
 

 

  ١صفحه   ١٣٨٠  ارديبهشت٣  ٢٥‐٢٦ شماره    لويس

  مطبوعات ارمني

  نگاهي به تاريخ مطبوعات ارمني
)4(  

  گرمانيك.  ا
  

  لبنان
  .1918، زحله، )نور(” لويس“روزنامه  -1
  .1957-64) شعار ما، به پيش است(” مر نشانابانن اِ هاراج “ -2
  .1971، بيروت، از سال )ندا(” كانچ“ هفته نامه   -3
  .1937، وابسته به حزب هنچاك، بيروت از ”آرارات“ روزنامه  -4
، وابسته به حزب رامكاوار، بيروت از سـال         )بيداري(” تونكزار“ روزنامه   -5

1937.  
  .1946-55 هنري، -ادبي” آني “ -6
  .1954-55 هنري، -، ادبي)فرهنگ(” مشاگويت “ -7
-56 و   1959،  )كتاب ادبيـات و هنـر     (”گيرك گراكانوتيان يو آروستي    “ -8

1955.  
  .1965-72، )برگهايي  از ادب و هنر(” اجر گراكانوتيان يو آروستي “ -9

  .1947-68 و 1932 -36) زن جوان ارمني(” يريتاسارد هايوهي“ ماهنامه  -10
  .از انتشارات بنياد فرهنگي تكيان) 1956از (” شيراك“ ماهنامه  -11
  .1941، از ”ناييري“ هفته نامه  -12
  .1970از ” ارمني شناسي كالج هايكازيان“ سالنامه  -13
  ”ديتاك“ ماهنامه  -14

  .منتشر شده است نشريه ارمني در لبنان 190تا كنون حدود 
  

  سوريه
  .1913-14، حلب )چشمه(” آغبيور“ماهنامه  -1
، انتـشارات   1918-22 آدانـا،    -حلـب ) نداي ارمن (” هاي زاين “روزنامه   -2

  .حزب رامكاوار
، انتـشارات  1922-27، حلـب   )نشريه سوريه (”سيرياكان مامول “روزنامه   -3

  .حزب هنچاك
  .1924-25، حلب )سالنامه ارمني سوريه(” سورياهاي تارگيرك“ -4
  .1927-49ارگان رسمي حزب رامكاوار، حلب ) فرات(” يپرات“ -5
  .1975، سالنامه ادبي، هنري، تاريخي، از سال ”گغارد“ -6
  .1980، از )آوريل نو(” نور آپريل“فصل نامه  -7

  . نشريه ارمني در سوريه منتشر شده است70تا كنون بيش از 
  

  اورشليم
  .1866سال ، ماهنامه كليسايي، ادبي، تحقيقي، از ”سيون“ .1
  .1977 و از سال1940-45 اجتماعي، -، فصل نامه ادبي)Hem(” هم“ .2
  .1980از سال ” نشريه خبري انجمن كل ورزشي ارمنيان“ .3

  

  قبرس
  .، نيكوزيا1922-23) ارمني آزاد قبرس(” آزات كيپراهاي“هفته نامه  .1
-62، انتشارات حزب رامكاوار، )تكيه گاه(” هناران“ملي -هفته نامه سياسي .2

  . نيكوزيا1959
  . الرناكا1926-28ارگان انجمن ارمنيان، ” لوسارپي“ .3
  .1937-78انتشارات مؤسسه آموزشي ملكونيان قبرس، ” آيگ“گاهنامه  .4
  . به بعد، توسط مؤسسه آموزشي ملگونيان1973، )پرتو(” تسولك“گاهنامه  .5

  

  اتيوپي
، آديـس  1932دو هفته نامه ادبي، هنري و علمـي،  ) گل نو(” نور زاغيك “ .1

  .اباآب
  .، آديس آبابا1958-62، ”پيونيك“ .2

  

  اياالت متحده آمريكا
  .      ، جرسي سيتي1888، )آفتاب(” آرگاك“ماهنامه  -1

  .1889-90، نيويورك )پيك(” سورهانداك“ماهنامه  -2
  .، نيويورك1890-92آزادي (” آزاديوتيون“ انگليسي -دو هفته نامه ارمني -3
  .يويورك، ن1891-1898” هايك“هفته نامه ادبي سياسي  -4
-2، نيويورك، ارگان حزب هنچـاك       1899، از   ”زاين هايرنياتس “هفته نامه    -5

1900 ،1908-1903.  
، بوستون، ارگان حزب داشناك، ضد شوروزي،       1900، از   )ميهن(” هايرنيك“ -6

  .ضد كمونيسم
، وابسته به حزب هنچاك، پـاراموس،  )ارمنستان جوان (” يريتاسارد هاياستان “ -7

  .1903 اجتماعيو اقتصادي، از -مه سياسياياالت نيوجرسي، هفته نا
  .1902-9، فرزنو، )شهري(” كاغاكاتسي“هفته نامه  -8
  .1907-21بوستون ). ملت(” آزگ“هفته نامه  -9

  .، بوستون1915-21، حزب رامكاوار، )ملت(” آزگ“روزنامه  -10
  .، بوستون1915-21، حزب هنچاك، )پاسدار(” باهاك“روزنامه  -11
ــذكر از ادغــا. ” باهــاك-آزگ“روزنامــه  -12 ــشريه اخيــر ال و ” آزگ“م دو ن

ناميـده مـي    ) پيكار(” بايكار “1922، بوستون، كه از سال      1921، از   ”باهاك“
  .شود

، 1914-21) (زنـدگي نـو   (” نورگيانـك “به همان ترتيب از ادغام و اتحـاد          -13
) 1921از  (” آرور-نورگيانـك “نشريه  ) ، فرزنو 1919-21(” آرور“، و   )فرزنو

  .ناميده مي شود) روز نو(” ر اُرنو“  1922تشكيل شد كه از 
ارگان بخش ارمني حزب كارگران آمريكـا،       ) كارگر(” گورزاور“هفته نامه    -14

1924.  
  .1922-24، ارگان حزب كارگران ارمني آمريكا )كارگر(” بانور“هفته نامه  -15
ارگـان بخـش    ” بـانور “و  ” گـورزاور “، از ادغام و اتحاد دو نشريه        ”پرولتار“ -16

در سـالهاي   . 1926 تـا    1925آمريكا، از   ) ونيستكم(ارمني حزب كارگران    
) ارگان حزب كمونيست آمريكـا    (،  )دنياي نو (” نور آشخار “  بنام   30-1926

  ).كارگر(” بانور“ بنام 1930 -38و در سالهاي 
  .، نيويورك، انجمن ارمنيان مترقي آمريكا1938، از )اخبار(” لرابر“ -17
  .انجمن طرفدار وطن. بوستون، نيويورك، فيالدلفيا، 1925از . ”نور آرابگير -18
  .          ، انجمن طرفدار وطن، نيويوك1930، از ”گرامانيك“ -19
  .، نيويورك)1931-35(” نور چنكوش“ -20
  .، نيويورك)1930-33(” كيوريني هوش“ -21
  .، نيويورك1934-72” نوركساريا“ -22
  .، نيويورك1936-54، ”نورگير“  -23
، بـه زبـان   1958از )  The Armenian Obsderver(” آرمنيان ابزرور“ -24

  .انگليسي، فرزنو، لوس آنجلس
  ).انگليسي زبان(، 1960 ، نيويورك از Ararat” آرارات“ -25
  .1967، نيويورك، از )The Aarmenian Reporter(” آرمنيان رپورتر“ -26
  .1970، لس انجلس از )Armenian Digest(” آرمنيان دايجست“ -27
  .، لس آنجلس1964، از )روز نو(” نور اُر“ -28
  .، لس آنجلس1970از ” آسپارز“ -29
  .1979، لس آنجلس، از ”لرابر“ -30
  1975، لس آنجلس، از )نسل نو(” نور سروند“ -31
  .، لس آنجلس1977از ” آپريل“ -32
  .1978از ) زندگي نو(” نور گيانك“هفته نامه  -33
  .، لس آنجلس1979، از )كليساي مادر(” ماير يگغتسي“ -34
  .لس، كالج بين المللي ارمني آمريكا لس آنج1977، از ”تارگيرك“ -35
  .1980، از )دنياي كودك(” مانكاكان آشخار“  -36
، انتشارات دانـش آمـوزان آموزشـگاه ملـي          1980، از   )صداي ما (” مرزاين“ -37

  .ارمني
  ”ماسيس“ -38
  ”كاج نازار“ -39
  

  . نشريه ارمني در آمريكا منتشر شده است400تا كنون بيش از 
  

  ادامه دارد



 

 

  ١٣٨٠  ارديبهشت ٣   ٢٥‐٢٦ شماره     لويس

مرور اخبار

  جامعه ارمني ايران
  
  .برگزاري باشكوه جشن زاغكازارت در كليساها •
گراميداشت روز زن و مادر در  انجمن هاي ارمني           •

  .تهران و شهرستان ها
 مين دوره مسابقات ورزشي مدارس      -25برگزاري   •

ارمني تهـران در ورزشـگاه آرارات در تعطـيالت          
  .نوروزي

  .برگزاري عيد پاك در كليساهاي ارمني •
  

  ــــرانايــــ
  

ايثار معلم فداكار گيالني در كتاب فارسي سال سوم 
  دبستان درج مي شود

بر اساس پيشنهاد معاونت برنامه ريـزي و نيـروي          
انساني وزارت آمـوزش و پـرورش، فـداكاري معلـم         
ايثارگر، حسن اميدزاده از سـال تحـصيلي جديـد در            

  .كتاب درسي سوم دبستان درج مي شود
وزارت آمــوزش و بــه گــزارش روابــط عمــومي 

پرورش، به منظور اعـتال و تعميـق فرهنـگ ايثـار و             
فداكاري، در كتاب فارسي جديد التاليف سـال سـوم          
ابتدايي، يك درس به فداكاري معلم ايثارگر گيالنـي         

  .حسن اميدزاده اختصاص داده شده است
 بـه صـورت     80-81اين كتاب از سـال تحـصيلي        

  .شودآزمايشي در مدارس كشور آموزش داده مي 
حسن اميدزاده، معلم فداكار گيالني در بهمـن مـاه     

 تن از دانش آموزان كالس دوم ابتدايي        30 جان   1376
دبستان خونين شهر بيجار از توابع شفت گـيالن را از           
ميان شعله هاي آتش نجات داد و با موافقـت هيـأت            
دولت مبني بر درخواست وزير آمـوزش و پـرورش          

  .فتنشان ايثار به ايشان تعلق گر
  

پاسخ مجدد ايران به ادعاهاي امارات در مورد سه 
  جزيره ايراني در اجالس هاوانا

هيأت پارلماني ايراني حاضر در نشـست اتحاديـه         
جهاني بين المجالس بار ديگر به ادعاهـاي بـي پايـه            
امارات متحد عربـي در ارتبـاط بـا تماميـت ارضـي             

  .جمهوري اسالمي ايران پاسخ داد
دالمحمد نظام االسـالمي عـضو      به گزارش ايرنا عب   

اين هيأت طي سخناني در پايان جلسه مجمع عمـومي          
هر اقدامي براي رفع    : اين نشست در هاوانا تأكيد كرد     

سوء تفاهمات احتمالي بايد بـر اسـاس حـسن نيـت،            
اعتماد و احترام متقابل و در جوي دوسـتانه صـورت           

وي به دو سفر مقامات ايران به امـارات اشـاره           .گيرد
به نظر مجلس شوراي اسالمي اين اقـدام        :  و گفت  كرد

دولت ايران بهترين نشانه حسن نيت براي رفـع سـوء           
تفاهمات است و انتظار دارد طرف اماراتي نيـز بـراي         
نشان دادن تمايل خويش به اقـدامي مـشابه مبـادرت           

نظام االسالمي تصريح كرد كه مجلس بـه طـور          .نمايد
 ايران مبنـي    كامل از سياست دولت جمهوري اسالمي     

بر توسعه روابط با همسايگان خويش بر اساس احترام         
  .متقابل حمايت مي كند

هر ابتكاري براي تقويت همكاريهـاي      : وي گفت 
دوستانه با كشورهاي خليج فـارس از جملـه امـارات           

  . مورد استقبال دولت و مجلس ايران است

نماينده امـارات عـصر روز پنجـشنبه در سـخنان           
 ادعاهاي واهي خود را در ارتباط با        كوتاهي بار ديگر  

  .مالكيت جزاير ايراني تكرار كرده بود
  

اطالعيه دادگاه انقالب اسالمي در باره بازداشت 
  مذهبي-برخي از افراد ملي

در پـي كـشف     : دادگاه انقالب اسالمي اعالم كرد    
مـذهبي هـا و بازداشـت       -شبكه برانداز موسوم به ملي    

ترافات بعضي از افراد    تعدادي از عناصر اين شبكه و اع      
دستگير شده مبني بر اقدامات براندازانه از طريق نفـوذ   
و تحريك اجتماعات، ايجاد نارضايتي، بلوا و آشـوب         
و همسويي با گروه هاي ضد انقالب و محارب خارج          
از كشور و نقش محوري گروهك غير قانوني نهضت         
آزادي، تعدادي از اعضاي اين گروهك و وابـستگان         

 قـانون   499 و   498ب آنها بـه اسـتناد مـواد         ضد انقال 
مجازات اسـالمي در تهـران و بعـضي از شهرسـتانها            

