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وسط مسلمانان ؛   قتل عام ارامنه 
  

  قتل عام مسلمان توسط ارامنه
        
  

١٧۶
  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  
نژاد بصورت )   خورشيدي١٢٩۴ارديبهشت (  ميالدی ١٩١

شكستهای پی درپی .  حكومت عثمانی شكل گرفت 
ست دادن مستملكات آنها در بخشهای وسيعی از آسيا و 

 يعنی اقليتها و   دردسرهای تاريخی يكرد آنها نسبت به

نژاد بصورت )   خورشيدي١٢٩۴ارديبهشت (  ميالدی ١٩١
شكستهای پی درپی .  حكومت عثمانی شكل گرفت 

ست دادن مستملكات آنها در بخشهای وسيعی از آسيا و 
 يعنی اقليتها و   دردسرهای تاريخی يكرد آنها نسبت به

آغازين تهاجم و سيطره آنها برمنطقه باز می   سالهای 
 درصد جمعيت امپراتوری را تشكيل می دادند و ٢٠از 

آه به هرحال آنها را مهاجر و اشغالگر می شناخت، جز 
ز يك سو و سرآوب تمايالت و تحريكات آزاديخواهانه ساير 
در طی چند صد سال امپراتوری عثمانی نه تنها نتوانست 

ش خود با ملل تابعه و اقوام غير ترك را در ، بلكه حل تن
وسعه طلبی تاريخی عثمانيها و ناتوانی نظامی آنها در 

 . استقالل برخی ملل تابعه شد

آغازين تهاجم و سيطره آنها برمنطقه باز می   سالهای 
 درصد جمعيت امپراتوری را تشكيل می دادند و ٢٠از 

آه به هرحال آنها را مهاجر و اشغالگر می شناخت، جز 
ز يك سو و سرآوب تمايالت و تحريكات آزاديخواهانه ساير 
در طی چند صد سال امپراتوری عثمانی نه تنها نتوانست 

ش خود با ملل تابعه و اقوام غير ترك را در ، بلكه حل تن
وسعه طلبی تاريخی عثمانيها و ناتوانی نظامی آنها در 

 . استقالل برخی ملل تابعه شد
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   قتل عام ارمنيان-١   قتل عام ارمنيان-١
۵برنامه آشتار ارمنيان در امپراتوری عثمانی آه در آوريل 

 در دوره افول  به نقطه اوج رسيد، )genocide(    کشی
و نظامی آه به از دعثمانی ها در عرصه های سياسی 

اروپا منجر شد، برمناسبات داخلی امپراتوری بويژه بر رو
  .  باالخص ارمنيان تأثير نهاد ملل تابعه،

۵برنامه آشتار ارمنيان در امپراتوری عثمانی آه در آوريل 
 در دوره افول  به نقطه اوج رسيد، )genocide(    کشی

و نظامی آه به از دعثمانی ها در عرصه های سياسی 
اروپا منجر شد، برمناسبات داخلی امپراتوری بويژه بر رو

  .  باالخص ارمنيان تأثير نهاد ملل تابعه،

هرفتار سوء حكومت عثمانی با ملل ساآن امپراتوری ب 
 در قلمرو پهناور امپراتوری عثماني، ترآها آمتر .گشت

عثمانيها برای تحميل حاآميت خود و خنثی آردن جوی 
ظ نژاد پرستانه و تزريق حس برتری نژادی اتوسل به مواع

به اين ترتيب و .  چاره ای نمی يافتند ملل از سوی ديگر،
دست يابد " مسئله اقليتها" به نگرشی واقع بينانه به 

 ت  .امحاء فيزيكی و آشتارهای وسيع آنها جستجو آرد
مقاطع مختلف موجب از دست رفتن متصرفات امپراتوری و

هرفتار سوء حكومت عثمانی با ملل ساآن امپراتوری ب 
 در قلمرو پهناور امپراتوری عثماني، ترآها آمتر .گشت

عثمانيها برای تحميل حاآميت خود و خنثی آردن جوی 
ظ نژاد پرستانه و تزريق حس برتری نژادی اتوسل به مواع

به اين ترتيب و .  چاره ای نمی يافتند ملل از سوی ديگر،
دست يابد " مسئله اقليتها" به نگرشی واقع بينانه به 

 ت  .امحاء فيزيكی و آشتارهای وسيع آنها جستجو آرد
مقاطع مختلف موجب از دست رفتن متصرفات امپراتوری و
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ترغيب  " مسئله ارمنيان" يش برای پايان دادن به دردسر اصلی يعنی درعين حال زمامداران عثمانی را بيش از پ    

بدينگونه برنامه حذف آامل ارمنيان ساآن امپراطوری در دستور آار سران حكومت قرار گرفت آه با آغاز جنگ . نمود
 را از ١٩١۵آنچه نژاد کشی سال  .جهانی اول و ورود امپراتوری عثمانی به آن، مقدمات اجرای آشتار فراهم شد

نخست برنامه از پيش طرح شده و حساب شده آن بود و آنگاه دامنه  آشتارهای قبلی ارمنيان متمايز ساخت ،
 مصمم ١٩١۵عثمانی فضای آشوب زده جنگی را مناسبترين فرصت فرض آرده و در بهار . سراسری و گسترده آن

 تأمين امنيت و حفظ جان ارمنيان ، فرامينی به بهانه واهی. برای هميشه پايان دهند" مسئله ارمني " شدند به 
صدها آيلومتر از جبهه های اصلی جنگ دور بودند، "  و آودك در نقاطی آه اآثرا مبنی بر تجمع صدها هزار مرد وزن

آنگاه آوچ سريع و بی رحمانه اين گروههای بی پناه به مقصد صحاری بی آب و علف و آشتار آنان در راه . صادر شد
  .ه اساسًا ارتباطی به جنگ نداشت و تنها باهدف نابودی آامل ارمنيان اجرا می شدغاز شد آ آ

  
  
برنامه آشتار ارمنيان گرچه با نابودی يك ونيم ميليون ارمنی و آوارگی تعداد بيشماری به پاره ای از اهدافش     

چند صباحی  .د، ناآام مانددست يافت، اما دريك هدف ديگر آه همانا مخفی و مكتوم ماندن اين جنايت هولناك بو
از اين تحوالت نگذشته بود آه نشر تدريجی گزراشهايی از سوی ناظران خارجی از جمله نمايندگان و اتباع دول بی 
طرف در عثماني، اخبار پراآنده و شايعات گسترده ای را آه دراين زمينه منعكس شده بود به تأئيد رسانيد و به 

ابعاد و جوانب ناشناخته   گزارشها و روايات آنهائی آه از مهلكه جان به در برده بودند، دنبال آن با ثبت و انتشار اين
پس از خاتمه جنگ و فروپاشی امپراتوری عثماني، شمار اسناد و مدارك گوناگونی آه دراين . فاجعه روشنتر شد

به گونه ای آه دريك زمينه شناسائی شده و مورد بحث قرار گرفته است، آنچنان گسترش يافت آه امروزه و 
در جدول   . مقياس بين المللی نيز شاهد هستيم ، الاقل آتمان و ناديده انگاشتن ديگر بيش از اين ممكن نيست

زير ارقام مربوط به شمار جمعيت اقوام مختلف در اياالت ارمنی آناتولی شرقی در اوايل قرن بيستم ميالدی ارائه 
 .شده است

مرسوم ) The Armenian Genocide (نژاد کشی ارمنيان  بيستم اتفاق افتاد و به نامواقعه ای آه دراوايل قرن    
   به تدريج و با پيش آمدن رخدادهای مشابه در ديگر نقاط جهان و در قبال ديگرملل و اقليتهای قومى و نژادي، شد،

ن در نوع خود و درتاريخ نژاد کشی ارمنيا. تعاريف دقيقتری چون قتل عام، نژادآشی و پاآسازی قومی پيدا آرد
اگر اين فاجعه انسانی به موقع مورد شناسائی قرار می گرفت و به . معاصر جهان تجربه نخست از اين دست بود

صراحت محكوم می شد، اگر ابعاد واقعی آن با تمام جزئيات هولناآش ثبت تاريخ می گشت و مسببان آن به پای 
 قفقاز و افغانستان   بالكان،  سالهای اخير درنقاطی چون آفريقا،دادرسی می نشستند، چه بسا فجايعی آه در 

 . شاهد آن بوديم ، تكرار شدند

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

 جمع٥سيواس٤دياربکر٣خاربرت٢بيتليس١وان ارزروم اقوامرديف
سهم از

کل 
(%) 

 ٣٨٫٩ ١٠١٨ ١٦٥ ١٠٥ ١٦٨ ١٨٠ ١٨٥ ٢١٥ ارمني  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

