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ان رساند و   يپا رستان خود را به   يالت دب ي تحص 1967ا آمد،   يدن  در آدانا به   1949
ل يالتحـص  ات دانشگاه استانبول فارغي ادب از رشته تاريخ دانـشكده 1971در سال  

. ن دانشگاه شد  ي هم يخ معاصر  ارشد تار  يارشناسكسب  ك موفق به    1974. شد
  به 1983ار و در سال     يعنوان استاد   به 1982ل آمد،   ي نا يتركعنوان د   به 1978

 ي عنـوان پروفـسور  1989ستم مارس سال يافت و در ب   يار دست   يعنوان دانش 
 انتخـاب   كرخ تُ ياد تار ي بن يعنوان عضو اصل   ها به  در همان سال  . ردكسب  كرا  
ز اسـناد   كـ به مر  وابسته   يز اسناد عثمان  كس مر يعنوان رئ   به 1989در سال   . شد
ز اسـناد  كـ عنوان معاون مر   به 1990 دسامبر   17ه منسوب شد و در      كي تر يدولت
 خود در   يرد و به پست قبل    ك استعفا   1992در دوم مارس    .  انتخاب شد  يدولت

 به معاونت دانـشگاه مرمـره       1992 آگوست   26دانشگاه مرمره بازگشت و در      
 منسوب شد و تا     كرخ تُ يتاراد  يس بن يعنوان رئ  ن زمان به  يدر هم . ده شد يبرگز
ـ     بـه  2003در سـال    .  ماند ين سمت باق  ي در ا  2003سال   ز كـ س مر يعنـوان رئ

 هاي علمي و پژوهشي     مطالعات استراتژيك دانشگاه غازي منسوب شد و به فعاليت        
  .كند يت ميه فعالكي ترينده مجلس مليعنوان نما نون بهك ايو. خود ادامه داد
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  مقدمه مترجم
  
  

 اول بود و در خالل      ير در جنگ جهان   ي درگ يها  از طرف  يكي يدولت عثمان 
ن يـ ات  يـ مك تحـت حا   يها ني در سرزم  يادي اتفاقات ز  1914ـ1918 يها سال

 دولـت   ي از اتبـاع ارمنـ     ياديـ شته و مفقود شـدن تعـداد ز       ك.  داد يدولت رو 
هـا    بـا حـوادث آن سـال        مـرتبط  يها  موضوع نيزتريانگ  از بحث  يكي يعثمان

ه كـ م  يشـو  ي م يكع نزد ين وقا ين سالگرد ا  ي به صدم  يامروزه در حال  . باشد يم
ن يـ  ا يگناه يند ب ك ي م ي سع يعنوان وارث دولت عثمان    ه به كي طرف تر  يكاز  

ه و اسـاس بـودن   يـ پا يند و بكع مربوط به ارامنه ثابت     يدولت را در مورد وقا    
گـر ارمنـستان    ي و از طرف د    اثبات برساند به   و قتل عام ارامنه را       يشك اتهام نسل 

عنـوان وارث   ه را بـه كيـ نـد تر  ك ي مـ  يان خود سع  ي ارامنه و حام   يبه همراه الب  
ن مسئله در يا. وم نموده و مواضع خود را به اثبات برساند   ك مح يدولت عثمان 

ل يه تبد كي تر ي برا يتيثي موضوع ح  يكه به   كرفته   شير تا آنجا پ   ي اخ يها سال
ت ينـد عـضو   يفرا. وجود آورده اسـت    شور به كن  ي ا ي را برا  يتالكشده و مش  

رد، يـ گ ين مسئله قرار مـ    ير ا يثأ اوقات تحت ت   ي گاه ييه اروپا يه در اتحاد  كيتر
ت ي بـه رسـم    يشكـ  عنـوان نـسل    ن موضوع را به   يشورها ا ك از   يپارلمان بعض 

شورها افزوده شود، مـصوبه     كن  يه به شمار ا   كرود   يم آن م  يشناخته است و ب   
ران مسئله قتـل عـام ارامنـه    كردن منك يان فرانسه در خصوص جرم تلق   پارلم
ن يـ  ا يانيـ  گرچـه در مرحلـه پا      رود يشـمار مـ    ن مورد به  يتالش در ا  ن  يآخر



  عاليه عثماني و ارامنهدولت  /  8

 يوت ماند ول  كسد و م  يب نرس يبه تصو  مخالف   نندگايمصوبه با اعتراض نما   
 يه بـاق  كيـ  فـشار آوردن بـه تر      ي بـرا  يشه اهرمـ  ين موضوع هم  يحل نشدن ا  

  .گردد يه مكي تريتين مسئله موجب نارضايو اگذارد  يم
ن اتهـام انجـام     يـ  رفع ا  ي را برا  يادي ز يها ر تالش ي اخ يها ه در سال  كيتر  

 يه حتـ  كـ تـا آنجـا     . فصل موضوع برداشته اسـت    و   حل ي برا ييها داده و گام  
باشد  يز م ين موضوع ن  ي حل ا  ي برا ي داور يته علم يمك يكرش  يحاضر به پذ  

 ي خـال  يكادمك و آ  يت علم يار فعال كه بارها شانه از      در طرف مقابل ارامن    يول
 ي را برا  يمنافع ياسين مسئله در محافل س    ينند با طرح ا   ك ي م ياند و سع   ردهك

ه كيـ ن تر ي ماب ي و اقتصاد  ياسيل روابط س  كحل نشدن مش  . نديسب نما كخود  
دو  هر يه برا كباشد   ين موضوع م  ي ا ي منف يامدهايگر از پ  ي د يكيو ارمنستان   

  .وجود آورده است  را بهيالتكشور مشك
در  ي و جنگـ   ي بـشر  اتيـ جناگر متهم بـه     ي د يز از طرف  يارمنستان خود ن    

 ي جمهـور يپنجم اراضـ  يك اشغال .باشد يم ي خوجاليشك  نسل و باغ جنگ قره 
 يشور، ادعـا  كن  ي ا ي سازمان ملل متحد از سو     يها   قطعنامه نقضجان،  يآذربا
بـه  جـان   يه و آذربا  كيـ ران، تر يـ  ا هيـ شور بـر عل   كن  يا يها ستيوناليناس يارض
ه از  كـ  حـال آن  . زنـد  ين مسائل دامن م   يالت فوق و حل نشدن ا     كق مش يتعم
ن يـ  برطـرف شـدن ا     يا  و محققان مـسائل منطقـه      ياسيارشناسان س كدگاه  يد

ن يـ ب ا ي را نـص   ياديـ  ز يايـ شورها مزا كـ ن  يـ  روابـط ا   يساز يو عاد ل  كمش
  .ردكشورها خواهد ك

تر كه؛ پروفسور د  كيخ تر ياد تار يس وقت بن  يقات رئ ياثر حاضر حاصل تحق     
 و  ي رسـم  يوهايق در آرشـ   يـ بـا تحق   دارد   يسعاو  . وسف خلج اوغلو است   ي

 و انگلـستان  ، آلمـان ايكه، فرانسه، آمريجمله روس مختلف از  يشورهاك يدولت
 در  ي ارمنـ  شـدگان   شتهكـ ه را در مورد مسئله      كيدانان تر   خيت موضع تار  يحقان

