  نی نيز به موضوع نسلشايان ذکر است که برخی روشنفکران و صاحبان قلم ايرا

  .اند داده

عام  قتل«ھای علمی خود را در قالب کتابی موسوم به  برای نمونه، اسماعيل رائين، نويسنده معاصر نتيجه بررسی

، »ن ارمنیايرانيا«وی، چندين کتاب ديگر نيز درباره ارمنيان تحت عناوين . به رشته تحرير درآورده است» ارمنيان

  .و غيره به چاپ رسانده است» يپرم خان سردار«، »ميرزا ملکم خان زندگی و کوشش او«

کرد به اين فجايع و تجاوزات، عنوان  دولت عثمانی سعی می«: اسماعيل رائين، درباره کشتار ارمنيان، نوشته است

  .مھاجرت بدھد

ن و مقامات محلی برای آنان آرزوی موفقيت مسؤوالند و حتی کرد جا وادار به تخليه می ھا را يک آنان بسياری از آبادی

دانستند چه بر سر ديگران آمده و چه بر سرخودشان  بسياری از ساده دالن ھم که نمی. کردند و سفری خوشی می

ن کنند، جای ديگری را اگر چه ساليا خواھد آمد با اميد آن که اگر زادگاه و سرزمين مادری خود را به اجبار ترک می

  ».دراز طول بکشد، آباد خواھند کرد

ھا آواره شده و با مرگ دست و   که ارمنيان در بيابانئیگذار نثر معاصر، درست در روزھا زاده، بنيان محمدعلی جمال

  .کردند از اين منطقه مرگ و جنايت گذشت پنجه نرم می

 تأکيد رشته تحرير درآورده است و به» مشاھدات شخصی من در جنگ جھانی اول«وی، مشاھدات خود را تحت عنوان 

  .چه در اين گفتار آمده ھمه وقايعی است که به شخصه شاھد آن بوده و به چشم خود ديده است دارد آن

 ميالدی به ايران ١٩١۵به سر برد و زمانی که در » برلين« ميالدی در ١٩٣٠ تا ١٩١۵زاده، از  محمدعلی جمال

  .وباره راھی آلمان شد و در راه بازگشت با کاروان آوارگان ارمنی برخورد کرد ماھه، د١۶بازگشته بود پس از اقامتی 
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 شمسی در ١٣۵٠در خرداد » مشاھدات شخصی من در جنگ جھانی اول«زاده، مشاھدات خود را با عنوان  جمال

ه شاھد آن کند که آن چه آورده ھمگی وقايعی است که به شخص  میتأکيدوی، در اين اثر . ، انتشار داده است»ژنو«

  .ھا را ديده است بوده و به چشم خود آن

از بغداد و حلب به جانب استانبول به ) درشکه( با گاری و عربانه... «: زاده، در بخشی از کتاب خود آورده است جمال

ست، به صورت عجيبی که باور کردنی ني.  مواجه شديمارمنی ھاھای زيادی از  از ھمان منزل اول با گروه. راه افتاديم

صدھا زن و مرد ارمنی را با . ھا را پياده به جانب مرگ و ھالکت می راندند ھای مسلح و سوار ترک آن ژاندارم

شد  در ميان مردھا جوان ديده نمی. راندند شان به حال زاری به ضرب شالق و اسلحه پياده و ناتوان به جلو می کودکان

. به قتل رسانده بودند) ملحق شدن به قشون روس(  محض احتياطچون تمام جوانان را يا به ميدان جنگ فرستاده يا

دو . ھا بيفتند دختران ارمنی موھای خود را از ته تراشيده بودند و علت آن بود که مبادا مردان ترک و عرب به جان آن

فاصله به ... دھا را درست مانند گله گوسفند به ضرب شالق به جلو می راندن سه تن ژاندارام بر اسب سوار، اين گروه

  .اند و مرده اند يا در حال جان دادن بودند ديديم که در کنار جاده افتاده فاصله کسانی از زن و مرد ارمنی را می

 نفری، ۴٠٠ھای متحرک، در حدود  ھا به يک کاروان از اين مرده  رسيديم که ژاندارمئیبعد از ظھری بود به جا... 