-مبلی  ت-زازا   ٧
 ٢٫٩ ٧٧ - - - ٤٧ - ٣٠ چاريکل
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 ٢٫٤ ٦٢ ٤٥ - - ١٠ - ٧ چرکيز  ٨

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

 ١٫٤ ٣٧ - ٤ - ٥ ٢٥ ٣ يزيدي  ١٠

 ٠٫٥ ١٣ - - - - - ١٣ فارس  ١١

 ٠٫٤ ١٠ - - - - - ١٠ الز  ١٢

 ٠٫١ ٣ - - - - ٣ - کولي  ١٣

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

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

  

  چيست؟)Pan-Turkism( پان تورآيسم

  )L. Khourshidian( خورشيديان .به قلم پروفسور ل
  

ايدئولوژی ملی اقوام ترك است آه پيش از آغاز جنگ جهانی اول ايدئولوژی دولتی در ترآيه اعالم  پان تورآيسم  
  شد و هدفش گردآوری همه اقوام پراآنده ترك از اروپای غربی تا خاور دور واز چين تا اقيانوس منجمد شمالي،

 ملل ديگر و برپايی  امپراتوری عثمانی از آغاز تأسيس خود سياست غصب سرزمينهاى،. تحت حكومت واحد بود
طبق ايدئولوژی پان ترآيسم اين   .يك وطن مشترك برای ترآها دراين سرزمينهای اشغالی را در پيش گرفته بود

 :هدف بايستی در سه مرحله تحقق می يافت
  
برای اينكه . ن ترآيسم تنها از طريق حضور يك ترآيه قومی می تواند تحقق يابد  ايدئولوژی پا: ترآيسم -١

 ملل ديگر بايستی يا ترك   .ترآيه بتواند نقش خود را بخوبی ايفا آند بايستی بافت قومی آن يكپارچه ترك شود
  .شوند يا از ميان بروند

  
   آذربايجان،  ترآيه، رآمن ها،اتحاد و همبستگی ت. هدف ايجاد يك حكومت اغوزی است : اغوزيت -٢

  . و آذربايجان ايران بايستی اغوزستان فردا را تشكيل دهد ترآمنستان
  
  . ايجاد يك دولت متحد و مستقل تورانی آه شامل تمامی اقوام تورانی می شود: تورانيسم -٣

می و پيگيری اجرای طرح پان ترآيسم از همان دوران حكومت عبدالحميد آغاز شد و سپس مورد پذيرش رس
. از آن پس اين ايدئولوژی محور سياستهای دولتی همه حكومتهای ترك را تشكيل داد. ترآهای جوان قرار گرفت

 نژاد کشی ارمنيان را در ارمنستان غربی و ديگر مناطق  پان ترآيسم بود آه در اجرای مرحله اول يا ترآيسم،
  . ارمنی نشين ترآيه به اجرا در آورد

  
دست به آشتار زد ) جمهوری ارمنستان آنونی (  در ارمنستان شرقی ١٩٢٠ و ١٩١٨م در سالهای پان ترآيس    

هيچ ملتی نبايست نسبت به ترآها و . تا از اين طريق راه را بطرف شرق بسوی ايجاد يك حكومت اغوزی بكشايد
  .اين جبر تاريخ است . پان ترآيسم روياهای دروغين در سربپروراند
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 .ی که در آنها قتل عام ارمنيان صورت گرفته استنقشه مناطق
 .)جهت بزرگنمايي، روی منطقه مورد نظر کليک کنيد(
 
 

   
Erreur !

  

  مراجع

ت ترآهای جوان، طراح اصلى  طلعت پاشا وزير آشور وقت حكومتلگرافهای رمز نمونه هائی از   
  برنامه نژاد کشی ارمنيان 
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در صادره   ١٩١۵مارس٩دستور
به اين امر همه دولت باتوجه . آليه حقوق ارامنه برای زندگی و آارآردن در خاك عثمانی آامال لغو شده است

گهواره نبايد چشم  مسئوليت را به عهده می گيرد و دستور داده شده است آه حتی از آودآان شيرخوار در
 . پوشيد

طلعت داخله ـ وزير   امضاء
   

صادره در مبر١۵دستور   ١٩١۵سپت
د آامًال ريشه آن  قبًال اعالم شده است آه دولت قصد دارد نسل ارامنه ای را آه در ترآيه زندگی می آنن    

بدون قايل شدن . آسانيكه درمقابل اين دستور به مخالفت برخيزند، از خدمت دولت اخراج خواهند شد. سازد
   .استثناء برای زنان، آودآان و معلولين و بدون گوش دادن به ندای وجدان بايد به موجوديت ارامنه پايان داده شود

طلعت داخله ـ وزير    امضاء
  

حلب مبر٢١ ـبه حكومت   ١٩١۵سپ
وقت اين آه دستخوش احساسات شويم و غذا به يتيمان ارمنی بدهيم و عمرشان . نيازی به دارااليتام نيست   

  .آنها را هم به بيابان بفرستيد و مراتب را به اطالع ما برسانيد. را طوالنی تر سازيم نيست
داخله ـ وزير   طلعت امضاء

  
حلب حكومت    ١٩١۵نوامبر٢٣خيلی محرمانه ) ۶٩١شماره( به

  .ارامنه اياالت شرقی را آه در آنجا به دستتان می رسند به طرق محرمانه نابود سازيد   
داخله ـ وزير    طلعت امضاء

  
حكومت حلب  محرمانه  ) ٨٣٠شماره ( به خيلی   ـ

اد آورند، جمع آوری و نگهداری فقط آن ايتامی آه شكنچه هائی را آه به والدين شان شده است نتوانند به ي   
  .بقيه را با آاروان ها روانه سازيد. آنيد

داخله ـ وزير   طلعت امضاء
 



 
  مسلمانانو ارامنه قتل عام   :::از از از ) ) ) نه الزاما  تاريخی نه الزاما  تاريخی نه الزاما  تاريخی ( ( ( دو بيان  دو بيان  دو بيان        

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran

 
 

  کتاب شناسي

 

 آشتار يك ملت 
rnold Jآرنولد توين بی . T oynbee 

ترجمه محمد فاضل ملك نيا    
  ٨١٧٣۵ـ٣١۶. پ . نشر پرسش، اصفهان ص 

نقشه+  صفحه ١٢٠ چاپ اول ،   ،١٣٧۴  

 

سكوتی نپذيرفتني: ل عام ارمنيان قت  
آتابشناسي+ نقشه + تصوير +  صفحه ۵۶  چاپ اول ،  

 

 

 

 
  قتل عام وحشيانه  : ١٩١۵ارمنستان 

   )Jean_Marie Carzou (    .ژان ماری آارزو
  ترجمه فريبرز برزگر
  تهران  انتشارات جاويدان،

  تصوير+  صفحه 292  چاپ دوم،١٣۵۶
  

  
  

  اسناد اطريشی پيرامون قتل عام ارمنيان: ناپذير شواهد و مدارك انكار 
  (Artem Ohanjanian)آرتم اوهانجانيان 

  ترجمه اديک باغداساريان
  ٧۵٣۶٨٠٢:  تلفن  انتشارات نائيری ، تهران،

  آتابشناسی+ نمايه + نقشه +  صفحه ٢۴٧ ،چاپ اول، ١٣٧٨
  

  
  
  

  
  قتل عام ارامنه و مطبوعات وقت ايران 

  اچاطوريانآلينا خ: گردآورنده
 ميالدی در روزنامه های ١٩٢٢ تا ١٩٠۴ طی سالهای   اخبار درج شده مربوط به قتل عام ارامنه

  .تربيت، ندای وطن، حبل المتين، شمس، عصر جديد، رعد، تبريز، ايران و شفق سرخ
  نقشه+  صفحه ٢٧
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  توران متحد و مستقل : افسانه پان تورانيسم 

  ) وارتوهی نعلبنديان زاون نعلبنديان و (زاره واند 
  ترجمه محمد رضا زرگر با مقدمه آاوه بيات 
  تهران انتشارات بينش با همكاری انتشارات پروين ،

  آتابشناسی+ نمايه  + صحفه ٢٢٣   چاپ اول ، ،١٣۶٩
  
  
  
  
  

  )به زبان ارمني(دايرة المعارف مسئله ارمنی 
  )Constantine Khodaverdian(کنستانتين خداورديان : ويراستاران

  )Amalia Petrossian( پتروسيان   آماليا                     
  انتشارات موسسه دايرة المعارف، ايروان 

  آتابشناسی+ نمايه +  صفحه ۵٢٨، چاپ اول، ١٩٩۶
  
  
  
  

  
  