شورها، كـ ن  يـ و ا يار بردن آرش  ك هخلج اوغلو با ب    .ده اول نشان د   يجنگ جهان 
ضعـشان را   ارت مو ي و مغا  ندك يم ادعا و مغرضانه بودن موضع آنان را        ياسيس
او پـرده از    . دهد يم نشان   ندگان خود ينما  ي رسم يها و گزارش  با اسناد    يحت
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ز يـ  دارنـد ن   تيـ  در وارونـه جلـوه دادن واقع       ي سـع  هكـ ها    ي برخ ياسناد جعل 
  .دارد يمبر

 در  يخيق در مورد مسائل تـار     يحث و تحق  ب هكنيبه ا با اذعان   ج اوغلو   خل  
اسـتمداران  يعنوان اهـرم س    ن مسائل به  يد ا يدانان است و نبا    خي تار ياركحوزه  

ه ك بلشته شدن ارامنه نبوده استكر كو منا. پردازد ي به موضوع ماستفاده شود 
ه يـ  بـر عل جنگ جمله  ازيل مختلفيها به دال ه ارامنه در آن سالكند  ك يادعا م 

اسـتمداران  ي س هك ديافزا  ياو م . اند   شده شتهك يط قح  و يماريب،  دولت متبوعشان 
ه كـ  يرده، چـشم بـر تلفـات جـان    ك اغراق يشدگان ارمن شتهكدر مورد تعداد    

ن حـوادث   يـ در ا . بندند  ياند م    متحمل شده  يگناه و دولت عثمان     يمسلمانان ب 
 را به شهادت    ياديب شده و عده ز    ك مرت ه مسلمانان ي بر عل  ياتيجناز  ينارامنه  
شنهاد داده  يـ  پ يدانان و محققان ارمن    خيخلج اوغلو با دعوت از تار     . اند  رسانده
و بـه روش    غـات نادرسـت،     ي و تبل  ياركـ  ياسـ يل به دور از س    ين مسا ياست ا 
  .رديگقرار  يبررس مورد يعلم
در بهامـات  ازدودن غبار بر رده باشد ك كيمكن اثر يه ترجمه اكنيد ايبه ام   

  .ردين مسئله قرار گيه مورد توجه محققان اكد دارم يز امينه و نين زميا
  

  ياز عباديس آيق    
  اراكآن - 1392 بهار





  
  
  
  
  

  سندهيمقدمه نو
  
 

 يابيتر و دسـت    عي بر قلمرو وس   يمرانك ح ل اجتماعات، كي تش ي برا ها انسانل  يتما
ه انسان و ك شده است يركجاد تفي باعث اترنفوذ پر قدرتمندتر ويا جامعهبه 

 از  يكـي ه  كـ  آن حال   .دده  يمت قرار   ي را در درجه دوم اهم     ي انسان يها ارزش
واسطه  به» موجود زنده «مقدس شمردن هر     ،اني اد ي فلسفه تمام  ي اساس اصول

 ن موجـود زنـده    يعنوان برتـر   دگار و محترم شمردن انسان به     يرابطه آن با آفر   
 يشكـ   بهرهيسو ها آنها را به  انسانثرك اي حس خودخواه،ن وجود يا ا ب. باشد يم

 موجـب  و   داده سوق   يستيالير امپر ك تف يعني،  گري د يها   از انسان  يو استفاده ابزار  
. ده اسـت  يـ گرد ها  ملتها و    ومتكحن  يب مداوم   يها يريدرگرقابت و   جاد  يا

 ،شيه، اتـر  ي روس مانند نوزدهم    قرن ي استعمار يها   و دولت  ها  ي امپراتور چنانچه
در د ي رقابـت شـد    يك يه ط ك يحال در ن، آلمان، فرانسه و انگلستان    مجارستا
 را  ي راهـ   هر يخواه  دهايطمع و ز   ي، از رو  ن خود بودند  ي ب م جهان يحال تقس 

ه هنـوز نتوانـسته     ك آنها   ن اساس يبر ا . اند شمردهز  يشتر جا ي ب »تصاحب« يبرا
تحـت   سو يكتحت استعمار خود درآورند، از       امالًك را   ي عثمان بودند دولت 

ردند ك يم يكتحرومت  كه ح يعلرا   رمسلمانيغت اقوام   يحيمسدفاع از    عنوان
 اساسـاً رقابـت   . دنديشك ينقشه م  ي عثمان يم اراض ي تقس يگر برا ي د يسوو از   

ـ ك ح ير و تالش آنان در راسـتا      كتف و غرب   يها   دولت نيده ب يسرپوش  يمران
  .ابدي ي ميتجل  بالفعل اول از حالت بالقوه به حالتيگر با جنگ جهانيديك رب



  عاليه عثماني و ارامنهدولت  /  12

 است  كينام حادثه وحشتنا  ) ايم دن ي تقس جنگن  ينخست( اول   يجنگ جهان   
قـه شـدن    يجـه دسـت بـه       يدر نت ون انـسان    يـ ليب بـه چهـل م     يقر آن   يطه  ك

 يارين جنـگ بـس    يدر ا . از دست دادند  جان خود را    !  متمدن ياي دن يها انسان
ها  ونيليه م ك ييها  رنج  و ر پا نهاده شد   يت ز ي به نام انسان   ي انسان يها از ارزش 

ها و   يطلب ه جاه دييه زا ك يجه جنگ يدر نت وم  عصگناه و انسان م    ي و زن ب   كودك
 بر  ينيت سنگ ياند، مسئول  ، متحمل شده  مران بود ك ح يا  عده يشخص يها طمع

 را تجربه   درام يك يجامعه بشر ن جنگ   ي در ا  .نهاده است   جنگ انيدوش بان 
همـه   ه آنكـ ن جنگ يبعد از ا سال يه سك تأسف است   ي بس ي جا نيكل .ردك
 يطلبـ  طمـع و جـاه    جه  يگر در نت  يبار د !  متمدن ياي دن  گذاشت، يجابر يرانيو

 هت را به سخر   يانسان،  هردك گذشته را فراموش     يها  يامك لخ، ت يا  عده يشخص
 را  يگـر يد  جنـگ بـزرگ     فاجعهز،  يانگ  عبرت يخي مقطع تار  يك  در  و هگرفت

تـر   عيـ  فجي حوادثي بمب اتم جمله از يشتار جمع ك يها   در آن سالح   هك رقم زد 
ـ ون انسان   يليبه مرگ شصت م   د و   ي اول را آفر   ياز جنگ جهان    منجـر   گنـاه   يب

 مغلـوب   يا  عـده خاطر   خ به يهمچون گذشته تار  ز  يسفانه امروز ن  أن مت يكل .شد
 از  ي عـار  ييايـ دند  يـ بـه ام  . رار است كدر حال ت    خود يخواه ادهيطمع و ز  به  
  .ها  همه انسانيبرا ي و سخترنج
ـ قلمرو امپرا ) 1914ـ18 (بزرگ اول در جنگ        از يكـي ز  يـ  ن ي عثمـان  يورت
 ات مبـارز  .داشتان  ي در آن جر   دي و شد  طور گسترده  ه جنگ به  ك بود   يمناطق
پژوهـان   خي تار ين برا يفلسطـ   هي، قفقاز و سور   قلعه قناه چ  در سه جبه   ها  يعثمان
ه جنـگ  كـ ني بـا ا  عنـوان مثـال    بـه . باشـد  يمـ  ياتقيتحقشگاه  ي آزما يكمثابه   به
 سـربازان   ان داشـت،  يـ جرفرانـسه   ـ   سي و انگل  هكين دو جبهه تر   يقلعه ب  قناچ
 .حـضور داشـتند    آنز در   يا و هندوستان ن   يوزلند، استرال ي همچون ن  ييشورهاك

