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  منيانرسالروز نژادكشي امناسبت به 
  

  ؟ن آمد چه بر سر ارمنيا1915در سال 
  

 الرا پطروسيان
 
   

    
. محاصره شده بود يادم مي آيد كه خانه مان توسط مردان كرد و سربازان ترك..."

. خودشان بردند آنها به خانه هاي دهكده مان هجوم بردند و هر چه مي توانستند با
همه . زدند بعضي مردم به داخل كليساها فرار كردند اما آنها كليسا ها را آتش

 وقتي همه را كشتند آنها را در يك گور دسته جمعي. خانواده من قتل عام شدند
او به جنگل فرار . پدرم در آن موقع خانه بود. ر مي كرديمما بچه ها فرا. گذاشتند

. سربازان ارتش دنبالش كردند و او را كشتند و سرش را از بدنش جدا كردند .كرد
سرش را در بغل گرفتيم و . چه كار ديگري مي توانستيم بكنيم. كرديم خيلي گريه
  "...م با دستهايمان زمين را كنديم و دفنش كرديبعد هم. گريه كرديم

ها شصت و  در طي جابجايي. خانواده خيلي بزرگي داشتيم، حدود هفتاد نفر..."
 مادرم دائم گريه مي. يك نفرمان كشته شدند و فقط هفت هشت نفر زنده ماندند

برادرم از . مي دانست كه خواهرهايم مرده اند. كرد و در حال گريه هم مرد
مادرم مجبور شد خواهرها و برادرهاي ديگرم را سر راه .  شدراه تلف گرسنگي در

دور و برم فقط و فقط . كامال شكسته شده بودم.  ده ساله بودممن نه يا. بگذارد
گرسنه بوديم و وضعيت رقت باري داشتيم، . اي مي ديدمكمتر آدم زنده . مرگ بود

. شتند و مي سوزاندندرفتيم ما را مي زدند و مي ك اگر راه نمي. فقط راه مي رفتيم
  "...چه ديدم؟ مرگ را ديدم

 در 1917 تا 1915 اينها روايات دو نفر از بازماندگان وقايعي است كه در سالهاي
  .شهرها و مناطق ارمني نشين سرزمينهاي شرق تركيه امروزي رخ داد

روزي است كه ارامنه آنرا آغاز يكشنبه بيست و چهارم آوريل، نودمين سالگرد 
. جهاني اول مي دانند كشتار اين قوم در دوران حكومت عثماني در جريان جنگ

 رسما آنرا قتل عام كشتاري كه پس از گذشت نود سال هنوز در مورد اينكه آيا بايد
  . خواند يا نه اختالف نظر وجود دارد

كرده اند  ين سالها تالشجوامع ارمني كه در سراسر جهان پراكنده اند در طي ا
قتل عام   را رسما1915دولتهاي متبوع خود را متقاعد كنند كه كشتار ارامنه در سال 

اعالم كنند، به اين اميد كه 
تركيه نيز براي پذيرش آن 

  . گيردتحت فشار قرار
تا كنون حدود پانزده كشور 
يا پارلمان آنها از جمله روسيه 
و فرانسه كشتار ارامنه را رسما 

  . اعالم كرده اند"قتل عام"
ارامنه معتقدند كه دولت وقت 
عثماني با برنامه ريزي قبلي و 

هدف پاكسازي كامل يك قوم، ارامنه را از محل سكونت تاريخي شان بيرون رانده  با
به باور آنها در همين روند يك و نيم ميليون ارمني . ه هدايت كردصحراي سوري و به
  . بيرحمانه ترين شرايط قتل عام شدنددر

  . تعداد كشته شدگان به باور تركيه بسيار كمتر بوده است

پژوهشگر در فريدون آتا، استاد تاريخ در دانشگاه سلجوق در شهر قونيه تركيه و 
  اكنون مطرح مي شود و از رقمهايي همچونادعايي كه": زمينه ارامنه مي گويد

هشتصد هزار، يك ميليون و حتي يك و نيم ميليون به عنوان كشته شدگان ارامنه 
رود كامالً ناممكن است چون اساساً اين ارقام از شمار كل ارامنه اي كه آن  سخن مي
كه خاك عثماني زندگي مي كردند بيشتر است و هم اينكه شمار ارامنه اي  زمان در

  ".از پانصد هزار نفر فراتر نمي رفته است كوچ داده شدند
بررسي همه  با وجود اين اعضاي انجمن بين المللي كارشناسان قتل عام، پس از

هزار  مدارك و متون موثق به اين نتيجه رسيدند كه در حدود يك ميليون و دويست
 خود به نخست اين انجمن در نامه اخير.  كشته شدند"قتل عام"ارمني در جريان 

