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 شمه اي از تاريخ كشتار ارمنيان

آغاز مي شود، ليكن هنگامي كه مبارزات آزاديخش . م15كشتار ارمنيان از سده 
 وارد مرحله نويني 19ارمني بصورت متشكل در آمد كشتار ارمنيان در نيمه دوم سده 

  .از نظر سازماندهي و برنامه از پيش طراحي شده گرديد
  

 توسط 1922 تا 1860فهرست زير بطور خالصه تعداد قربانيان ارمني را كه از سال  
  :تركها قتل عام شده اند، نشان مي دهد

  نفر000،12   لبنان          1860
  نفر 14000   بلغارستان     1876
  نفر1400   بايزيد        1877
  نفر1250   آالشگرد    1879
   نفر2000   اسكندريه  1881
  نفر  3 ،500   مناطق داخلي تركيه  1892
  نفر  000،12   ساسون   1894
  نفر   000،300   ارمنستان غربي   1895
  نفر9 ،570   قسطنطنيه   1896
  نفر  8000   وان     1896
  نفر667،14   مقدونيه   1903
  نفر640،5   ساسون   1904
   نفر30 ،000   كيليكيه   1909
  نفر  1,500,000 غربي    تركيه و ارمنستان1915
   نفر50000   قارص، آردهان   1918
   نفر30000   باكو و حومه 1918
   نفر60000   كيليكيه و اطراف   1919
   نفر20000   هاچن   1921
  نفر  210000   ازمير   1922
  نفر  2284027    ) 1860-1922(جمع 

  ).396، قتل و كشتارهاي جهان صفحه New York Timesمنبع (
 
 

   گواهان نژادكشي ارمنيان
 

نامه ژان ژورس خطاب به رئيس كنفرانس بين المللي شرق 
  نزديك

  )1904ژوئن (
  عاليجناب

بسيار متأسفم كه نمي توانم به لندن بيايم ، اما مي خواهم احساس مشترك خود با 
جهان متمدن را ابراز دارم و بر عليه رژيم منفوري كه ارمنيان تحت سيطره آن قرار 

  . بر عليه مسئوالن كشتارهاي بزرگ اعتراض كنم نيز ودارند
به نتيجه مي رسد ، در صورتي كه بتوان "مطمئن هستم كه اين اعتراضات مستمر نهايتا

  ....نظر دولتهاي بزرگ را براي اقدام جدي جلب نمود
Report of the International Conference on the situation in the 
Near East held in London on 29th June , 1904, London,1904,p.23.    

  "موالن زاده رفعت "از خاطرات 
... . تبعيد و كشتار ارمنيان يك جرم فوق العاده و وحشتبار و تأسف آور سياسي است 

 را بيان كنم  "اتحاد و ترقي "اگر من بتوانم چگونگي عملكرد جنايت بار حزب 
  . امبهترين خدمت را به تاريخ انجام داده

  
  )1916ژوئيه (از گفته هاي كارل ليبكنخت 

آلمان هم پيمان تركيه است كه دستان خود را به خون ارمنيان آغشته كرد و گناه خود 
و ملت ارمني را متحمل فجيع ترين كشتارها  را در اين جنگ به حد اعال رسانيد

  54،ص1918گراد،كارل ليبكنخت،مجموعه اسناد،پترو                           ...نمود
  

  از خاطرات نعيم بيگ مقام ترك
  )1916تبعيد و كشتار در رأس العين و در الزور ، (

من فكر مي كنم ، كه تبعيدو كشتار ارمنيان هيچ واقعه قابل مقايسه و برابر در تاريخ 
در هر گوشه و پهنه وسيع تركيه مي توان اجساد و اسكلت هزاران . جهاني ندارند

  ... به فجيع ترين وجه را پيدا كردارمني سالخي شده
  1ص ،1920لندن آرام آندونيان، خاطرات نعيم بيگ،