  . بازداشت شدند
  

اظهارات رئيس دادگاه انقالب در باره بازداشت هاي 
  اخير

رئيس دادگاه انقالب، تعداد دستگير شدگان اخيـر        
  . نفر اعالم كرد40را حدود 

ا اعـالم   حجت االسالم مبشري در گفتگو با ايسنا ب       
 مذهبي  - نفر از فعاالن موسوم به ملي      40اين كه حدود    

در تهران و شهرستانها دستگير شده اند، اعالم اسـامي          
آنان را به اطالعيه هيات بعدي ايـن دادگـاه موكـول            

: وي در باره علل دستگيري ايـن افـراد گفـت          . كرد
هنوز جزييات روشن نيست، اما علت اصلي دستگيري        

” اط با اظهارات ارادي است كه قـبال       اين افراد در ارتب   
دستگير شده بودند، بر اين اساس افـراد ديگـري نيـز            
دستگير شده اند و در صورت اثبات اتهامات بـا آنهـا            

  .برخورد مي شود
مبشري همچنين احتمال آزادي تعداي از اين افراد        

  .را پس از انجام تحقيقات مقدماتي رد نكرد
شـت شـدگان    همسر هاشم صباغيان يكي از بازدا     

اخير نيز در گفتگو با ايسنا از دستگيري صـدر حـاج            
سيد وادي، خسرو منطوريان، محمود توسلي، ابوالفضل       

، غالمعبـاس   )برادر زاده مهنـدس بازرگـان     (بازرگان  
توسلي، بني اسدي در تهران و دكتر غروي و مسكين          

  .در استان اصفهان خبر داد
مــأموران دادگــاه انقــالب بــا حكــم : وي افــزود

بازداشت آقاي صباغيان و بازرسـي منـزل كـه البتـه            
 فروردين بود، وارد منزل شـدند و        30مربوط به تاريخ    

علي رغم در خواست ما براي تفتيش منـزل در زمـان            
مقرر، حدود سه ساعت به بازرسي منـزل پرداختنـد و           

  .آقاي صباغيان را نيز بازداشت كردند
  

  اخيراظهار تأسف خاتمي از برخورد هاي تنش زاي 
حجت االسالم و المـسلمين سـيد محمـد خـاتمي           
رئيس جمهور در جمع اعضاي سـتاد برگـزار كننـده           

اعـضاي  “كنگره راهبردهاي توسعه علمـي كـشور و         
امـروز  : تأكيـد كـرد   ” 1400ستاد پيشبرد علوم ايران     

براي دفاع از هويت فرهنگي، ديني و تاريخي كـشور          
ي هستيم  نيازمند مجهز شدن به علم، آگاهي و فن آور        

و همه نهادها در نظام موظف به زمينـه سـازي بـراي             
  .فعاليت عالمان و عقالي علمي، فرهنگي هستند

آقاي خاتمي با تشريح حركت پيچيـده و شـتابان          
دنيا به سوي آينده و غير قابل پيش بيني بودن آنچـه            

عرصـه بهـره    : در زندگي بشر رخ خواهد داد، گفـت       
يـشرفت هـا و     گيري از علم و آگاهي بـراي خلـق پ         

شگفتي ها، عرصه رقابت است و تنها در اثر تـالش و       
آمادگي در اين رقابت مي توان آينده ملت و كـشور           

  .را تأمين كرد
رئيس جمهور با اشاره به بعضي از برخوردها كـه          
اين اواخر نسبت به مطبوعات، برخي افراد و گروه ها          

وقتي از نگاه مصالح كلـي      : صورت گرفته است گفت   
و امنيت ديرپاي جامعه به اين قضايا نگـاه مـي         جامعه  

من با برداشتي كه    . كنم، نمي توانم اظهار تأسف نكنم     
از افكار عمومي دارم، اين برخوردها را به نفع نظـام و            

هـيچ  : مردم نمي دانم، رئيس جمهوري تـصريح كـرد        
خطري براي نظام مردمي ما مهمتر از اين نيست كه ما           

شيم رفتارمان را براي مـردم  مديران و حاكمان قادر نبا 
  .توجيه كنيم

رئيس جمهـور بـا اشـاره بـه دسـتگيري برخـي             
: دانــشجويان و دانــشگاهيان در مــسايل اخيــر افــزود

صحبت آن نيست كه با متخلف برخورد نـشود و يـا            
اگر كسي دانـشگاهي بـود و خالفـي مرتكـب شـد              

البته بايد برخورد قـانوني     . برخورد با او صورت نگيرد    
اگر بـه كـسي چـه دانـشگاهي و چـه غيـر              باشد و   

  . دانشگاهي جفا شد بايد متأسف بود
اميدوارم به لطف خداوند و بـا       : آقاي خاتمي افزود  

توجه ويـژه رئـيس محتـرم قـوه قـضائيه ذره اي در              
برخوردها ولو با متخلف از قانون تجاوز نـشود و نيـز            
اميدوارم فضاي معقول منطقي و مناسبي پديد آيد كـه          

سوءتفاهم هايي كه   . ءتفاهم از ميان برخيزد   در آن سو  
گاه به خود اشخاص مي انجامد كه به هيچ وجه به نفع            

  .جامعه نيست
رئيس جمهور اظهار اميـدواري كـرد، بـا حـذف           
عوامل تنش زا و دغدغه آفرين بتوانيم فضايي فـراهم          
كنيم كه هم استقالل كشور محفوظ بماند و هم رونـد           

علم، آگاهي و برخـورد     پيشرفت جامعه مثبت باشد و      
آزادانه انديشه وجود داشته باشـد تـا بتـوانيم از ايـن             
امكانات و موقعيتي كه داريم بيشتر و بهتر به نفع نظام           

  .جمهوري اسالمي استفاده كنيم
  

بيانيه جبهه مشاركت در باره بازداشت تعدادي از 
  »مذهبي-ملي«نيروهاي 

ـ            ر در پي انتشار اطالعيه دادگـاه انقـالب مبنـي ب
 مـذهبي جبهـه     -كشف شـبكه اي موسـوم بـه ملـي         

غيـر قابـل    «مشاركت با صدور بيانيه اي اين اقدام را         
در بيانيه اين تـشكل سياسـي آمـده          . دانست» توجيه
  :است

در حالي كـه هنـوز ابهامهـاي زيـادي در مـورد             
دستگيري تعدادي از شـهروندان بـه اتهـام برانـدازي           

وانسته اسـت   وجود دارد و توضيحات دادگاه انقالب نت      
اين ابهامها را برطرف نمايد، در اقدامي ديگـر تعـداد           

در . ديگري از افراد به همين اتهام دستگير شـده انـد          
وراي همه مسائل موجود كه ارزيابي دقيق آنها جز در        
سايه روشن شدن همه جزئيات پرونده ميـسر نيـست،          
نحوه برخورد عوامل قضايي با اين افراد محل پرسـش          

 خصوص عدم دسترسي ايـن افـراد بـه          جدي است، به  
حقوق قانوني خود، نحوه بازجويي ها، محل بازداشت،        
نحوه برخورد با خانواده هاي بازداشت شدگان قبلي و         
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نكاتي از اين دست اين ترديد جدي را ايجاد مي كنـد        
كه روشهايي كه با منطق و روح قانون سازگار نيست          

با هـدف   و در تاريخ جمهوري اسالمي بي سابقه است         
اثر گذاري بر حضور و اراده سياسي مردم صورت مي          

  .گيرد
بـر  : جبهه مشاركت در بيانيه خود افـزوده اسـت        

رئيس محترم قـوه قـضائيه      ” مسئوالن قضايي خصوصا  
فرض است تا اين بخش از عوامل قضايي را مجبور به           
رعايت قانون نمايند و حداقل اركـان مختلـف نظـام           

را نسبت به اين رفتار توجيه      يعني قواي مجريه و مقننه      
  .كنند

جبهـه مـشاركت    : اين بيانيه تصريح كرده اسـت     
ايران اسالمي ضمن ابراز تأسـف چنـد بـاره از ايـن             
اقدامات از مردم شريف ايران درخواسـت مـي كنـد           
هدف اصلي را كه مشاركت گسترده آنها در انتخابات        
رياست جمهوري آينده است به ياد داشته باشند و بـا           

پرشور و معنادار خود در اين صحنه بار ديگـر          حضور  
بر روشهاي مورد قبول پاي بفشارند و با رويـه هـايي            
كه با روح آزاديخواهي، قانونگرايي وعـدالت جـويي         

  .بگويند” نه“سازگاري ندارد 
  

ديدار رئيس دادگاه قانون اساسي ارمنستان با رئيس 
  مجلس

گاگيك هاروطونيان رئيس دادگاه قـانون اساسـي        
منستان با حجت االسالم و المسلمين كروبي رئـيس         ار

در ايـن  .مجلس شوراي اسالمي ديدار و گفتگـو كـرد   
ديدار با بيان ساز و كار قانون گـذاري در جمهـوري            
اسالمي ايـران و سـاختار، عملكـرد و جايگـاه واالي            
مجلس شوراي اسالمي و شـوراي نگهبـان، بـر نظـام            

  .مردمساالر ديني در كشورمان تأكيد كرد
رئيس مجلس شوراي اسالمي همچنين با اشاره بـه         

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايـران       84 و   13اصول  
ايران تنها كشوري است كـه اقليتهـاي        : اظهار داشت 

ديني به خاطر دين خود در مجلـس نماينـده دارنـد و             
حقوق و تكاليف نمايندگان اقليتهاي دينـي بـا سـاير           

 كنار آنها در امر     نمايندگان مسلمان يكسان بوده و در     
در ادامه اين ديدار    . قانونگذاري و نظارت دخالت دارند    

گاگيك هاروطونيان رئـيس دادگـاه قـانون اساسـي          
ارمنستان ضمن تـشريح عملكـرد و سـاختار دادگـاه           
قانون اساسي ارمنستان، از ايران بـه عنـوان كـشوري           
بزرگ، با فرهنگ و با تمدن غني ياد كرد و خواستار           

 بين دستگاه هـاي تقنينـي و نظـارتي دو           تبادل تجربه 
وي هدف از سفر خود و هيئـت همـراه را           .كشور شد 

شناخت و آشنايي بيشتر با دستگاه هاي تقنيني ايـران          
دانست و حضور نمايندگان اقليتهاي ديني در مجلـس         
شوراي اسالمي و آزاديهاي دينـي و مـدني اقليتهـاي           

ي ديني را نشان دهنده احترامي دانـست كـه جمهـور          
  .اسالمي ايران براي ساير اديان توحيدي قايل است

  

  ارمــنســتــان
  

  مالقات رؤساي جمهور ارمنستان و فرانسه در پاريس
 دقيقه اي روبرت كوچاريان     45در پاريس مالقات    

رئيس جمهور ارمنستان با ژاگ شيراك رئيس جمهور     
واهـه گابرليـان سـخنگوي      . فرانسه صـورت گرفـت    
 ارمنستان  اطـالع داده اسـت        مطبوعاتي رئيس جمهور  

“ كي وسـت  “كه طرفين در خصوص نتايج مالقاتهاي       

و دور نماي حل و فصل قره بـاغ تبـادل نظـر بعمـل               
سخنگوي كاخ اليـزه بـه خبرنگـار راديـو          .آورده اند 

پيشرفت  “ كي وست “آزادي اعالم نموده است كه در       
روبرت كوچاريان نيـز  مايـل بـه         . حاصل شده است  
شـيراك جهـت اطـالع دادن نتـايج         مالقات با ژاك    

مذاكرات و استحكام بخـشيدن بـه قـرار و مـدارهاي            
.  بدست آورده شـده در ايـاالت متحـده شـده اسـت              

برگزارش رسانه هاي گروهي آذربايجاني حيدر علـي        
ــازم    ــنگتن ع ــات پزشــكي  از واش اف جهــت معاين
كليولند شده است و فعأل روز مراجعت وي بـه بـاكو            

در خصوص جزئيات مـذاكرات     گرچه  . روشن نيست 
صورت گرفته در فلوريدا گزارشـي منتـشر نميـشود          
ليكن روزنامه ها و شخـصيتهاي سياسـي آذربايجـاني          

امـين مرحلـه مـذاكرات  دو    -16شروع به  ارزيـابي       
اذربايجاني قيد ميكند   “ اخوي“.رئيس جمهور نموده اند   

واريانت مرحله به مرحلـه حـل و        “ كي وست “كه در   
 و هويت حقوقي  آن مورد بررسي قـرار        فصل قره باغ  
بنا به منابع آذربايجاني به واريانت مرحله       . گرفته است 

اي موارد راهكارهـاي ديگـري نيـز اضـافه خواهنـد            
قيد كرده است كه طرف ارمنـي واريانـت         “ اخو“.شد

پيشنهادي  طرف آذربايجان دال بر مبادلـه اراضـي را           
سي هويت  رد كرده است و اضافه نموده كه مسئله برر        

حقوقي قره باغ كوهستاني ممكن است زمان زيادي را         
اپوزيسيون آذربايجان مقامات كشور را از بابـت        .ببرد

ــي     ــرار م ــام ق ــورد اته ــيون م ــت كاپيتوالس سياس
اعالميه هائي دال بر عدم سازش در قبال قره باغ          .دهند

بنا به گزارش نويان تاپان وفا قلـي زاده         .منتشر ميشوند 
 علي اف مطمئن اسـت كـه حيـدر          مشاور اسبق حيدر  

علي اف و روبرت كوچاريـان قلـي زاده در پـاريس            
توافق نموده اند كه سند نهائي رابراي ارائه بنام رؤساي  