  . تركيه بار ديگر بر اين رقم تاكيد كرده استوزير
  "قتل عام"تاكيد بر وقوع 

  .ارامنه همواره اصرار ورزيده اند كه تركيه بايد رسما به ارتكاب قتل عام اذعان كند
آناطولي به  اما تركيه ادعا مي كند از آنجايي كه در آن زمان ارامنه ساكن شرق

 و در كنار نيروهاي مهاجم روسيه قرار گرفته بودند،رهبران ترك پشت كرده 
   .قرباني جنگهاي داخلي شدند

گويد ارامنه در  ترك قايا آتائو، استاد روابط بين الملل در دانشگاه آنكارا، مي
اما به  دوران امپراطوري عثماني از آزادي اجتماعي و مذهبي برخوردار بودند

 نوعي ترك ستيزي در آنها پديدار شد تحريك مبلغان آمريكايي و كشورهاي غربي
باعث شد آنها با آغاز جنگ جهاني اول به امپراطوري پشت كرده و در كنار  كه

  .  قرار گيرندنيروهاي روس
قدرتهاي خارجي  به گفته ترك قايا آتائو رفته رفته با تحريك روسيه تزاري و ديگر

اوايل سال  در": ي گويداو م. جنبشهاي ملي گرايانه در جامعه عثماني سر بر آورد
  و حتي پيش از آن شورشهايي توسط ارامنه رخ داد و وقايعي كه در مورد1915

ارامنه اتفاق مي افتاد فورا به رسانه هاي خارجي گزارش مي شد و دولتهاي غربي به 
  ."توجه مي كردند آن

ك جريان با ي":  با همين شورشها آغاز شد1915 آوريل "وقايع"او معتقد است كه 
شرق  شورش مسلحانه همزمان با افزايش تعداد نفرات ارتش تزاري روسيه در جبهه

مخصوصا در شهر وان شروع شد كه شرقي ترين نقطه آناطولي بود و تا جايي كه 
دانيم آنها به مناطق مسلمان نشين شهر حمله كردند كه تلفاتي از تركها داشت و  مي

در واكنش به اين قيام تصميم . يني كردندزنده ماندند از آن مناطق عقب نش آنها كه
دو طرف . جمعيت ارمني به داخل و اطراف جبهه شرقي منتقل شوند گرفته شد كه

تلفات تركها و در كل مسلمانها هيچوقت به درستي در رسانه  هم تلفاتي دادند اما
به نظر من نوعي تبعيض عليه ما وجود داشت به اين  .هاي غربي گزارش نشده است

تنها مي ] غربي ها[باشند، بلكه در چشم اين افراد   كه تركها نمي توانند قربانيمعني
  ".توانند قرباني كنند

اما پيتر باالكيان، كه در باره 
 ارامنه "قتل عام"موضوع 
دجله "عنوان  كتابي به

 نوشته معتقد است "سوزان
كه برنامه ريشه كن كردن 

عثماني  ارامنه در امپراطوري
برنامه اي بسيار دقيق و حساب 
شده بود كه توسط دولت 
 مركزي و با هدايت طلعت

پاشا، وزير كشور وقت، انجام 
شد و حتي دفتري بنام 

  . تاسيس شده بود براي نظارت بر آن"تشكيالت مخصوص"
متعدد در  ، تصويب قوانين اضطراري"تشكيالت مخصوص"او معتقد است تاسيس 

بيرون  مورد اقليت دو و نيم ميليون نفري و غير مسلح ارمني از جمله قانون موقت
سپتامبر   و قانون ضبط اموال منقول و غير منقول آنها در1915راندن ارامنه در مي 

 و همچنين جمع كردن و كشتار روشنفكران و شخصيتهاي برجسته فرهنگي 1915
  . را از پيش برنامه ريزي شده دانست"قتل عام"از جمله داليلي است كه بايد  ارمني

گاران، شعرا، ن هدف دستگير كردن همه روزنامه": او در باره مورد آخر مي گويد

 ماده دوم كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد قتل عام
هر كدام از اقدامات زير كه با هدف نابودي كامل و يا بخشي
از يك گروه قومي، نژادي، ملي و يا مذهبي صورت گيرد،

  تقتل عام اس
  گروهكشتن افراد

  هوارد آوردن صدمات شديد جسمي و روحي بر اعضاي گرو
فراهم آوردن شرايطي به عمد و به طور حساب شده كه منجر

  دنابودي همه يا بخشي از اعضاي گروه شو به
   گروهتحميل شرايطي به منظور جلوگيري از زاد و ولد در