) ريسمان کلفت(  و زن ھر چه کھنه و کاغذ پاره پيدا کرده بودند، با نخ و قاطمهمرد. قدری مھلت استراحت داده بودند

 .آمد  مانند يک طفل قنداقی به نظر میئیو طناب به جای کفش به پاھای خود بسته بودند، به طوری که ھر پا

) رفع گرسنگی( عمرد و زن مشغول کاوش خاک و شن صحرا بودند تا مگر ريشه خار و علفی به دست آورده سد جو... 

 .نمايند

ھا را برای اين که جلب نظر  زنی به من نزديک شد و دو دختر ھيجده ـ نوزده ساله خود را نشان داد که موی سر آن

ھا دخترھای منند و دارند از گرسنگی تلف  اين«: مردان ھوس باز را نکند، تراشيده بودند و به زبان فرانسه گفت

  . دو دانه الماس را از من بخر و چيزی به ما بده که بخوريم و از گرسنگی نميريمشوند بيا محض خاطر خدا اين می

  .الماس ھايتان مال خودتان: چه توانستم، دادم و گفتم خجالت کشيدم چون آذوقه خود ما ھم سخت ته کشيده بود، آن

من در دانشگاه استانبول معلم رياضيات بودم و حاال پسر ده «: مرد مسنی نزديک شد و با فرانسه بسيار عالی گفت

  »کی به آخر می رسد؟) جنگ جھانی اول( تو را به خدا بگو اين جنگ. ام اين جا زير چشمم از گرسنگی می ميرد ساله

ين مردم گرگ صفت که اسم خود را اوالد آدم و اشرف مخلوقات دانستم که با ا جوابی نداشتم به او بدھم ولی در دل می

گذاشته اند، ھرگز جنگ پايان نخواھد يافت؛ لقمه نانی به او دادم؛ دو قسمت کرد يک قسمت را در بغلش پنھان کرد و 

  .قسمت ديگر را با ولع شديدی شروع به خوردن نھاد

ام مردنی است و ھمين  دانم که بچه دھم ولی خوب می ام نمی بچهخورم و به  کنی که اين نان را خودم می تعجب می«: گفت

ای ندارد که اين نان را به او بدھم و بھتر است  يکی دو ساعت ديگر و بلکه زود تر خواھد مرد و در اين صورت فايده

  ».برای خودم نگاه بدارم

ه ما تقريبا تمام شده بود و ھر کجا ممکن آذوق. جا پياده شديم ھمان روز وقتی به نزديکی آبادی مختصری رسيديم، ھمان

 را مثل ارمنی ھا منزل کرده بوديم که باز گروھی از ئیآن شب جا. خريديم آورديم، می بود باز ھر چه به دست می

جا سر بريدند و آتش  ھمان. ھای ساکن آبادی گوسفندی بخريم ما نيز توانستيم از عرب. گوسفند در صحرا ول کرده بودند

  .يم که کباب حاضر کنيمروشن کرد

. شد بر زمين ريخت ھمين که شکمبه گوسفند را خالی کردند مايعی نيم سفت و سبز رنگ که بخاری از آن بلند می

  .ھا از زن و مرد خود را روی آن انداخته با ولع عجيبی به خوردن آن مشغول شدند بالفاصله جمعی از ارمنی
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کم مزاج خود ما نيز ضعف يافته، حالت خوشی نداشتيم و به   رفتيم کم  میروز به آھستگی جلو با چنين مناظری روزبه

شد در کنار  در زحمت بوديم به طوری که ھر کدام از ما روزی چند بار مجبور می) رودل( خصوص از امتالء معده

  .جاده برای تسکين معده پياده شود

روزی . ران توقف کنند تا او برگردد و سوار شودای رفت، ديگ قرار گذاشته بوديم ھر وقت کسی پياده شد و پس تپه

ھنوز ننشسته بودم که چشمم به . ای از خاک به کناری رفتم ھای غروب بود که من پياده شدم و در پس تپه نزديکی