 يهـا  ، جنـگ  هـا  روسها و    كرتُن  يب جنگ   در خالل در جبهه قفقاز    ن  يهمچن
ن يفلـسط ــ    هيجبهه سور . تافته اس يوقوع  ز  ينها   يها و ارمن   ي با گرج  ينيسنگ

. ه اسـت   بـود   و اعراب  ها  ي، فرانسو ها  يسيا انگل ها ب  كر تُ يياروي رو ز صحنه ين
 آن را   يويگر آن بوده و سـنار     ي بزرگ باز  يها دولته  ك يباز ن صحنه يدر چن 
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  اجراياسي سيها ين بازيتر قين و دقيتر في ظر  در آن  وگران نوشته   يخود باز 
 عمـالً وارد    نيفقـ جبهه مت  با   ياركبا هم ز  ي ن ينارامنه تبعه دولت عثما   شد،   يم

 يـك  به رابطه نزد   1890 دهه   يها  در سال  يدر واقع دولت عثمان    .شدند جنگ
ن يـ ا توسـط     آنـان  يـك تحرو  ه  ي انگلستان، فرانسه و روس    يها  با دولت ارامنه  
بـا  ) فـون يمرزمتولد  (ان  يارابت آگوپ كمصاحبه  چنانچه،  .  برده بود  ي پ ها  دولت

 ريـ بكسـفارت    يسـو  از   1893خ چهـارم دسـامبر      ي تـار  ه در كز  ميروزنامه تا 
فرستاده شـده    خارجه امورر  يوزد پاشا،   يسع به   ي عثمان يامپراتور س در يانگل

س ي انگل ـ   ارامنه ياركهم «نوان ع تحت يجلدتاب دو ك. ن ادعاست ي بر ا  يشاهد
 يسو از   2004 ه در سال  ك» 1891ـ1893 و   1845ـ1890 يعثماندولت  در اسناد   

 در ارتبـاط بـا      ي اسناد ي حاو دهيبه چاپ رس  ارا  ك در آن  ياسناد دولت ل  كه  ادار
 جبهـه   يهـا   بـا دولـت    ياركبه هم ن روابط   يا ليتبد. باشد يمروابط  گونه  نيا

از محـل  موجب انتقال ارامنه ش رفت، يانت به وطن پيه تا مرحله خ كن  يمتفق
ل يـ  دال ه ارامنـه بـه    كـ  ي تلفـات  ه،دي گرد يونتشان به خارج از مناطق جنگ     كس

رغم عدم   ي، عل  بعد يها  در سال  متحمل شدند ن نقل و انتقال     ي ا يطگوناگون  
ان در  يـ هوديه در مـورد     ك يعي با مصداق قرار دادن فجا     ،وجود هرگونه تشابه  

 نيـ  ا .ديـ  گرد يشكـ  ل به گفتمان نسل   ي دوم صورت گرفت، تبد    يجنگ جهان 
 متحمـل   ي جنـگ جهـان    يدو طرف ط  ه هر ك ييها ده گرفتن رنج  يادعاها با ناد  

ز شروع بـه    يان آن ن  يه مدع ك طرفه يك يساختگت  ي واقع يكصورت   شدند به 
 رغم عدم بـاور    يه عل ك يسانك ن مرحله يدر ا  .آمده است ، در اند باور آن نموده  

بـا  و  انـد  شـته عهـده دا   را بريشك  همچون نسلينيت اتهام سنگ يمسئولخود،  
اند و موجـب    نمودهبيشان تصويها در پارلمان  آن را ،است بر علم  يح س يترج
 يست چهـره واقعـ  يـ با ينـد، مـ  ا دهيـ گردن مردم ينه و نفرت ب كيتخم   دنيپاش

 و در چـارچوب اصـول معمـول         ي انسان يها نام ارزش  حوادث آن دوره را به    
  .د قرار دهنديل و در معرض ديخ تحليعلم تار

 مختلف يها چهيراز درا گذشته داده در  رخه حوادث ك است يخ علميتار  
 ك خود را بـا اسـتناد بـه مـدار          يها يابي قرار داده، ارز   يابي و ارز  يررسمورد ب 
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 ارامنـه   يشكـ   نسل يمدعه  كآنان  ژه  يو به يا  عده حاضر    در عصر  .دهد يارائه م 
 ديـ باه  كـ بلمانـده    ياسناد بـاق  اساس  نه بر  خيه تار ك اند  دهين عق ير ا ، ب باشند يم
ه، بدون  ين نظر ي ا ن برخالف يكل. اساس اظهارات شاهدان زنده نگاشته شود     بر
وه روش يقـات بـه شـ   يقطرفانـه، انجـام تح    ي و ب  يني نگرش ع  يك الزمه   كش

 از  يمنـد  بهـره ز با   ي و ن   با استفاده از منابع متفاوت     ينگار خيق معمول تار  يتحق
ـ  در جنگ با امپرا    ريرگ د يها  دولتهمه   ي دولت يوهايد در آرش  واسناد موج   يورت

م يـ ا ، تـالش نمـوده    ه بـر اصـل فـوق      يكتاب با ت  كن  يما در ا   .باشد يم يعثمان
 اول  ي جنگ جهان  ياثنات ارامنه در    ي وضع  از يا دهكي چ اساس اسناد موجود  بر

له يوس ني بد .ميهنه پاسخ د  ين زم يشده در ا   االت مطرح ؤ و به س   ودهرا ارائه نم  
مـال  كتـر   كر، پروفسور د  يمت اوزدم كتر ح كپروفسور د دوستان ارزشمندم   از  
ه بـا   كـ  يـك تـر رمـضان چال    ك د اري اسـتاد  وران و تر عمر ت  كدار  يدانش،  كچيچ

ن يمأ الزم را ت   ك مربوطه، اسناد و مدار    يشورهاك يوهاي آرش يمطالعه و بررس  
  .مينما يم ير و قدردانكتشنمودند 

 يـك از   نگـرش بـه موضـوع        ييست انجام شود، توانـا    يبا يواقع آنچه م   به  
 . اسـت  يم نگرش عل  يك ي اساس نكن ر ي ا .ه باز در زمان تحقق آن است      يزاو

ارائـه  ع  يشده در بـاال در رابطـه بـا وقـا          ركنش ذ يبا ب تاب  كن  يه در ا  ك ياسناد
ن يشده در ا  ر اتخاذ ي، تداب يل دولت عثمان  قباده، موضع و رفتار ارامنه در       يگرد
 يلمـ چـه ع  يرا از در  شده    مطرح يشك ت نسل ي در نها  و قتل عام    ي ادعا ،نهيزم

ه كـ  يا رفتار يه آ كپردازد   يوع م ن موض ي ا ي قرار داده و به بررس     يابيمورد ارز 
ف يـ اند، منطبق بـا تعر     دهيه با آن مواجه گرد    ي انتقالشان به سور   يارامنه در اثنا  

ر ذهن د  در   متبادراالت  ؤ به پاسخ س   يابين دست يهمچن. ريا خ ي است يشك نسل
در  واقـع  در .باشـد  ير م يپذ انكتاب ام كن  يشده در ا    ارائه كان اسناد و مدار   يم

 از   امـا هـدف    .تاب نوشـت  ك يك توان  يم دشو  يمه مطرح   ك ييمورد هر ادعا  
از  ياريبـس  اش از طرفكنكح در مورد مسائل مورد     يتوضتابچه  كن  ينوشتن ا 