  . مشترك گروه مينسك ، مخفي نگهدارند
  22/01/80 شبكه سراسري تلويزيون ارمنستان 

  
  ايران نيز در روند صلح شركت خواهد كرد

  
 بعـد از    OSCEك  رؤساي مشترك گروه مينس   

اند كـه طـرفين بـه     وست گفته  اتمام مذاكرات در كي   
اند و مذاكرات در ماه ژوئن در ژنـو     صلح نزديك شده  
ايران ” مارمارا“به گزارش روزنامة    . ادامه خواهد يافت  

بـاغ شـركت خواهـد        نيز در مذاكرات حل مسئلة قره     
  . هيئت ارمني از اين اقدام استقبال كرده است. كرد

   22/01/80  نويان تاپان خبرگزاري
  

  روسيه نبايد از حل مسئلة قره باغ دور شود
  

درگيري پيرامون جمهوري قره باغ  سرانجام حـل         
خواهد شد اما اين امر تنها در چارچوب عملكرد صلح          

بـه گفتـة دميتـري      .  جويانة روسيه ميسر خواهد شـد     
المللي دومـا، روسـيه       روگوزين رئيس كميتة امور بين    

كند و تعهـدات      طقه نيز بامسئوليت كار مي    در اين من  “
دهد لـذا نبايـد از حـل مـسئلة            خود را كامالً انجام مي    
  . ”هويت قره باغ دور شود

 آذري را   -روگوزين ديروز نتايج مذاكرات ارمني    
كه در سطح عالي در آمريكـا برگـزار شـده اسـت،             

 تاس گفت كه ورود  -تفسير نموده و به خبرنگار ايتار     
فقط وضـعيت   “باغ    يد به مذاكرات قره   ميانجيگران جد 
  . ”سازد را دشوارتر مي

به گفتة دميتري روگوزين مرحلة نوبتي مـذاكرات     
رؤساي جمهور ارمنستان و آذربايجان پيرامـون حـل         

وست صورت گرفتند،     درگيري كه اخيراً در شهر كي     
نماينده با اشاره به داليل ناكامي بـويژه        . نتيجه نداشت 

ايط اوليـه كـه طـرفين قـبالً         خاطرنشان كرد كه شـر    
پيرانمون آنها به توافق رسيده بودند، كـامالً متفـاوت          

آشكار است كه طـرفين در ايـن        “: وي گفت . هستند
   .           ”مرحلة مذاكرات از سازش متقابل بسيار دور هستند

   22/01/80يرگير  آرمن پرس،
  

  پيشنهاد جديد نبايد تكرار “: وارطان اُسكانيان
  ”اي گذشته باشدپيشنهاده

  
ــي ــدا،  ك ــت، فلوري ــال 7وس ــل س  : 2001 آوري

وست بـا مـصاحبة مطبوعـاتي روسـاي           مذاكرات كي 
 آوريـل   6مشترك گـروه مينـسك كـه در تـاريخ           

همان شب بـه    . صورت گرفت، عمالً به پايان رسيدند     
اف ضـيافت     افتخار رؤساي جمهور كوچاريان و علـي      

ي عزيمت  شامي برگزار شد و صبح روز بعد هئيتها برا        
قرار بود كه هئيت آذربايجان   . شدند  به واشنگتن آماده    

 آوريــل و رئــيس جمهــور كوچاريــان، 7در تــاريخ 
وارطان اُسكانيان وزير امور خارجه و همكـاران آنهـا          

ذيًال مـصاحبة   .  آوريل عازم واشنگتن شوند    8در روز   
ويژه بـا وارطـان اُسـكانيان را در بـارة مالقاتهـا در              

  . كنيم يوست ارائه م كي
ــصاحبة  -پرســش ــي م ــشترك در ط ــاي م  رؤس

اند كه بر روي پيشنهاد جديد كـه در           مطبوعاتي گفته 
قبل از  .  كنند  ماه ژوئن در ژنو بايد ارائه شود، كار مي        

گشت دريائي دو رئيس جمهور گفتـه مـي شـد كـه             
آيـا از بيانـات     . موضع طرف آذربايجان مشخص نبود    

 كـه ايـن     گيري كـرد    شود نتيجه   رؤساي مشترك مي  
  موضع اكنون مشخص شده است؟

 در اين مسئله بايد به گفتة رؤساي مشترك         -پاسخ
اند، ما    رؤساي جمهور با هم مالقات نكرده     . تكيه كنيم 

نيز با اعضاي هئيت آذربايجان تمـاس نداشـتيم، لـذا           
همـانطور  . باشد  ارزيابي موضع آنها براي ما مشكل مي      

ي مصاحبة  مان فهميديم رؤساي مشترك در ط       كه همه 
مطبوعاتي خود بسيار مثبت اظهار نظر كردند و گفتند         

ما تنها در بارة موضع خـود  . كه راه خروج وجود دارد   
توانيم صحبت كنيم و با رؤساي        نسبت به مذاكرات مي   
واقعاً از نتايج راضـي هـستيم،       : مشترك موافق هستيم  

اما بـيش از نظـر رؤسـاي     . پيشرفت مثبت وجود دارد   
ر بـارة موضـع آذربايجـان چيـزي         مشترك اكنون د  

  . توانم بگويم نمي
.  سه پيشنهاد قبلي گروه مينـسك رد شـد         -پرسش

شود، بايـد بـر       پيشنهاد جديد كه بر روي آن كار مي       
اساس آنها باشد يا بايد منتظر نظرات كـامالً جديـدي           

  باشيم؟ 
شود گفت كه پيـشنهاد جديـدي          البته نمي  -پاسخ
شه به همان حالت بـاقي      باالخره عناصر همي  . بايد باشد 

مانند و پيشنهادها و نظرات پيرامـون ايـن عناصـر             مي
تـوانم    در هر صورت، مطمئناً مي    . توانند تغيير يابند    مي

بگويم كه اين پيشنهاد جديد تكرار پيشنهادات قبلـي         
اما اكنون مشكل بتوان گفت كه از لحـاظ         . نبايد باشد 

انم تـو   تنهـا مـي   . ماهيت تا چه حد فرق خواهد داشت      
بگويم كه رؤساي جمهور در طي مالقاتهاي اين هفته         
و مالقاتهاي قبلي هيچ كدام از پيـشنهادهاي سـابق را           
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اما بعيد نيست كه بعضي از عناصـر        . اند  بررسي نكرده 
پيشنهادهاي سابق در اين پيشنهاد جديـد نيـز وجـود           

  . داشته باشند
 رؤساي مشترك گفتنـد كـه توافـق بـر           -پرسش

آيـا  .  متقابـل بدسـت آمـده اسـت        اساس اصل امتياز  
: سازشهاي متقابل به يك بند مشخص مربـوط هـستند         

هويت، اراضي، اقدامات امنيتي و غيـره، يـا بايـد در            
  چارچوب پيشنهاد كلي ارائه شوند؟ 

 سازشها را بايد در مجموعـة كلـي بررسـي       -پاسخ
نبايد انتظار داشت كه طرفين بر روي هر عنصر         . كرد

 را بايـد بعنـوان مجموعـة كلـي          مـسئله . امتياز بدهند 
مشاهده كرد كه در آن برخي عناصر بـه نفـع يـك             
. طرف و عناصر ديگر به نفع طرف مقابل خواهند بود         

لذا سازشها را نيز بايد در مجموع مورد مـشاهده قـرار            
داد و بنظر من اين مورد بطور كلي خوب است چـون            
مسائل مشخصي وجود دارند كـه بـراي مـا اهميـت            

توانيم بر آنها قاطعانه پايبند باشيم،        رند و مي  بيشتري دا 
ولي موارد ديگر براي ما اهميت كمتـري دارنـد، امـا       

توانند مهم محسوب شوند لذا مـا         براي طرف آذري مي   
بـدين  . توانيم در خصوص آنها سازش نشان دهـيم         مي

ترتيب مسئلة سازشهاي متقابـل در مجموعـه آسـانتر          
  . شود مي

رمني در خصوص آنها  مواردي كه طرف ا-پرسش
  نمي تواند سازش نشان دهد، كدام هستند؟

تـوانم جزئيـات را        اكنون بيش از اين نمـي      -پاسخ
خواهيم به اينگونه     فقط بايد بگويم كه ما مي     . بيان كنم 

مجموعه پيشنهادها دست يابيم كـه منـافع مـا در آن            
  . كامالً تجلي يافته باشند

ـ       -پرسش اي  دومين خبر مصاحبة مطبوعـاتي رؤس
مشترك ابتكار مطلع ساختن ايران در مورد روند صلح         

با توجه بـه اينكـه نماينـدة فرانـسه در رياسـت             . بود
مشترك گروه مينسك از ماه مي فيليـپ ده سـيورمه           

 سفير فرانسه در جمهوري     1998كه از سال    (بايد باشد   
اسالمي ايران مي باشد و همچنين با كشورهاي اتحـاد          

تـوانيم    آيا مـي  ) شنا است شوروي سابق بسيار خوب آ    
بگوئيم كه قـدمي در راسـتاي مـشاركت تهـران در            

  مذاكرات برداشته مي شود؟
 نمي خواهم بيشتر از آنچه گفته شده است،         -پاسخ

بيان كنم، در هر حال خاطرنشان كنم كه نظر روساي          
نيروهاي منطقه در رونـد صـلح       : مشترك چنين است  

شـركت همـه    مشمول  شوند و آنها مطلع گردند تا با          
همچنين نمـي   . بتوانيم برنامة صلح را به تحقق برسانيم      

خواهم اين امر كه رئيس مـشترك جديـد فرانـسوي           
سفير اين كشور در ايران است را به اين عامل ارتباط           

امـا از ايـن نظـر       . شايد اتفاقاً اينطور شده است    : بدهم
رؤساي مشترك كه ايران را بايد از اين رونـد مطلـع            

دانـم    كنم چون تا آنجـائي كـه مـي          ال مي نمود، استقب 
طرف تركي از طريق آذربايجان به بعـضي جزئيـات          
روند آشنا شده است، لذا درست خواهد بود تا كـشور           

  .ديگر منطقه يعني ايران نيز آگاه باشد
 ارمنستان چشم انداز اعطاي نقش مهمتر به    -پرسش

ايران، يعني نه آگاه سـاختن صـرف را تـشويق مـي             
  كند؟

 اين مسئله را بايد رؤساي مشترك تشخيص        -پاسخ
آنها :  است OSCEروند گروه مينسك از آن      . دهند

خواهنـد چـارچوب    بايد تصميم بگيرند كـه آيـا مـي      
امـا مـا كـامالً      . ميانجيگران را گسترش بدهند يا خير     

موافق هستيم كه بايد ايران را نيز در جريان گذاشـت           
وطه را انجام و معتقديم كه در اين راستا مشورتهاي مرب

  . خواهيم داد
 آيا در راستاي شركت مقامات جمهوري       -پرسش

  باغ در مذاكرات پيشرفتي ثبت شده است؟ قره
.  اين مسئله هميشه در دسـتور كـار اسـت          -پاسخ

اند كه قره بـاغ نيـز در          رؤساي مشترك هميشه گفته   
هنـوز  . موقع مناسب در اين روند شركت خواهد كرد       

 رسيده است يـا خيـر، امـا         معلوم نيست كه اين موقع    
  .مطمئن هستيم كه باالخره شركت خواهد كرد
   21/01/80يرگير 

  
مالقات رؤساي جمهوريهاي ارمنستان و آذربايجان 

  با جرج بوش
  

جرج بوش سران كشورهاي ارمنستان و آذربايجان       
در مرحلــه اول رئــيس . را در كــاخ ســفيد پــذيرفت

چاريان جمهور آمريكا مالقات كوتاهي با روبرت كو      
مالقات در فـضاي    . سپس حيدر علي اف داشته است       

جرج بوش در طـي مالقـات       . گرمي صورت گرفت    
به  روند مـذاكرات صـلح كمـك          : چنين اعالم كرد    

  .خواهد كرد
ــا و    ــور آمريك ــاي جمه ــات روس ــي مالق در ط
ارمنستان، جرج بوش رئيس جمهور آمريكا به دوستي        

زوده است كـه    باستاني دو كشور اشاره نموده چنين اف      
اياالت متحده آمريكـا هميـشه در زمينـه اصـالحات           
مردمي و اقتصادي كمك و مساعدت نـشان خواهـد           

  .داد
جرج بوش هنگام صحبت با حيدرعلي اف مسائلي        
چون پيشرفت هاي آتي و در صـورت تثبيـت صـلح            
سرمايه گزاريهـاي خـارجي در آذربايجـان را مـورد           

  .بررسي قرار داده است
ت هاي اياالت متحده آمريكـا كـه        يكي از ديپلما  

: مايل نيست نام خود را فاش نمايد چنين گفته است             
پيشنهادهاي جديد ميـانجيگران كـه روسـاي گـروه          

 در پايان مذاكرات فلوريـدا اعـالم        OSCEمينسك  
نموده بودند هنوزدر اعالميه مـشترك شـكل كامـل           
نگرفتــه اســت، امــا ســران كــشورهاي ارمنــستان و 

فتي كه در مذاكرات كـي وسـت بـه    آذربايجان پيشر 
بر اساس سـخنان    . ثبت رسيده است  را رد نمي كنند         

وي روساي جمهور ارمنـستان و آذربايجـان مطمـئن          
هستند كه در صورتي مي توانند به صلح برسند كـه از     
هر دوطرف نيز سازش هاي متقابل و جـدي صـورت           

كري كـاوانو مالقـات كـي وسـت را چنـين            . گيرد
پيـشرفتي كـه در مـذاكرات       : اسـت     ارزيابي نموده   