ھنوز اندکی گوشت و پوست بر آن باقی بود و موھای سرخ رنگی . جا افتاده بود ای افتاد که از تن جدا شده و آن جمجمه

  . فھميدم ارمنی است و سخت ناراحت شدمداشت

به حلب رسيديم در مھمان خانه بزرگی منزل کرديم که مھمانخانه پرنس نام داشت و صاحبش يک نفر ارمنی بود؛ 

ترسم مرا بگيرند و به قتل  ھراسان نزد ما آمد که جمال پاشا وارد حلب شده و در ھمين مھمانخانه منزل دارد و می

 .نه را ضبط نمايندخا برسانند و مھمان

  .به التماس و تضرع درخواست می نمود که ما به نزد جمال پاشا که به قساوت معروف شده بود رفته، وساطت کنيم

اثر ماند و چند ساعت پس از  اثر نماند، ولی بی شما اشخاص محترمی ھستيد و ممکن است وساطت شما بی: او می گفت

گاه بزرگی  جا قتل اند و معروف بود که در آن  و به بيروت و آن حوالی فرستادهآن معلوم شد که آن مرد ارمنی را گرفته

حکم يک کابوس بسيار ھولناکی را برای من پيدا کرده . خالصه آن که روزھای عجيبی را گذارنديم. تشکيل يافته است

  .ددھ سازد و آزارم می کند و ناراحتم می است که گاھی به مناسبتی بر وجودم تسلط پيدا می

ه صليب سرخ از خاک مؤسسبايد دانست که در ھمان زمان اھالی مملکت سوئيس تعدادی از کودکان ارمنی را به وسيله 

ھا را تربيت دادند و امروز ھنوز در شھر  ھا را رسما فرزند خود دانستند و آن ترکيه به سوئيس آوردند و بعضی از آن

اند از قبيل دکتر عربيان، پزشک معروف کودکان و چند  ی مقاماتی شدهھا باقی ھستند که عموما دارا ای از آن ژنو عده

ھا را از مرگ  ھا آن  ای ھستند که سوئيسیارمنی ھاتن طبيب، جراح، مھندس و معمار معروف شھر که ھمه از ھمان 

  ».اند حتمی نجات داده و تربيت و بزرگ کرده

سانسور شديد و خطر جانی، درباره اين واقعه تاريخی نويسندگان و روشنفکران ترک نيز کم نيستند که با وجود 

اسناد «برای مثال، مراد بارداکجی، نويسنده ترک زبان در کتاب خود تحت عنوان . اند ھولناک مطلب و کتاب نوشته

دھد  دارد که نشان می از اسنادی رسمی متعلق به وزارت داخلی امپراتوری عثمانی پرده برمی» باقی مانده طلعت پاشا

  .اند خانه حذف شده  ھزار نفر از فھرست رسمی جمعيتی اين وزارت٩٧٢ تعداد ١٩١۶ تا ١٩١۵ز سال ا

آمريکا که جزو نخستين متفکران ترک » مينه سوتای«تانر آکچام، جامعه شناس، مورخ ترک زبان و استاد دانشگاه 

و به ھمين خاطر بارھا نيز به ھا را شکست   توسط ترکارمنی ھازبانی بود که تابوی صحبت در مورد نسل کشی 

  .زندان افتاد، متعقد است که رقم اصلی بيش از اين است

به زبان فارسی نيز » ھا پذيری ترک يتمسؤول مسألهھا و  کشی ارمنی نسل: اقدام شرم آور«وی که کتابش تحت عنوان 

اورقی اسناد مذکور آمده است که  حائز اھميت، اين است که در پمسأله«: ترجمه شده است، به راديو فردا، گفته است

در حدود يک ميليون و : توان گفت بنابراين، با اندکی محاسبه می. رقم اصلی در حدود سی درصد بيش از اين رقم است

  ».اند دويست ھزار ارمنی ساکن آناتولی شرقی در آن زمان، مجبور به مھاجرت شده

 و برخی ارقامی ١٩١٩ھای وزارت داخلی در  چنين استعالم و ھمآکچام، بر اين باور است که با توجه به اسناد موجود 

