
  عام ارامنه آلمان در قتلنقش امپرياليسم 

  رامين جوان

 

طرفدار امپراتوري آدمخوران  "ايراني"يك پان تركيست  زبان سي سخنان كذبي ازبيار بيدربرنامه پرگ
اين نوشتارتالش  در .كشي ارامنه شنيدم كه باعث حيرت من شددرتوجيه نسل به نام ماشاال رزمي عثماني

 همكاري و نقش امپرياليسم آلمان دربه  بل معطوف شدنسترده اين فاجعه نيست پردازش به ابعاد گمن 
 ن مبارزين سوسياليستدرميا كه متاسفانه تاكنوناست عثماني براي قتل عام ارامنه  دولترساندن به  ياري

   .توجه شده است به آنكمتر 

 ديگر چه كسي امروز«: پرسيده بود ، رهبر آلمان نازيتنها چند روز پيش از حمله به لهستان، آدولف هيتلر
اس را عليه  هاي اس و از جمله قصد داشت قهر و خشونت دستهبا اين حرف ا» زند؟ از نابودي ارامنه حرف مي

وم شناخته شده عام ارامنه نزد عم هم قتل دهد كه در آن روزگار اين گفته نشان مي. ادي توجيه كندمردم ع
. دانستند ز قبيل هيتلر آن را الگوي خود ميا ييهودستيز بلشويك وآنتيهاي  ناسيوناليستلومپن بود و 

. گيرد نهايت متناقضي مورد بحث قرار مي هاي بي يا به شيوه مروزه آن كشتار جمعي كتمانه اجالب است ك
دند گر تحريف مي هاي تاريخ شوند، در كتاب ان انكار ميموضوع همچندر تركيه اسناد تاريخي مربوط به اين 

روبرو  هاي سنگين د، با مجازاتنكشي را به كار بر ، تنها لفظ نسلپيشرو نگاران افرادي، مانند روزنامه و اگر
زه به هر روتركيست پانليبرال  حتي شود زيرا مطبوعات نين موردي هم البته كمتر ديده ميچ. شوند مي

   .ندتكرار اين تحريف تاريخي مشغول هست

ن ايفا شود، بلكه نقشي كه نظاميان آلمان به داليل روشني در آ انكار نمي كشي خود نسل ،در آلمان ،در برابر
وجود دارد كه در تاريخ نگاري رسمي آلماني كلي اين گرايش  به طور. دگرد به سكوت برگزار مي كردند
ريخ از تا بار اي اسف مرحله صرفا ،يهوديان ميليوني وسيستماتيكست يا كشتارهوالكاهمانند عام ارامنه را قتل

  .داد نمايندگذشته قلم

ترين رويكرد همان است كه استفان  تاريخي رايج وفاكت هاي مشخص توجهي به واقعيات اين بيدر 
ارائه  2»كتاب سياه كمونيسم«پيش درآمد در  فرانسويصرمائويست سابق وآنتي كمونيست معا 1كورتوا
  :كند ف ميكنار هم ردي »تصادفي«اي  او فجايع بشري را به گونه. ه استكرد

                                                            

1 Stephane Courois 
2 Schwarzbuch des Kommunismus 
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و سينتي  نىروما هاي يهوديان، كولي عام ارامنه دست زد و آلمان به نابود كردن قتلامپراتوري عثماني به «
 46ند كه رفتار آنها در خواهند بپذير ها نمي چك. موسوليني در ايتاليا اهالي اتيوپي را كشتار كرد .پرداخت

  ».تيم سودت غيرانساني بوده اسمقهاي  با آلماني 1945 –

كشتاربا جاي توضيح به كنيم  ميشارالتانيسم وسياه نمايي يك آنتي كمونيست را مشاهده  اين فرازدر  
با طرح  »تمام فجايع بشري«، ارامنه عام ليا حتي افشاي سهم آلمان در قت ... يهوديان و برنامه وسيستماتيك 

 ي برابر مطرحسطح نازي ها ـ درا جنگ بدرجريان  آنهم...واين ترفند ـ اخراج آلماني هاي ساكن سود 
 .شوند مي

  1915كشي ارمنيان در سال  آلمان و نسل

در «: ، پارلمان آن روز آلمان، از اين واقعيت سخن گفت كهدر رايشستاگ3 كارل ليبكنشت 1916در ژانويه 
رد سركوب هاي خود آواره شده و مو متحد آلمان، صدها هزار نفر از شهروندان ارمني از خانه كشورتركيه، 