فلوريدا  به ثبت رسيد بيشتر از آن بود كه انتظار مـي             
  .رفت

 روزه كي وسـت     4مالقات  : ژان ژاك گايارد  
طرفين را براي بدست آوردن صلح بـه يكـديگر          

  .نزديكتر نموده است
معاون وزير امور خارجه روسـيه  از فعاليـت          

   .هاي انجام شده اظهار خرسندي نموده است 
ــد    ــري باي ــل درگي ــانجيگران ح ــون مي اكن
پيشنهادهاي جامع و جديدي را براي دوره بعـدي     
مذاكرات كه در ماه ژوئن در ژنو برگزار خواهد         

  .شد ، آماده نمايند

بعيد به نظر مي رسـد كـه طـرف قـره بـاغي در               
مالقات آتي حل درگيري قـره بـاغ درژنـو شـركت            

  .داشته باشد
رجه آمريكا به   سرويس مطبوعاتي وزارت امور خا    

روسـاي  : خبرنگار  مديا ماكس چنين گفته است كه         
گروه مينسك تا كنون چندين بار اعالم نموده اند كه          
در موقــع مناســب نماينــدگان قــره بــاغ كوهــستاني 

  .درمذاكرات شركت خواهند داشت
  21/01/80شبكه تلويزيوني پرومتوس 

 
قره باغ كوهستاني يا بايد “: آركادي غوكاسيان 

  ”رمنستان بپيوندد يا مستقل باشدبه ا
  

آركــادي غوكاســيان رئــيس جمهــور قــره بــاغ 
لوس “ كوهستاني  در گفتگوئي كه با خبرنگار نشريه         

اميدوارم : داشت چنين گفته است كه      ” آنجلس تايمز   
مذاكرات روبرت كوچاريان و عليـف در شـهر كـي           
وست ايالت فلوريدا  به نتيجـه خواهـد رسـيد و ايـن              

وجود خواهـد آورد كـه قـره بـاغ يـا بـه              امكان را ب  
ارمنستان بپيوندد يا هويت جمهوري مستقل را بدست        

آركادي غوكاسيان با تاكيـد نمـودن بـه ايـن           . آورد
به جز دو مورد فوق هر تصميمي اتخـاذ         “ موضوع كه   

گردد به نشانه آن خواهد بود كه ما نه اينكـه بـسوي             
 ،او در ادامـه    ” صلح بلكه بـسوي جنـگ مـي رويـم           

احساسات من چنين است    : سخنانش چنين گفته است       
بيشتر از هر وقت مايـل اسـت در     “  كه طرف آذري    

. ”كليه مسائل موضعيگري واقع بينانه اي بخود بگيـرد        
رئيس جمهور قره باغ با اظهار اطمينان نمودن  نسبت           
به روبرت كوچاريان رئيس جمهور ارمنستان، چنـين        

مذاكرات كـي وسـت     استپاناگرت در   “ : گفته است     
بصورت طرف مستقيم در مذاكرات ظاهر نگشته است        
پس استپاناگرت مي تواند تمـام آن پيـشنهادهايي را          
كه شركت كنندگان مذاكرات تعيين نموده انـد ،  رد           

  .”نمايد 
خانم نائيرا ملكوميان وزير امور خارجه قره باغ بـا          

 مــصاحبه مطبوعــاتي  ANSخبرنگــار خبرگــزاري 
:  وزير امور خارجه چنين گفته است كه         .داشته است   

وي شخصا هيچگونه انتظاري از مذاكرات كي وسـت         
ندارد زيـرا اسـتپاناگرت بـه عنـوان طـرف مـستقيم             

مذاكرات كي وست   . درمذاكرات حضور نداشته است     
 آذربايجان مرحلة مهمي –در روند مذاكرات ارمنستان 

هد محسوب مي گردد اما نتيجه نهائي زماني تعيين خوا        
شد كه  قره باغ كوهستاني نيز در مذاكرات شـركت           

خانم نائيرا ملكوميان با اشاره نمودن به اين    . داشته باشد 
موضوع كه عدم شـركت اسـتپاناگرت در مـذاكرات          
كي وست درنتيجه تمايالت عليف بوده زيرا وي مايل         
نيست براي خويش مـشكالت بـيش از ايـن بوجـود            

: مـه داده اسـت        ، سخنان خـويش را چنـين ادا       .آورد
رئيس جمهور ارمنستان هرتوافقنامة ناشايستي را امضاء 

خانم نـائيرا ملكوميـان يـاد آوري مـي          . نخواهد نمود 
ميانجيگران  عمدا خاطرنشان مي سـازند كـه         “ : نمايد

. طرفين درگير باكو ، ايروان و استپاناگرت  مي باشند         
آنها توجه را به اين حقيقت جلب مي نمايند كه بدون           
موافقت مقامات قره بـاغ هيچگونـه تـصميمي اتخـاذ           

  .”نخواهد گرديد
وزيرا مور خارجه قره باغ در گفتگوي تلفنـي بـا           

چاپ ايروان با اشاره به گفتگـوي       ”  آزگ  “ روزنامه  
لوس آنجلس  “ آركادي غوكاسيان با خبرنگار نشريه      



 

 

  ١٣٨٠  ارديبهشت ٣   ٢٥‐٢٦ شماره     لويس

مرور اخبار

قره باغ يا بايـد بـه ارمنـستان         “مبني بر اينكه    ” تايمز  
”  ويت جمهوري مـستقل را داشـته باشـد          بپيوندد يا ه  

خاطر نشان نموده است كه تالشهاي ما براي مـستقل          
. بودن يا پيوستن قره باغ به ارمنستان ، تـازگي نـدارد           

وزير امور خارجه قره باغ سـخنان خـويش را چنـين            
ادامه داده است كه در اين صورت چـرا اسـتپاناگرت           

 در    را  OSCEكشور واحد گروه مينسك     “ قطعنامه  
 بصورت پايه و اساس مـذاكرات پذيرفتـه         1998سال  

يا شايد همانگونه كـه چنـدين بـار رئـيس           .  است؟  
كشور “ جمهور آذربايجان تكرار نموده است قطعنامه       

به معناي برسميت شناختن استقالل جمهـوري       ” واحد  
  قره باغ كوهستاني مي باشد؟

 خانم ملكوميان يادآوري نمـود كـه اسـتپاناگرت     
را پذيرفته و به روسـاي گـروه        ”  كشور واحد    “ايده  

مقامات جمهوري قره   “ :  مينسك  پاسخ داده است كه     
ايـن را مـي     ” كشور واحد   “ باغ كوهستاني  ازقطعنامه   

فهمند كه طرفين عناصر حقوقي مساوي الحقوق مـي         
پاســخ ” كــشور واحــد “ مــا بــه قطعنامـه  . ” باشـند  

ده كشور واحـد    ما اي . را  داده ايم   ” آري  “ ديپلماتيك  
خانم نائيرا ملكونيان اين موضـوع را       . ” را مي پذيريم    

مي فهماند كه پاسخ استپاناگرت بـه روسـاي گـروه           
  .نزديكترمي باشد”  نه “ مينسك بيشتر به پاسخ 

دو روز از مذاكرات كي وست كه بـسيار مخفـي           
در هر صورت طرف قره  . نگهداشته ميشود ، مي گذرد    

ار دارد ، خوش بين است و آيا        باغي آيا پيشرفتي انتظ   
را در مذاكرات امـكان پـذير      ” شكاف ديپلماتيك   “ 

  مي داند؟
وزير امور خارجه به سئوال فوق چنـين پاسـخ داد           

مجبور هستيم در انتظـار پيـشرفت باشـيم زيـرا           : كه  
خوشبيني بخشي از فعاليت هاي ما مي باشد ، اما بايـد            

ـ         . ”ي باشـد  يادآوري نمايم كه خوش بيني ما متعادل م
”  كشور واحـد    “ خانم ملكوميان با پرداختن به مسئله       

اگر باكو موردي را نمـي پـذيرد ،         “ :يادآوري نمود     
به نشانة آن نيست كه براي استپاناگرت قابل قبول مي          

خانم ملكوميان يادآوري مي نمايد كه ايروان و        . ”باشد
را بصورت پايه   ” كشور واحد   “ استپاناگرت واريانت     

  .رات پذيرفته اما باكوآنرا رد نموده استمذاك
از سخنان رئيس جمهور و وزيرامور خارجـه قـره          

اسـتپاناگرت بـه جهـت      : باغ مي توان تصور نمـود         
حضور نيافتن در مذاكرات كي وست، ناراحـت شـده          

امـا ديـدگاه مـا پيرامـون سـخنان آركـادي            .  است
چنـين اسـت    ”  يا استقالل   . . .  “ غوكاسيان مبني بر    

هر گونه استقالل جمهوري قره بـاغ كوهـستاني         : ه  ك
كه بر اساس مرزهاي سابق اداري خواهد بود غير قابل          
قبول مي باشد زيرا در آن صورت ضمانت هاي امنيتي        

  .جمهوري قره باغ كوهستاني وجود نخواهد داشت
   تاتول هاكوپيان،

  17/01/80روزنامه آزگ 
  

رمنيان بررسي قطعنامة برسميت شناختن قتل عام ا
  در مجلس آلمان

در ماه مه مجلس آلمان قطعنامة برسميت شـناختن         
.  را بررسـي خواهـد كـرد       1915قتل عام ارمنيان سال     

كميسيون پارتماني درخواستهاي سازمانهاي ارمنـي را       
مطالعه نموده و بدون رأي مخالفي تصميم ارائه قطعنامه      

  . به بررسي مجلس آلمان گرفته است
  17/01/80زيون ارمنستان   شبكه سراسري تلوي

  

حكم صادره در دادگاه عالي هلند پيرامون روز 
  يادبود قتل عام ارمنيان

  
دادگاه عالي هلند حكمي پيرامون روز يادبود قتـل         

خبرگــزاري . عــام ارامنيــان را صــادر نمــوده اســت
رساند   به نقل از منابع تركي به اطالع مي       ” پرس  آرمن“

خواسـتهاي متعـدد    كه اين تصميم بعـد از مطالعـة در        
تصميم دادگـاه بـا    . سازمانهاي ارمني گرفته شده است    

سفر رسمي احمد سزِر رئيس جمهور تركيه بـه هلنـد           
  . همزمان شده است

  17/01/80 شبكه سراسري تلويزيون ارمنستان 
  

  ماهنامه ادبي گارون
  

ماهنامه ادبي گارون   ) 2001ژانويه  (شماره نخست   
ـ       ود را بـه ترجمـه      چاپ ايروان بخش اعظم مطالب خ

ايـن نـشريه از     . ادبيات ايـران اختـصاص داده اسـت       
مساعدت و همكاري رايزني فرهنگي سفارت ايران در      

  . ارمنستان تشكر كرده است

  
  ها در ارمنستان چيني

  
 چيني  -در ماه ژوئن در ايروان مركز تجاري ارمني       

شـركت فروشـگاه    . افتتـاح خواهـد شـد     ” دون فان “
مسئوليت محدود طرف ارمنـي و      با  ” يروانيان لويسر “

اسـتان  ” يـوان دا  “ اقتصادي خـارجي     -شركت تجاري 
مركـز  . نماينـد   خيلوندزيان طرف چيني را ارائـه مـي       

تجاري در ساختمان فروشـگاه دولتـي جـاي خواهـد           
  . گرفت و اكنون در آنجا تعميرات صورت مي گيرد

ليپاريت گريگوريـان مـدير شـركت ارمنـي بـه           
 اطالع داد كه طـرف چينـي از    ”نويان تاپان “خبرنگار  

 هزار متر مربع را بـه       10 هزار متر مربع فروشگاه،      18
 4مجموعـة جديـد     . مدت سه سال اجاره خواهد كـرد      

طبقة سالنهاي فروش و انبارهـا را خواهـد گرفـت و            
پرسنل فروشگاه در اين مجموعه كار خواهنـد كـرد          

 نفركاركنان كار خود را از دست نخواهنـد         200يعني  
فعاليت خود را تنها به فروش كاالهاي       ” دون فان “. داد

هدف اصلي ايجاد شـركت  . چيني محدود نخواهد كرد 
شـركت بوسـيلة    . اي اسـت    كالن عمده فروش منطقه   

نمايندة خود كه بيش از پنج سال در ارمنـستان كـار            
. كند، بازار محلي را بسيار خوب مطالعه نموده است          مي

الهاي مرغـوب   كا“: كند  گويان كه لي خاطرنشان مي    
رسند چون تجـار خـرد از    چيني عمالً به ارمنستان نمي    

ــود بدســت   ــاي گــران و مرغــوب س ــد كااله خري
اما ما مستقيماً بـا توليـد كننـدگان كـار           . آورند  نمي

خواهيم داشت و بدين ترتيب قيمت خريـد كاالهـاي          
  . ”مرغوب را مي توان پائين آورد

 نيـز   مركز تجاري غير از كيفيت به تنوع كاالهـا   
ما از سوزن   “ : گريگوريان گفت . توجه خواهد داشت  

. ”گرفته تا مواد غـذائي بـه فـروش خـواهيم رسـاند            
هـاي شـركت      گشايش رستوران چيني نيز در برنامـه      

 10 -20تا افتتاح مجموعه  به مبلغ       . مشترك قرار دارد  
  . ميليون دالر كاال وارد خواهند شد

  اماناكهايكاكان ژ                   روزنامه 
 16/01/80  
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تامار پانوسيان: گردآوري و پژوهش  
²ßË³ï.  Â³Ù³ñ ö³Ýáë»³ÝÁ 

By Tamar Panosian 
 

46- ì³ï ÉáõñÁ ßáõï ï»Õ ÏÁ 
Ñ³ëÝÇ: 

.زود مي رسد) مرگ(بدخبر   
Bad news travels fast. 
 