 حدود ١٩١۵ تا ١٩١۴توان تخمين زد که در سال ھای   توسط ھيئت عمومی ترکيه منتشر شد، می١٩٢٧که در سال 

  .اند  ھزار تا يک ميليون ارمنی جان خود را از دست داده٨٠٠
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و يا کشتار کردھای ساکن حلبچه » سربرنيتسا« ھزار نفر در ای که کشته شدن ھفت در دوره: تانر آکچام معتقد است

 ١٩١۵شود، امتناع از به کار بردن واژه نسل کشی برای واقعه  کشی شناخته می توسط جامعه بين الملل، به عنوان نسل

  ».گاه استفاده نشود کشی ھيچ در اين صورت بھتر است از اصطالح نسل«آور است،  امری خنده

کاليفرنيا، معتقد است که اگر چه » سان ديه گوی«اد ترک زبان تاريخ خاورميانه در دانشگاه حسن کايالی، است

کشی،  گفته می شود؛ اين نسل« دانست اما تأثير ھا بی توان در کشتار ارمنی ھای دوران جنگ جھانی اول را نمی ناآرامی

در اين که دولت .  زمان برای اجرای آن بودھای زمان جنگ، بھترين ريزی شده بود و ناآرامی ھا قبل برنامه از مدت

ھا را توجيه   داشت، شکی نيست اما اين قضيه، کوچ اجباری و کشتار ارمنیئیھا ھا نگرانی عثمانی از جانب ارمنی

چنين عنوان اين واقعيت که تعداد مسلمانان ترک کشته شده در دوران پايان جنگ جھانی، از مسيحيان  ھم. کند نمی

  ».تر بود نيز توجيه مناسبی نيست ده بيشارمنی کشته ش

کشی ارمنيان، يکی از تابوھای حاکميت ترکيه است که سخن به ميان آوردن و انتقاد از  به اين ترتيب، ھنوز ھم نسل

ترکسيتی و نژادپرست ترکيه را  آن، حتی بعد از گذشت ساليان بسيار دراز، باز ھم خشم حاکميت و گرايشات پان

 ساله ترک ١٩نگار ارمنی ساکن ترکيه توسط پسری  ، روزنامه»ھرانت دينک«ه کشته شدن انگيزد و ب برمی

يا اورھان پاموک؛ نويسنده ترک که بعدھا برنده جايزه نوبل ادبيات شد، به خاطر ياد کردن از اين واقعه، . انجامد می

الملل، مقامات کنونی  حقوق بينطبق موازين ... ھا تھديد گرديد و از جانب دولت و برخی» کشی نسل«تحت عنوان 

يت جنايات ارتکابی پيشنيان خود ھستند و مطابق با اصول حقوق مسؤولترکيه ناگزير به پذيرش تاريخ و قبول 

الملل، ھرگونه تجاوز به حقوق بشر و جنايت عليه بشريت حق جبران خسارت قربانيان و وارثين آنان را به دنبال  بين

ھای جانشين  می سازد تا تاوان صدمات وارد شده توسط مجرمين و مرتکبين را از دولتداشته و دولت ھا را متعھد 

 .آنان بگيرند

الملل است که مختص به يک ملت خاص نيست و  کشی جنايتی است که مستوجب مجازات طبق موازين حقوق بين نسل

  .ھا موظفند تا از آن جلوگيری و با آن مبارزه نمايند ھا و دولت ھمه ملت

در فرانسه، حدود نيم ميليون نفر . پذيرفته بود» کشی نسل« را به عنوان ارمنی ھا ميالدی کشتار ٢٠٠١سه در سال فران

  .دانند کشی می  کشور جھان اين واقعه را نسل٢٠بيش از . کنند  ارمنی تبار زندگی می

شتارھای جمعی در سرتاسر دنيا  زنجيره کارمنی ھاکشی  کيفر ماندن نسل  کرد که در پی بیتأکيدبايد بر اين نکته 

، ١٩٨٨، قتل عام کردھا در سال ١٩٧٨عام در تيمور شرقی در سال  توان به قتل ھای آن می استمرار يافت که از نمونه