  )به زبان ارمني(مشاهدات يک افسر آلمانی : ١٩١۵ارمنستان 
  هاينريش فيربوخر

  ترجمه گريگور جانيکيان
  ک ، ايروانانتشارات پيوني

   صفحه۶۴ ،چاپ اول، ١٩٩۵
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  )به زبان ارمني(قتل عام ارمنيان در خاطرات رجال سياسی ترک 
  )Avedis Papazian(آوديس پاپازيان 

  
  انتشارات زانگاک، ايروان

   صفحه١۶٠ ،چاپ اول، ٢٠٠١
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  از سليمان قانونی تا آتاتورك : فرمانروايان شاخ زرين 
   )Noel Barber(نوئل باربر

  ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی 
   ٢٢٧٧٩٨۶ تلفن ١٩٣٩۵ـ٣٣۶٩. پ . تهران ، ص  نشر گفتار ،

  آتابشناسی+ نمايه + تصوير +  صفحه ٣٢٠ چاپ هشتم ،   ،١٣٧۴
  
  
  
  
  
  
  
  

  آنوانسيون پيشگيری و مجازات جنايت آشتار گروهی سازمان ملل متحد
  

  ترجمه علی آسمائي
  ان ملل متحد در تهران،مرآز اطالعات سازم

   صفحه١۵ ، چاپ اول ، ١٣٧٧
  
  
  

  
  
  
  
  
  ) مادر( مايريك 

  )Henri Verneuil) (آشوت ماالآيان ( آنری ورنوی 
  ترجمه اميرهوشنگ آاوسي

  )مؤسسه گسترش فرهنگ و مطالعات ( ٨٧۵١٩۶١   تهران نشر البرز ،
   چاپ اول،  ،١٣٧۶
  ٩۶۴ـ۴۴٢ـ٠٣٢ـ٢: شابك

  
  

  تاريخ ارمنستان
  )Hrand Pasdermadjian(اند پاسدرماجيان هر

  ترجمه محمد قاضي
   ٧۵٠٩٩٩٨انتشارات زرين ، تهران ، تلفن 

  نمايه+  صفحه ۵۵۶چاپ دوم  , ١٣٧٧
  ٩۶۴ـ۴٠٧ـ٠١٣ـ۵: شابك

  
  
  
  
  
  

  
html.biblio/far/com.1915april24.www://http  
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 علل انكار نسل آشي ارامنه از ديدگاه روت رزن
                                                                                                                                                  

 سانفرانسيسكوآرونيكل   
  ٢٠٠٣دسامبر 

كار ن  واقعيت غيرقابل ا

نوشته پيتر باالآيان، استاد دانشگاه )) نسل آشي ارامنه و واآنش امريكا: دجله سوزان((پس از اينكه آتاب        
آلگيت امريكا، در نيويورك تايمز در فهرست پرفروش ترين آتابها به چاپ رسيد، نويسنده از جانب مجامع و 

 خواهيم ناميد، به ايراد سخنراني ))نسل آشي پنهان((سازمانهاي متعددي دعوت شد تا درخصوص آنچه آنرا 
  .بپردازد

  
      به عنوان نمونه، يكي از تهيه آنندگان برنامه هاي راديويي امريكا برآن بود برنامه اي ترتيب دهد آه عالوه بر 
باالآيان، يك نفر ترك آه بر اين باور است آه نسل آشي ارامنه به وقوع نپيوسته دعوت شود تا طرفين به بحث و 

  .ولي باالآيان اين دعوت را رد آرد. بپردازندجدل 
  

      متاسفانه علي رغم وجود اسناد، مدارك و مستندات عديده،  رسانه هاي ارتباط جمعي امريكا بر اين اعتقاد 
وليكن اخيرًا بسياري .  هستند آه نسل آشي ارامنه از جمله موضوعاتي است آه هنوز به بحث و گفتگو نياز دارد 

ه هاي امريكايي اقدام به نوشتن مقاالتي درخصوص نسل آشي  ارامنه نموده اند چرا آه بر اين باورند از روزنام
براي اين انهدام عظيم بشري بايستي بهمان اندازه اهميت و اعتبار قائل شد آه ترآيه در صدد انكار وقوع آن 

  .است
  

 محققان نسل آشي،  يكصدا، از اين واقعه به ، انجمن١٩٩٨       در مواجهه با چنين واقعيت تاريخي، در ژوئن 
 محقق در زمينه هولوآاست، آه در ١٢۶دو سال بعد، .   ياد آردند))اولين نسل آشي قرن بيستم((عنوان 

ميان آنها السي ويسل آه به دنبال آوششهاي درازمدت و خستگي ناپذير خود در جمع آوري شواهد نسل آشي  
 در نيويورك تايمزعرضحالي منتشر آرد و طي آن -يافت جايزه نوبل نايل آمد از جمله افرادي بود آه به در–
  . تاآيد ورزيد))واقعيت غير قابل انكارنسل آشي ارامنه((بر
  

پيش از جنگ جهاني اول، .        موضع امريكا درقبال انكار نسل آشي ارامنه همواره اينچنين نبوده است
، اصالح ١٨٩٠در طول سالهاي .  ه وقوع مي پيوست وقوف آامل داشتندامريكاييها از آنچه در قلمروي عثماني ب

طلبان امريكا يي جنبشي براي حمايت از حقوق بشر ترتيب دادند تا نسبت به آشتارهاي جمعي ارمنيان اعتراض 
ان شاي. در نيويورك تايمز ظاهر شد)) نسل آشي ديگر ارمنيان((، داستاني تحت عنوان ١٨٩۵در سپتامبر .  نمايند

در اين .  مقاله در مورد نسل آشي ارامنه فقط در نيويورك تايمز منتشر شد١۴۵، ١٩١۵ذآراست آه فقط در سال 
سازمان يافته از سوي ((و )) رسمي((، ))نظام مند((مقاله ها، به نسل آشي ارامنه به عنوان آشتارهاي جمعي 

بزرگترين جنايت (( آشي ارامنه به عنوان ، تئودور روزولت از نسل ١٩١٨در سال .  اشاره شده است)) دولت
  . نام برد))زمان جنگ

  
، ١٩١۵در ماه مي .         ساير جهانيان نيز از آنچه در سرزمينهاي عثماني به وقوع مي پيوست آگاهي داشتند

وقتي رافائل .   براي توصيف نسل آشي ارامنه استفاده آردند ))جنايت برضد بشريت((متفقين از عبارت 
 ابداع آرد،  اذعان داشت آه مفهوم او از نسل آشي ١٩۴٠ را در سالهاي Genocide واژه نسل آشي لمكين

  . برپايه رنج و مشقتي است آه ملت ارمني متحمل شده است
  

   پس اين ابر عدم اطمينان و شك و شبهه براي چيست؟
  

  . است))نفت و پايگاه هاي نظامي((پاسخ آوتاه به اين پرسش
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جنگ جهاني اول، تمايل و آشش اياالت متحده جهت دستيابي به نفت خاورميانه سبب شده آه با        پس از 

با وجود اعترافات ارتشيان ترآيه پس از پايان جنگ جهاني اول و همچنين اظهارات .  ترآيه از در دوستي وارد شود
هد نظام مندي براي پاآسازي شاهدان امريكا يي آه گواه وقوع نسل آشي ارامنه بود،  ترآيه از هيچ جد و ج

  .واقعيت نسل آشي ارامنه از اذهان بشريت  فروگذار نكرده است
  

چراآه ترآيه .        در طول جنگ سرد، ترآيه حتي براي انكار نسل آشي ارامنه از حمايت بيشتري برخوردار شد
همانگونه آه رابي متيو . دل گرديدبه مرور به منطقه اي استرانژيكي براي پايگاه هاي نظامي امريكــا و ناتــو ب

دولت ترآيه حرآني براي انكار واقعيت نسل آشي ارامنه در : (( مي نويسدJerusalem Postبرآوويتــز اخيــرًا در 
پيش گرفته و بدين منظور از قداماتي چون آوردن فشار، تعرض سياسي، تعدي، توهين بي شرمانه به حقيقت 

دي اياالت متحده مطاوعت از فشار و ممانعت از تصويب اليحه مربوط به نسل اقدامات بع.)) آوتاهي نمي آند
اين همان اليحه اي است آه از ترآيه مي خواهد مسئوليت اين لكه ننگ انساني را . آشي ارامنه بوده است

  .بپذيرد
  

ي بين المللي        چنين انكاري آشنده است، دبورا ليپستات، محقق در زمينه انكار نسل آشي، چنين فراموش

تالش براي ترآيب بندي مجدد تاريخ به منظور ((زيرا اين مرحله، .  مي نامد)) آخرين مرحله نسل آشي((را 