47- ¸áõé¹ ÷³Ï å³ÑÇñ, áñ 
Ñ³ñ¨³ÝÇ¹ ·áÕ ãÁ µéÝ»ë: 
.مالت را سفت نگهدار، همسايه ات را دزد نكن  

Better a lock than doubt. 
 
48- Ð³ã³Ý ßáõÝÁ Ù³ñ¹ ãÇ ÏÍÇ: 

 از آن نترس كه هاي و هوي دارد  
  از آن بترس كه سر به تو دارد

.ده گيرنده نباشدسگ الين  
Barking dogs seldom bite. 
 
49- àï¹ Ï³ñå»ïÇï Ñ³Ù»Ù³ï 
Ù»ÏÝÇñ: 

.پايت را به اندازه گليمت دراز كن  
Cut your coat according to your 
cloth. 
 
50- ²ÕçÇÏ ù»½ ³ë»Ù, Ñ³ñë ¹áõ 

ÇÙ³óÇñ: 
  .در به تو مي گويم، ديوار تو بشنو

  .دختر به تو مي گويم، عروس تو بشنو
I beat him to frighten you.  



 

 

  ١٣٨٠  ارديبهشت ٣  ٢٥‐٢٦ شماره     لويس

  روسيه و مسئله ارمني 

  )بخش دوم و پاياني(
  توروسيان و كنستانتين خداورديان. ج: نويسندكٌان

  كارو ساركسيان: ترجمه 
سرنگوني رژيم تزاري و دگرگون شدن اوضاع سياسي روسيه، بار ديگر   

 قانون 1917 مارس 4دولت موقت در . ارمنيان را به حل مسئله ارمني اميدوار ساخت
گئورگ پنجم، . را به تصويب رساند)) ذهبيهاي ملي و م در باره رفع محدوديت((

 ماه مارس، طي ارسال پيام تبريك 23 و 14جاثليق كل ارمنيان جهان، در روزهاي 
به رئيس كميته موقت دوماي دولتي روسيه، و وزير و رئيس دولت موقت، از آن 

هاي كوچك، از جمله ارمنيان، و ادامه دهنده  تنها پشتيبان ملت((دولت به عنوان 
روسيه بتواند كشور ((او اظهار اميدواري كرد كه . نام برد))  تا پيروزي نهاييجنگ

جاثليق كل ارمنيان با چنين )). هاي پيشين عثماني، بنيان نهد ارمنستان را در ايالت
كرنسكي، . آ. زد)) انجمن ارمنيان رانده از مناطق عثماني((هدفي دست به تاسيس 

 به مناسبت نخستين ماه انقالب فوريه 1917 مارس 26وزير دادگستري روسيه، در 
شود، روسيه از هر  در همين روزها بر اساس سندي كه منتشر مي((اعالم كرد كه 

 آوريل دولت 9اين همان مصوبه )). گونه اقدام توسعه طلبانه خودداري خواهد كرد
 1917 مه 12كرنسكي در . بود)) ها حق تعيين سرنوشت ملت((موقت در باره 

نه براي اشغال و (( روس را به ادامه جنگ دعوت نمود، اما جنگي كه سربازان
محافل اجتماعي و سياسي ارمني نيز . است)) ستمگري، كه براي نجات روسيه آزاد

آمدند، چرا كه پيروزي روسيه و شكست  به هواداري از ادامه جنگ به ميدان مي
كمك . منيان بودتركيه به معني آزادسازي ارمنستان غربي و احياي حكومت ار

جنگ تا ((چشمگير احزاب سياسي ارمني به دولت موقت نيز در راستاي شعار 
جامعه ارمني در پي پيروزي انقالب فوريه خواستار آن شد . آن دولت بود)) پيروزي

كه به عنوان عنصري برابر در روسيه آزاد از دستاوردهاي مردمي روسيه، كه پيش 
  . بهره مند گردداز هر چيز حق برابري ملي بود، 

مسئله ارمني در مرحله پس از انقالب فوريـه تاكتيـك و راسـتاي مـشخص و                 
هـاي قفقـاز، مـسئله       در فضاي پر از برخورد ميان ملت      . اي نداشت  برنامه ريزي شده  

هاي ماوراء قفقاز يا     ارمني براي ارمنيان همچنين دربرگيرنده مسائل داخلي ميان ملت        
  .نيز بود) )مناطق مورد اختالف((مسئله 

ارمنيان رانده شده از ارمنستان غربي به نوبه خود خواستار فراهم آمدن امكاناتي             
هاي خود و تشكيل دولتي با ثبات در ارمنستان غربي، داشـتن            براي بازگشت به خانه   

نظامي جمهوري و مردمي، انتخابات آزاد، خلع سالح اشرار منطقه، بركناري صاحب            
ي انتظامي ارمني، رفع موانع بازگشت به موطن خـود و           منصبان تزاري، تشكيل نيرو   

در ارمنستان غربي، پس از سرنگوني تـزار  . ياري دولت به بازسازي آن مناطق بودند    
  .نظام فرمانداري كل برقرار گشته بود

اي انتـشار داد كـه مطـابق آن اداره            دولت موقت مـصوبه    1917 آوريل   16در  
وزي نظامي بر تركيه اشغال شده بود مستقيماً        بخشي از ارمنستان غربي كه در پي پير       

از ارمنستان تركيه و ديگر نقاط تصرف شده        . گرفت در اختيار دولت موقت قرار مي     
تركيه يك فرمانداري كل تشكيل و اداره آن به آوريانف، رئيس تـداركات جبهـه               

 و   به فرمان آوريانف سه استان ارزروم، خنوس       1917 سپتامبر   9در  . قفقاز سپرده شد  
وان در ارمنستان غربي به وجود آمد و در هـر اسـتان شـوراهاي اسـتاني در كنـار                    

  .استاندار تشكيل شد
 نظـام   1917هاي مشخص از ژوئن تـا دسـامبر          البته با وجود اقدامات و كوشش     

اي در ارمنستان غربي ايجاد نشد، اما هرج و مرج روز افزون آنجا بيانگر               تثبيت يافته 
 اقتصادي ارمنستان غربي براي دولت موقت جالب توجه بود و           آن بود كه تنها جنبه    

  .سرنوشت مردم ارمني اهميت چنداني براي آن دولت نداشت
.  دولـت موقـت را سـرنگون كـرد         1917انقالب سوسياليستي روسيه در اكتبر      

دولت نوپاي شوروي با فسخ همه قراردادهاي سابق روسيه اصول سياست خارجي و             
را )) در باره ارمنستان تركيـه (( قانون 1917 دسامبر   29د و در    ملي خود را اعالم كر    

به تصويب رسانيد و به جهانيان اعالم نمود كه از حق تعيين سرنوشت ارمنيان تركيه               
اما براي عملي گشتن اقداماتي كه      . كند تا رسيدن آنها به استقالل كامل پشتيباني مي       

ـ            همزمـان بـا آن،     . ود نداشـت  در اين قانون پيش بيني شده بود، تضمين كـافي وج
بـدين سـان ايـن      . سربازان روس متصرفات خود در ارمنستان غربي را ترك كردند         

  .قانون نتوانست جنبه اجرايي داشته باشد
دولت شوروي با صدور اعالميه صلح خود مذاكره با آلمان و متحدان او را آغاز    

دولـت  . يـرون آورد  كرد، تا با عقد پيمان صلح بتواند روسيه شوروي را از جنـگ ب             
 با عقد پيمان برسـت ليتوفـسك منـاطقي را بـه آلمـان               1918روسيه در ماه مارس     

واكٌذار كرد، همچنين همه ارمنستان غربي و بخشي از ارمنـستان شـرقي را نيـز بـه                  
  .تركيه واگذار نمود

روند مناسبات روسيه شوروي و جمهوري ارمنستان بـسيار پيچيـده بـود و بـه                
ان روسيه شوروي و تركيه بستگي داشت، بخصوص از زماني كه           چگونگي روابط مي  
كوشـيد تـا ارمنـستان را از         روسـيه مـي   . ها در تركيه آغـاز شـد       جنبش كماليست 

كشورهاي آنتانت دور سازد ، در عين حال تركيه كمالي را عاملي ضدامپرياليـستي              
سـتا بـود    در اين را  . كرد شمرد و از اين روي به آنها كمك مي         در خاور نزديك مي   

. شـد  كه سياست توسعه طلبانه تركيه بر ضد ارمنـستان كـامالً ناديـده گرفتـه مـي                
 در دو كنگره ارزروم و سيواس چنين تصميم گرفتند كه نبايد            1919ها در    كماليست

مصوبات اين دو كنگره، بعدها     . حتي يك وجب از خاك خود را به ارمنستان بدهند         
هـاي ژوالي و اٌوت      در ماه . يه را تشكيل داد   مجلس ترك )) ميثاق ملي ((اساس برنامه   

 نخستين كنفرانس روسيه و تركيه در مـسكو برگـزار شـد و دولـت روسـيه            1920
اين بود دليل آن كـه      . ها را به رسميت شناخت     ترك)) ميثاق ملي ((شوروي برنامه   

مذاكرات دولت شوروي با هيات نماينـدگي جمهـوري ارمنـستان در مـسكو هـيچ        
همچنين در توافقنامه روسيه شوروي و جمهوري ارمنستان در         . نداشتاي دربر    نتيجه

 در تفليس، تنها دولتي كـه در ارمنـستان شـرقي وجـود داشـت بـه              1920 اٌوت   10
  .هاي ارمنستان غربي سخني به ميان نيامد رسميت شناخته شد و از سرنوشت سرزمين

ان پيمـان    ميان روسيه شوروي و جمهوري ارمنـستان در ايـرو          1920 اكتبر   28
صلحي به امضا رسيد كه مطابق آن استقالل جمهوري ارمنستان به رسـميت شـناخته               

 بازگردانـد و    1914شد و مقرر گرديد كه تركيه نيروهاي خود را به مرزهاي سـال              
همچنين پذيرفتـه شـد     . مناطق زانگه زور و نخجوان جزو خاك ارمنستان باقي بماند         

در . ن غربي نقش ميـانجي را داشـته باشـد         كه روسيه شوروي در حل مسئله ارمنستا      
جمهوري ارمنستان در صدد آن است كـه        : ((پيش نويس اين پيمان چنين آمده بود      

اي مـسالمت    اختالفات خود را با دولت ملي تركيه در مورد ارمنستان تركيه به شيوه            
آميز حل نمايد، لذا آمادگي خود را براي ميانجيگري دوستانه دولت روسيه شوروي             

جمهوري ارمنستان پذيرش ميانجيگري روسـيه      )). نمايد حل اين مسائل اعالم مي    در  
عقب نشيني تركيه تا مرز روسيه و       : دانست شوروي را منوط به اجراي موارد زير مي       

هاي برست ليتوفسك و باطوم، شناسـايي بـي          تركيه سابق، انصراف تركيه از پيمان     
راي رسميت بخشيدن به ايـن پيمـان        ب. قيد و شرط استقالل ارمنستان از سوي تركيه       

 1920 اكتبـر  4. توافق دولت روسيه شوروي و آذربايجان شوروي نيز ضروري بـود          
در باكو نشست مشترك هيئت سياسي كميته مركزي حزب كمونيست آذربايجـان            

در اين نشـست ژوزف     . شوروي و كميته قفقاز حزب كمونيست روسيه برگزار شد        
و چـون اسـتالين     . ش نويس اين ثيمان را نپذيرفت     استالين نيز شركت داشت كه پي     

عضو كميته مركزي حزب كمونيست روسيه بود، پس راي او قطعي شـمرده شـد و                
  .براي بررسي دو باره به مسكو فرستاده نشد

 موضع روسيه شوروي    1920شكست ارمنستان در جنگ با تركيه در پاييز سال          
جمهـوري ارمنـستان كـه در       . دنسبت به جمهوري ارمنستان را عميقاً دگرگون كر       

 1920 دسـامبر    2جنگ شكست خورده و به بن بست رسيده بود، به ناچـار در روز               
بايست تحت شرايطي به     اي امضا كرد، كه مطابق آن حكومت ارمنستان مي         توافقنامه
هـا   امـا بلـشويك  . ها واگذار گردد و در ارمنستان نظام شورايي برقرار شود        بلشويك

در ايـن توافقنامـه     .  حكومت از اجراي مفاد توافقنامه سر باز زدند        پس از دستيابي به   
  .هيچ سخني از مسئله ارمني به ميان نيامده بود

 دومين كنفرانس روسيه و تركيه براي ساماندهي روابـط          1921 مارس   16 فوريه تا    26از  
يئت بنا به تقاضاي تركيه، از شركت ه      . هاي شوروي در مسكو برگزار شد      تركيه با جمهوري  

شد،  نمايندگي ارمنستان در كنفرانسي كه براي بررسي مسائل بسيار حياتي ارمنيان برگزار مي            
 پيمـان روس و  1921 مـارس  16پس از پايان يـافتن كنفـرانس، در        . جلوگيري به عمل آمد   

تركيه در مسكو به امضا رسيد و مطابق آن نه تنهـا ارمنـستان غربـي، كـه اسـتان قـارص و        
-نيز به تركيـه داده شـد و نخجـوان و بخـش بـزرگ شهرسـتان شـارور       شهرستان سورمالو   

روسـيه  . دارآالگياز نيز از ارمنستان جدا و به جمهوري آذربايجان شـوروي واگـذار گرديـد              
 عمـالً دسـت بـه تقـسيم دوبـاره        1921 مـارس    16شوروي و تركيه با عقد پيمان مسكو در         