کم چھار زندانی  عام دست ، قتل١٩٩٠کشی در رواندا در اواسط دھه ، نسل١٩٧٠عام در کامبوج در اواخر دھه  قتل

  .، اشاره کرد... و١٣۶٧ت اسالمی ايران در بھار و تابستان ھای حکوم سياسی در زندان

ی سؤالپذيرد؟ اين  نمی» کشی نسل« را به عنوان ارمنی ھا مطرح است که چرا دولت ترکيه، کشتار سؤالاما اکنون اين 

واب ج. زبان دولت سوئد از من کرد ، راديو سراسری فارسی»پژواک«، از راديو »محمد عقيلی«بود که امروز آقای 

  :به رسميت نمی شناسد» کشی نسل«من اين بود که دولت ترکيه از چھار منظر اين واقعه ھولناک را به عنوان 

ھا در  ھا پرداختن به کشتار ارمنی چرا که در تمامی اين دھه.  را نيم پذيردمسأله دولت ترکيه از منظر سياسی اين -١

 قانون کيفری ترکيه را داريم ٣٠١حتی در اين مورد ماده . تترکيه، شکستن خط قرمزھا و تابوھای سياسی ترکيه اس

برای . شود و ھر کسی در اين مورد اظھارنظر کند جرم محسوب می» توھين به روح ترک بودن است«که تفسير آن 

 اما با فشار. نمونه اورھان پاموک قبل از اين که جايزه نوبل بگيرد به ھمين دليل محاکمه و تحت تعقيب قرار گرفت

  .افکار عمومی و اتحاديه اروپا، زندانی نشد
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کم موظف است برای بازماندگان و قربانيان  ھا را بپذيرد دست کشی ارمنی  از منظر اقتصادی، اگر دولت ترکيه نسل-٢

  .خسارت بپردازد

ول  به لحاظ ديپلماتيک نيز دولت ارمنستان خواھان بازگرداندن مناطق شده است که در جريان جنگ جھانی ا-٣

اين جواب . رود داند و زير بار آن نمی  را برای خودش حيثتی میمسألهبنابراين دولت ترکيه اين . نشين بودند ارمنی

  .فشرده ای بود که در جواب راديو پژواک دادم

به » قوم وفادار«ھا به عنوان  در قرن نوزدھم از آن. شدند ھا ھميشه دشمن حکومت ھم محسوب نمی البته ارمنی

کميته اتحاد و «در کنار ) داشناکسوتيون( ، فدراسيون انقالبی ارمنی١٩٠٨شد و در سال   عثمانی ياد میوریامپرات

طلعت پاشا عليه سلطان عبدالحميد دوم انقالب کردند تا قانون اساسی احيا شود و سپس در انتخابات پارلمان در » ترقی

  .ھا به کارزار پرداختند کنار آن

، رواداری زيادی در مورد ئیقرن پانزدھم ميالدی، در مقايسه با بسياری از کشورھای اروپا عثمانی، در امپراتوری

اما سيستم اداره کردن . گريختند ھا داشت و يھوديان که مجبور به فرار از اسپانيا و پرتغال بودند به آن سرزمين می اقليت

گوی  برابری، الھام گرفته از انقالب فرانسه، پاسخھای آزادی و   در قرن نوزدھم و پس از پاگرفتن ايدهامپراتوریاين 

 .ھا نبود ھای بسياری از ساکنان آن از جمله ارمنی ھا و درخواست تقاضا

گشتند، خواستار   عثمانی بازمیامپراتوری که به ئیکرده در روسيه و کشورھای ديگر اروپا ھای جوان و تحصيل ارمنی

ھا  از سوی ديگر ارمنی. عثمانی بودند» شھروندان«لمانان، به عنوان تر و حتی برابری با مس برابری و حقوق بيش

ھا که بر سرزمين و منابع برای ساليان  تر دولت مرکزی در قبال ماموران محلی و حمله کرد خواستار محافظت بيش

 .ھا درگير بودند، شدند دراز با آن

که شعارھای ) ھای جوان ترک( د و ترقیپيمان کميته اتحا ھا ھم حزب داشناک يا فدراسيون انقالبی ارمنی