ژه يو  به .استاننده  جهت مطالعه آسان خو    اثر مرجع    يك افراد و فراهم آوردن   
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ثـر آنهـا از     كه ا كـ ب  اتـ ك يانيـ شده در بخـش پا     اسناد ارائه خواننده با مطالعه    
 يشكـ  ا نسل يه آ كاالت  ؤن س ي ا پاسخ به   خودشده   ي گردآور ي خارج يوهايآرش

ـ ،  ريـ خا  يت دارد   ي واقع هشد  مطرح ي ادعاها ايآ ر و يخا  ياتفاق افتاده است      يپ
ـ      بـه تاب  ك نيدر ا ن  يعالوه بر ا  . برد يم  قتـل عـام     موضـوع ه  طـور مختـصر ب

شـده  پرداختـه    آنـان  و اهداف و مقاصـد       ي ارمن يها  تهيمكدست   مسلمانان به 
ه كـ   و نقل خاطرات شاهدان زنده آن      ها   قتل عام  ني ا يليالبته شرح تفص   .است

 گونـه   همانرايز .گنجد ينم تابكن  يدر حوصله ا  رد  داتاب  كن جلد   يچنداز به   ين
و ه بـا ارائـه اسـناد    كـ ن اسـت  يـ  اي هدف اصل،ديآ  يمبرز  ينتاب  كه از اسم    ك

 يشك عنوان نسل  امنه را به   ار ي اجبار  مهاجرت توان  يما  يه آ كم  ي نشان ده  كمدار
 يرغم زنـدگ  يه معتقدند علك همنا ارالبيقت باور يدر حق. ريخا يرد  ك يابيارز
 هـا آن تنهـا  اول   ي جنگ جهان  در معصوم،   يها عنوان انسان   پدران آنها به   يعاد

جانبـه   يك ينگرش اند، ردهك را تجربه   درام يك و   شدهبا ظلم مواجه    ه  كبودند  
در . سـازد  يل مـ  كه حل موضوع را مـش     ك است   يلين دل يبه موضوع و مهمتر   

جـاد  يادر جهـت     ي ارمنـ  يهـا  دسـته تـالش    ،يخيبع تـار   منا يامتمه  ك يحال
در ن موضـوع    يـ  از ا  وقـت  بـزرگ    يهـا   دولتسوءاستفاده   ون بزرگ   ارمنستا
را قابـل حـل     ري غ يمرجـ و به درون هرج   شاندن ارامنه كو  خود   منافع   يراستا

صـدها و   ه  ك را   ييها انسانارامنه    تا دي گرد موجبچالش  ن  يا. دينما يد م ييأت
 را دشـمن خـود      انـد  ستهيـ ز يز با آنها م   يآم ل مسالمت كش به هزاران سال    يحت
  .ندي نماكخود را ترن يسرزمت ي در نهارده وك يتلق

انـد   صحه گذاشته  يشك  نسل نجامبه ا   خود  ه در پارلمان  ك ييشورهاكامروزه    
، يكراتك دم يها ده انگاشتن ارزش  ي و ناد  يخيت تار ي واقع نينار نهادن ا  كز با   ين

ـ از گذشـته را     مانده   يجان بر كيو  عداوت    تـداوم   ييوسـطا   قـرون  تيـ ا ذهن ب
 بـا  ين اتهـام  ينـد روا داشـتن چنـ      ك يم م كت ح يه انسان ك يدر حال . بخشند يم
 ك اسـناد و مـدار     د بـا ارائـه    يـ با ي ملت، م  يك به   يو ننگ بشر   ي فرد يژگيو

 انين صـورت مـدع    يـ ر ا يـ در غ . باشـد م  ك محـا  ي بـر آرا   يو مبتنـ    بوده معتبر
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 يروز و   هخ در امان نبـود    يتاررحم   يقضاوت ب ز از   ي خود ن  هكنند  كفراموش ن 
ارد ه و كـ  1948 سـال    يشك  نسل ون منع ينوانسكمصرح در   ماده  نقض   اتهام   اب

 را   از مـردم   يا گروه ي ملت   يك به   يا جسم ي و   ي روح ديصدمات شد آوردن  
  .ديه خواهند گردمواجف نموده، ي تعريشك نسل



  
  
  
  
  

  گفتار شيپ
  
  

  ي ارمنيها تهيمك تيفعال :ديتبع يسو  بهيراه
ه كـ  ي توسط دولت عثمان   1915ه در سال    ي سور درآنها   انكارامنه و اس  انتقال  

 يهـا  يابي ارز يطها    دولت  از يبرخ يسواز   ت صورت گرفت  يل حفظ امن  يدل به
 يزيـ آو عنـوان دسـت    بـه ه  ژيو به ده،يقلمداد گرد  »يشك نسل«عنوان   ه ب ياسيس
ه اروپـا   يـ در اتحاد شور  كـ ن  يات  يروند عضو  دره  كي انتقاد و فشار به تر     يبرا

 و  افتـاد ي چـه اتفاقـات  1915 در سال يتراس به. گرفته استمورد استفاده قرار    
  را ياريمـسائل بـس    الؤسـ ن  ي آن نهاد؟ پاسخ ا     را بر  يشك  نام نسل  توان  يما  يآ
 اهـرم   يـك  موضـوع را بـه    ن  يـ اان آنهـا    يه و حام  ارامنالبي  ا  يآ«ه  كني ا جملهاز
 بـشر   قوقر با ح  يرد آنان مغا  كموضع و عمل  ا  يآر،  يا خ ياند   ردهكل  يتبد ياسيس

 ي منطبـق بـر اصـول و قواعـد حقـوق           ردشانكعملا  ي آ هك نير و ا  يا خ يبوده و   
 ملت نـسبت  يك به ماًيه مستقك يا اتهاميآه كنيمهمتر ااز همه  و ريخا  يت  اس

 مـا روشـن     يرا بـرا  » ريا خ ياست   يتبر مع ك مدر ل و يتند بر دل   مس داده شده 
  .خواهد ساخت

 يان و چـه در دوره عثمـان       يوق و ارامنه چه در دوره سلج      ها  كتردر اصل ُ    
ت تحـ ز  يـ آم  مـسالمت  يلكش به ي جد يلكبدون بروز مش  را   سال   850 بيقر
 در دورهنانچـه   چ.انـد  ردهكـ  يندگگر زيديكنار  كو در    واحد   يدولت تيمكحا

ن يـ ت بـوده و در ا     يدار مسئول  عهده يومتك ح ي باال يها  رده ارامنه در    ،يعثمان
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نـسول  ك سر11ر، ي سف7، نده مجلسي نما33ر، ي وز 22،  )ژنرال( پاشا   29راستا  
در . ه داشـت   ادامـ  1915ت تا سال    ين وضع يا .اند فه پرداخته ي به انجام وظ   ...و
 يـك توان آغاز    يم را 1877ـ78 يها ه در سال  يروس ـ  ي عثمان  جنگن حال   يع

ه كـ ت ارامنـه    ي اصالح وضع  را مسئله يز. قلمداد نمود  ارامنه   يد برا يدوره جد 
 يهـا   د بعدها تحت فـشار دولـت      استفانو بو  مان سن يپماده شانزدهم   موضوع  

در . رفتـه شـد   يپذن  ي برل م قرارداد كيو عنوان ماده شصت   لستان و فرانسه به   انگ
در عنـوان دول     بـه  ، انگلستان و فرانـسه    هيروس ،ن ماده يابا استفاده از    قت  يحق

به موضـوع   ن صحنه،   يا به    ارامنه يدن پا يشك انيبه م با  گر  يديكحال رقابت با    
شـده از    سيسأ در مدارس ت   عمدتاًه  ك ارامنه از   يبرخ . دادند يالملل  نيب يتيماه
س يبـه تأسـ    تين موقع ي استفاده از ا   ده بودند با  ي آموزش د  ينين د ي مبلغ يسو