نـسبت بـه    ((گـشت كـه      ان متعهد مي  روسيه شوروي با اين پيم    . هاي ارمنستان زدند   سرزمين
هـايي كـه بـا       ها در پيمان   هاي ماوراء قفقاز اقداماتي صورت دهد كه اين جمهوري         جمهوري
شـود بـه رسـميت       بندند، حتماً آن مواد پيمان مسكو را كه به ايـشان مربـوط مـي               تركيه مي 
وي، و در   بدين سان، مسايل حياتي ارمنستان بدون شركت جمهوري ارمنستان شور         )).بشناسند

 مـارس تـصميم     16براي رسميت بخشيدن به پيمان غير قانوني        . قفاي آن حل و فصل گرديد     
كٌرفته شد كه كنفرانسي ويؤه با شركت نمايندگان تركيه، سـه جمهـوري مـاوراء قفقـاز و                  

اين كنفرانس در قارص صورت گرفت و شركت كننـدگان آن           . روسيه شوروي برگزار شود   
. يماني منعقد كردند و مفاد پيمان مـسكو را بـه رسـميت شـناختند               پ 1921 اكتبر   13در روز   

ها را به رسميت شناخت و  هاي مسكو و قارص اشغال آن سرزمين روسيه شوروي با عقد پيمان
روسيه با عقـد پيمـان      . اين بيانگر آن است كه نسبت به حل مسئله ارمني عالقمند نبوده است            

     .د كه همه مواد مربوط به خود را عيناً بپذيردكرقارص، دولت ارمنستان شوروي را وادار 
  1996دانشنامه مسئله ارمني، ايروان، : ماخذ 

 روسيه                      و                 مسئله ارمني
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  قتل عام ارمنيان 

نگاهي كوتاه به تاريخ قتل عام 
  ارمنيان توسط تركها

  )گرمانيك . ا(اديك باغداساريان 
  سخن آغاز

 اجتماعي و سياسـي و در مبـارزه بـا    -قوم ارمن به منظور رسيدن به آزادي ملي     
. ظلم و ستم و به هدف حفظ هويت فرهنگي خود راه پرفراز و نشيبي پيمـوده اسـت   

رد و غم و سالياني سياه چه در تاريخ ايـن قـوم و              دوران جنگ جهاني اول مملو از د      
معمار اين تاريخ سايه قوم ويرانگر ترك بود قومي كه در           . چه در تاريخ بشريت بود    

تمدن بشري نه تنها هيچ قدمي برنداشته كه از هيچ كوششي در محو ظواهر تمـدن و             
  .فرهنگ مردم كوتاهي ننموده است

  :زير مي پردازيمدر اين مقاله به بررسي كوتاه موادر 
  ارمنيان كيستند؟-1
  تركان كيستند؟-2
  .نقش ارمنيان در تركيه عثماني-3
  .شمه اي از تاريخ كشتارهاي ارمنيان-4
  .قتل عام-5
  .انگيزه هاي قتل عام و عاملين آن-6
  .شمه اي از تاريخ انتقام جويي ارمنيان-7
  .سخن پايان-8
  

  ارمنيان كيستند؟-1
كل از تجزيه تدريجي نژاد هند و اروپايي پديـد آمـده            ارمنيان بعنوان قومي متش   

اگر تا دوران اخير چنين فكر مي شد كـه خاسـتگاه اقـوام هنـد و اروپـايي در               . اند
اروپاي مركزي واقع بود، ليكن نتيجه پژوهش هاي اخير دانشمندان نشان مـي دهـد               

، شـرق   كه آن سرزمين اصلي در فالت ارمنستان و نواحي همجوار ميانرودان شمالي           
هـزاره  (از عصر نوسـنگي     . آسياي صغير و شمال غرب فالت ايران قرار داشته است         

بر . فرآيند تقسيم اقوام هند و اروپايي در اين مناطق صورت گرفت          .) م.پ7-5هاي  
اساس پژوهشهاي انسانشناسي از همين دوران فالت ارمنستان خانـه و كاشـانه نـژاد             

در هزاره  . ن نژاد آرمنوئيد منشعب شده است     قوم ارمني از همي   .  بوده است  آرمنوئيـد 
بخشي از اقوام هند و اروپايي از فالت ارمنستان و آسـياي            . م.هاي پنجم و چهارم پ    

از جملـه اقـوام هيتـي هـا،         (صغير به سمت اروپا، آسياي ميانه و هند و بخشي نيـز             
 ساكنان محلي   از اين رو ارمنيان   . در خاستگاه اصلي باقي مانده اند     ) ارمنيان و ايرانيان  

  .  فالت ارمنستان محسوب مي شوند
   

  تركها كيستند؟-2
بايد اواخر سده يـازدهم مـيالدي       ” سرآغاز فرآيند تشكيل ملت ترك را مسلما      

اغوزها و تركمـان    ” دانست، يعني از زماني كه مهاجرت گروهي اقوام ترك عمدتا         
ر حـد فاصـل     در نتيجه تشكيل ملت ترك د     . ها به سمت آسياي صغير آغاز گرديد      

بدين ترتيب پايان فرآيند تـشكيل ملـت        . صورت پذيرفته است  . م12-15قرن هاي   
  .دانست. م15ترك را بايد سده 

اقوام ترك پس از مهاجرت به سرزمين جديد برخي از ملل محلـي را در خـود                 
در . مستحيل و يا آنان را نابود ساختند و عناصر فرهنگي آنان را تـصاحب نمودنـد               

ام ترك براي پرهيز از برخورد با مغوالن از سوي آسياي ميانه و ايران              اقو. م13سده  
آسياي صغير را تصرف و اقوام ترك را        . م15تركها در سده    . به آناتولي جابجا شدند   

در سـده  . متحد ساختند و بخشي از اقوام محلي ارمني، يوناني و عرب را نابود ساختند          
بودند به همين علت به خـاطر مـذهب         تركها داراي نام ملي واحدي ن     . م15-16هاي  

  .ايشان به مسلمانان اشتهار داشتند
ميليـون  2 ميليون ترك ساكن در تركيه بيش از         7غير از   . م19 سده   30در دهه   
 ميليـون يونـاني، همچنـين آجارهـا، يهوديـان،           1-5/1ميليون كـرد و     2نفر ارمني،   

در آن  ) كيل مي دادنـد   جمعيت را تش  % 45كه  (آلبانيايي ها، بسنيايي ها، كروات ها       
از جمله ارمنيان ساكن (تا امروز نيز فرآيند استحاله ملي ارمنيان   . سرزمين مي زيستند  

در . بصورت نهايي تشكل يافـت    . م20ملت ترك در آغاز سده      . ادامه دارد ) هامشن
تمام طول فرآيند ياد شده زبان و فرهنگ آنان از عناصر زباني و فرهنگي يونانيـان،                

نابودي ملل ديگر الزمه تـشكيل      . رجيان و ملل بالكان تأثير پذيرفته است      ارمنيان، گ 
  .ملت ترك در تركيه بود

  نقش ارمنيان در تركيه عثماني-3
پس از تشكيل حكومت عثماني، ارمنيان نيز مانند ملل ديگر تحت يوغ آن قرار              

  .گرفته و لذا نقش خاص خود را در رونق و پيشرفت امپراتوري ترك ايفا نمودند
از آنان مي توان اينان را نام       . مقامات عالي حكومت عثماني همانا ارمنيان بودند      

 چنـدين مدرسـه ارمنـي در        1720كـه در سـال       (امير شنورك ،  امير سغبوس : برد  
 اولـين چاپخانـه را در تركيـه         1824در   (اميـر آبراهـام   ). استامبول تأسيس كردنـد   

به آنـان تعلـق   ” گمرك كال  (مگرديچ جزايريـان   و   هوانس دوزيان ). تأسيس كرد 
  ).     داشت

 تعلق  تاتيـان  به بعد انبار اسلحه و مهمات نسل اندر نسل به خانواده             1795از سال   
.  مربـوط اسـت    بزچيـان ) هـاروتيون ( و   دوزيـان چاپ اسكناس به خـانواده      . داشت

 ميليـون  15 سپاه روسيه به استامبول نزديـك مـي شـد و            1828هنگامي كه رد سال     
 كمـك خواسـت زيـرا       اميـر بزچيـان   خواست، سلطان محمود بناچار از      غرامت مي   

سلطان ترك به مناسبت فوت اين شخص دچار        . دولت قادر به پرداخت آن مبلغ نبود      
  .اندوه فراوان گرديده با لباص عزا در مراسم تشيع جنازه شركت نمود

 از سوي باب عالي به عنوان رئيس كارخانه هـاي كاغـذ سـازي               هوانس تاتيان 
 مدير كارخانـه هـاي چـرم        1856طلس بافي و مواد منفجره منصوب شد و از سال           ا

  .سازي، پارچه بافي و ذوب فلزات نيز گرديد
باليـان   و سـارواريان از قديم فعاليت هاي ساختماني و معماري به خانواده هـاي          

با اين حال دولت ترك مايل به محول كردن همه امور بـه ارمنيـان               . محول شده بود  
لذا سرپرستان ترك براي آنان تعيين مي كرد بويژه در ارتش و وزارت امـور               نبود،  
  .داخله

، هـاكوپ كازاغيـان   ” رياست خزانه دولتي هميشه به ارمنيان تعلق داشت مـثال         
 گريگـور افنـدي   .  وزراي خزانه داري بودند    هوانس سكز پاشا   و   ميكايل پرتوگاليان 

ست دانـشگاه هـاي پزشـكي و        ريا.). م1864(وزير پست، تلگراف و شهرسازي بود     
نيكوغايوس روسـينيان، آنـدرانيك خانـدوميان، اسـتپان         ” مثال(غيره با ارمنيان بود     

و كاراپـت خـدريان     ). اسالنيان، ترزبـان، مهـران گاراگـاش، هـاكوپ بوياجيـان          
بازرگانان ارمني جلفا تجارت را . مؤسسان فن حسابداري در تركيه بودندگويومچيان 

 بـراي مـدت طـوالني    هـاروتيون پاشـا تاتيـان    . اري كردنـد  در آن كشور پايه گـذ     
  .سرپرست وزارت خارجه بود
بـازار زرگـري اسـتامبول      ” در دست ارمنيان بود مثال    ” صنايع و تجارت عمدتا   

واردات كشور به عهده يونانيان اما انحصار صادرات در         . به ارمنيان تعلق داشت   ” كال
  .اختيار ارمنيان بود

 اين چهره هاي سرشناس ارمني بودند كه در زمينه هاي           در زمينه فرهنگ و هنر    
  .مختلف مي درخشيدند و براي ياد كردن آنان به حوصله فراوان نياز داريم

وقتـي كـه در سـال       ” با اين حال تركها به عناصر ارمني اطمينان نداشتند، مثال         
ـ             1826 ا  ارمنيان براي تبريك مشروطيت با بيست كشتي عازم استامبول نزد علي پاش

من از ارمنيـان مـي ترسـم،        “: شحص اخير به نزديكانش چنين گفت     . استاندار بودند 
آنان مخفيانه كار مي كنند و روابط نزديكي با توده هاي مردم دارند و ايـن امـر را                   
بعيد نمي دانم كه آنان با عناصر ترك متحد شده بر عليـه حكومـت عثمـاني قيـام                   

  .”كنند
  

  انشمه اي از تاريخ كشتار ارمني-4
آغـاز مـي شـود، لـيكن هنگـامي كـه مبـارزات              . م15كشتار ارمنيان از سده     

 وارد  19آزاديخش ارمني بصورت متشكل در آمد كشتار ارمنيان در نيمه دوم سـده              
  . مرحله نويني از نظر سازماندهي و برنامه از پيش طراحي شده گرديد
 1922 تـا  1860فهرست زير بطور خالصه تعداد قربانيان ارمني را كـه از سـال              

  :توسط تركها قتل عام شده اند، نشان مي دهد
  نفر000،12   لبنان          1860
  نفر 000،14   بلغارستان     1876
  نفر400،1   بايزيد        1877
  نفر250،1   آالشگرد    1879
  نفر000،2   اسكندريه   1881
  نفر500،3   مناطق داخلي تركيه  1892
  نفر  000،12   ساسون   1894
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  نفر000،300   ارمنستان غربي   1895
  نفر570،9   قسطنطنيه   1896
  نفر667،14   مقدونيه   1903
  نفر640،5   ساسون   1904
  نفر000،30   كيليكيه   1909
  نفر000،500،1   تركيه و ارمنستان غربي   1915
  نفر000،50   قارص، آردهان   1918
  نفر000،30   باكو و حومه   1918
  نفر000،60   كيليكيه و اطراف   1919
  نفر000،20   هاچن   1921
  نفر000،10   ازمير   1922
  نفر027،284،2) 1860-1922(جمع 

  ).396، قتل و كشتارهاي جهان صفحه New York Timesمنبع (
  قتل عام بزرگ-5

تهيـه  . م19طرح قتل عام و نابودي كامل ملت ارمن توسط تركها در اواخر سده  
  .يكن اجراي گسترده آن توسط حكومت تركان جوان انجام گرفتشده بود ل

 مقامات ترك شروع به كـشتار ارمنيـان فـرا        1915 و اوايل سال     1914از پائيز   
 ساله كه به بهانه ساختن جاده       45-60 و   15-20خوانده شده به ارتش كردند و مردان        

.  نماندنـد  به ارتش فرا خواند شده بودند بعنوان طعمه ايـن طـرح شـوم بـي نـصيب                 
 در  1915با استفاده از شرايط جنگي در اوايل سـال          ) اتحاد و ترقي  (حكومت حزبي   