فضای پس از .  در کنار طلعت و انور پاشا بودند١٩٠٨داد، متحد شدند و در انقالب  آزادی و برابری می

 .ھا نشريه و روزنامه وارد بازار شدند انقالب، با آزادی بيان ھمراه بود و ده

. کم در اين زمينه، شکست خورد تنظيمات دست. ن بودتنظيمات برابری حقوق مسلمانان و غير مسلمانا يکی از اھداف

. ترکی عثمانی بود- که تمرکزگرا و خواستار تفويت عنصر اسالمی  به قدرت رسيد١٨٧۶سلطان عبدالحميد دوم در سال 

ھا و بسياری  عبدالحميد دوم، برخالف دو سلطان پيشين عثمانی، اعتقادی به تنظيمات نداشت و به اميد اصالحات ارمنی

 .يگر پايان دادد

ھای تحت  مھمی از سرزمين سلطان عبدالحميد شکست سختی از روسيه خورد و بخش ١٨٧٨-١٨٧٧در سال 

ھای بزرگ به امضاء رسيد  ھا و قدرت بين عثمانی) ١٨٧٨( در پی اين شکست، معاھده برلين. کنترلش را از دست داد

 .نشين شد اصالحات در اياالت ارمنی ھا و  رمنیکه در يکی از مفاد آن دولت عثمانی متعھد به حفاظت از ا

ھا پس از اين تاريخ از حمايت  ارمنی. شد المللی مطرح می در مذاکرات بين» ھا  ارمنیمسأله«بار بود که  اين نخستين

المللی برای  ھا از کشورھای خارجی برای تضمين بين افکار عمومی غرب برخوردار شدند ولی تقاضای ارمنی

 .شد مردان عثمانی خيانت محسوب می بسياری از دولت نظراصالحات از 

. دانست ھا در زمان امضای معاھده برلين خائن می ھا نزد روس گری آن ھا را درپی استقالل و البی عبدالحميد دوم ارمنی

ز در سال ميويورک تاين .ھا با کشتار دستجمعی پاسخ داده شد نه تنھا اصالحات اجرا نشد بلکه قيام و اعتراض ارمنی

 .ياد کرد» ھا ھولوکاست ارمنی«به عنوان  ھا از يکی از آن ١٨٩۵

زدند که   و فشار بر سلطان عثمانی برای اصالحات دست به عمليات میئیھا نيز برای جلب توجه نيروھای اروپا ارمنی

 . را در پی داشت است که تشديد حمالت عثمانی١٨٩۶ترين آنھا اشغال و گروگانگيری بانک عثمانی در اوت  معروف
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ھا گرفتند و اين کار را  ھا تصميم به نابودی ارمنی آن«: ، گفت١٩١٨مبر صطفی عارف، وزير کشور جديد در دسم

  ».اين تصميم توسط کميته اتحاد و ترقی گرفته شد و توسط دولت به اجرا درآمد.  کردندءاجرا

و تعدادی از » سه پاشا« خارجی تشکيل شد، در جلسات دادگاه که به عقيده برخی فقط به خاطر فشار کشورھای

. شدند اعدام شدند ن درجه دوم محسوب میمسؤوالفقط سه نفر که . ن حکومت غيابا به مرگ محکوم شدندمسؤوال

 .ھا نفر از مقامات نظامی و سياسی حتی دادگاھی نشدند صد

ھا به قتل  اش توسط عثمانی مامی خانوادهسقومون تھليريان که ت. طلعت پاشا و جمال پاشا به دست ارمنيان ترور شدند

ھيئت منصفه در برلين پس . تر طول نکشيد دادگاه تھليريان دو روز بيش. رسيده بودند، طلعت پاشا را در برلين کشت

از شنيدن شھادت وی و ديگران از جمله يوھانس لپسيوس، ميسيونر آلمانی، در مورد کشتار و شکنجه ارمنی ھا، 

وکالی وی چنين عنوان کردند که کشتاری که وی شاھدش بوده بر وضعيت . تل عمد تبرئه و آزاد کردتھليريان را از ق