در داخل و چـه در خـارج از قلمـرو دولـت              چه ياحزاب انقالب ها و     انجمن
  1.مبادرت نمودند يعثمان
ه يـ ري خ يهـا   تيـ  جمع در ظاهر تحت عنوان   ه  ك ها  لك و تش  ها  ن انجمن يا  
 دنـد يگرد يستيـ  تروريها ك به گروهلي تبديوتاهكدند در مدت رك يمت  يفعال
ـ . پروراندنـد  يمـ  جاد ارمنستان مستقل را در سـر      ي ا يايؤه ر ك عنـوان مثـال     هب

س ي در اسـتان وان تأسـ      1878ر سـال    ه د كـ  )خاج قره( اهيب س يت صل يجمع
 2.وارد صحنه شـد ا يك در آمرClu Clux Clanگروه مشابه با  يمش  خطباد يگرد
 در ارمنـستان تحـت      شـده  سيسـ أ ت يهـا  انجمـن  ،1880 و سال بعد در سال    د

 يآنـاتول قـه   منطن در   ك به ارامنـه سـا      شروع به ارسال سالح    ،هيت روس يمكحا
 ه دركـ  (Pashtpan Haireniats) هنيدافعان مـ  انجمـن مـ  1881در سال  3.نمودند
ـ ارامنـه در برابـر      منظور دفـاع از       به ه بود ديس گرد يسأ ت ومارضر ه كـ  يحمالت

                                                                 
مهـاجرت اجبـاري ارامنـه و       يوسـف خلـج اوغلـو،       : براي اطالعات بيشتر نگاه كنيد بـه       .1

  .1ـ7، ص 2001، آنكارا واقعيات تاريخي
 و كامران گورون،    430، ص   1976، استانبول   ارامنه در تاريخ و مسئله ارامنه     اسد اوراس،    .2

  .129، ص 1983، آنكارا پرونده ارامنه
  .126، ص همان اثرگورون،  .3
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ر سـال    در اواخ  1.ها را مجهز به سالح و مهمات نمود       ، آن وجود نداشت  اصوالً
 نيـ س ا يهدف از تأسـ   .  شد سيتأس انكرمناآ يانقالبحزب  در وان   ز  ي ن 1885

 يت بـرا  يمكجه فراهم آوردن حق حا    يدر نت و   جاد شورش و انقالب   يحزب، ا 
  2. بودخود
 ژنـو ست در   يـ سك ارامنـه مار   ياز سـو   1887ه در سـال     كـ  كحزب هنچا   
  هـدف  .دادر نـام    ييتغ كهنچا يبه حزب انقالب   1890 در سال    ديگردس  يتأس
 ين در آنـاتول   كارامنه سا  ي برا ياسي و س  يسب استقالل مل  ك ن حزب ي ا ياصل
 انقـالب   ر تحقـق  ياز مس ه  ك يدن به اهداف  ي رس يبراآنان   ي انتخاب يها راه. بود

 يـي گرا لك، ترور، تش  يكغات، تحر ياز تبل بود   عبارت   شد يمنبال  د يدر آناتول 
و  مـردم    يـك  تحر ي بـرا  آنـان  يارهاكراه. ييروستا و   يارگرك يها جنبش و
  واتيـ ت، عـدم پرداخـت مال  دوله  ي عل عبارت بود از تظاهرات    شورشجاد  يا

 و  يارمن ين دولت يو مسئول مقامات   .با دولت  يدشمندرخواست اصالحات و    
ه كـ  يانقالب زمان . در هدف ترور قرار داشتند     رسانانخبر، جاسوسان و    كرتُُ

سب اسـتقالل ارامنـه     كـ  دنبال به افته،ي جنگ بود وقوع     مشغول يعثماندولت  
 دولـت فـدرال     ران،يـ ه و ا  ي در روسـ   ميمق ارامنه   وستنيبا پ  ،ين در آناتول  كسا
ـ ون  يفدراسـ « 1890در تابـستان     3.ديگرد يس م يسأترمنستان  ا  ي ارمنـ  يانقالب
ه بـه اختـصار     كـ ن حزب   ي اهداف ا  .ل شد كيتشس  يدر تفل » )ونيسوتكداشنا(

 از  جـه ينتدن بـه    يرس 1892 در سال    ياعالمنامه  طبق بر شد    يده م ي نام كداشنا
ردن مـردم،   كـ ، مسلح   ي انقالب جات دسته ها و  گروهس  يس، تأ جاد شورش يراه ا 

  4. بودان جاسوسان و خائن وي دولتينهادها و نيه مسئولي علاتي عمليسازمانده
                                                                 

، اسـتانبول   هاي عثمـاني   ارامنه در سرزمين   و نجات گويونج،     129، ص   همان اثر  گورون،   .1
  . 61ـ 62، ص 1983

  . 62ـ 64، ص همان اثر و گويونج، 129، ص همان اثر گورون، .2
 همـان  و گويـونج،     130ـ132، ص   همان اثر  و گورون،    431ـ442، ص   همان اثر  اوراس،   .3
  . 64، ص اثر
همـان   و گويـونج،     132ـ134، ص   همان اثر  و گورون،    442ـ455، ص   همان اثر اوراس،   .4
  . 64ـ 65، ص اثر
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ه، يروسـ  در يس شـعبات  يسـ أضمن ت شور  كدر خارج از     فعال   يها سازمان  
 يهـا  تي و انجام فعال   يانه مبادرت به سازمانده   يطور مخف  به ،ايكران، اروپا و آمر   يا

 در  انكـ آرمناب  حـز  يهـا  شـعبه  .ز نمودنـد  يـ  ن ي عثمـان  كدر داخل خا  خود  
 در اسـتانبول،    كب هنچا حز يها و شعبه  1سين، موش و بتل   وزاانبول، تراب است
 .ديگردس  ين تأس ازو و تراب  قر  ، عرب وزگاتيات،  ك، تو هيفون، آماس يا، مرز بافر

 يآناتول يشهرهادر استانبول و     خود را    يها تي فعال زي ن ونيسوتكداشناحزب  
صـورت   ي متعاقب سـازمانده   ها  لك و تش  ها  ن انجمن ي ا 2.داد گسترش   يشرق

  . وجود وارد عمل شدندابراز ي، براگرفته
تر شدن   رنگوست باعث پر  ي به وقوع پ   1895  سال ه در كشورش ساسون     

 يـك ن حال   يبا ا . ديرد گ يالملل  نيب در عرصه    اني ارمن غاتيتبلافتن  يت  يو اهم 
مورخـه  ن خصوص در گـزارش      يدر ا شده   لكيتش يقاتيحقت يالملل نيبته  يمك
ه ك يياز آنجا  3.مودنرا اعالم    ارامنه   يگناه يبعدم  ،   خود 1895 يستم جوال يب

 را  يومت عثمان كه ح ي بر عل  ها  يي اروپا يعملواقعه ساسون موجبات اقدامات     
 در  ك هنچـا  تـه يمك ي اعـضا  يبا سازمانده ، ارامنه در همان سال      نمودنفراهم  

، ترابـوزان،  يئيوريجمله در استانبول، داز ي آناتوليفت شهر از شهرها  هو ستيب
ـ  بورت، اورفــا، يبـا س، يحـصار، ارزنجــان، گوموشـخانه، بتلــ   ق، آين، دولــيائ