  ديگرانتقال كودكان آن گروه به گروهي

بسياري از ارامنه در صحراي سوريه از قحطي و گرسنگي مي
 شدند  فورا كشته ميبسياري نيز توسط قبايل محلي مردند و
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 نويسنده ها و رهبران فرهنگي بود چون مي خواستند صداي فرهنگ يك ملت را
شكنجه و قتل روشنفكران در . ساكت كنند زبان آنرا ببرند و سرش را بزنند

شد و در شهرهاي ديگر ارمني نشين آناطولي از جمله دياربكر، قسطنطنيه شروع 
يان رفتن هزاران روشنفكر ارمني شد و كه منجر به از م ارزروم و وان ادامه داشت

  ". شده بوداين امري از پيش برنامه ريزي
است از جمله  پيتر باالكيان مي گويد اسناد مهمي در تركيه گواه وقايع آن زمان

  به اتهام1920 و 1919شهادتهاي عناصري از دولت تركهاي جوان كه درسالهاي 
رافهاي بسيار جالبي است در مورد جنايت عليه بشريت محاكمه شدند، كه شامل اعت

چطور بيرون راندن در واقع به معناي كشتار دسته جمعي بود و فعاليت  اينكه
  . چه بود و غيره"تشكيالت مخصوص"

گوناگون اشاره  او همچنين به وجود مدارك متعددي در وزارتهاي خارجه كشورهاي
او حاوي  ا كه بگفتهمي كند از جمله چهار هزار صفحه سند در وزارت خارجه آمريك

 توصيفهاي بسيار دقيق و روشن اعضاي هيئتهاي آمريكايي است كه به گفته او در
قلب مناطقي كه بيرون راندن ارامنه در آنها جريان داشت از جمله حلب و طرابوزان 

مدارك موجود در آلمان كه متحد تركيه در آن زمان بود و همچنين .  بودندمستقر
افرادي كه به نجات ارامنه برخاستند و مبلغان كشورهاي بازماندگان، روايات 

  .عقيده آقاي باالكيان همه گوياي ماجرا هستند گوناگون نيز به
  تعبير قتل عام

نكرده اما مي  تركيه هرگز بيرون راندن اجباري ارامنه از سرزمينهايشان را انكار
  .گويد آنچه رخ داد قتل عام نبود

ابداع شد كه  سط رافايل لمكين، حقوقدان لهستاني تو1943واژه قتل عام در سال 
خانواده  او كه در جريان جنگ جهاني دوم شاهد كشته شدن همه افراد. يهودي بود

 بجز خود و برادرش بود، تالش كرد تا قتل عام تحت قوانين بين المللي جنايت به
  .حساب آيد

تالشهاي او منجر به تصويب 
كنوانسيون قتل عام توسط 

 متحد در سال سازمان ملل
 1951 شد كه از سال 1948

  .به مرحله اجرا رسيد
بنا به ماده دوم اين كنوانسيون 
هر كدام از اقدامات زير كه 

هدف نابودي كامل و يا با 
عام تلقي مي  و يا مذهبي صورت گيرد، قتلبخشي از يك گروه قومي، نژادي، ملي 

  :شود
   كشتن افراد گروه- 
  اعضاي گروه  وارد آوردن صدمات شديد جسمي و روحي بر- 
همه يا   فراهم آوردن شرايطي به عمد و به طور حساب شده كه منجر به نابودي- 

  بخشي از اعضاي گروه شود
  ه گرو تحميل شرايطي به منظور جلوگيري از زاد و ولد در- 
  ر انتقال كودكان آن گروه به گروهي ديگ- 

بسياري معتقدند كه طبق  با وجود انتقاداتي كه تاكنون از اين كنوانسيون ابراز شده،
  :آن، حداقل سه قتل عام در تاريخ معاصر صورت گرفته است

  1920 و 1915 كشتار ارامنه توسط تركهاي عثماني بين سالهاي - 
  كشتار يهوديان توسط حكومت آلمان نازي در جنگ جهاني دوم - 
 هشتصد هزار توتسي و 1994تخمين زده مي شود در سال  كشتار در رواندا كه - 

  دهوتوي ميانه رو قرباني شدن
 ": نبوده است قتل عام 1915با اين حال فريدون آتا معتقد است كه وقايع سال 

 چون را نمي توان نسل كشي محسوب كرداقدام دولت عثماني در كوچاندن ارامنه 
اوالً همه ارامنه كوچانده نشدند و كوچاندن فقط در مورد آن دسته از آنها كه مشكل 