. ای که داشته، دانست  ھيئت منصفه اقدام تھليريان را ناشی از شوکه وارده به دليل تجربه. گذاشته استتأثيرروانيش 

 .ترور می کردندکشی را  نسل بود که عامالن ارمنی ھا» عمليات نمسيس«تھليريان عضو 

دان لھستانی بود که چند دھه بعد واژه   اين محاکمه قرار گرفت رافائل لمکين حقوقتأثيريکی از کسانی که تحت 

 .را به سازمان ملل پيشنھاد داد و تصويب شد» genocide - کشی نسل«

كننده آن ملزم به  ضاءالمللی شناخته شد و کشورھای ام ، جرم بين»كشی نسل«طبق کنوانسيون منع و مجازات جرم 

  :كند كشی را اين گونه تعريف می اين کنوانسيون نسل. آن شدند» منع و مجازات«

كشی يعنی ھر يك از اعمال زير كه با ھدف نابود كردن بخش يا تماميت يك ملت، قوم، گروه نژادی يا مذھبی  نسل«

تحميل ) پ( روحی شديد به اعضای گروه؛ وارد کردن صدمات جسمی يا) ب(كشتن اعضای گروه؛ ) الف: (انجام گيرد

تحميل اقداماتی ) ت(تعمدی نوعی از شرايط خاص زندگی بر يک گروه با ھدف نابودی فيزيکی بخش يا تماميت گروه 

 .انتقال اجباری كودكان گروه به گروھی ديگر) ث(جھت جلوگيری از زاد و ولد در گروه؛ 

شمار است و به شھادت تاريخ، بسياری از اين فجايع بی مجازات  یتاريخ بشری سرشار از جنگ و خشونت و فجايع ب

المللی که به جرايم  جھت نيست که درخواست اجرای عدالت و ضرورت تشکيل يک دادگاه بين بنابراين بی. مانده است

 .ھای اخير ھمواره احساس شده است المللی رسيدگی کند به خصوص در دھه کاران بين جنايت

 آلمان نازی و گستردگی تلفات انسانی در جنگ جھانی به حدی بود که جامعه جھانی را وادار کرد در حقيقت جنايات

 شد و بدين ترتيب تأسيسدر ھمين راستا سازمان ملل متحد . ای بيانديشد برای جلوگيری از تکرار چنين حوادثی چاره

 .الملل شکل گرفت نظم حقوقی جديدی در حقوق بين

مه جنايتکاران جنگی از سوی متفقين مطرح شد و دو دادگاه نظامی ويژه در نورنبرگ و توکيو در اين ميان لزوم محاک

با وجود تمام انتقاداتی که به عملکرد اين دو دادگاه مطرح شد، اين . برای محاکمه مرتکبان جرايم جنگی تشکيل گرديد

شد و در عمل سنگ بنای  المللی تشکيل می المللی برای محاکمه جنايتکاران بين نخستين بار بود که يک دادگاه بين

 .المللی گذاشته شد ھای کيفری بين دادگاه

کاران   مجازات جنايتمسأله ميالدی مجددا ٩٠کشی در يوگسالوی سابق و سپس رواندا در دھه  فجايع انسانی و نسل

 ad) لمللی موقت و موردیالمللی را مطرح کرد و شورای امنيت سازمان ملل را بر آن داشت تا دو ديوان بين ا بين

hoc) المللی برای يوگسالوی سابق ديوان کيفری بين: برای رسيدگی به اين جنايات تشکيل دھد (ICTY)  و ديوان

  (ICTR) .المللی برای روآندا کيفری بين

ترين مقامات سياسی نيروھای متجاوز در سطح وزير، نخست  دستگيری و محاکمه فرماندھان ارشد نظامی و عالی

شايد تا چھل يا . شود الملل محسوب می ترديد نقطه عطفی در نظام حقوق بين ھا، بی س جمھور در اين دادگاهئيوزير و ر
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ھا و محکوميت سران   به رويا شباھت داشت، ولی برگزاری اين دادگاهئیھا پنجاه سال پيش تصور چنين دادگاه