  
  بهانه هاي دروغين

تمامي اين ستمكاري ها ، جنايات ، قتل عام و شاخ و برگ دادن مقامات دولتي ترك 
  .به آن ، بي هيچ انگيزه اي برارمن ها روا شد

جنگ هستيم ، براي موجوديت خود  مادر ": دولت تركيه پاسخ خواهد داد "احتماال
ارمن ها اميد پيروزي دشمنان مارا داشتند و براي اين پيروزي توطئه مي . مي جنگيم

ناگزير شديم در برابر  آنها جنايتكاران پراكنده در منطقه جنگي بودندو ما. كردند
ولي واقعيات اين بهانه ها را بكلي نفي مي . "آنها به شدت عمل نظامي متوسل شويم

هيچيك از شهرها و دهكده هايي . اين ارمن ها در منطقه جنگي سكونت نداشتند. كند
.  بسوي مرگ تبعيد شدند، در مراكز عمليات جنگي قرار نداشت "كه از آنجا منظما

همگي در داخل آناتولي بودند كه از جبهه هاي قفقاز و داردانل به يك اندازه 
 متخاصم وجود نداشت و حتي امكان امكان همكاري آنها با ارتش دول. دوراست 

آنها در آبادي هاي . زيرا ارمنيان جمعيتي متراكم نبودند. ايجاد شورش هم نداشتند
  .كوچك كشوري پهناور پراكنده بودند

  )71، ص 1374آرنولد توين بي ، كشتار يك ملت ، ترجمه فاضل ملك نيا ، تهران (
  

  :يوهان لپسيوس
يحي بودند كه باعث و مسبب نابودي اسفناك ملت  اين تنها كشورهاي قدرتمند مس"

  "ارمني شدند
  

  :طلعت پاشا خطاب به دكتر لپسيوس آلماني 
  " ما طرح شما را به اجرا در آورده ايم " 

Wien , Hllstapa xii 463 Adrianopel , 10 nov 1915, z , 971p  
  

: آتاترك-مصطفي كمال پاشا  
مـي بايـست بـراي رانـدن و كوچانـدن بـي             اين بقاياي حزب پيشين تركان جوان كه        «

رحمانه ميليون ها اتباع مسيحي كشور ما از خانه و كاشـانه خـود و كـشتارشان حـساب                  
.»پس مي دادند، تحت حكومت جمهوري همچنان سركش و گردنكش باقي مانده اند  

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

  )در خصوص نظر وي راجع به تركان جوان پيشين در كشورش
با سفير جمهوري  ديدار انجمن دوستي ايران و ارمنستان

  ارمنستان جناب آقاي كارن نظريان
 اعضاء موسس انجمن دوستي ايران و ارمنستان در محل 1386 اسفند 6در تاريخ 

در اين . اب سفير آقاي كارن نظريان داشتندسفارت جمهوري ارمنستان ديداري  با جن
براي ما جاي بسي «ديدار ابتدا آقاي سفير پس از خوشامدگويي اظهار داشت 

خرسندي است كه چندي  پيش خبر تاسيس اين انجمن را شنيديم ، اكنون ما احساس 
ه ميكنيم كه در توسعه روابط  ايران و ارمنستان تنها نبوده و حلقه اي كه شما باشيد ب

كمك ما  آمده است خوشحالم كه من يكي از آن سفرايي هستم كه در تعميق روابط 
با در نظر گرفتن سطح روابط اقتصادي . خوبي كه بين دوكشور وجود دارد نقش دارم

  » ، فرهنگي و سياسي ما يكي از سفارتهاي پرمشغله در تهران هستيم

 1915-1922مراكز قتل عام در سالهاي

 درياي سياه

 انه مديتردرياي
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لئون آهارونيان ضمن سپس رئيس انجمن دوستي ايران و ارمنستان جناب مهندس 
انجمن دوستي ايران و ارمنستان كه حدود «تشكر از پذيرفتن انجمن اظهار داشت 