 ثانياً، آنها را به كشور بيگانه نرانده بلكه به بخشي ديگر از. آفرين بودند انجام شد
 توان اين را نمي. سرزميني رانده كه وطن خود ارامنه نيز محسوب مي شده است

دولت عثماني در آن زمان . كاري كه اسپانياييها با يهوديها كردند مقايسه كرد مثالً با
ارامنه براي دفاع از خودشان در زمان جنگ سالح داده بود اما آنها سالح را  حتي به

  ".اردوي روسيه پيوسته بودند برداشته به
اما هراند دينك، مدير مسئول 
آگوس، هفته نامه ترك زبان 
ارامنه استانبول، كه اخيرا در 
پارلمان تركيه در مورد مسئله 
كشتار ارامنه با نمايندگان 

گفتگو كرده معتقد ترك 
است كه نبايد تنها به معني 
حقوقي و لفظي قتل عام 

  .توجه كرد
: قتل عام مي داند او بيرون راندن مردم از محل زندگي تاريخي شان را همانا برابر

كنيد، حتي  وقتي مردمي را از ريشه خودشان، از سرزمين آبا و اجداديشان جدا مي"
 آنها را از ده از طال به جاي ديگر ببريد، باز هماگر آنها را با هواپيمايي ساخته ش

قتل عام ريشه شان جدا كرده ايد و اين به نظر من برابر با قتل عام است، چه آنرا 
 در طول جابجايي هم، مردم از قطحي و گرسنگي و بيماري. بخوانيد چه جابجايي

هم در بعضي . مردند و يا مجبور شدند دين خود را عوض كنند تا زنده بمانند
اگر فقط بخواهيد از روي تعداد كشته شده ها . ديگر پراكنده شدند كشورهاي

عام صورت گرفته يا نه به نظر من با ديد بسته به مسئله نگاه  تصميم بگيريد كه قتل
زندگي يعني حيات فرد همراه . پديده اي كه رخ داد نگاه كرد بايد به كل. مي كنيد

از سرميني كه چهار هزار سال در آن زندگي كرده ملتي را  اگر. با محيط زندگي اش
  ".يعني آن ملت را از بين برده ايد جدا كنيد و ريشه اش را بكنيد

آنرا جزو  چه رسما قتل عام اعالم شود و چه نشود، ارامنه 1915وقايع آوريل 
  .جدايي ناپذير از هويت ملي و تاريخي خود تلقي مي كنند

آن انكار مي  فاجعه اي به اين بزرگي توسط عاملوقتي ": پيتر باالكيان مي گويد
واقعه  اين. شود، اهميت آن در ذهن جمعي فرهنگي كه قرباني شده تشديد مي شود

بخش مهمي از هويت ارامنه چه در ارمنستان و چه در خارج از آن را تشكيل مي 
ن به نخستين تجربه تاريخي جامعه ارمني در گذار از عصر كه] قتل عام ارامنه[ .دهد

  ." استعصر جديد
سايت خبري  فليكس كورلي محقق و نويسنده در زمينه آزادي هاي مذهبي و سردبير

ارمني  ارامنه كشتار بيش از يك ميليون":  در لندن نيز همين نظر را دارد18فوروم 
 براي) هولوكاست(را جزو اصلي هويت خود مي دانند، درست مثل كشتار يهوديان 

  ."ر اروپايهوديان و كولي ها د
كشتار و يا  در تركيه، كشوري كه غرور ملي از خصوصيات بارز آن است نيز بحث

  .قتل عام ارامنه همواره خشمي ديرينه و عميق را برانگيخته است
بسيار شديدي  فليكس كورلي، معتقد است كه از زمان تاسيس تركيه نوين حساسيت

تركيبي از  يده كه اين كشوربه هويت خود داشته و از قبول اين امر خودداري ورز
كه به  مليتهاي گوناگون نه فقط ترك و ارمني و يوناني بلكه مليتهايي است از قفقاز

امپراطوري عثماني مهاجرت كردند مثل گرجي ها، و همچنين عرب ها و مليتهاي 
  . كه به مدت چندين دهه هويتشان مورد سركوب بوده استديگر

باز شدن جامعه،  ي مدرن و با گسترش ارتباطات واما به گفته او با ورود به دنيا
تركيه پس از  روابط بين المللي به مردم تركيه ديد بازتري از جهان داده است و

كشور به  سقوط اتحاد شوروي و استقالل ارمنستان متوجه شده است كه بايد با اين
   .نحوي كنار بيايد

روشنفكران  ايي از سويآقاي كورلي معتقد است كه در يكي دو دهه اخير تالشه
  .ترك براي پرداختن به اين موضوع تابو آغاز شده است