 .کار اين کشورھا اين رويا را به واقعيت تبديل کرد جنايت

طرف، بلکه عمال در در  ھای بی المللی، نه به عنوان دادگاه ھای بين ھاست اين دادگاه اما بايد به صراحت گفت که مدت

کنند و جنبه  داری حرکت می ھای قدرتمند سرمايه داری جھانی، به ويژه حکومت راستای اھداف و منافع سيستم سرمايه

رنگ  ، و در دادگاه نورنبرگ بود به تدريج از بين رفته و يا بسيار کمای که در ابتدای اجرای اين طرح جويانه عدالت

  .شده است

چنان موضوعی بسيار بحث  ھای عثمانی در جنگ جھانی اول، ھم  به دست ترکارمنی ھابدين ترتيب، کشتار جمعی 

نند امروز تا اين اندازه ھا پيش ادامه دارد اما ھرگز ما ھا ميان دو طرف از دھه  اين بحث و جدل.برانگيز و حساس است

  . عميق به عرصه افکار عمومی مردم جھان راه نيافته بود

انداز پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا  شدن يک بربريت تاريخی، از زمانی تشديد شد که چشم يکی ديگر از داليل سياسی

، اعالم کرد که ترکيه برای ١٩٨٧پارلمان اروپا در سال .  مورد تھديد قرار گرفتارمنی ھا کشتار مسألهبه دليل 

اين پارلمان . به رسميت بشناسد» کشی نسل« را به عنوان ارمنی ھاپيوستن به اتحاديه اروپا موظف است که کشتار 

  . کردتأکيددر واقع ھفته پيش نيز بار ديگر بر اين مصوبه 

برای پيوستن به اتحاديه اروپا قبول را » ارمنی ھاکشی  به رسميت شناختن نسل«چه دولت ترکيه، شرط  بنابراين چنان

پذيرد و به  کند به معنی آن خواھد بود که دولت ترکيه پرداخت غرامت به بازماندگان و نوادگان آن قربانيان را می

به ھمين خاطر دولت . عبارت بھتر پذيرفتن اين شرط به مثابه اقرار سياسی و انسانی به يک جنايت بزرگ تاريخی است

 .گردد تری می حل و چاره مناسب بست به دنبال راه رفت از اين بن کند و برای برون متناقضی اتخاذ میترکيه، مواضع 

، )HDP(ھا  اما اکنون بر خالف موضع دولت ترکيه و احزاب راست و ناسيوناليست اين کشور، حزب دموکراتيک خلق

است به ... ، سوريانی، ترک و رد، ارمنیکه يک حزب فراگير و متشکل از گرايشات سوسياليستی و چپ و شھروندان ک

ترديد اين حزب اگر در انتخابات پارلمانی ماه   بی.کشی را به پذيرد مجلس ترکيه پيشنھاد کرده است که ترکيه بايد نسل

 از ديدگاه جديدی به درون ارمنی ھاکشی  يونی ترکيه، ده درصد آرا را کسب کند و وارد پارلمان شود اين بار بحث نسل

اکنون نيز اين حزب با اھداف شکستن خط قرمزھا و  به عالوه اين که ھم. لمان اين کشور نيز کشيده خواھد شدپار

  .ھا ارمنی تبار را در ليست کانديدھای خود قرار داده است تابوھای سياسی ترکيه، ده

ريخی را فراموش کنيد؛ ھای تا عام ھا و قتل کشی گويند نسل به عقيده من روشن است، ھر حکومتی و جريانی که می

تفاوت ھستند و به  نھايت به اين جنايات عليه بشريت بی ھا نزنيد؛ اوال به لحاظ انسانی بی ببخشيد و يا حرفی از آن

ھا، باز ھم فضا را برای  گيری تر از آن، با ين نوع سياست و جھت اما مھم. گذرند سادگی از کنار اين فجايع می

  .شود نايات باز گذاشته میزدن به تکرار اين نوع ج دست

  ٢٠١۵ اپريل بيست و چھارم -  ١٣٩۴ ]ثور[جمعه چھارم ارديبھشت

  

 

 

 