يكسال از بدو تاسيس آن ميگذرد امروز بصورت رسمي ثبت شده و اولين گام عملي 
 كميته مي باشد 5انجمن داراي . ما  ديدار با سفارت و جناب آقاي سفير مي باشد 

آقاي آندرانيك خچوميان ، اقتصادي برياست آقاي هنريك فرهنگي و هنري برياست 
خالويان ، كميته روابط عمومي برياست دكتر روبيك سرداريان و كميته ورزشي 

برياست آقاي پطروس آبكاريĤن و كميته علمي برياست دكتر آندرانيك سيمونيان  
چاريان آقاي كارو سركيسيان بازرس ، آقاي نجفي ، آقاي حاجي پروانه و آلبرت كو

در اين يكسال . از اعضاء هئيت مديره و دكتر مومني دبير هئيت مديره مي باشد 
دولت جمهوري اسالمي ايران ما را تشويق و مساعدت به تشكيل اين انجمن و تعميق 

در آينده نزديك دفتر خود را افتتاح نموده و در زمينه . روابط دوكشور نموده است 
ما خواهان روابط دو جانبه هستيم مثال .  خواهيم كردهاي مختلف كارهاي خود را آغاز

سطح فعاليت ما در . دعوت هنرمندان از ارمنستان و بردن هنرمندان ايراني به ارمنستان 
ما در فكر ديداري از ارمنستان .  ميليون ايراني مي باشد 70كل ايران و براي بيش از 

امروزه روابط . آنها ميباشيمو آشنايي با مجامع مختلف ارمنستان و معرفي خود به 
  .دوكشور در سطح بسيار بااليي است و هيچگونه مانعي در اين راه نمي بينيم

در طي اين ديدار دبير هئيت مديره جناب دكتر مومني ضمن خرسندي خود از حضور 
  .در سفارت جمهوري ارمنستان اظهار داشت 

سياست جمهوري اسالمي  
ايران اين است كه با 

تلف روابط كشورهاي مخ
خود را گسترش داده  و از 
بررسيهايي كه دو سال پيش 
بعمل آورديم  مشخص شد كه 
با توجه به اينكه روابط 

دوكشور بسيار خوب بوده اما  
پس از استقالل جمهوري 
ارمنستان   روابط بيشتر در 
سطح دولتها بوده است و   اين 
روابط در عرصه ملتها به 

 انجمن دوستي  ايران با كشورهاي مختلف 80كنون حدود ا. اندازه كافي نبوده  است 
تشكيل شده است و بخاطر اينكه ايران و ارمنستان مشتركات فراوان  فرهنگي دارند 

اين خال يعني تشكيل انجمن ايران و ارمنستان از اهداف ما قرار گرفت  كه اين كار  
ان مي باشند و اين امر ارامنه افرادي خوشنام در اير. با كمك دوستان انجام پذيرفت 

 ميليون 70اين انجمن از حمايت بيش از .  كمك بزرگي به تشكيل اين انجمن بود
ايراني برخوردار است  و با اين هدف تشكيل شده است كه مردم ايران با مردم 
ارمنستان روابطشان هرچه بيشتر گسترش يابد و اميد واريم از مساعدت سفارت 

اميدواريم در آينده نزديك انجمن دوستي .  ردار گرددجمهوري ارمنستان نيز برخو
و اين دو نهاد . ارمنستان و ايران نيز با كمك شما و دولت ارمنستان تشكيل شود 

و روابط در . مردمي بتوانند اگر مشكلي وجود داشته باشد به رفع آن كمك نموده 
  .عرصه هاي غير دولتي و مردمي  نيز گسترش يابد

روابط ايران و ارمنستان همانند گلوله برفي « ارمنستان  فرمودند سپس سفير جمهوري 
پايه  هاي اصلي . سال به سال گسترش مي يابد .است كه رشته رشته بزرگ ميشود و 

جامعه ارامنه ايران نيز . اين روابط تالش دولتها و روساي جمهور دوكشور مي باشد
 جعرافيايي ما نيز اهميت نقش خود را درگسترش روابط دوجانبه ايفا نمود نقشه