  .آلمان در اين باره چه اقدامي كرده استحكومت  خواست بداند كه او مي »اند قرار گرفته

: به پرسش باال چنين پاسخ داد، مشاور دربار و سرپرست دفتر سياسي در اداره خارجي 4 دكتر فون شتوم
برخي از مناطق ي آميز دشمن باعث شد كه اهالي ارمن عات حكومت آلمان، اقدامات تحريكبنا به اطال«

 ثرات اين اقدامات همدرباره برخي ا. ديگري كوچ داده شوند هاي تركيه از منازل خود به اقامتگاهقلمرو 
  ».از ذكر جزئيات بيشتر معذور هستيم. است جريان در هايي ميان مقامات تركيه و آلمان اكنون رايزني

ي ها آلماني ،در زمان كشتار ارامنه. ندبود ريكديگدانيم كه در جنگ جهاني اول آلمان و تركيه متحد  مي
در اينجا به . وارد عمل شدند از نزديك شاهد اوضاع بودند و گاه خود نيز بسياري در تركيه اقامت داشته و

طراحي شد كه از  5 فيلدمارشال فون در گولتزارامنه توسط  نقشه كوچ اجباري: كنيم مورد اكتفا ميذكر چند 
  .معروفيت داشت 6 "گولتز پاشا"بود و به نام  مستشاراني فرمانده و در ارتش عثم 1883سال 

كوچ دادن ارمنيان را براي  1913، نويسنده آلماني چند سالي پيش از ماجرا يعني در سال 7 پاول رورباخ
  .پيشنهاد كرده بود »مشكل ارامنه« و فصل حل

آموزش متحدان نظامي بعدي به  براي 8ر آلماني زير فرماندهي ژنرال ليمن افس 800حدود  1913در سال 
هاي اجباري  ريزي و اجراي مهاجرت برخي از آن افسران به طور مستقيم در برنامه. نداستانبول اعزام شد

  .دست داشتند

                                                            

3 Karl Liebknecht 
4 Dr. von Stumm 
5 Colmar Feiherr von der Goltz 
6 Goltz Pascha 
7 Paul Rohrbach 
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كه فرمانده ستاد ارتش عثماني در استانبول بود، پس از  ، ژنرال آلماني9فريتس برونزارت فون شلندورف 
ارمنيان مثل يهوديان «: كند د عليه ارمنيان را چنين توجيه ميجنايتكارانه خو اقدامات 1919جنگ در سال 

از اينجاست  .زنند كنند آسيب مي المتي سرزميني كه در آن اقامت ميهستند كه خارج از موطن خود، به س
  )1( ».دشو در نهايت به كشتار آنها منجر مي انگيزند كه اي قرون وسطايي نفرتي برمي كه اين مردم به گونه

  هاي جوان ترك

كه به بركناري سلطان عبدالحميد دوم منجر شد، اختيارات سلطان را  1908هاي جوان در سال  انقالب ترك
را  ها سركوبها بدترين  ارمني ،در زمان سلطنت عبدالحميد. محدود كرد هرچند كه سلطنت را باقي گذاشت

در آن دوران خالفت عثماني به . ني كشته شدندهزاران ارم 1894تا  1886هاي  ميان سال. تجربه كردند
  . طور عمده از دهقانان و ارتشي عظيم از سربازان تشكيل شده بود

انقالب به طور عمده  هرچند بار وارد اولين اعتصابات شد »انقالب«ا نهايت ضعيف بود اما ب بي هنوز پرولتاريا
بود كه در  »جمعيت اتحاد و ترقي« از جملهبا چند گروه  رهبري سياسي آنو  قرار داشتبر دوش افسران 

بيش از هر چيز و مخالفت آنها با سلطان عبدالحميد  »هاي جوان ترك«ناخرسندي . تشكيل شد 1890هه د
امپراتوري عثماني از مدتها . ريشه داشتهاي نظامي عثماني در بالكان و همچنين در برابر روسيه  شكست در

 -  78با شكست تركيه در جنگ با روسيه در . ستگي كرده بوداعالم ورشك 1875پيش يعني در سال 
، با افول امپراتوري و سقوط اقتصادي. ، عثماني مناطق زيادي را در ارمنستان و بالكان از دست داد1877