مطالعه اي  تركيه اخيرا پيشنهاد كرد كه آماده است آرشيوهاي خود را به روي
 ارمنستان  ارامنه باز كند، پيشنهادي كه از سوي"قتل عام"بيطرفانه در مورد ادعاي 

  .رد شد
خصومت، و اصرار و  ند كه پس از نه دهه قهر وبا اين حال بسياري پيش بيني مي كن

احراز شرايط   تمايل شديد تركيه براي- انكار، شايد به موجب شرايط سياسي حاضر 
روند آشتي  - ورود به اتحاديه اروپا و نياز ارمنستان به خروج از انزواي جغرافيايي 

  .تصورناپذير بين دو دشمن ديرينه دير يا زود آغاز شود
  

همه روزنامه نگاران، شعرا،هدف دستگير كردن 
اينويسنده ها و رهبران فرهنگي بود چون مي خواستند صد

فرهنگ يك ملت را ساكت كنند زبان آنرا ببرند و سرش را
در قسطنطنيه شروع شد و درشكنجه و قتل روشنفكران . بزنند

شهرهاي ديگر ارمني نشين آناطولي از جمله دياربكر، ارزروم
و وان ادامه داشت كه منجر به از ميان رفتن هزاران روشنفكر

ي شده بودپيش برنامه ريز ارمني شد و اين امري از
  

   
 پيتر باالكيان

مطرح مي شود و از رقمهايي همچون ادعايي كه اكنون 
عنوان هشتصد هزار، يك ميليون و حتي يك و نيم ميليون به

كشته شدگان ارامنه سخن مي رود كامالً ناممكن است چون
شمار كل ارامنه اي كه آن زمان در خاك اساساً اين ارقام از

شمار ارامنه و هم اينكهعثماني زندگي مي كردند بيشتر است 
اي كه كوچ داده شدند از پانصد هزار نفر فراتر نمي 
  رفته است

  
   

 فريدون آتا
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  'خدمت يا خيانت': اظهارات اورهان پاموك
 علي اميني نجفي

 

 
 

محافل ادبي جهان  اورهان پاموك با تازه ترين رمان خود به نام برف، توجه زيادي در
  برانگيخته است

در تركيه محاكمه اي آغاز شد كه تمام نگاه ها را به ) جمعه نهم دسامبر(هفته گذشته 
  .  استخود متوجه كرده

اين دادگاه نه يك مجرم يا جنايتكار، بلكه اورهان پاموك، نويسنده سرشناس اين 
او متهم است كه به تاريخ ملي تركيه توهين كرده . كشور را به محاكمه كشيده است

  . است
رسانه ها و محافل گوناگون دادگاه او را سنجشي دانسته اند براي شناخت ميزان 

كه براي ورود به اتحاديه اروپا سعي دارد خود را با پيشرفت دمكراسي در تركيه 
  . موازين حقوق بشر همراه كند

آنچه اورهان پاموك آشكارا به زبان آورده، نكته اي است كه بارها و بارها 
  .روشنفكران و نويسندگان متعهد تركيه بيان كرده و گاه به خاطر آن تنبيه شده اند

ر و مقبول تري به خود در دوران اخير كه حاكميت تركيه تالش دارد سيماي شفاف ت
  .بگيرد، چنين اظهاراتي به سادگي ناشنيده گرفته مي شود

نخست آنكه : اما اين بار دادگستري تركيه به دو دليل واكنش تندتري نشان داده است
اين اسرار مگو را يكي از نامي ترين نويسنده تركيه به زبان آورده و ديگر آنكه اين 

كيه خود را براي ورود به اتحاديه اروپا آماده مي سخنان زماني ادا مي شوند كه تر
  .كند

 توجه زيادي در محافل برف،اورهان پاموك كه به ويژه با تازه ترين رمان خود به نام 
، در 1915 ارامنه در سال 'قتل عام'ادبي جهان برانگيخته، در مصاحبه اي با اشاره به 

 كرد تركيه در دهه هاي اخير،  شهروند" هزار30كشته شدن "دوران تركيه عثماني، و 
از هموطنان خود خواسته است، با صداقت و شجاعت بيشتري به تاريخ ميهن خود 

   .بنگرند و گذشته را بكاوند
 
   ارامنه، چالشي براي تركيه امروز'قتل عام'
  

 پم اتول
  ی سیحتليلگر بی ب

بسياري به آمريكا، . پس از جنگ جهاني اول ارامنه در سراسر جهان پراكنده شدند
  .اروپاي غربي و خاورميانه گريختند