ايرانيها براحتي به ارمنستان سفر مينمايند و نكته مهم ديگر . بسزايي دراين زمينه دارد
روابط تاريخي اين دوكشور ميباشد ما احساس ميكنيم كه روابط خود به خود پيش 

امروزه از سطح روابط پارلماني دوكشور ميتوان صحبت نمود و تاسيس .  ميرود
تاسيس انجمن دوستي ايران . نگي ايران در ارمنستان نيز نقش خود را دارد رايزني فره

ارمنستان بسيار مهم بوده و به ارتقاء روابط كمك خواهد نمود  و مايه خرسندي و 
است كه در اساسنامه تعميق دوستي بين دو ملت در برنامه كاري اين انجمن قرار گرفته 

از نظر سفارت معرفي گروههاي فرهنگي مختلف در سطح كشور جمهوري . است 
نجمن به ما كمك كند تا بتوانيم اين اسالمي ايران حائز اهميت مي باشد اگر اين ا

ما درنظر داريم . گروههاي هنري را در سطح ايران مطرح نمايم گام مثبتي خواهد بود 
  برگزار نمايم كه شركت بخش  Businness Forumدر بخش اقتصادي يك 

يعني بازار ايران را به ارمنستان و توليدات . خصوصي در آن حائز اهميت مي باشد
ترجمه كتاب هايي نيز مي تواند به آشنايي بيشتر . ا به آيران معرفي نماييم ارمنستان ر

ملتهاي دوكشور كمك نمايد پِشنهاد شد كه به طور مثال يك روزي را مانند روز 
جهاني كودك باهم برگزار نمائيم يا هر روزي كه بدين منظور مناسب باشد سطح 

. ارمنستان در ايران وجود دارد روابط خوبي بين دوسفارت ايران در ارمنستان  و 
سفيرجمهوري ارمنستان درمورد برنامه هاي آتي سفارت اظهار داشت كه مادرنظر 

سفري را به ايران داشته باشد ، سپس  داريم پس از عيد نوروز رئيس پارلماني ارمنستان 
 گروه دوستي پارلمان ايران ديداري را از ارمنستان به عمل خواهند آورد و در زمينه

سفر وزير كشور ارمنستان به ايران كوشش مي نمايم اخيرا وزير ارشاد اسالمي سفري 
را به ارمنستان داشتند و سفر رئيس كل دادستان ارمنستان به آيران نيز جز برنامه ما مي 

. باشد ما در فكر برگزاري هفته فرهنگي ارمنستان در اصفهان و تهران نيز مي باشيم 
رمنستان مي تواند در اين زمينه ها به ما كمك نمايد امسال انجمن دوستي ايران و ا

هشتمين نشست مشترك اقتصادي ايران و ارمنستان را برگزار خواهيم نمود در بخش 
  »گردشگري  در شيراز ، اصفهان و شهرهاي ديگر نيز برنامه هاي متقابلي درنظر داريم 

  مسئله قتل عام ارامنه در مجلس اسرائيل
مجلس اسرائيل پيرامون بررسي مسئله :  اسرائيل  »  هارتس «نشريه بنا بر 

 مارس سال 14ناگفته نماند كه مجلس اسرائيل در . قتل عام ارامنه تصميم اتخاذ نمود
پيشنهاد درج مسئله قتل عام . بودده كرگذشته بررسي مسئله قتل عام ارامنه را رد 

ت هائيم اورون ارائه شده برياس» مرتس « ارامنه در دستور كار مجلس از سوي حزب 
 كه در مجلس حضور داشتند نسبت به پيشنهاد ارائه شده در قبال ه نمايند11. است

در ضمن شالوم سيمهون نماينده دولت . بررسي مسئله قتل عام ارامنه راي موافق دادند
 وزير كشاروزي نيز نسبت به درج مسئله قتل عام ارامنه در دستور كار مجلس راي و