به  »تحاد و ترقياجمعيت «در ماه ژانويه گروه . به ويژه به آلمان افزايش يافت وابستگي تركيه به خارج
. قدرت را به تنهايي به دست گرفتنظامي در جنگ بالكان، دست به كودتا زد و  سخت يها شكست دنبال

اين . نيروي دريايي شدند يپاشا وزير جنگ و جمال پاشا فرمانده بدين ترتيب طلعت پاشا وزير كشور، انور
نها كه از آ. باقي ماندند در رأس كشور 1918تا سال سه سياستمدار نوعي حكومت سه نفره تشكيل دادند و 

ابتدا از پشتيباني مردم محروم بودند، با گسترش قحطي و گرسنگي زير فشار بيشتري قرار گرفتند و راه 
مردم مسيحي امپراتوري . مجارستان ديدند -نجات خود را در پيوستن به جنگ در كنار آلمان و اتريش 

ش از هاي جوان از پي آنها به انقالب ترك يميدهاي اوليها. عثماني از ديرباز با اختناق و كشتار روبرو بودند
  .ها و كشتارهاي وحشيانه نقش بر آب شده بود با سركوب 1015سال 

گرايي عثماني بيش از پيش  در برابر سنت يستهاي پان ترك گرايش »جمعيت اتحاد و ترقي«درون در 
اديان ديگر زير  رفت و پيروان ، اسالم دين مسلط به شمار ميدر زمان خالفت عثماني .قدرت گرفت

ه شهروندان غيرمسلمان نه ب 1915عام سال  تا پيش از قتل. جزيه قرار داشتندفشارهايي مانند ماليات و 
از اين رو آنها در انزوا . دار شوند توانستند مناصب دولتي مهمي عهده صفوف ارتش راه داشتنند و نه مي

  . دتارهاي وسيع هيچ تأميني نداشتن، در برابر كشآمدند و اگر به دفاع از خود برنميبودند 

                                                                                                                                                                          

8 General Liman 
9 Fritz Bronsart von Schellendorf 
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. زد پيوند مي ناسيوناليسم نژادياسالم را با  ياوت بود كه سلطهپان تركيسم از اين نظر با مرام عثماني متف
هاي  ها و شكست ها هميشه شهروندان مسيحي، يوناني، ارمني و آرامي را براي تمام نكبت يستپان ترك

انور پاشا در ژوئيه . دادند مرو ترك را تا سرزمين چين بسط ميقل آنها. تنددانس مقصر مي سرزمين خود
  :چنين گفت »كاروان شرق«آلماني ، رئيس 10در ديدار با دكتر لپسيوس 1915

يگانه جمع شوند  ياگر در قلمرويميليون نفوس هستند و  40ملتي با  ،ها به خاطر داشته باشيد كه ترك«
  )2(».سيا ايفا كنند كه آلمان در اروپا به عهده داردتوانند همان نقشي را در آ مي

زمامداران آن روز قصد داشتند براي . كردند ون ترك در قلمرو عثماني زندگي ميميلي 9در آن زمان حدود 
ا آنها در تحقق اين برنامه كنند، زير »كن ريشه«انحصاري خود ارمنيان را نژادي ـ تشكيل حاكميت 

كشتار مسيحيان از ديرباز در قلمرو عثماني . رفتند به شمار مي براي ترك ها اتژيكبانه مانعي استرطل توسعه
  .   ابعادي هولناك به خود گرفت 1915رايج بود اما در سال 

 ها صورت گرفت كه عامل بيشتر آنها ب آناتولي كشتارهايي عليه يونانيدر غر 1914ابتدا در سال 
تا سال . كرد فعاليت مي عثماني كه زير نظر وزارت جنگ ندبود »تشكيالت مخصوص« ي هاي ويژه يگان

اجراي عمليات  »موفقيت«. هزار نفر كشته و هزاران نفر آواره شدند 500تنها در اين منطقه حدود  1916
ورود به جنگ . را تشويق كرد كه به سراغ ارمنيان بروند عثماني غرب آناتولي، زمامدارانجنايتكارانه در 