السي ويسل از اينـچنين انـكــاري به .  محسوب مي شود)) اهريمن سازي قربانيان و بي گناه جلوه دادن عامالن

ويسل در اين .  كار حتي انديشه آن جنايت را نيز از بين مي بردياد مي آند چرا آه اين ان)) آشــتار مجدد((عنوان 

  .))سكوت و بي تفاوتي بزرگترين گناه است((زمينه خاطرنشان مي آند آه 

htm.causes/pages-sub/org.arir.www://http 
 

 
  
 منه و آذربايجانی ها در تهران درگيری های پراکنده در ميان ارا

 
٢٠٠٤٫٠٤٫٢٣ 

پراکنده ای ميان ارامنه و  برخی گزارشهای رسيده ازتهران حاکی است که ازابتدای اردیبهشت ماه جاری درگيریهای
این درگيریها عمدتا درمقابل کليسای سنت . صورت گرفته است آذربایجانيها در سطح برخی خيابانهای ارمنی نشين تهران

مجروح شدن  منتهی به این کليسا واقع در تقاطع خيابانهای کریمخان و ویال بوقوع پيوسته و منجر به و نيز خيابانهایسرکيس 
شاهدان .  آوریل شده است٢٤مراسم روز  جمعی از طرفين و وارد آمدن برخی خسارتها به تبليغات ارامنه جهت بزرگداشت

همچنين گفته می شود . امنه در روبروی شورای خليفه گری خبر می دهندار عينی از سوزانده شدن تعدادی از بيل بوردهای
منابع ارمنی  .محل کليسای جامع ارامنه برپا شده بود توسط افراد ناشناس مورد حمله قرار گرفته است نمایشگاهی که در

انهااظهار می دارند که نزدیک .به قتل رسيده اند  آوریل جمع کثيری از ارامنه توسط حکومت عثمانی٢٤تاکيد می کنند در روز 
 در مقابل.  سال توسط سالطين باب عالی در استانبول کشتار شده اند٥٠تدریجا طی  به یک ميليون نفراز ارامنه عثمانی

گذشته به دفعات مرتکب نسل  آذربایجانيها نيز معتقدند که ارامنه صرف نظر از تحریف گسترده تاریخ ، طی دویست سال
قفقاز،ایران و عثمانی شده و باالخص در آذربایجان دو سوی رود   ملتهای مسلمان وغيرمسلمان سه حوزهکشيهای متعددعليه

سقوط قفقاز و  آذربایجانيها همچنين. اهداف توسعه طلبانه، صدها هزار مسلمان را به قتل رسانده اند ارس در راستای تحقق
! سپاه عباس ميرزا ی نایب السلطنه می دانند ت ارامنه بهجدا شدن این بخش از ممالک محروسه قاجار را ناشی از خيان

سه دانشجوی دختر و پسر آذربایجانی به هنگام پخش اعالميه موقتا بازداشت و  گفته می شود در پی درگيریهای اخير تهران
در حال .  اندمنتقل شده  فرهنگی ترک نيز از منزلی واقع در غرب تهران دستگير شده به مکان نامعلومی–سياسی   فعال٦

ارامنه خيابانهای اطراف کليسای سنت سرکيس تحت نظارت  حاضر به نظر می رسد به دليل افزایش تنش ميان آذربایجانيها و
عصر روز (خبر ارامنه از نصب بيل بورد ، چساباندن پوستر و حتی توزیع اعالميه تا زمان مخابره این نيروهای امنيتی قرار گرفته و

بدنبال انتشار بيانيه های هشدار آميز  حتی برخی منابع در وزارت کشور.  شهر خودداری کرده انددر سطح) پنج شنبه
  ! آوریل سخن می گویند٢٤ارامنه در روز  آذربایجانيها از احتمال جدی لغو شدن تجمع
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  نگاهی به قتل عام مسلمانان توسط ارامنه– ٢ 
 
 
 

 تايماز نظمي
 

 :قدمهم

 در حالي دست به تظاهرات و ١٩١٥ آوريل ٢٤همه ساله ارامنه آشورمان به بهانه واهي آشتار ارامنه در 
 ادعايشان صحت دزنند آه به هيچ وجه آشتارهاي مور يكسري اعمال ديگر جهت محكوم نمودن اين آشتار مي

ساختار سنتي منطقه قفقاز، نسل بلكه خود ارمنيان فجايع و جنايتهاي متعددي را عليه تغيير   ، نداشته آه هيچ
اند آه متأسفانه تاآنون عليرغم آثرت منابع، اسناد، مدارك و شواهد دال بر  آشي و قتل عام مسلمانان انجام داده

مظلوميت مسلمانان و شدت ستمگري ارمنيان، به دليل فقدان اطالع رساني گسترده و وجود برخي رقابتهاي 
اي جهان مسيحيت از تاريخ  ن منطقه و از همه مهمتر حمايت بي دريغ رسانهوم قومي ميان ملتهاي مسلماناممذ

 افكار جهان در ر مسلمين در اين ساحه هم مظلوم مانده و موفق به تنوي،سازان و تاريخ جعلي نويسان ارمني
هاي  هگيري از شيو  از آنجاييكه بهره.رابطه با شدت و وسعت ياغي گريها و خونريزيهاي ارامنه نگرديده است

 ر لذا جهت تنوي،باشد استداللي بهترين و مؤثرترين راهكار دفاع از حريم انديشه، مباني حقيقت و اصول عدالت مي
افكار و تشريح حقايق هولناك دو قرن اخير در مورد تباني و همكاري ارامنه با روسها و نسل آشي و قتل عام 

 .شود ميمسلمانان بوسيله ارامنه بطور اجمالي بررسي و تببين 

   

  سهاتجزيه قفقاز از ايران در اثر تباني و همكاري ارامنه با رو

 هيجدهم در آرزوي بدست آوردن آذربايجان و پس از آن آل ايران و رسيدن به رنروسها آه نخستين سالهاي ق
  همواره چشم طمع به قفقاز و آذربايجان دوخته و مترصد فرصتي براي رسيدن به،سواحل خليج فارس بودند

تصميم به اضمحالل ساختار سنتي قفقاز و ترآيب جمعيت مناطق مسلمان  اهداف شوم و پليد خود بودند آه
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 براي نيل به اهداف خود تصميم .ندد ـ ارتدوآس برآمونشين، انهدام تمدن اسالمي و جايگزيني آن با فرهنگ اسال
ان داشتند گرفته و از راههاي گوناگون به استفاده از ارمنيهاي خيانت پيشه آه نفرت شديدي نسبت به مسلمان

نه هم آه امار . ارامنه قفقاز، روسيه، ايران، ترآيه و ديگر نقاط را آلت دست خود قرار داده و از وجود آنان بهره بردند
 با سوءاستفاده از فرصت بدست آمده براي دستيابي به هدف ايجاد دولت ارمني در اراضي ،وطن و دولتي نداشتند

، نوآري براي اربابان خود و سياست آثيف اشغالگرانه آنان را نربايجان به دست روسها و با حمايت آناتاريخي آذ
  .  يك وظيفه ملي بجا آوردندنهمچو

تباني و همكاري ارمنيان با روسها براي تجزيه قفقاز از ايران از عهد پطرآبير شروع و در دوران سلطنت 
 تا اينكه در جنگهاي ايران و روس تزاريسم در اثر خيانت ارامنه به ، يافتجانشينان وي از جمله آاترين دوم ادامه

تباني و  توان گفت آه اگر خيانت ارامنه،   به جرأت مي.ندمسلمانان و همدستي با تزار به هدف ديرين خود نائل شد
 و خارهاي اين شكست  شايد هيچ وقت رشادت و پايمردي مسلمانان نمي،همكاري آنان با اربابان روس خود نبود

 ، ترآمنچاي ١٨٢٨  ننگين دهم فوريه و لکه داد   ميالدي در قريه گلستان شكوفه نمي١٨١٣ اآتبر ١٢شكست در 
   . شد به مردم ايران تحميل نمي

ثر خيانت نظر به اينكه شرح اين جنگها و چگونگي شكسته شدن پايداري و ميهن دوستي مسلمانان قفقاز در ا
نرسس خليفه «: نويسد سعيد نفيسي مي. شود اي بسنده مي  فقط به نمونه،گنجد ارامنه در اين سطور نمي

العاده او در ميان  ارمنيان با سپاهيان روسيه همدست بود و با ايشان وارد اچميادزين شد و نفوذ روحاني فوق
منيان را مسّلح آنند و آذوقه براي خود بدست بياورند و اي از ار ثر شد و توانستند عدهؤارمنيان آن سرزمين بسيار م
  » .از وضع سپاه ايران آگاه شوند