 آنچه آنان قتل عام يك و نيم -ا اين حال همچنان خاطرات كشتارهاي زمان جنگ ب
 1970در دهه هاي .  براي آنان زنده بود-ميليون ارمني توسط دولت عثماني مي خوانند 

 شماري از ديپلمات هاي تركيه طي اقداماتي تالفي جويانه به دست ارامنه 1980و 
  .راديكال كشته شدند

امي كه جمهوري شوروي سابق از هم پاشيد و جمهوري مستقل  هنگ1991در سال 
ارمنستان بوجود آمد، تعداد ارامنه ساكن كشورهاي مختلف جهان دو برابر جمعيت 

  .خود جمهوري ارمنستان بود كه بصورت يك گروه فشار قدرتمند در آمده بودند
ان جنگ اذعان گروه هاي بيشماري از ارامنه خواستار آن شدند كه تركيه به وقايع زم

  .كند
برخي نهادها مانند كميته ملي ارامنه در آمريكا معتقدند كه بايد مسئله پرداخت غرامت 

  .نيز در نظر گرفته شود
يك و نيم . همه چيز بايد علني شود": آرام هامپاريان مدير اجرايي اين كميته مي گويد

 ارزش ميلياردها دالر و آنها دارايي هايي به. ميليون ارمني جان خود را از دست دادند
نيز ميهن تاريخي سه هزار ساله خود را از دست دادند و قضاوت درباره اين جنايت 

البته اين كه منصفانه از چه جهت موضوعي است كه مي شود بعدا . بايد منصفانه باشد
ولي بايد مداركي ارائه داد كه تركيه نتواند موضوع را انكار . در باره آن صحبت كرد

ترديدي نيست كه الزم است موضوع نسل كشي ارامنه بطور منصفانه حل و فصل . كند
اگر اين حقيقت را انكار كنيم مثل اين است كه بگوييم مي توان بدون مجازات . شود

درست مثل اين است كه شخصي را در يك قتل مقصر . شدن دست به نسل كشي زد
بشناسيم ولي بعد او را مجازات 

  ".نكنيم
به گفته رونالد سوني، استاد 
تاريخ در دانشگاه شيكاگو، 
مسئله نسل كشي موضوعي 
است كه همه ارامنه اي را كه 

ان پراكنده اند متحد مي در جه
كند، كساني كه گرايشهاي 
سياسي متفاوت و يا حتي 

بنابراين . مذاهب مختلف دارند
موضوع قتل عام عاملي است 
كه به ارامنه خارج از ارمنستان 

  .هويتي واحد مي بخشد
در دو دهه گذشته ارامنه در 

ه وقايعي را كه در سراسر جهان پارلمانهاي كشورهاي مختلف را تحت فشار قرار دادند ك
اين تالشها تا حدودي به . جريان جنگ جهاني اول رخ داده بود به عنوان نسل كشي بپذيرند

در عين حال تركيه تهديد كرده است كه در صورت ادامه اين پشتيباني . نتيجه رسيده است

  .ها مشكالت ديپلماتيك بوجود خواهد آمد

روابط با آمريكا بخوبي پيش نمي رود و  
 تحت فشار قرار داده كه اينجا و آنجاآمريكا تركيه را
هنگامي كه مسئله عضويت در اتحاديه. امتيازاتي بدهد

اروپا مطرح مي شود تمام اين مشكالت خود را نشان
همچنين مشكل قبرس نيز مطرح است و. مي دهند

مردم، از جمله خود من، فكر مي كنند كه دولت
ن درهم اكنو. تركيه امتيازات غير ضروري داده است

تركيه نارضايتي زيادي از رابطه اين كشور با اتحاديه
اروپا، رابطه با آمريكا و مهمتر از همه مسئله ارامنه
وجود دارد

  
   

 گندوز آكتان، ديپلمات سابق ترك

  
آن روش بمراتب   است سعي در بهتر كردن وضعيت ارمنستان و توسعههراند دينك معتقد

 است بهتري براي برخورد با تاريخ و نيز زمان حال
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 يك نسل كشي 1915 ماجراهاي سال يكي از نگراني هاي تركيه اين است كه چنانچه
شناخته شود در آن صورت در به روي مطرح شدن تقاضاهاي غرامت يا حتي ادعاهاي 

  . ارضي باز خواهد شد
اكنون تالشهاي تركيه براي عضويت در اتحاديه اروپا كه مذاكرات در باره آن در ماه 

ن موضوع كمك كرده اكتبر امسال شروع خواهد شد به افزايش تنش ها در ارتباط با اي
ولي اگر چه رسيدگي به مسئله كشتار ارامنه پيش شرط آغاز اين گفتگوها نيست . است