فـون،  يواس، مرز ي، سـ  قـر   عـرب ا، هارپوت،   ي، ماالت كوريسر،  كاربيارضروم، د 
ن يـ در ا . ردنـد كتون شروع به شـورش      يوزگات و ز  ي،  قيصريهماراش، موش،   

شته كـ  زيـ ندند  رك يم ن يارك هم نه با آنا  ك ييها  يمنها، ار  كر عالوه بر تُ   عيقاو
حـوادث، در  ن  يـ بعد از ا   4. شد دهيشكبه آتش   ارشان  ك و محل    ها   خانه شده و 

                                                                 
  . 63ـ64، ص همان اثر گويونج، .1
  .132، ص همان اثر گورون، .2
 و  113ـ114، ص   1878ـ1897،  بروز مسئله ارامنه در ديپلماسي عثماني      جودت كوچك،    .3

هـا و     كنفرانس روابط تـرك    ،)1877ـ1897 (المللي ارامنه در ابعاد بين   مسئله  ارجمند كوران،   
  .21، ص 1985ارامنه در طول تاريخ، آنكارا 

  .149ـ161، ص همان اثر و گورون، 478، ص همان اثر اوراس، .4
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 هـا  تون شورشيرپوت، آدانا و ز ها ن، وان، استانبول، ساسون،   ازوتراب يشهرها
 دولـت   يتـ ي امن يروهاين يمداخله نظام . ستويپ به وقوع    يگري پس از د   يكي
 بـا   ه،ديگرد ي غرب يها تدول كموجب تحر ها    شورش وبكسر ي برا يعثمان
 اعـم از    يشماريـ  عـده ب    آنان  وارده يفشارهااز  ستوه درآمده     به ت دولت يهدا
شـده در    ومكـ مح  ارامنـه  ،گـر يد يسـو از  . گناه مجازات شـدند    يار و ب  كگناه

 ي عفو يها فرمانصدور  با   ،يستي ترور يها گروهت در   ي عضو ليدل بهها   دادگاه
 مختلـف   يهـا   در زمان  ي غرب يها   دولت يل فشارها يدل بهاز طرف پادشاه    ه  ك

  1.شدند ي مد، آزاديگرد يصادر م
 1915تا سـال     يه دولت عثمان  كگردد   يشاهده م اساس اطالعات فوق م   بر  
رغـم   يعلـ . سـت  مبـارزه نمـوده ا     يستي ترور يها  با ارامنه مرتبط با گروه     تنها
ـ  يها  دولت يتمام يها  پلماتيد ين مبارزات از سو   يا كي نزد يريگيپ ، ي غرب
قـصد بـه جـان      ه اقـدام بـه سوء     كـ  ارامنه   يستي ترور يها در قبال گروه  تنها   نه

گونـه موضـع     چي هـ  ،نمودنـد  يشورش م جاد  يا و   يگذار بمب،  يدولتمقامات  
 اصـالحات   نجـام  ا جهت بر فشارها طور مداوم    ه به ك بل شد يمذ ن اتخا يمخالف

 ازهـا    ن دولـت  يت ا يحماانگر  ي ب  خود نيا هك ديگرد يافزوده م  ارامنه   در امور 
 2.دباشـ  يم حداقل نگرش طرفدارانه آنان نسبت به آن         ايو  ها    تيگونه فعال  نيا

ـ  يهـا   دولته  كگردد   يمشاهده م  اصوالً  را  كي مـشتر  هـدف ه  ي روسـ  و ي غرب
ـ    « حول موضـوع   يغات منف يتبلانجام  ن نموده و با     ييتع شار فـ » هـا   كرسـتم تُ

 بوقـوس  ي طـوالن يمتعاقب سـخنران  در واقع .رده بودندكخود را آغاز   يروان

                                                                 
، استانبول   در ترابزون و محاكمه ارامنه     1895وقايع سال   احمد خلج اوغلو،    :  نگاه كنيد به   .1

  .46، ص 2005
هاي روسيه، فرانسه و انگلـستان       اي كه دولت    براي كسب اطالعات بيشتر در مورد اليحه       .2

تـاريخ انقـالب    يوسف حكمـت بـايور،      :  حاضر كرده بودند نگاه كنيد به      واليات سته براي  
، اسـتانبول   تركان جوان و اتحاد و ترقـي       و سينا آكشين،     339، ص   1963 آنكارا   ،1/1 تركيه
  .14، ص همان اثريوسف خلج اغلو، : چنين نگاه كنيد بههم. 108 ـ111، ص 1987
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ه با  ك»  فرانسه ياي آس امورته  يمك«در   ارامنه   يندگيت نما ئيهس  ي رئ ،پاشا نوبار
 1913م دسـامبر    يكـ خ  يدر تـار  شور  كـ  بيـست   بـه  يكندگان نزد يت نما كشر

 به  ي مال يها كمك عدم ارائه    رينظ يماتي بزرگ تصم  يها د، دولت يبرگزار گرد 
ات تـا  يـ ش مالي و افزا كيش حقوق گمر  ي و عدم موافقت با افزا     يدولت عثمان 

ال ؤن سـ  ي ا جا نيدر ا  1.را اتخاذ نمودند  در امور ارامنه     اصالحات   يزمان اجرا 
دست آوردن   ه تنها ب  يي اروپا يها   ارامنه و دولت   ينظر واقع ا  يه آ ك ديآ  يمش  يپ

در واقع  ؟  ردندك يرا دنبال م   يگري د مقاصده  كنيا ا ي  حق و حقوق بوده    يبرخ
 يهـا  گـروه دفاتر ثبت مصوبات    و  س  يسأ ت يها هياعالمدر  االت  ؤن س يپاسخ ا 

اتبـات  كن، م يـ عالوه بـر ا    2.داده شده است   كاشناد و   كهنچا همچون   يارمن
بـه  ز  يـ نه و فرانـسه     يبـا روسـ    يارمن يها گروهارامنه و روابط    ان  يشده م  انجام
، فيـ نووي ز  محرمانه گزارش   چنانچه. باشد ي م ها گروهن  يا مقاصدانگر  يب يروشن
ه در  ير امـور خارجـه روسـ      يـ ، وز به سـازانوف  ه در استانبول    ير روس يبكر  يسف
 خين تـار  يـ اه در   ه و ارامن  ي روس اهداف تيقطعانگر  يب ،1912 نوامبر   26خ  يتار

  :است
ه و  يارامنـه از دولـت روسـ       روزافزون   ي از جانبدار  كي حا ان شد يآنچه ب «  
 در  يه حتـ  ي به روس  عالقه. ستهاآن  نسبت به   صادقانه مانه و يامالً صم ك ليتما
ـ   .  اسـت  افتـه يج  يتروز  ي ن ي ارمن ران و طبقه مرفه   كن روشنف يب  ياحـزاب انقالب
 يهـا   با برنامه  دي جد احزابآنها   يجا و   داده اعتبار خود را از دست       جيتدر به

 يهـا   يگرسولنـ ك از   يافتيـ درطبق گزارشات   . گردد يس م يسأارانه ت ك محافظه
 ها تيوالن  ين در ا  ك ارامنه سا  ين، تمام ازوروم و تراب  س، ارض يد، بتل يزيوان، با 

                                                                 
  .28، ص همان اثريوسف خلج اوغلو، :  نگاه كنيد به.1
نامه مربوط به شـعبه      عنوان مثال درباره اطالعات موجود در دفاتر ضبط و ثبت و قانون             به .2