جلسه مخفي كميته مركزي حزب روش هاي مشخص نـابودي ارمنيـان سـاكن در               
  .ارمنستان غربي را تدوين كرد

در جلسه مخفي به رياست طلعت پاشا كه در آن انور، ناظم و بهاءالدين شاكر و                
اشتند، ناظم بيگ بعنوان منشي كميته اعـالم كـرد كـه نبايـد بـه                ديگران شركت د  

” ملت ارمن بايد كـال   “:  قناعت كرد  آدانـا كشتارهاي موضعي و مقطعي مانند كشتار       
ريشه كن شود، حتي يك نفر ارمني در سرزمين ما باقي نمانـد و نـام ارمنـي بايـد                    

نمي تواند باشـد،    فراموش شود، اكنون در جنگ بسر مي بريم و فرصتي بهتر از اين              
اعتراض دولت هاي بزرگ و اعتراض مطبوعات نمـي توانـد كارسـاز باشـد، ايـن                 

  .  ”عمليات بايد عمليات نابودي كلي باشد
، مقامات محلي يك فرمان مخفـي بـه امـضاء           1915 آوريل   15بدين سان روز    

ندن طلعت، انور و ناظم به اجرا در آوردند كه در آن به كشتار كامل ارمنيان و كوچا  
  .آنان به صحراي عربستان با استفاده از فرصت شرايط جنگي اشاره شده بود

 -جالدان ترك نخست به تصفيه حساب با انديشمندان و چهره هـاي اجتمـاعي             
 آوريـل   24تنهـا شـب     ). از جمله نمايندگان ارمني مجلس    (فرهنگي ارمني پرداختند  

بزودي اين رقـم بـه      . كردند نفر از انديشمندان ارمني را دستگير        235قواي شهرباني   
 نفر رسيد، اينان به سوي اعماق خاك آناتولي كوچ داده شده در مسير تبعيد به                 800

نحوي وحشيانه به قتل رسيدند، از جمله آنان مـي تـوان گريگـور زهـراب، دانيـل                  
واروژان، سيامانتو، روبن زارداريان، روبن سـواك، هـوانس تلكاتيستـسي، هرانـد،              

 موسيقيدان شهير و پر نبوغ نيـز        كوميتـاس . فراد ديگر را نام برد    يروخان و بسياري ا   
جزو آنان بود ليكن به نحو معجزه آسايي نجات يافت اما با ديدن اين فجايع مـشاعر                 

  .خود را از دست داد
 نفر از رهبران حـزب هنچـاك را   20،  1915 ژوئن   15دولت تركان جوان روز     

در ميدان سـلطان بايزيـد شـهر    ) ن و غيره آچكپاسيا. پارامازد، دكتر پنه، وانيك، آ    (
  .استامبول به دار كشيد

طلعت پاشا طي يك فرمان مخفي به مقامات واليتي از آنان مي خواهد تا همـه                
: در ايـن فرمـان آمـده اسـت        . ارمنيان ساكن ارمنستان غربي و كيليكيه نابود شوند       

نوزادان گهـواره  دولت همه مسئوليت ها را قبول مي كند و دستور مي دهد حتي به        “
  .”نيز رحم نشود

در ماههـاي   . مقامات محلي دستورهاي طلعت را با دقت كامل اجرا مي كردنـد           
 ژوئيه ارمنيان كارين    -، ارمنيان ساكن كيليكيه، در ماههاي ژوئن      1915آوريل و مه    

، ترابوزان، وان، بيتليس، خاربرد و سـيواس، در اوت و سـپتامبر، ارمنيـان               )ارزروم(
ابازار، بروسا، جبل موسي، اورفا و عينتاب از خانه و كاشـانه خـود تبعيـد              آنكارا، آد 

  .     شدند
و كـشتار  )  زور-در(تبعيد ارمنيان به بيابان گرم و سوزان نزديك ديـر الـزور    

  . منطقه تركيه صورت گرفت50آنها از 
پيش از تبعيد مردان را از خانواده هايشان جدا كرده و بطور جداگانه به قتل مي                

زنان و دختران زيبا را بزور از خانواده جدا و آنان را به حرمسراهاي ترك               . رساندند

آنگاه توده هاي خسته و گرسنه مردم را از كوهستان هاي آناتولي      . منتقل مي كردند  
. و بيابان ها و زير آفتاب سوزان به سوي بيابان هاي بـين النهـرين مـي كوچاندنـد                  

آنان كه تـوان    .  تشنگي و ناتواني تلف مي شدند      هزاران نفر در مسير از گرسنگي و      
  .ادامه راه را نداشتند بالفاصله با شمشير و دشنه به قتل مي رسيدند

 نفـر تبعيـدي   000،18از ” مثال. تعداد كمي از اين تبعيديان به مقصد مي رسيدند    
 نفـر ارمنـي     000،20از  .  زن و بچه به تبعيد گاه رسـيدند        150سباستيا و خاربرد تنها     

 000،215از  .  نفر زنده ماندند   5000بعيدي از مسير حلب و راس العن و مرسين تنها           ت
  . نفر زنده ماندند120ارمني كارين فقط 

قتل عام ارمنيان نه تنها در واليات ارمني نشين كه در نـواحي تراكيـه و سـاير                
 ”تنها در دو شهر استامبول و ازمير ارمنيـان را كـامال           . مناطق نيز صورت مي گرفت    

  .قلع و قمع نكردند
 بيش از دو ميليون نفر از ارمنيان از خانه و       1915-18بدين سان در طول سالهاي      

كاشانه خود تبعيد شدند كه از اين ميان يك و نيم ميليون نفر در بيابـان هـاي بـين                    
” زن و كودك بودنـد قهـرا      ”  نفر كه عمدتا   000،200النهرين كشته شدند و بيش از       

  . ترك مسلمان شدند
طلعت پاشاي خون . كردند” حل“تركان جوان بصورت ددمنشانه مسئله ارمني را 

اعالم نمود كه ديگر مسئله ارمنـي وجـود نـدارد،    ” آشام پس از پايان قتل عام رسما      
  .زيرا ديگر هيچ ارمني وجود ندارد

 رئيس هيئـت    بوغوس نوبار پاشا   مذاكراتي در لندن روي داد كه        1916در سال   
رد از ميان نجات يافتگان قتل عام يك لژيون شرقي ارمنـي ايجـاد              ارمني پيشنهاد ك  

قرار ) مايكل سايكس (و انگليس   ) ژرژ پيكو (گردد، اين پيشنهاد مورد پسند فرانسه       
  . گرفت

.  تصميم گرفت اين لژيون را تـشكيل دهـد         1916 نوامبر   28دولت فرانسه روز    
 نفر بود كه از اين ميـان       5662 بالغ بر    1918تعداد كل سربازان اين لژيون در ماه مه         

 1918 سـپتامبر    19آنها براي اولين بار روز      .  نفر اهل سوريه و بقيه ارمني بودند       400
  .در جبهه فلسطين در جنگ شركت كردند

رهبران احزاب هنچاك، رامكاوار و داشناك كه به نطق هاي دروغين شخصيت        
حـوالي آدانـا هـر يـك         در   1920هاي دولتي فرانسه اميدوار بودند، روز سوم اوت         

 اوت همان سال شوراي ملـي بـه       4اعالم كردند، و    ” جمهوري بين النهرين  “جداگانه  
اعالم ” جمهوري خود مختار ارمنستان تحت حمايت فرانسه      “رياست ميهران داماديان    

دو جمهوري اول در روز اول اما سومي روز سوم توسط يگـان هـاي ارتـش                  . نمود
  .فرانسه برچيده شدند

 20روز  . يط رقابت انگليس و فرانسه، كشور اخير به تركيه متمايل شـد           در شرا 
 بين فرانسه و تركيه كمال آتاترك در آنكارا قراردادي منعقد شد كـه              1921اكتبر  

بنابراين آنچه كـه تركـان      . بر اساس آن فرانسه ارتش خود را از كيليكيه فرا خواند          
نج سال بعد به دست كماليست ها       جوان در روز هاي قتل عام موفق به اجرا نشدند، پ          

 نفر قرباني از ملت ارمـن گرفـت كـه از            000،30اين دومين قتل عام     . انجام گرديد 
اين بار قتل عام با مجوز دولت هاي بـزرگ انجـام گرفـت و               . اهالي كيليكيه بودند  

  . كيليكيه نيز خالي از سكنه ارمني گرديد
   

  انگيزه هاي قتل عام و مسئولين آن-6
گيزه هاي اصلي قتل عام ارمنيان را مي توان بطور خالصه چنين مطـرح     علل و ان  

  :كرد
 استحاله و انهدام ملت ارمني بخش جدايي ناپذير فرآيند تشكيل ملـت تـرك در                -1

  .تركيه بود
و وجود ارمنيان در قلمرو حكومت تركها بهانه اي بـراي دولـت             ” مسئله ارمني  “-2

 آن بتوانند در امور حكومت تـرك دخالـت          هاي امپرياليستي اروپايي بود تا توسط     
  . كنند

بـا انهـدام ملـت ارمنـي        .  دخالت محافل فراماسونري در طراحي قتل عام ارمنيان        -3
بايد توجه داشـت  . رقيب شماره يك صهيونيست هاي تركيه از ميان برداشته مي شد  

” كه شخصيت هاي عثماني و گروه اتحاد و ترقي و حكومت بعدي كمالي يا اصـال               
براي نمونـه طلعـت پاشـا،       . ودي بودند و يا به تشكيالت فراماسونري تعلق داشتند        يه

كمال آتاترك، پرنس احمد كمال الدين افندي و نورالدين افندي و فرزندان سـلطان      
  .   مصطفي رشيد پاشا، وزير اعظم و غيره) عبدالمجيد

وسـعه   ارمنيان و جنبش آزاديبخش ارمن مانع بزرگي بـراي اجـراي طرحهـاي ت              -4
طلبانه پان تركيستها بودند كه محركان اصلي گروه اخير دولتهاي آلمان، انگليس و             
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جنـبش واقعـي آزاديـبخش ارمنيـان        . بودنـد ) در برهه هاي مختلف زماني    (فرانسه  
  . تمايالت روسي داشت و اين امر در تضاد با منافع غرب بود

) ان، يونـان و بالكـان  بلغارسـت ( استقالل كشورهاي سابق تابع امپراتوري عثمـاني       -5
باعث شد اين كشور توجه خود را به مرزهاي شرقي معطوف كـرده جنـبش هـاي                 

  .ارمني را سركوب نمايد
  . عمليات تروريستي و ماجراجويانه و غيردورانديش برخي از گروه هاي ارمني-6

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

-22( با فرمان مخصوص سلطان محمد شـشم وحيـد الـدين             1919 ماه مارس    8روز  
و ترقي و وزراي آنان بـه دادگـاه فـوق العـاده نظـامي               رهبران حزب اتحاد    ) 1918

نفـر شخـصيت    20در جريان محاكمات ده نفر در غيـاب و          . استامبول تحويل شدند  
  . حزبي و حكومتي بطور علني محاكمه شدند

  :افراد زير غيابي محاكمه شدند
  ).1917-18(طلعت پاشا وزير داخله، وزير اعظم -1
  .انور پاشا، وزير جنگ-2
  .پاشا، وزير امور درياييجمال -3
بهاءالدين شاكر بيگ، عضو كميتـه مركـزي حـزب اتحـاد و ترقـي و رئـيس                  -4
  .”تشكيالت مخصوصه“
  .دكتر ناظم بيگ، عضو كميته مركزي حزب و وزير آموزش عمومي-5
  .جاويد بيگ وزير ماليه-6
  ).1915-17(سليمان البستاني بيگ، وزير تجارت و كشاورزي-7
  . وزير تجارت و كشاورزي.مصطفي شرف بيگ-8
  ).1914-17(اسكان افندي، وزير پست و تلگراف-9

  .دكتر روزه اي افندي، عضو كميته مركزي حزب-10
  .عزيز افندي وزير امنيت اجتماعي-11
   شمه اي از تاريخ انتقامجويي ارمنيان-7

سازمان دهندگان قتل عام ارمنيان از خشم انتقام فرزنـدان قـوم كـشتار شـده مـصون                  
  :اندند و افراد زير به ترتيب هدف گلوله هاي ارمنيان قرار گرفتندنم

  .، بدست آقابگف ارمني در تاشكند كشته شد1922انور پاشا، -1
  .، ترور بدست پتروس بغوسيان و آرتاشس گئوگيان در تفليس1922جمال پاشا، -2
  .، بدست آرام يركانيان1920خان خويسكي، نخست وزير آذربايجان، -3
  .، بدست يركانيان1920بگف، عباس -4
  .، برلين، بدست سوغومون تهلريان1921 مارس 21طلعت پاشا، -5
  .، رم، بدست آرشاوير شيراكيان1921 دسامبر 6سعيد حليم پاشا، -6
  . ، برلين، بدست آرام يركانيان1922آوريل 17بهاءالدين شاكر بيگ، -7
  .   ن، برلين، آرشاوير يركاينا1922 آوريل 17عظيم پاشا، -8
، اسـتامبول، بدسـت   1931 ژوئيـه  19بهبودخان جوانشير، وزير داخلـه آذربايجـان،        -9

  .ميساك ترالكيان
  سخن پايان-8

بدين سان ارمنيان ساكن در ارمنستان غربـي تحـت اشـغال ددمنـشانه تركهـا،          
موجوديت فيزيكي، مال و جان و دارايي، ارزشهاي ملي و وطـن خـود را از دسـت                  