به گواهي تاريخ هم در ايروان و هم در تبريز به «: نويسد  مي»ايران در ميان طوفان«و ناصر نجمي در آتاب 
ند و ورود اجانب را  سپاهيان روس اسقفهاي ارمني با سبدهاي گل به استقبال متجاوزين شتافتورودهنگام 

  ».شادباش گفتند

وطنخواهي مردم مسلمان قفقاز، جنگهاي ايران و روس با شكست نيروهاي و بدين گونه با وجود آنهمه رشادتها 
ولي دفاع .  واليت گرديد١٧ايران پايان يافت و منجر به تحميل قرارداد ننگين ترآمنچاي به ايران و از دست رفتن 

ي مسلمان از جمله صفحات افتخار آفرين جنگهاي ايران و روس به شمار بايجانيهادي آذرمردانه، غيرت و جوانمر
  . آيد آه براي هميشه در يادها زنده خواهد ماند مي

   

مهاجرتهاي سياسي ارامنه، دورخيز ارمنيان براي تشكيل آشوري در منطقه 
  مسلمانان نشين

 روسها به ارامنه و ديگر مسيحيان منطقه ،م شدبا سقوط قفقاز آه به قيمت جان صدها هزار مسلمان تما
اختيارات فراواني دادند و از اين تاريخ سياست ارمني آردن اين واليت مسلمان نشين آغاز شد و روسيه با بهانه 

از  بطوريكه فقط ؛آردنقاط  معاهده ترآمنچاي اقدام به آوچانيدن اجباري ارامنه از ايران و ساير ١٤ و ١٣آردن مواد 
 روسها به ارمنستان مهاجرت ]تهديد[ق و ي هزار نفر از ارامنه شهرهاي سلماس و اروميه در پي تشو٣٥«ايران 
  .»به اين ترتيب بود آه ارامنه پس از قرنها توانستند با جهان مسيحيت ارتباط برقرار آنند و آردند

نخستين سالهاي در  «:نويسدمی » ايروان يك واليت مسلمان نشين بود«استاد صمد سرداري نيا در آتاب 
بسياري از زمينهای . هاي خان ـ خاني لغو گرديد الحاق واليت آن سوي ارس به قلمرو امپراطوري روسيه، حكومت

روسها جهت تحقق . دها و ساير امالك آنها را مصادره آرد و سياست ارمني نشين آردن منطقه را اجرا نمو خان
يكه الكساندر سرگيي يوويچ بطور.  از هيچ اقدامي فروگذار نبودند بخشيدن به سياست آوچ مسيحيان ايران،

شرمانه  بيحتی گريبايدوف فرستاده ويژه تزار در امور اجرايي معاهده ترآمنچاي و سفير وقت روسيه در ايران 
خشم آه اين فرمان موجب فوران . خواستار خارج آردن زنان تازه مسلمان، ارمني و گرجي از عقد مسلمانان گرديد

 تا ١٨١٣به اين ترتيب از سال . گرديد) م١٨٢٨(ق . هـ١٢٤٤مردم تهران، قتل گريبايدوف و ويراني سفارت روسيه در 
مسلمانان قفقاز تحت تبعيضات نژاد پرستانه روسهاي تزاري قرار  ، سالروز تشكيل جمهوري اول آذربايجان، ١٩١٨

پترزبورگ عهده دار سمتهاي  د آه با حمايت دربار سنغارت و آشتار ارامنه مواجه شدن گرفته و با زورگويي،
 و عثماني روانه قفقاز  رتبه مناطق مسلمان نشين شده بودند و در طي اين مدت دهها هزار ارمني از ايران يالع

شدند و به همين ترتيب صدها هزار مسلمان قفقاز خانه و آاشانه خود را رها آرد و به آشورهاي اسالمي منطقه 
تزارها و ژنرالهاي . ردند آه به عّلت اين مهاجرتها ترآيب جمعيتي منطقه بطور فاحشي تغيير پيدا آردمهاجرت آ

شدند، اما سياست تجاوزآارانه تزارسيم روس و نيات مكارانه نوآران ارمني نشين تغييري پيدا  روس عوض مي
پشتيباني آشكار و پنهان روسيه ين سالهاي قرن هجدهم از حمايت و تشوونيستهاي ارمني آه از نخس. آرد نمي
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 یي مورد ادعاض پاآسازي ارا  »ارمنستان بزرگ« براي تحقق بخشيدن به روياي جنون آميز ،تزاري برخوردار بودند
 بيش از ،ريزي شده خود در قفقاز جنوبي از ساآنان بومي را هدف قرار داده و در سايه جنايات و قتل عامهاي برنامه

 ميليون نفر را به قتل رسانده و مناطق مسكوني، خانه ٥/١حدود و  از موطنشان تبعيد آرده  ميليون آذربايجاني را٢
  مهاجرت صدها هزار ارمني از ايران و ترآيه به بخش. و آاشانه و آثار ديني و تاريخي را با خاك يكسان آردند

ه تزاري يطق به روساحاق اين منآه منجر به ال شمالي آذربايجان پس از انعقاد عهده نامه گلستان و ترآمنچاي، 
گشت و اعطاي امتيازات و حقوق تبعيض آميز به آنان در مقايسه با ساآنان بومي، باعث شد آذربايجانيها از هر 

توانستند حكومت   جهت فشار و تبعيض قرار گيرند و مهاجرت مسلمانان آن سوي ارس به داخل ايران آه نمي
  ».ت يابد شد،ها را تحمل آنند روس

   

سوء استفاده ارامنه از اصالحات دولت عثماني براي تجزيه آن و تحميل جنگهاي 
  خونين به مسلمانان

مرگ يك مسلمان به معناي رفاه صد «سازد  پترزبورگ به برمولف خاطر نشان مي در حاليكه دربار تزار در سن
حات اساسي براي رفاه عالي در قسطنطينه بدستور سلطان محمود دوم درصدد انجام اصالب  با ،»روس است

  . حال تمامي شهروندان مسلمان و غير مسلمان امپراطوري عثماني است

 ياصادر شد و به تمام اتباع امپراطوري صرف نظر از اينكه نژاد » خط شريف« فرماني تحت عنوان ١٨٣٩در سال 
يرغم تهاجمات شديد  نيز عل١٨٥٦مذهبشان چيست، تأمين جاني و مالي آامل داده شد و بدنبال آن در سال 

روسها به تماميت ارضي عثماني و تحريك گسترده اقوام اين امپراطوري از جانب جاسوسان روس، فرانسوي و 
 اتباع امپراطوري عثماني آزادي و برابري آامل همهتصويب شد و به » خط همايون« فرمان جديدي بنام ،انگليسي

يالتي به شهروندان مسيحي اعطا شد و حتي حقوق غير در قبال قانون داده شد و اجازه تشكيل شوراهاي ا
روند اصالح طلبي در امپراطوري عثماني در . مسلمانان در تصدي تمام مشاغل و مناسب به رسميت شناخته شد

از طريق قوانين پارلماني آزادي مطبوعات و .  با انتشار يك قانون اساسي آزاديخواهانه تكميل شد١٨٧٦دسامبر 
اما به رغم رسميت يافتن حقوق و آزاديهاي غير مسلمانان و . همه اتباع عثماني تضمين گرديداجتماعات براي 

در واقع با توجه . بويژه ارامنه، نوع ديدگاه اين قشر از امپراطوري عثماني به هم ميهنان مسلمانشان اصالح نگرديد
 و ديگر دشمنان داخلي و خارجي  و ارمنيگرايان تندر به اقدامات تفرقه انگيز قومي آه از جانب عمال روسيه، ملي

 اقوام غير مسلمان اين امپراطوري اين بار نه براي رسيدن به تساوي حقوق با اقوام مسلمان ،گرفت   عثماني
آنچه توسط ارمنيان اتفاق افتاد . بلكه براي تجزيه امپراطوري عثماني جنگهاي خونيني را بر مسلمين تحميل آردند

 بلكه اينها با تجهيز روسها اقدام به تشكيل ستون پنجم فعالي در قلمروي امپراطوري ،نه نبوديك قيام آزاديخواها
   .و آشتارهاي خونيني را عليه مسلمانان هدايت و اجرا آردندند عثماني نمود

مالي و  د به قشون روسيه خسارتهاي جاني، وارامنه به دليل آشنايي با جغرافيا و شرايط اقليمي منطقه با ور
  . ند قابل توجهي را بر عثمانيان وارد آورضیرا

رحمي هائي آه در  فرمانده ارمني سپاه روس به دليل شجاعتها و همچنين بي» لوريس ملكيان« آه  اي بگونه
 و از ويلهم اول امپراطور  »ژرژ سن« از تزار روس صليب ، و آشتار مسلمانان از خود نشان دادصتصرف قلعه قار