: نيـد بـه   نگـاه ك  ) 1913 ژانويه   8 (1913كيليس كميته هنچاكيان به تاريخ هشتم قانون ثاني         
، انتشارات سـازمان نظـارت و مطالعـات         1914ـ1918،  هاي ارامنه در اسناد آرشيوي     فعاليت

  .299ـ308، ص 2005، آنكارا 1استراتژيك و تاريخ نظامي، جلد 
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 ا خواستار انجـام   ي و   هيشون روس قمداخله  منتظر  ا  ي هيروس از   يطرفدارضمن  
 ي اعالمـ  طبق گـزارش  . دولت هستند ن  يا نظارترات تحت   يياصالحات و تغ  

 امالً خـصمانه  كـ  يه در موضع  ارامن يتمام،   نوامبر 21  در ديزي با ينسولگركاز  
ن ينـش  يه و اشغال منـاطق ارمنـ      يروست  ي حما در انتظار  و   شتهه قرار دا  كيبا تر 

ه كي تر  در  نجات ارامنه  ي برا يمن ار سراسقفن راستا   يدر ا . هستندآنان  توسط  
  .دنك يمه التماس يروسبه 

ز يته را ن  كن ن ياو  م  يگرانه خود ادامه ده    تيموضع حما  به   ديبا يم،  نظرم هب  
ـ ار  يه بـس  كين تر ينش يارمن يها تيوالت در   يه وضع كم  ينكفراموش ن  ثبـات   يب

 رخ  ي اگر قتل عـام    .وجود دارد ومرج    و هرج  شورشاحتمال  هر لحظه    .است
 دست بـه    ،نديما ن ديتردت ما از آنان     ينسبت به حما   يارمن يها يكو چر دهد  

سـت  ن صورت ما شـانس خـود را از د         يدر ا . خواهند شد » سه دولت «دامان  
  1».افتاد خواهد يياروپا يها دولتدست  به و فرصت داده
در به شعبات خـود      ي ارمن يها  تهيمكه  كگردد   يت هم مشاهده م   يدر واقع   
  :اند  داده راين دستوراتي چنهكيتر

 از  ،ي عثمـان  يقوا ينينش عقب و    روس از مرز   يقوا يشرويدر صورت پ  «  
ن دو جبهـه  ي بيپاه عثمان س.پا خواهد شد  بهشورش   يا لهيبه هر وس   طرفهر  

ه يـ ارانه عل ك اقدامات خراب  ،شده  بمباران يدولت يها  ساختمان ده،يگردمحاصره  
حملـه   صـورت  س، در ك؛ برع ب داده خواهد شد   ي ترت ييره غذا ي ذخ يانبارها

 از   تحت پـرچم   يروهاين ه،وستيپ به قشون روس     ي ارمن انينظام ،يسپاه عثمان 
 پـشت جبهـه   يبه زدن بـه قـوا    ضـر  و بـا هـدف    رده  كـ  خود فـرار     يها گاني
ل كي دسته و گـروه تـش      ،شورك در داخل    ياقدام به آشوبگر   و   ك تر يها گاني

  2».خواهند داد
                                                                 

 و يوسـف خلـج   293/117، بخـش سياسـي، شـماره     آرشيو دولتي روسـيه   :  نگاه كنيد به   .1
  .32، ص همان اثراوغلو، 

، 1979، انتشارات فرمانـدهي كـل نيروهـاي مـسلح، آنكـارا             طول تاريخ مسئله ارامنه در     .2
  .177 ص
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 سـو در    يكه از   ك يدر حال  اول، ارامنه    ين جنگ جهان  ي آغاز يها در سال   
ز ارتبـاط   يـ با فرانسه ن   ،دندرك يمت  ي حما ها   از روس  فوقشده  ركچارچوب ذ 

 در سـه جبهـه مختلـف        يه دولـت عثمـان    كـ  يلدر حـا  رده و   كبرقرار يكينزد
ش يدر پـشت جبهـه افـزا      را  انه خـود    اركخراب، اقدامات   جنگ بود به  مشغول  

وزارت امور خارجه فرانـسه     شده   هي ته ي دست يها چنانچه در نقشه   .داده بودند 
دهـد؛   ي را نشان م   ييايه آس كي تر يب قوم كي تر هك 1914  نوامبر  سوم خي تار در

 بـزرگ   ارمنـستان افتـه بـا عنـوان       ي امتـداد    تـا وان   اوووراكچوه از   ك يا همنطق
 ارامنـه  يهـا   ه هنـگ  كـ  يدر حال «  عبارت طور نيهم 1.ده است يمشخص گرد 

 مـا   يجنگنـد، هـدف ملـ      يجاد ارمنستان بـزرگ مـ     ي ا يداوطلب در قفقاز برا   
بـا   در پرونـده محرمانـه       شـده ديق »... است كوچكل ارمنستان بزرگ و     كيتش

به بوقوس نوبـار     1917تبر  ك در هشتم ا   هيندرك اس زاه  كان  يچي مگوئرد يامضا
دوگانـه  انگر اهـداف    يب زين دهيگردارسال  ارامنه   يندگيت نما ئيهس  ي رئ ،پاشا
  2.باشد يم ارامنه
اتبات ارامنـه بـا     ك و هم در م    ي هم در اسناد دولت عثمان     ،هدف ارامنه ن  يا  
وص  در خـص   يحتـ  و   دهيگردمشاهده  ه، فرانسه و انگلستان     ي روس يها تدول

ز يـ هـا ن   ن دولـت  يـ  ا يار قوا ي در اخت  ي داوطلب ارمن  يهارويتعداد ن قرار دادن   
  .بحث شده است

  
  
  

                                                                 
 ،1914ــ 1918،  مسئله ارامنه در اسناد ديپلماتيك دولـت فرانـسه         به نقل از حسن ديالن،       .1

 Guerreبرگرفته از آرشيو ملي فرانسه،  9ـ15، اسناد LXX-LXXI ، ص 2005، آنكارا 1جلد 

Mondiale 19181914ـ / Turquie / 850 و 849،  848جلد .  
/ Turquie   برگرفتـه از 371ــ 379، اسناد CIII ، ص   1، جلد   همان اثر ديالن،  :  نگاه كنيد به   .2

  .سوريه و فلسطين/ 879جلد 



 25  /  گفتار پيش

  .دنديجنگ ي روس ميش قوايشاپيه پك ارامنه يقوا : 1ل كش
  





  
  
  

   اولبخش
  

  ي ارمنيها تهيمك و ها قتل عام
  
  

 ها  يعثمان ين قتل عام ارامنه از سو     ينند نخست ك يمادعا  سندگان  ي از نو  يگروه
  تيـ  جمع هكـ د  ن ده حيتوضد  يان با ين مدع ي ا .صورت گرفته است   1895در سال   

 1881 در سال    يهني، انجمن مدافعان م   1878 در سال    )قره خاج ( اهيب س يصل
 در  ك هنچـا  گروه در وان،    1885  سال  در انك آرمنا يانقالبروم، حزب   ضدر ار 
و س چـرا    ي در تفلـ   1890در سال    داشناكسوتيونحزب   و   ژنو در   1887سال  

س و  يسـ أ ت يهـا  هيـ با اعالم  ها  گروهن  يرا ا يز. اند دهيگردس  يسأت يبا چه هدف  
 يـك آن   ي امـروز  يمعنـا  ه بـه  كـ نـد   ا هنشان داد  ، گوناگون يها اتيمل ع انجام
  .دان ه بوديستي تروركگروه
ر جنگ وقت فرانـسه بـر       ي در گزارش خود به وز     يو فرمانده فرانسو  يروم  