برخي از سياستمداران فرانسه پيشنهاد كرده اند كه در جريان مذاكرات طوالني براي 
  .عضويت تركيه در اتحاديه اروپا اين موضوع مطرح شود

ا و نيز كساني كه نمي خواهند تركيه به اتحاديه نگراني تركيه از اين است كه ارامنه آمريك
  . اروپا ملحق شود دست به تحريكاتي بزنند

گندوز آكتان ديپلمات سابق ترك مي گويد كه اين موضوع در كنار برخي موضوعات 
 آمريكا بخوبي پيش نمي رود و روابط با": ديگر باعث بروز نگراني هايي شده است

هنگامي كه . ر داده كه اينجا و آنجا امتيازاتي بدهدآمريكا تركيه را تحت فشار قرا
مسئله عضويت در اتحاديه اروپا مطرح مي شود تمام اين مشكالت خود را نشان مي 

همچنين مشكل قبرس نيز مطرح است و مردم، از جمله خود من، فكر مي كنند . دهند
رضايتي هم اكنون در تركيه نا. كه دولت تركيه امتيازات غير ضروري داده است

زيادي از رابطه اين كشور با اتحاديه اروپا، رابطه با آمريكا و مهمتر از همه مسئله 
  ."ارامنه وجود دارد

برخي از تحليلگران مي گويند 
برخي محافل در تركيه كه با 
سياست هاي كنوني دولت در 
جهت دموكراتيزه شدن و 
عضويت در اتحاديه اروپا 
مخالفند در مورد مسئله 

  .ارمنستان متحد شده اند
دولت تركيه بدون ترديد در 

 "قتل عام"ارتباط با مسئله 
يز پيوستن به اتحاديه ارامنه و ن

. اروپا تحت فشار قرار دارد
تركيه همچنان بر اين نكته 
پافشاري مي كند كه هيچ 

  .سياست دولتي براي كشتار ارامنه وجود نداشته
در هفته گذشته تركيه آماري را انتشار داد كه حاكي از اين بود كه حدود نيم ميليون 

  .ينها نشانه هايي از تغيير وجود داردترك توسط ارامنه كشته شده اند ولي با همه ا
هنگامي كه عبداهللا گل وزير خارجه تركيه اخيرا در يك جلسه ويژه پارلمان اين 
كشور صحبت مي كرد از دولتهاي سراسر جهان خواست كه تحت تاثير تالشهاي 

ولي او همچنين پيشنهاد تشكيل كميسيون . ارامنه خارج از ارمنستان قرار نگيرند
اما .  مورخين ارمني را داد كه در مورد مسائل مورد اختالف تحقيق كنندمشتركي با

  .ارامنه اين پيشنهاد را قويا رد كرده اند
زي برسانند كه آنها مي خواهند زمان را برگردانند و به رو": آرام هامپاريان مي گويد

ولي . بتوانند در مورد اينكه آيا اتفاقات آن روز نسل كشي بوده يا نه مباحثه كنند
همانطور كه در مورد وقوع جنگ داخلي آمريكا، جنگ جهاني دوم، بردگي در 
آمريكا و يا كشتار يهوديان در دوره آلمان نازي جاي بحث نيست در مورد كشتار 

آنها مي خواهند با كشيدن بحث به آن روزها، روزي . ردارامنه نيز جاي بحث وجود ندا
  ".را كه مجبور خواهند شد اين نسل كشي را به رسميت بشناسند به عقب بيندازند

ولي پيشنهاد تشكيل يك كميسيون مشترك به خودي خود پيشرفتي هر چند كوچك 

ز  شود زيرا اولين بار است كه تركيه حاضر شده در مورد اين بخش امحسوب مي
همچنين براي اولين بار از دو ارمني اهل . تاريخ گذشته اش بررسي هايي صورت گيرد

يكي . تركيه دعوت به عمل آمد تا درباره اين مسئله در پارلمان تركيه سخنراني كنند
  .از اين سخنرانان هراند دينك سردبير هفته نامه آگوس در تركيه بود

خ و سياست به يكديگر وضعيت را مشكل ما نبايد با متصل كردن تاري": او مي گويد
كشورها بايد مرزهاي خود را باز كنند، . ما بايد با سياست شروع كنيم. تر كنيم

ديپلماسي را شروع كنند و تنها در آن موقع است كه بايد . يكديگر را درك كنند
ولي اينكه ما بايد . كميسيوني با شركت دو طرف تشكيل شود تا تاريخ را بررسي كند

تدا تمام مشكالت تاريخي مان را حل كنيم و پس از آن به سياست بپردازيم اشتباه اب
  ".است