 ترتيب ادامه حمالت ارامنه به سپاه عثماني و آشتار سازمان يافته ينبد. دريافت آرد» گيفرمان شايست«آلمان 
دريغ روسيه، موجب مرگ شماري از غير نظاميان مسلمان  مردم مسلمان اين امپراطوري به پشتوانه آمكهاي بي

 شرقي و جنوب  بطوريكه فقط در آستانه جنگ جهاني اول صدها هزار غير نظامي مسلمان در مناطق.گرديد
  .شرقي اين امپراطوري توسط ارامنه به شهادت رسيدند

   

   

  »ارمنستان بزرگ«ترين فاجعه بشري، ارامنه در آرزوي  قفقاز شاهد ننگين 

سسين اين حزب آه آن را با هدف ايجاد ارمنستان بزرگ تشكيل داده بودند و  مؤ پس از تشكيل حزب داشناك،
   در اواخر قرند؛مرآب از اياالت شرق آناطولي و ايالت ايروان بو شور ارمني، قصدشان در گام نخست ايجاد يك آ

نوزدهم، چون در آشور عثماني نتوانسته بودند در اين راستا آاري انجام دهند، لذا تمام نيروي خود را بكار بستند  
 اآها آه مترصد فرصتي بودندن داش.هاي خود را پياده آنند آه در قفقاز بتوانند با راه انداختن آشوب بخشي از برنامه
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 از امپراطوري نه چندان قدرتمند ژاپن آه با اعتراضات مردمي عليه نظام ١٩٠٥ شكست ناوگان روسيه در جنگ و
برای آنها  اين فرصت را ،آرامي و آشوب در سراسر روسيه و بويژه قفقاز همراه بود ي تزار و دوراني از نااواپسگر

بار نيز همانند دفعات  اين. ور شد  ديگر شعلهرمذهبي ميان مسلمانان و ارامنه قفقاز با -  جنگهاي قومي. پيش آورد
 بلكه با تجهيز و تشويق ارامنه به ،نه تنها از برقراري امنيت سرباز زدند ، گذشته روسها به عنوان حاآمان منطقه

  . ن دامن زدندنياامواج دهشتناك آشتار و غارت مسلمانان و بويژه آذربايجا

 ابتدا با حادثه ترور يك بازرگان  وآه بوسيله ارمنيها انجام شداست ترين فجايع بشري  اين آشتار يكي از ننگين
 توسط داشناآهاي ارمني آغاز شد و سپس پس از انتشار اين خبر ١٩٠٥متنفذ آذربايجاني در باآو در سال 

 .ن آتش جنگ تمام منطقه را درنورديدتصادمات قومي ـ مذهبي خونيني در اين شهر بوقوع پيوست و پس از آ
از نفر اك و هينچاك خاآستر شد و بيش از ده هزار ن روستاي آذربايجاني در حمله تروريستهاي داش١٥٨بطوريكه 

  . آذربايجانيها به قتل رسيدند

شكست دولت قدرتمند روسيه تزاري از يك دولت ضعيف آن روزي مثل ژاپن، در عين حال آه تعجب همگان را 
بدين خاطر تزار با راه انداختن جنگ داخلي مابين اقوام . انگيخت، پوشالي بودن تشكيالت تزار را آشكار ساختبر

 سعي آرد خود را الپوشاني آرده و بتواند به راحتي سلطنت ،آردند مختلفي آه در داخل قلمرو روسيه زندگي مي
گر بطور ي حتي براي جداماندن از يكد،شدند يها در عين حال آه به يك چشم ديده نم به همين منظور خلق. آند

شدند و در نتيجه تبليغات دروغين تصورات غلطي از همديگر پيدا  مستقيم و غير مستقيم عليه يكديگر تحريك مي
اندازي و تصورات غلط پديد آوردن تنها يك هدف داشت و آن ابقاي حاآميت خونين  تزاريسم از اين تفرقه. آردند مي

  . خود بود

ها و شتاب  اكنهاي داش  ولي تندروي، هر چند محرك دربار تزار بود١٩٠٥جنگ ارامنه و مسلمانان در سال در 
  . اي داشت آنها در ايجاد ارمنستان بزرگ، در بوجود آمدن اين نوع درگيريهاي خونين و فاجعه بار نقش عمده

هاي خانمانسوز چنين  ه آغاز اين جنگدر زمين) سالهاي خونين(» لر قانلي سنه«محمد سعيد اردوبادي در آتاب 
 ترفندهاي مختلفي را آغاز  ها به فكر قيام عليه مسلمانان افتاده، اي بود، ارمني با هر فكر و انديشه«: نويسد مي

 با وقوع .به قتل رسيد» قوبا« در دوم فوريه آقارضا نامي از مسلمانان، توسط آميته ارمنيان در ميدن  .آرده بودند
رّقت انگيز، مسلمانان حيثيت ملي خود را تحقير شده ديدند و بدين ترتيب آيا ممكن بود جلوي اين فاجعه 

نهايت ناراحت نموده و آنها را به  آه اين گونه اعمال مسلمانان را بي در حالي ! احساسات مسلمين را گرفت
ناه آشته شدن يك مسلمان گ ولي بي.  داده نشدم لكن از سوي سران آنان حكمي براي انتقا،هيجان آورده بود

هنگام بردن براي بازجوئي و يا ديگر جنايات از اين دست مسلمانان را بيشتر  ، زنداني، به دست يك سالدات ارمني
در حاليكه . آنروز، روز ششم فوريه آه جريان حوادث، ما را به سوي درياي خون سوق داد، آن روزي بود. داغدار آرد

ها  ب نيروهاي پليس در اين آشو و بودند، مسلمانان در حيرت و شگفتي فرورفته بودندارمنيان خواهان ايجاد آشوب 
نهايتًا به گنجه و تفليس نيز . ها به ايروان و نخجوان و شوشا آشيده شد دامنه اين ناآرامي. نيز مداخله ننمودند

مورد غارت و تخريب قرار  نشين بايجانی روستاي آذر١٥٨ روستاي ارمني نشين و ١٢٨در اين آشوب . سرايت آرد
ي مقتول بيش از بايجانيهاتعداد آذر. ده شده استز نفر تخمين ١٠٠٠٠ الي ٣١٠٠شمار آشته شدگان بين . گرفت

  .ارامنه بود

   

   !آند خون مسلمانان سواحل درياچه اروميه را الله گون مي

ميه جهت پياده ربي بويژه شهر او تعداد بيشتري از مسيونرهاي مذهبي در آذربايجان غر،در اواخر قرن نوزدهم
اين افراد آه عمومًا از مسيحيان روسيه، فرانسه، انگليس و آمريكا . شدندداده ن اآردن اهداف خاص خود اسك

آردند فعاليتهاي خود را در قالب آموزش علوم ديني، تدريس زبانهاي خارجي و ارائه برخي خدمات   سعي مي،بودند
در قالب تيمهاي مسلح را آوشيدند تا مسيحيان منطقه بويژه ارامنه  در اصل ميولي . عام المنفعه پوشش دهند

 مهاجر را  مسيحيانآشوريها، ارامنه و مسيونرهاي مذهبي جهت نيل به مقاصد سياسي خود، . سازماندهي آنند
ني و اسالمي  تحريكات ضد ايرا. نظامي آنها براي اغتشاش گري آردندتعليمات اقدام به ،آلت دست خود قرار داده

 مالي و معنوي آنان   تقويت،همين مبشرين منجر به خونريزي و بالياي غير قابل تصور گرديد آه اگر تحريكات مداوم
لح و صفا زندگي صآه ساليان دراز با آنها در را  هرگز مسيحيان اروميه انديشه ايجاد اختالف با مسلمانان ،نبود

 هـ ١٢٩٦ اسفند ماه ٢٧پي تحريكات ضد انساني اين مسيونرها بود آه در  در .، در سر نمی پروراندندنده بودآرد 
رئيس » شت«رميه و وآنسول روسيه در ا» نيكيتن«ارامنه و آشوريها با هدايت ) ١٩١٧ مارس ١٧برابر با (ش .