  .ده استموافق دا
  استان بورگاس بلغارستان قتل عام ارامنه را پذيرفته است

دولت تركيه بعلت تصميم شوراي جامعه بورگاس پيرامون پذيرش قتل عام 
 آوريل بعنوان روز يادبود قربانيان قتل عام، شركت خود در برنامه 24ارامنه و اعالم 

-ستان در منطقه بورگاسعملياتي اتحاديه اروپا پيرامون همكاري فرامرزي با بلغار
  .  را متوقف ساخته است2007-2013اديرنه در سالهاي 

ايوان ايوانچف بنيان گذار و رئيس اولين سفارت بلغارستان در ارمنستان 
به خبرگزاري آرم اينفو اطالع داد كه قرارداد پيرامون ) 1999-2003سالهاي (

 مارس سال جاري بين استان 6شركت تركيه در برنامه عملياتي اتحاديه اروپا بايد در 
اما طرف تركي بر اساس . بورگاس بلغارستان و استان اديرنه تركيه امضا مي شد

. گزارش اسماعيل يوجر سركنسول خود در بورگاس از مراسم رسمي منصرف شد
نورست مير اوغلي شهردار اديرنه در نامه خود اعالم كرد كه طرحهاي تجاري منطقه 

 علت . ميليون يورو را راكد مي سازد32 به قيمت 2008-2013اي براي سالهاي 
مسأله تاريخي قابل «موافقت با تصميم شوراي جامعه بورگاس پيرامون  عدم  رااصلي
 تركيه هشدار داده است كه اگر تصميم لغو نشود، همه عالوه ب. ه استكردذكر» بحث

  .نها قطع خواهند شدروابط اقتصادي، فرهنگي، سياسي و روابط ديگر بين استا
  خارجي ها در ارمنستان درخواست پناهندگي مي كنند

 هزار ارمني كه از آذربايجان رانده شده 360ارمنستان از بدو استقالل با حضور حدود 
، يعني زماني كه كشورمان به كنوانسيون ژنو 1994ارمنستان تا سال . بودند، مواجه شد

بگفته گاگيك يگانيان رئيس سازمان . اشتپيوست، قوانيني در خصوص اين افراد ند
حتي مصوباتي در خصوص ":مهاجرت وزارت مديريت منطقه اي جمهوري ارمنستان

ما . حقوق و وظايف آنان نداشتيم، نقش و جايگاه آنان در جامعه آنقدر هم مشخص نبود
ند، آنان را صرفاً بعنوان خواهران و برادران خودمان كه نيازمند كمك و مساعدت ما بود

جنبه اول آنست كه فرد فرار كرده است . كالً واژه پناهنده دو جنبه دارد. تلقي مي كرديم
جنبه دوم هويت اين افراد است كه بايد در . و در جامعه بعنوان پناهنده محسوب خواهد شد

 نقش آنان در جامعه يا به عبارت 1994از سال . چارچوب حقوقي مشخص و معين شود
البته در دو نكته .  اعمال نشد1998ف آنان تعريف شد كه تا سال ديگر، حقوق و وظاي

آنان نيز مشمول خدمت نظام وظيفه شدند و توانستند در روندهاي سياسي : اعمال شد
  ".شركت كنند، عضو احزاب سياسي شوند

 مصوبه 9پس از تصويب .  قوانين اين عرصه را تدوين نمود2000سازمان مهاجرت از سال 
منستان، سازمان مهاجرت درخواست هاي آن دسته از اتباع خارجي را كه به توسط دولت ار

سازمان مهاجرت . داليل مختلف از ارمنستان درخواست پناهندگي دارند، شروع كرد
 عالي پناهندگان سازمان ياي به همراه شوراي دانماركي كميسار2006ارمنستان در سال 

سيستم اعطاي ": بگفته گاگيك يگانيان.ملل، اقدام به تحليل كمبودهاي قانوني نمود
كسي كه به سازمان ما مراجعه مي كرد، از كليه حقوق مقرر در . پناهندگي جاري بود