در حالي كه فرايند دموكراتيزه شدن در تركيه جريان دارد شمار فزاينده اي از 
مورخين و روشنفكران اين كشور موضع رسمي دولت در مورد يك چنين موضوعي 

برخي از . انند مورد سوال قرار داده اندرا كه برخي آنرا آخرين تابوي كشور مي خو
مردم معتقدند كه بلندپروازي 
هاي تركيه براي پيوستنش به 
اتحاديه اروپا موجب تسريع 
در روند ايجاد تغيير از داخل 

  .خواهد شد
به ": رونالد سوني مي گويد

ز عقيده من تمايل بسياري ا
مردم تركيه به اينكه با تمام 
شرايط الزمه به اتحاديه اروپا 
بپيوندند سبب مي شود كه 
هم فشار داخلي و هم خارجي 

الزمه پيوستن به اتحاديه اروپا . به تركيه براي حل مسئله كشتار ارامنه افزايش يابد
من . بازكردن مرزها و پايان دادن به نقض حقوق بشر و رعايت شرايط ديگر است

هميشه گفته ام كه بجاي اينكه ارامنه تالش كنند اول نسل كشي ارامنه مورد قبول قرار 
گيرد و اميدوار باشند كه بعدا تركيه بصورت يك جامعه دموكراتيك باز در آيد، بايد 
اول اميدوار باشيم كه تركيه به يك جامعه دموكراتيك باز درآيد زيرا در آن صورت 

  ".ه واقعا اتفاق افتاده آسان تر خواهند پذيرفتترك ها آنچه را كه در گذشت
امروزه جمهوري ارمنستان با مشكالت اقتصادي روبروست و شديدا به كمكهاي 

اگرچه ارمنستان مي گويد كه مي خواهد تركيه به وقايع جنگ . خارجي نيازمند است
هاي جهاني اول اذعان كند ولي نگراني هاي ديگري هم دارد از جمله مسدود بودن مرز

 بدنبال جنگ با آذربايجان بر سر قره 1990اين كشور با آذربايجان و تركيه از دهه 
  . باغ عليا، كه شديدا به ارمنستان لطمه زده است

هراند دينك مي گويد ارامنه مقيم خارج مي توانند از طريق راه هاي عملي تر به 
پراكنده اند بجاي اگر ارامنه اي كه در گوشه و كنار دنيا ": ارمنستان كمك كنند

اينكه تمام توجه خود را بر مسئله كشتار ارامنه متمركز سازند سعي در بهتر كردن 
وضعيت ارمنستان و توسعه آن داشته باشند به نظر من اين روش بمراتب بهتري براي 

  ".برخورد با تاريخ و نيز زمان حال است
 آوريل جمع مي شوند، 24ع امسال ارامنه سراسر جهان براي برپايي مراسم سالگرد وقاي

زمزمه هايي در باره تغيير وضع شنيده مي شود ولي هر دو طرف براي اينكه نفرت 
عميقي را كه از يكديگر دارند از بين ببرند بايد راه درازي بپيمايند و همه كساني كه 
جرئت مي كنند از ميانه روي و گفتگو سخن بگويند احتماال با واكنش خصمانه روبرو 

  .د شدخواهن
  

آنها مي خواهند زمان را برگردانند و به روزي  
برسانند كه بتوانند در مورد اينكه آيا اتفاقات آن روز

ولي همانطور كه. نسل كشي بوده يا نه مباحثه كنند
در مورد وقوع جنگ داخلي آمريكا، جنگ جهاني

گي در آمريكا و يا كشتار يهوديان در دورهدوم، برد
آلمان نازي جاي بحث نيست در مورد كشتار ارامنه

آنها مي خواهند با كشيدن. نيز جاي بحث وجود ندارد
بحث به آن روزها، روزي را كه مجبور خواهند شد
اين نسل كشي را به رسميت بشناسند به عقب بيندازند

  
   

 كميته ملي ارامنه درآرام هامپاريان، مدير اجرايي
 آمريكا

من هميشه گفته ام كه بجاي اينكه ارامنه تالش  
كنند اول نسل كشي ارامنه مورد قبول قرار گيرد و
اميدوار باشند كه بعدا تركيه بصورت يك جامعه

باز در آيد، بايد اول اميدوار باشيم كهدموكراتيك 
تركيه به يك جامعه دموكراتيك باز درآيد زيرا در آن
صورت ترك ها آنچه را كه در گذشته واقعا اتفاق

  افتاده آسان تر خواهند پذيرفت

  
   

 رونالد سوني، استاد تاريخ در دانشگاه شيكاگو