گناه دست بزنند، زيرا فرصتي بود كه  به قتل و كشتار مردم بي »ر آرامشد«اجازه داد كه به آنها اولجهاني 
به خلع  طي فرماني انور پاشا 1915فوريه  25در  .شدگان را به عنوان قربانيان جنگ قلمداد كنند كشته
ت بسياري از طي اين عمليا. ددستور دا هاي كار قرار داشتندـ كه در صفوف گردانـسربازان ارمني  سالح
نفر از  600در استانبول حدود  1915آوريل  24روز . ها كشته يا دسته دسته تيرباران شدند ارمني

  . به قتل رسيدند سپس و بازداشتروشنفكران ارمني 

اين عمليات نخست مردان را از در . شروع شد »مهاجرت اجباري«پس از اين حمالت بود كه موج اصلي 
ي قربانيان حق نداشتند چيز. كردند و پس از آنها نوبت به زنان و كودكان رسيدوناگون گردآوري اماكن گ

 اي كه كردند به گونه در مسيرهاي طوالني مجبور مي پيماييراه  هاي بلند به آنها را در صف. با خود بردارند
بلند روبرو  هاي هايي كه در راه با اين صف ها، كردها و چركسي ترك. شد حتما به مرگ منتهي مي كوچ آنها

كساني هم بودند كه . دادند ا را مورد تجاوز و كشتار قرار ميكردند، آنه شدند، بيرحمانه به آنها حمله مي مي
مقصد نهايي قربانيان . داختندان با اين كار جان خود را به خطر ميكردند به آنها كمك كنند اما  سعي مي

  . بودفرسا در انتظارشان  تشنگي جان هاي سوريه و عراق بود كه در آنجا گرسنگي و بيابان

جاري  از ميان كوهستانكماچ در نزديكي شهر ارزروم كه رودخانه فرات  يدر دره«: در گزارشي آمده است
ر بهار كه برف آب د. ندانداخت بستند و از پرتگاه پايين مي هاي پنج نفره به هم مي است، مردان را در گروه

                                                            

10 Dr. Lepsius 
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در انتظار آنها  سگان درنده و هميشه گرسنه شدند و در آنجا سرازير مي جساد از كوهسار به دشتشد، ا مي
ند و بخشي ديگر را به همراه در ترابوزان ارمنيان را تقسيم كردند، بخشي از آنها را انتقال داد...  ندبود
ها در آب فرو  فرستادند، در اعماق دريا قايق آنها را سوار بر قايق به دريا مي. ها غرق كردند اي از يوناني عده
  )3(».شد هاي مسلمان مي يان نصيب مأموران دولتي و همسايهتمام دارايي و امالك و اثاثيه قربان. رفتند مي

هايي كه پس از  در دادگاه. شود نيم تا دو ميليون نفر ارزيابي ميوكشي ارامنه بين يك شمار قربانيان نسل
  . تشكيل شد، بيشتر قاتالن از مجازات جستندجنگ جهاني و با فشار دولت انگلستان در استانبول 

پليد ايفا كرد و برخي از قاتالن را در پناه خود گرفت، براي بسيار نقشي مانند هميشه  اين رابطه آلمان در 
ارمني  مبارز او به دست دانشجوي. كرد با خيال راحت در برلين زندگي مي 1921نمونه طلعت پاشا تا سال 

  . ، به قتل رسيدندخانواده او به دست تركان كشته شده بود اعضاي كه 11يانبه نام سالومون تايلير

  هاي آتاتوركي و منافع امپرياليستي افسانه

هاي  امپرياليستهدف اصلي . ي نداشتندكشي ارامنه عالقه چندان متفق به روشنگري درباره نسلكشورهاي 
صاحب شوند هرچه بزرگتري از قلمرو آن را  بريتانيايي اين بود كه پس از فروپاشي امپراتوري عثماني تكه

نيز به دنبال چنين منافعي بويژه انگلستان هاي امپرياليستي  تساير قدر. و به دنبال توجيه اين عمل بودند
به ويژه . كشي جري ساخت اجراي نسل بود كه زمامداران تركيه را در ويكرد امپرياليستير همين .بودند

بدين ترتيب هر . عام ارامنه سخن نگفت ديگر كسي از قتل 1923سال  پس از تشكيل جمهوري تركيه در
چند نقش كليدى امپرياليسم آلمان در شكل دادن به ناسيوناليسم نژاد پرستانه غيرقابل انكار است، اما پان 
تركيسم دوره بعد از جنگ جهانى اول، همانطور كه پان عربيسم و پان ايرانيسم را بايد به حساب 