ديك به  بطوريكه در طول يك روز نز. اقدام به قتل و غارت مسلمان نمودند مذهبي مسيونرهاي آمريكا در اين شهر،
آشتارها مناطق غربي آذربايجان اين پس از . رحمانه قتل عام شدند ميه و حومه آن بيرده هزار مسلمانان در او

خوي و ماآو نيز هزاران مسلمان ترك قرباني نسل  ايران دستخوش حمالت ارمنيان گرديد و در شهرهاي سلماس، 
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؛ رمنستان در آنار اين مسيونرهاي خارجي قرار داشتنددر اين فاجعه هم ارامنه ا. آشي نفرت انگيز ارامنه شدند
 شمسي به سمت شهر خوي حرآت آرده و آنجا را ١٢٩٦اآها به رهبري آندرانيك در سال ن تن از داش٣٠٠٠تعداد 

آشته و جمعي از آنها اي  آنها قصد قتل عام مردم خوي را داشتند آه به آمك سپاه عثماني عده. محاصره نمودند
تاريخ هيجده ساله «احمد آسروي در آتاب . نجات يافتبه فرار شدند و به اين ترتيب شهر خوي ديگر مجبور 
روسيان همچنان بدرفتاري مي نمودند و آشوريان و ارمنيان به پشتگرمي «: نويسد  دراين خصوص مي»آذربايجان

نمودند و   بدي بيشتر ميروزوز به  ر،خاست اندازه مي آردند و چون آسي بجلوگيري بر نمي آنان بيدادگري بي
 در ،گذشته از درون شهرها. گذشت آه چند آسي آشته نگردد و يك داستان ناگواري روي ندهد اي نمي هفته

آمده و بهمدستي جيلوها ينجا يكدسته از ارمنيان از قفقاز گريخته و با.  کردند خواستند دريغ نمي بيرونها آنچه مي
   ».آشتند  او را مي،آرد ميآردند و اگر آسي دست باز  ي ميزنراه

بار مقامات  هاي خفت توجهي اينگونه بود آه جنايتهاي مسيحيان و بويژه ارامنه عليه مسلمانان آذربايجاني وبي
 ،شهرهاي مرند. ي نيم سمبل تبديل آردغبه مر، مشهور بود» اووس شرق«آه به نی را وقت تهران، آذربايجا

داغ به پاس هم آيشي مسلمانان  حمترين هجومها قرار گرفت، ارامنه قرهر  اروميه و غيره مورد بي، سلماس،خوي
اينان شكم زن حامله را دريده و جنين را به تن بريده پدرش نصب . گذرانيدند پناه و دست خالي را از دم تيغ مي بي
 به هر قيمتي طراحان ارمنستان بزرگ. بودند ي بدتر از جنگهاي صليبي دچار شده الي مسلمانان به ب.نمودند مي
  . خواستند طرحشان را پياده آنند   مي،شدمی آه 

 به ده هزار تن از مردم بيگناه و از زنان و بچگان  امروز در اين آشتار نزديك«: دهد آسروي در اين باره ادامه مي
 هم اگرچه با نمي گفتند و پس از نيمروز ، تاراج و آشتار دريغ ند بامداد آغاز آردهمسيحيان از دميد. آشته گرديد

  .» ولي باز تاراج در آار بود،دست از آشتار برداشتند» شت«مستر دستور 

اريم و ذدانيم ناگفته گ اين داستانها چندان دلگداز است آه ما بهتر مي«: نويسد و آسروي در آخر اينگونه مي
 .باشد  تحريف اين حوادث مي،هاي مدافعان ارامنه آمده است  آنچه در نوشته،اما به رغم همه اين جنايات. »بگذريم

در حالي حكايت از . آند  اهداف خاص خود را دنبال مي،شود اين تحريفات آه عمدتًا از طرف انگليسها اعمال مي
،  قفقاز از ايرانجداييدارد آه پس از وجود  هزار ارمني و آشوري در درگيريهاي آذربايجان ايران ٢٥مرگ نزديك به 
تعداد مسيحيان اين منطقه به شدت آاهش يافته بود و آشته هاجرت کرده بودند و مبه روسيه اکثريت ارامنه 

 که دروغ بودن اين ادعا  هزار مسيحي به معناي مرگ تمام ارامنه و آشوريهاي غرب درياچه اروميه است٢٥شدن 
 همكاري ،ونرهاآشوريها بدليل حمايت مسيو ارامنه . آند  و واقعيات تاريخي عكس اين را بازگو ميرا می رساند

اآها و مسيحيان با روسيه از تعمليات نظامي الزم بهره برده بودند آه با شگردهاي نظامي خود توانستند نداش
قبرهاي دسته جمعي مسلمانان آذربايجان موجود در اطراف . نمايندبراحتي آشتار و غافلگير را مسلمانان 

   .ميه داردرالي درياچه اوميه حكايت از فجايع ارامنه در حورشهرهاي سلماس و او

  هاي قفقاز  مسلمانان آذربايجان بزرگترين قرباني آشمش

 شوروي و جنگ داخلي متعاقب آن مثل هر جاي ديگر اين آشور، آشوب و خونريزي فراواني را در ١٩١٧انقالب 
اده و مستقل از  و ارمني در تفليس حكومتي تشكيل دبايجانینمايندگان سياسي گرجي، آذر. قفقاز به همراه آورد
                .پرداختند، اما دستيابي به استقالل در قفقاز جنوبي بهاي گزافي داشت مسكوبه اداره امور 

از يك قلمرو » ترميناسيان«   بلكه طبق نوشته ، ارامنه آه نه تنها در هيچ نقطه قفقاز در اآثريت نبودند   
اي و با آمك  هاي خشن و جنايتكارانه مرو ملي را با روش حزب داشناك مشكل عدم قل.مشخص نيز برخوردار نبودند

صدها هزار تن در آشتارهای اسفباري آه در سطح گسل ملتهاي ترك، . استعمارگران بويژه انگليس حل آرد
 شواهد حكايت از آن دارد آه مسلمانان آذربايجان بزرگترين قرباني اين .باختند جان گرفت،ارمني و گرجي صورت 

در واليت ايروان ...  نشين ايروان را با خاك يكسان آردندبايجانیها آليه روستاهاي آذر داشناك«. ندبودها  آشمش
 هزار ٣٠٠قتل عام شدند و به اين ترتيب قريب به  نفر  نشين تخريب وصدها هزاربايجانی روستای آذر٢١١
  و به مناطق ارمني چون گنجه رساندندبا نهايت درماندگي خود راتعداد زيادی  ايروان به قتل رسيدند و بايجانیآذر

 بايجانی آذر-هاي ارمني  اين حوادث آه دومين موج درگيري. تنها گروه اندآي در سرزمين آبا و اجدادي خود ماندند
ها و ارامنه را به قدري تيره نمود آه ديگر به هيچ وجه مقدور نبود در اتحاد سه گانه  بايجانی  روابط آذر،در قفقاز بود

 از هم پاشيد و پس از آن سه ١٩١٨ مه ٢٦ فدرال قفقاز بتوانند در آتار هم بمانند و لذا اين فدراسيون در حكومت
  » .ارمنستان و گرجستان تشكيل شد جمهوري مستقل آذربايجان، 

 در .دراين فاجعه اسفبار هزاران نفر از مسلمانان قفقاز خانه و آاشانه خودرا رها آرده و آواره آوه و بيابان شدند
اآها را در نمن وحشيگري داش «:نويسد وري در خصوص مشاهدات خود چنين مي همين رابطه سيد جعفر پيشه

 آه در آاروان سراها ي راطرف گناه مخصوصًا ايرانيان بي در آن روز عده بيشماري از مردم بي.  ديدم١٩١٨ مارس ١٨
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شعور بدون علت   جناياتي آه اين مردم بي از ديدن  .م با چشم خود مشاهده آرد،سوخته و ذغال شده بودند
  » .شد  روان انسان عاصي مي،اساسي مرتكب شده بودند

 شش روز بعد از مشاهدات پيشه وري به همراه روسها اقدام به خلع سالح شبه نظاميان ، مارس٢٤ارامنه در 
باآو وضعيتي اسفبار  يت،  پس از اين مغلوب.مسلمان آردند و در اين نبردها هزاران مسلمان به شهادت رسيدند

  . اآها اقدام به قتل و غارت در محالت مسلمان نشين آردندن چرا آه در اين ميان بلشويكها و داش؛بخود گرفت

همزمان با ايروان .  از جمعيت مسلمان خالي شد،به اين ترتيب ايروان و حومه آن آه عمدتًا مسلمان نشين بود
رحمانه بيش از  در اين نسل آشي بي. رچالو و آخاتسيخ نيز آشتار شدند اردهان، بو مسلمانان شهرهاي قارمس،

اي ميان مسلمانان براي باقيماندن در  در چنين شرايطي ديگر هيچ علقه.  هزار مسلمان به شهادت رسيدند٢٠٠
 پيش در  بنابراين دولت موقت قفقاز جنوبي از هم پاشيد آه اين اتفاق ارامنه را بيش از.دولت قفقاز وجود نداشت