تحليل نشان داد .  دريافت مي كردگيقوانين بين المللي برخوردار مي شد، هويت پناهند
ن سازمان ملل ، لذا به همراه دفتر كميسار عالي پناهندگااستكه اين عرصه نيازمند تكميل 

اين گروه ظرف يكسال و نيم اليحه جديد قانون را . گروه كاري مشترك تشكيل داديم
يكي از مفاد مهم تعهدات كشورمان در عرصه مهاجرت در برنامه ملي . تدوين نمود

 تصويب قانون جديد "سياست همسايگان جديد اتحاديه اروپايي"اقدامات در چارچوب 
  ".ين امر در برنامه عملكرد دولت ارمنستان قرار داردا. در زمينه پناهندگي است

بگفته گاگيك يگانيان، قانون جاري ارمنستان در خصوص آوارگان دستخوش تغييرات 
اين اليحه بزودي .  مي باشد"قانون آوارگان و پناهندگان"اساسي گشته و عنوان جديد آن 

ب تقديم مجلس ملي در هيات دولت ارمنستان مورد بررسي قرار گرفته و جهت تصوي
در قانون جديد، ":گاگيك يگانيان ضمن تشريح مفاد اليحه جديد گفت. خواهد شد

برخالف قانون جاري، شناسايي فرد بعنوان پناهنده و آواره بطور مشخص تعريف شده 
فردي كه بطور موقت : بعنوان مثال در قانون جاري دو هويت مختلف وجود دارد. است

ولي در قانون جديد ما فقط هويت آواره را قيد . و فرد آوارهتحت مصونيت قرار دارد 
همچنين در قانون جديد اختيارات كليه . كرده ايم كه چارچوب را گسترده تر نموده است

دستگاههايي كه در خصوص اعطاي پناهندگي مشاركت دارند، از دولت گرفته تا ارگانهاي 
 جديد مسائل مربوط به كودكان همچنين در قانون. قيم، بطور دقيق تعريف شده است

حقوق . پناهنده نيز بطور مفصل تشريح شده اند، چيزي كه در قانون جاري وجود ندارد
متقاضيان پناهندگي و افرادي كه بعنوان آواره شناخته شده اند، مطابق دسته بندي عرصه 

. ده اندها، از تامين اجتماعي و بهداشت گرفته تا اشتغال و ساير حقوق مربوطه تعريف ش
چرا من اين نكات را مهم ارزيابي مي كنم؟ در قانون جاري، حقوق مذكور مطابق قوانين 

 "قانون آوارگان"قوانين اين عرصه ها نيز بنوبه خود به . اين عرصه ها اجرا مي شدند
در قانون جديد روال اعطاي هويت . استناد مي كردند و يك زنجيره بسته شكل مي گرفت

 ماده 65قانون جديد داراي .  هويت آواره بطور دقيق تشريح شده اندآواره و نحوه سلب
  ". ماده دارد25مي باشد، در حالي كه قانون جاري فقط 

رئيس سازمان مهاجرت در ادامه گفتگو با ما خاطر نشان كرد كه قانون جديد حق سكونت 
بگفته . مايدموقت را نيز كه سالي يكبار از سوي اين سازمان صادر مي شود، تعريف مي ن

ما در قانون جديد سعي مي كنيم اين مساله را نيز حل كنيم تا هر سال ":گاگيك يگانيان
در قانون جديد صرفاً مباني ابطال هويت آواره قيد خواهند . حق سكونت را تمديد نكنيم

  ". مورد براي ابطال قيد كرده ايم10ما در اليحه جديد . شد
گر فردي از طرف كشور ديگر بعنوان آواره شناخته ا":گاگيك يگانيان در ادامه افزود

شده و در آنجا حق پناهندگي دارد كه به معناي حق سكونت و حقوق اجتماعي، اقتصادي 
و فرهنگي مي باشد، سازمان مهاجرت ارمنستان مي تواند اين فرد را بعنوان آواره بشناسد، 

  ".ولي به او حق پناهندگي ندهد