انگيس  واريز كرد كه در تقويت آن به مثابه سدى در برابر نفوذ بلشويسم در منطقه نقشى  امپرياليسم
قومى فرهنگى اختراعى براى اين موهوم نژادى و سوابق تاريخچه هاى قالبى و ريشه هاى . .كليدى داشت

   .است "ى كبيربريتانيا" ساخته و پرداخته ناسيوناليسم هاى آسيايى جديد كم و بيش همگى 

راه  هاي اشغالگر به كمال آتاتورك عليه قدرت كه پس از پايان جنگ جهاني به رهبري »جنگ آزاديبخش«
. عام ارامنه نقش عمده داشتند كه در قتل تكيه داشت »تشكيالت مخصوص«هاي  افتاد، تا حد زيادي بر يگان

بسياري از . ن نجات داداز زندا ه در اين رابطه دستگير شده بودندكرا شخص آتاتورك بسياري از كساني 
به  .بازماندگان به سراغ آنها بيايند كساني كه مال و منال ارمنيان را غارت كرده بودند، از آن بيم داشتند كه

بورژوازي تركيه وجيره . كردند او حمايت مي »بخش جنگ رهايي«ام نيرو از آتاتورك و همين خاطر با تم
طه آن درست بر ، زيرا سلعام ارامنه به شدت حساس است قتل مروز نسبت به جرايم مربوط بهتا اخوارانش 

  . است شده استوار »آتاتورگ بخش جنگ رهايي«افسانه 
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كه با سركوب و نابودي  سؤال بردن آتاتورك و جمهوري اوستعام ارامنه به معناي زير  برخورد با قتل
تركيه نيز  غالبا ناسيوناليست گرايان چپ يديشهبر ان حتا قوام گرفته و امروزهساكن تركيه  مليت هايديگر

بيشتر مؤلفان و . نگاري تركيه جايي ندارد تاريخكشي ارامنه تا امروز در  نسلاز اينجاست كه . مسلط است
ديدگاه غالب در ميان آنها اين است كه . كنند هاي گوناگون توجيه مي را به شيوهكشي  نسل نويسندگان ترك

رخي نيز ب. اج داشته و در هر دو جبهه خون زيادي ريخته شده استچنين كشتارهايي در زمان جنگ رو
 اي نيز از عده. كنند كه ارمنيان مورد سركوب قرار گرفتند زيرا با روسيه همكاري داشتند چنين استدالل مي

تر موضع  وقيحانهاز همه اينها . هاي گوناگون به قتل رسيدند گويند كه در جبهه هاي بيشماري سخن مي ترك
  .اين جنايت هولناك قلمداد مي كنندمسئول ني است كه قربانيان را كسا

 هعام ارامنه مطرح شد باره قتلدر سي فرادستاندر سطح ديپلمااخيرهاي  در سال هم  هايي كه بحث متأسفانه
 حكومتي وبازيهاي صاحب منصبان جويي نفعو بيشتر در خدمت حسابگري و روشنگريدر خدمت نيز كمتر 
عام  كوشند وقايع مربوط به قتل نمايندگان طبقات حاكم ميبورژوايي رندانه  هاي اين رقابت در. بوده است

 . ارامنه را در راستاي منافع امپرياليستي خود تفسير كنند

  پايان كالم

كه از خصوصيات دوران  ناشي شدپان تركيستي  ي نژاد پرستانهيوناليستطلبي ناس وسعهت عام ارامنه از قتل
امپرياليسم  يرسند كه سلطه به حق و عدالت مي قربانيان آن فاجعه تنها زماني. رود به شمار ميامپرياليسم 

  . نقطه پايان گذاشته شود داري سرمايهاستبداد درهم بشكند و بر  را در سطح جهاني

  

  :منابع مورد استفاده

  

1. Alsan, F., Bozay K. u.a.: Die Grauen Wölfe heulen wieder, Münster 1997, Seite 30.  
2. Seidel‐Pielen, Eberhard: Unsere Türken, Berlin 1995, Seite 51  
3. Aslan, F., Bozay K. u.a.: Die Grauen Wölfe heulen wieder, Münster 1997, Seite 32 

 