  . حمله به اراضي جمهوري اول آذربايجان تشويق آرد

  شود باغ، فهم ديني و باور ملي مسلمانان اضمحالل مي در قره 

 هزار نفري ارتش به رهبري ٦٠ با حمله نيروهاي ١٩٢٠ آوريل ٢٧ ماه حيات در ١٩جمهوري اول آذربايجان پس از 
وروي در چنين روز سياهي برفراز پارلمان ملي جمهوري سقوط آرده و پرچم اتحاد جماهير ش» سرگئي آيروف«

با . اول آذربايجان نصب گرديد و پنج ماه بعد جمهوري ارمنستان در دوم دسامبر با حمله بلشويكها سرنگون شد
 ژوئيه ٧باغ فروآش آرد و نهايت در   بحران قره،تصرف قفقاز توسط نظام شوراها و آغاز استيالي مخوف بلشويكها

در ترآيب جمهوري دوم آذربايجان واقع در جمهوري سوسياليستي » باغ  ناگورنو قره«ايالت خود مختار  ، ١٩٢٣
باغ و واگذاري بخش مسلمان نشين  عطاي حق خود مختاري به ارامنه قره با ااما. ي تأسيس شدوآذربايجان شور

آذربايجاني بصورت فاحشي نقض  حقوق مسلمانان ،زور و شرق درياچه سيوان به جمهوري شوروي ارمنستان زنگه
 پس از شش دهه . و در مقابل هيچ حقوقي متقابلي براي مسلمانان مقيم ارمنستان در نظر گرفته نشددگردي

بار ديگر با پيدايش سستي  باغ،   ترآان و ارامنه در ايالت خود مختار قره  هاي بعضًا خونين ميان اختناق توأم با تنش
عفريت آشمشهاي ميان مسلمانان و ارامنه افراطي سر از قبر نفرت انگيز خويش در ارآان امپراطوري شوروي، 

  . برداشت

خرين آمشاور ارمني االصل گورباچف، » آگابنگيان« به دنبال اظهارات تحريك آننده ١٩٨٧ارامنه از نوامبر سال 
نيني را عليه مسلمانان  يكسال بعد آشتارهاي خو و در برابر دولت باآو سر به شورش برداشتند دبيرآل شوروي،

اعتنا به  باغ بي  نمايندگان ارمني مجلس محلي قره١٩٨٨ فوريه ٢٠ بطوريكه در ،باغ به عمل آوردند ساآن قره
 مقاصد خود نيازمند یاآها براي اجرانداش. باغ به ارمنستان را اعالم آردند الحاق قره مخالفت نمايندگان مسلمان، 

بايست جهت آغاز درگيريهاي نژادي در اسرع وقت بر زمين ريخته  ند آه ميگناهان بود جاري شدن خونهاي بي
 ا واي در تندرويهاي پان ارمنيسته  بطوريكه حتي زلزله مخوف در شمال ارمنستان هم نتوانست وقفه؛شد مي
  . آند اآها ايجاد نداش

 ١٩٨٩ و ژانويه سال ١٩٨٨امبر هاي ماه دس اخباري بود آه در روزنامه» اسپيتاك«ت قابل توجه زلزله شهر  نکااز
امدادگران . در شهر پراگ پايتخت جمهوري چكسلواآي سابق درج گرديد و خشم و نفرت جهانيان را برانگيخت

قراري تعجب آور اين سگها در  اي را به همراه داشتند متوجه بي  آشور مذآور آه با خود سگهاي تربيت شده
 اين امدادگران پس . از مناطق زلزله زده به حال خود رها شده بوديکی شوند آه در مجاورت لوله قطور و طويلي مي

 با انتشار اين .بودندآنند آه در حال تعفن  از بريدن لوله در درون اينها دهها جسد از نونهاالن و آودآاني را پيدا مي
ان خود توسط گناه و معصوم مسلمان هستند آه از آغوش مادر شود آه اين افراد آودآان بي خبر مشخص مي

باغ اقدام به قتل و غارت مسلمانان  ارامنه ارمنستان و قره ، ١٩٨٩با آغاز سال . اند داشناآهاي جنايتكار دزديده شده
 به دنبال اين اقدام بيش از دويست هزار تن از مسلمانان مقيم ارمنستان بصورت مشقت .ساآن اين مناطق آردند

 و گروه گروه توسط ارامنه ند مسلمانان غافلگير شد نيزدر قره باغ. دندبار مجبور به ترك خانه و آاشانه خود ش
باشد آه نقطه   شهر خوجالي مي١٩٩٢ فوريه ٢٦ حادثه غم انگيز ديگر فاجعه .تندرو اين ايالت سالخي شدند

 در اين حادثه هزاران نفر از مسلمانان .شود عطفي در جنايتهاي سازمان يافته عليه بشريت محسوب مي
توان  ابعاد مختلف و نتايج اين فاجعه انساني قابل بيان نيست و تنها مي. مانه با حيوانيت تمام قتل عام شدندمظلو

دفاع   نفر از اهالي بي٦١٣ در اين قتل عام و نسل آشي .نام برد»  سياهیجستجو«از اين بررسيها به عنوان 
 نفر به اسارت در آمدند و ١٢٧٥ ، آودك بودند نفر٨٣ نفر زن و  ١٠٦ آه از اين تعداد ندشهر خوجالي آشته شد

 شواهد اعضاي بدن برخي از اين اسرا در اقدام جنايت بار ديگري در وطبق برخي قرائن .  نفر هم مفقود شدند١٥٠
 نفر از قربانيان تحت شكنجه آشته شده و اجساد ٥٦٠. ضا در اروپا به فروش رسيدندعبازارهاي غير قانوني پيوند ا

  ) ٥(. ها مثله شدبرخي از آن
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اين  بلكه ،اما جنايت ارامنه در خوجالي آخرين جنايت رژيم نژادپرست ايروان عليه مسلمانان آذربايجان نبود
 فوريه ٢١(، خارمون )١٩٩٣ فوريه ١٧( الچين ،)١٩٩٢ فوريه ٩( هنگام سقوط شهرهايي چون شوشاجنايتها 
نيز ) ١٩٩٣ جوالي ٢٣(آقدام  ،)١٩٩٣ اوت ١٨( جبراييل ،)١٩٩٣ل آوري ٦(زنگيالن  ، )١٩٩٣ اوت ٣١(قوبادلي  ، )١٩٩٢

 درصد از خاك ٢٠ ميليون نفر آواره و ٥/١  هزار آذربايجاني شهيد، ٢٥اي آه تا آنون نزديك به   بگونهند؛تكرار شد
ين تر باغ بسان فلسطين اساسي بدين وسيله امروزه در قره. جمهوري آذربايجان توسط ارمينان اشغال شده است

 دچار از هم پاشيدگي ،و مهمترين رشته پيوند انساني ما يعني فهم ديني و باور ملي آه از آغاز زندگي با ما بوده
باغ در جهان ترك و فلسطين در جهان عرب يكي بدست  دو زخم عميق جهان اسالم يعني قره. است شده 

و تلقيات فكري ـ اجتماعي ما طراحي شده ديگري صهيونيزم در حال نابود آردن آيفيت معنوي و مزدوران ارمني 
اما به رغم اين جنايات آنچه آه در آتابها و . هر دو را عزيز شماريم و رهايي هر دو را مد نظر قرار دهيم. است
دولتمردان ارمني ابتدا سعي .  تحريف حوادثي است آه بوقوع پيوسته است،ها مدافعان ارمني آمده است مقاله

آم به جناياتي در شهر   آم زير فشار جهان و وجدانهاي منصف آم ت انجام داده خود بودند آه آمدر انكار اآثر جنايا
هاي  وت هر چه تمام پيش آشيدن عقدهقصا و امثالهم اعتراف آرده و در نهايت برخي از اين آقايان با یخوجال

مصوبين فجايع عليه مسلمانان قاتلين و ،  ١٩١٥تاريخي خود از جمله شكست ارامنه در جنگ با عثماني در سال 
 ننگ جنايات انجام شده و حمايت آنان از جنايت آفرينان تا ه ولي لك،را بسان قهرمانان ملي خود ارزش و بها دادند

   .ابد در آارنامه آنان ثبت خواهد شد

  :مراجع

  » ها اكنشهوت خون داش« مقاله -١٣٣ شماره مسلسل -نويد آذربايجان  -١

  يسم به آذربايجان آورندگان تزار  -٢

   پيشين -نويد آذربايجان  -٣

   رحيم رئيس نيا - وري   جعفر بيشهرمجموعه مقاالت مي -۴

  ش. هـ١٣٨١ اسفند ١٥-از رهفته نامه آ -۵

htm.taymaz_soyqirim/info.durna.www://http 
 

  