بـيش از   .  روستاي ارمني نشين به دست تركها ويران شـدند         2500 شهر و    66دادند،  
خـسارات  .  مدرسه و آموزشگاه با خاك يكسان شـدند        1500 كليسا و وانك،     2000

 بالغ بر 1919وارد شده تنها به ارمنيان ساكن امپراتوري ترك با توجه به بورس سال             
  . ميليارد فرانك بود15

ومي جهـان بـه اعتـراض بـا اعمـال           پس از پايان جنگ جهاني اول، افكار عم       
از جمله ژاك دومورگان باستانـشناس و تاريخـدان         . ددمنشانه عنصر ترك پرداخت   

فرانسوي، ژوزف ماركوارت ارمني شناس ، يوهان لپسيوس، آرمين وگنـر، آنتـوان             
  .ميه، فردريك ماكلر، آرنولد توين بي، والري بروسف، هنري مرگنتاو و ديگران

 يك به يك در تالش براي شناسايي رسمي وقوع قتل           امروزه كشورهاي جهان  
ليك هر برخوردي هم با اين فاجعه تاريخي صورت گيـرد           . عام ارمنيان بر آمده اند    

نمي تواند ضربات مهلكي كه به ارمنيان وارد شده اسـت جبـران كنـد و قتـل عـام       
ر كلي  ارمنيان تا پايان جهان در درجه اول به عنوان ننگي بزرگ براي تركها و بطو              

  .تاريخ جهاني باقي خواهد ماند

برگهايي از مطبوعات در دوران 
  نژادكشي ارمنيان

  
   The Independentمجله 

  1915 سپتامبر 27ويراني ارمنستان 
        

    اخبار تكان دهنده كشتارها، شكنجه و تبعيد مسيحيان ارمنـي باعـث ايجـاد              
ع متعـدد و موثـق در تركيـه         از مناب . احساس همدردي شديد آمريكائيان شده است     

مسلم شده است كه اين رويدادها اغتشاشات محلي يا ستمگري جزئـي نبـوده بلكـه                
هـزاران  . تالش منظم و سيستماتيك براي نابودي نژاد ارمنيان محـسوب مـي شـود             

خانواده از خانه هاي خود تبعيد و در جاده ها دچـار گرسـنگي و در حـال مـرگ                    
بـسياري از آنـان بـه منظـور     .  از سكنه خود شده اندشهرها و روستاها خالي   . هستند

زنان به حرمسراها برده شده،     . انكار مذهب مسيحي توسط شكنجه تحت فشار هستند       
  .كودكان چون بردگان به فروش مي رسند

اين تجاوزات نمي تواند توجيه نظامي داشته باشد، زيرا منطقه مورد نظـر دور از               
ن هيچ نوع اقدامي براي شورش نكرده اند غيـر          دسترس احتمالي روسها ست و ارمنيا     

گر چه به نظر مي رسد      .  كه آنان مجبور به دفاع از خود شده اند         واناز مناطقي چون    
كه ترك ها كه از نظر دسترسي به توفق نظامي مأيوس شده اند، تصميم گرفته انـد                 

رمنـستان  ارمنيان را نابود سازند تا در صورت پيروزي متفقين بر تركيـه از ايجـاد ا               
  . خودمختار جلوگيري نموده باشند

ليكن اين امر براي ما نگران كننده است كه آمريكا براي بهبود زنـدگي ملـت                
حدود يك قرن است كـه      . هاي تحت ستم امپراتوري عثماني پول خرج كرده است        

آنها در  . ميسيونرهاي آمريكايي در عثماني حدود بيست ميليون دالر هزينه كرده اند          
، كالج دخترانه قـسطنطنيه،     )قسطنطنيه(كالج روبرت :  كالج تأسيس نموده اند    آنجا ده 

، )مارسوان(، كالج آناتولي    )ازمير(، كالج بين المللي     )بيروت(كالج پروتستان سوريه  
، كالج پـولس    )ماراش(، كالج عينتاب، كالج مركزي تركيه،       )خاربوت(كالج فرات   

 دانـش آمـوز در ايـن        000،40 بر   بالغ). سيواس(و كالج معلمان    ) تارسوس(مقدس  
  . مؤسسات مشغول تحصيل هستند و بخش اعظم آنها را ارمنيان تشكيل مي دهند

هزاران ارمني از چنگ حكومت ستمكار عثماني به آمريكا پناهنده شده اند و به      
  .شهروندان خوب اياالت متحده تبديل گشته اند

ير باعـث مـشكالت     مخاطرات و نگراني هاي فعلي براي ارمنيان آسـياي صـغ          
  .گسترده  براي اياالت متحده آمريكا خواهد شد
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   آتاترك- مصطفي كمال پاشا-1

اين بقاياي حزب پيشين تركان جوان كه مي بايست براي راندن و كوچانـدن              «
بي رحمانه ميليون ها اتباع مسيحي كشور ما از خانه و كاشـانه خـود و كـشتارشان                  

هوري همچنان سركش و گردنكش بـاقي       حساب پس مي دادند، تحت حكومت جم      
  .»مانده اند

  از مصاحبه كمال آتاترك بنيانگذار جمهوري نوين تركيه  (
   ، The Los Angeles Examiner، با نشريه 1923 در سال 

  )در خصوص نظر وي راجع به تركان جوان پيشين در كشورش
  آدولف هيتلر-2

:  كشتار يهوديـان   هنگام ترغيب همكارانش در خصوص تحمل غرب نسبت به        
  .»در هر حال، امروزه چه كسي در باره نابودي ارمنيان سخن مي گويد«
، در پاسخ به 1994 آوريـل    27، جانشين وزير امور خارجه اسرائيل،       يوسي بيلين -3

  :صاحبه تلويزيوني سفير تركيه
كشتار و قتل عام بـود، آنچـه كـه دنيـا بايـد بخـاطر          ” مسلما. جنگ نبود …«
ره هر گونه كوششي براي پاك كردن اين رويـداد از اسـناد دفـع                ما هموا  …آورد

  .»خواهيم كرد، حتي اگر بخاطر مصالح سياسي انجام گرفته باشند
   :خطاب به مجلس نمايندگان آمريكا جرالد فورد -5

آقاي رئيس، ما مملو از احساس پنجاهمين سالگرد قتـل عـام امنيـان توسـط                «
، ما امروز   1915به اين رويداد تكان دهنده در سال        با توجه   . تركيه را بياد مي آوريم    

از كشتار ارمنيان با تأسف عميق ليكن از آن دالور مرداني كه با تنازع بقا به زندگي 
خود ادامه دادند تا در جنگ جهاني اول براي آزادي مبارزه كنند با غرور و افتخـار                 

  .»ياد مي كنيم
   .8890     اسناد كنگره، صفه 

  )يكي از رهبران قتل عام (انور پاشا-6
ما گـروه   . امپراتوري عثماني بايد از وجود ارمنيان و لبنانيان پاكسازي مي شد          «

  .»اول را با شمشير نابود كرديم، ما بايد گروه دوم را با گرسنگي نابود سازيم
  :انور پاشا در پاسخ به اعتراض مورگنتا و سفير آمريكا نسبت به قتل عام ارمنيان

من . ما كنترل كامل اين كشور را در دست داريم        . ر اشتباه هستيد  شما سخت د  «
عالقمند نيستم شخص ديگري را بخاطر اين رويـدادها سـرزنش كـنم، بلكـه               ” اصال
  ».به عهده گيرم” مايلم مسئوليت هر آنچه كه اتفاق افتاده است شخصا” كامال

  :1915  در گفتگو با دكتر مورتمان از سفارت آلمان در ژوئنطلعت پاشا-7
تركيه با نابود سازي كامل دشمنان داخلي خود يعني مسيحيان بدون مزاحمت            « 

  .»دخالت خارجي حداكثر استفاده را از جنگ مي برد
بـا  “، طلعـت  1918پس از اصرار سفير آلمان در طرح مـسئله آلمـان در سـال              

  : چنين گفت” لبخند
  .»مني وجود ندارد ديگر هيچ ار. شما ديگر چه مي خواهيد؟ مسئله تمام است« 

  .»من در مقابل ملتم شرمسار هستم « : جمال پاشا-8
 مارس اعالم كرد كه بـر اسـاس    15در  ”     جمال پاشا وزير امور داخله تركيه عالنا      

  :آمار كارشناسان وزارتخانه
 دولت با توجه به اين گنـاه مترصـد          … ارمني تبعيدي كشته شدند    000،800« 

  . »اشدپاك كردن گذشته خونين مي ب
  :در جريان يك مصاحبهشاهزاده عبدالمجيد -9

اين بزرگ ترين لكه ننـگ مـي        . من به كشتارهاي وحشتناك اشاره مي كنم      «
. كار طلعت و انور بودنـد     ” اين رويدادها كال  . باشد كه به دامان ملت ما نشسته است       

فـتم و  لذا بـه اسـتامبول ر   . من چند روز قبل شروع اقدامات آنان از برنامه مطلع شدم          
براي ديدن انور اصرار ورزيدم و از او در مورد شروع مجدد كشتارهايي كـه باعـث     

تنها پاسخي كـه    . بي آبرويي تركيه در زمان سلطان عبدالحميد شده بود سؤال كردم          
  .»اين برنامه است. تصميم گرفته شده است: از او شنيدم اين بود

  : وزير اعظم داماد فريد پاشا -10
عـث درد و آزدگـي      كشتاري كـه با   «

  .»تمام بشريت شد
 13 وزير امور داخلـه،       مصطفي عارف،  -11

  :1918دسامبر 
تنها تعداد قليلي از ارمنيان بـا       ” مسلما«

براي يك دولـت    .. دشمن همكاري كردند  
ضروري است كه تنها گناهكاران را تعقيب       
كند، متأسفانه رهبران ما در زمان جنـگ از         

ردار يك روحيه راهزنـي و چپـاول برخـو        
بودند و قانون تبعيد را بـه گونـه اي اجـرا            
كردند كه از عملكرد و خوي خون آشـامي   

آنها تصميم به نابودي ارمنيان گرفته بودنـد و آنهـا را            . بدترين اشرار پيشي گرفتند   
  .  »نابود كردند

  :سفير آمريكا در امپراتوري عثماني هنري مورگنتاو  -12
مجوز مرگ  ”  را صادر كردند، آنها صرفا     زماني كه مقامات ترك دستور تبعيد     «

آنها بخوبي اين امرر ا مي دانستند و در مذاكراتشان با مـن،             . تمام يك نژاد را دادند    
 من مطمئن هـستم كـه تمـام تـاريخ           …هرگز سعي در كتمان اين واقعيت نداشتند        

كشتارهاي بزرگ كه در گذشته     . بشريت شاهد جنبش فاجعه وحشتناكي نبوده است      
  .» نمي باشد1915ديده است قابل مقايسه با اين فاجعه بزرگ ارمنيان در سال انسان 

  :1915 اكتبر 6 انگليس  ويسكانت جيمز برايس-13
تا آنجا كه معلوم شده است كشتارها نتيجه سياستي است كه براي مدت معيني              «

. توسط ماجراجويان حاكم بر حكومت فعلي امپراتوري تركيه به اجـرا گذاشـته شـد         
  .»ا مترصد فرصتي مناسب بودند و اين فرصت در ماه آوريل بدست آمدآنه
تلگراف   ،1916 ژوئيه   10، سفير آلمان در امپراتوري عثماني،        كنت ولف مترنيخ   -14

  :به صدراعظم
حكومـت  . هدف از اين كار حل مسئله ارمني توسط نابودي نژاد آنـان اسـت             «

 هيئت پاپ و نه تهديدهاي متفقـين        تركيه نه از نمايندگان ما، نه سفارت آمريكا، نه        
و نه آراء عمومي غرب كه نيمي از جهان را تشكيل مي دهد هيچ تـرس و هراسـي                   

  .  »ندارد
  : 1918 ماه مه 11،  تئودور روزولت-15

كشتار ارمنيان بزرگترين جنايت جنگ بود و كوتاهي از انجام عملي بر ضـد              «
 نسبت به اعمال وحـشتناك       كوتاهي در عملي بنيادي    …تركيه اغماض از آن است    

تركيه به معني اين است كه همه سخنان مربوط به حمايت صلح آتي جهان بي معني                
   .»و بيهوده است

  :، در مراسم كاخ سفيد1978 ماه مه 16، جيمي كارتر-16
، كوششي همگـاني    1916در دنيا ناشناخته ماند كه در سالهاي قبل از          ” عموما« 

يكـي از اسـفناك تـرين       ” صورت گرفـت، احتمـاال    براي نابودي همه ملت ارمني      
رويدادهايي كه براي يك قوم مي توانست پيش آيد و هيچ محاكمه نورنبرگ هـم               

  .»روي نداد
  :، اعالميه1981 آوريل 22،  رونالد ريگان-17

قتل عام ارمنيان و قتل عام كامبوجي ها كه پـس از آن روي داد، درسـهاي                 « 
  .»دنژاد كشي هرگز نبايد فراموش شو

  :، سخنراني در اُرالندو، فلوريدا1990 آوريل 20 ، جورج بوش-18
 بدست حكام   1915-1923با ما ارمنيان بخاطر كشتارهاي وحشتناك سالهاي        «  

اياالت متحده آمريكا توسط اقـدامات      . امپراتوري عثماني احساس همدردي مي كنيم     
عليـه بـشريت پاسـخ    ديپلماتيك تراز اول و انجام خيريه اختصاصي به اين جنايـت          

  .»داد

سخناني در باره قتل عام 