ها صـحه گذاشـته و بـر حـس      كل تر ل در قبا  كدو تش هر يستياقدامات ترور 
ه كـ   چنـان  1.د نموده اسـت   كيأها ت  كها نسبت به تر   آن كانه وحشتنا يجو انتقام
 در قالـب   ي عثمـان  كور در خـا   ك مـذ  يهـا  لك تش يشده از سو   ات انجام يعمل
ن اعـم از ارامنـه      يجاد آشوب، شورش و سوء قصد به مـسئول        ي، ا يگذار بمب
  .افته استي يرتبه تجل يعال

                                                                 
برگرفته از آرشيو ملي   215، سند   LI-LII ، ص   IV ، جلد   همان اثر  به نقل از حسن ديالن،       .1

سـپتامبر   (Légion d’Orient-I،  890جلـد  / Turquie / 1914ـGuerre Mondiale 1918فرانسه، 
  .)1916 نوامبر ،1915
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  .ي در آداپازارننده بمبكديتول ي ارمنيها وهگر : 2ل كش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ي مهـم در دولـت عثمـان   يهـا  ت احـراز پـست    يواقعقرار دادن    نظر   مدبا    
 بعـد   يها ژه در سال  يو بهنده مجلس   يعنوان نما  توسط ارامنه و انتخاب آنان به     

ل و  ين دل يدامك با   ها لكن تش ياه  كند  ك يبه ذهن خطور م   ال  ؤن س يا،  1878از  
 سيسـ أت ت يـ در اصل با در نظر گـرفتن واقع        .ندبرد  يمدف دست به سالح     ه

؛ در خارج از    ي ارمن يها ن گروه يثرترؤمعنوان    به ك و داشنا  كهنچا يها گروه
ت ي هـدا يسانكـ دست چـه    هبه  ك نيال آنها و    كيهدف از تش   ،ي عثمان يمرزها

ر بـا مـد نظـر قـرا       گر  ي د يسو از   .ديار خواهد گرد  كآشخود   هبند خود دش  يم
ت يـ هو،   دور خـاور انـه و    يه، فرانسه و انگلـستان در خاورم      ي منافع روس  دادن
خواهـد   ك قابـل در   يروشـن  بهها  شده آن  نييتعش  ياز پ و اهداف    ارامنه   انيحام
  .بود
 مستقل  يجاد دولت يشه ا يها اند   لكن تش يد ا ير گرد كه در باال ذ   كگونه   همان  

ه مبـارزه مـسلحانه را      ن هـدف را   يـ  بـه ا   يابي دسـت  يرا در سر پرورانده و برا     
  .رده بودندكانتخاب 
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  وزگاتي يته ارمنيمك : 3ل كش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يافكت  ي جمع  نبودن داراها   ن گروه ي ا ضعف نقطهن  ي بزرگتر يعيطور طب  به  
ات سـته  يـ والت ارامنـه در  يـ چنانچه تعـداد جمع   . ومت بود كل ح كي تش يبرا
غ، يـ اس، االز ويس، ارضـروم، سـ    يل از وان، بتلـ    ك شـشگانه متـش    يها تيوال(
ه كـ  نيومت، با توجه به ا    كل ح كيعنوان محل مورد نظر جهت تش      به) ركاربيد

از ت ارامنـه بـود،      يـ ن جمع يشتري ب يرا دا ي عثمان يها نير سرزم ينسبت به سا  
 ي ارامنـه بـاق    ي راه بـرا   يـك ط تنها   يشران  يدر ا . درك يم تجاوز ن  نوزده درصد 

 منظـور ن  يـ  ا يبرا . خود بود   منطقه به نفع   يتيب جمع كير تر ييماند و آن تغ    يم
 ،ن رو يـ ز ا ا 1.ن مناطق بـود   ي مسلمانان از ا   ن راه راندن  يتر ي و قطع  نيتر عيسر
 وادار  ي، فـشارها در راسـتا     شـده  لكي تـش  يها تهيمك استفاده از  اها ب  ن گروه يا

هـا و    شـورش ردن  كـ پـا   ضمن بر رده،  كنمودن مسلمانان به مهاجرت را آغاز       

                                                                 
: نگاه كنيد به  (شود    نشان داده مي   درصد 39صورت    با توجه به آمارهاي ارامنه اين رقم به        .1

تـورك  : ويرايش (، ارامنه در اواخر دوره عثماني،     جمعيت ارامنه عثماني  كارتي،   جاستين مك 
  . 65، ص 2002 تركيه، آنكارا انتشارات مجلس ملي) كايا آتااو
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 تـا آغـاز     سان نيبد. ها زدند   قتل عام   دست به  ، گوناگون يها يارك خراب انجام
ه شته شـد  كـ ، هـزاران مـسلمان      1915ال  سژوئن    ارامنه در  يمهاجرت اجبار 

  1.بود
  ركاربيشده در د شفك يها اسلحه : 4ل كش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بـا هـدف     ي عثمـان  يتـ ي امن يروهاينگرفته توسط     صورت يها  اتيدر عمل   
 سـالح   يشماريـ  تعـداد ب   ،ي آنـاتول  ف مختل يدر شهرها ها   ن گروه يمبارزه با ا  

ز يـ  ن آن يشف و اعضا  كها   ن گروه يمتعلق به ا  ساها و مدارس    يلكشده در   انبار
، هي، آماسـ  يجمله آدانا، آداپازار   از ي آناتول يشهرهاچنانچه در   . ر شدند يدستگ
ت، مـاراش، ترابـوزان و اورفـا        يـ ر، ازم كاربيس، موش، بورسا، د   ي، بتل قر  عرب
  .ديشف گردكها  ن گروهيبه ا متعلق سالح يهاانبار

                                                                 
، 1914ــ 1918، هاي ارامنه در اسـناد آرشـيوي   فعاليت:  براي اطالعات بيشتر نگاه كنيد به .1

، 2005ارا  ، آنكـ  1انتشارات سازمان نظارت و مطالعات استراتژيك و تـاريخ نظـامي، جلـد              
  . 61 ص



 31  /  هاي ارمني ها و كميته قتل عام

هـا،   ن گـروه  يـ  ا ي متعلق بـه اعـضا     يها  سكشده و ع   شفك يها  از سالح   
نان مـسلمان   ك نسبت به سا   شده داشته روا يها ظلمها و     قتل عام  ،اهداف ارامنه 

، يه و عثمـان   ي روسـ  يوهايآرش در    موجود اسناد. باشد يت م يؤن مناطق قابل ر   يا
 آن دوره در    يها كتر يجمع  دسته يا حوادث و گوره   يني شاهدان ع  ظهاراتا

  .باشد يم ي ارمنيها  گروهيها ها و قتل عام تي جنايايگو يهمگ يآناتول
  گرفته توسط  صورتقتل عام از يريتصو : 5ل كش
  ركاربي دي خضر از حواليدر روستا ي ارمنيها تهيمك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ن يـ  ا يهـا  تيـ  مانع فعال  ي قبل از آغاز جنگ جهان     ي عثمان يتي امن يروهاين  
ـ  يآغـاز جنـگ جهـان     با  ها   گروه نيان  يكل. نددش  يمها   گروه  بـا  ياركـ  هم هب
  و ردهكپا   هبشورش  آشوب و   پرداخته،  ه، فرانسه و انگلستان     ي روس يها  دولت

شتار كـ بـه    ل جنـگ،    يدل به نهك از س  يخال نينش  مسلمان يبا حمله به روستاها   
 يموضوعن  ي ا .ردندكباز    ارامنه يمهاجرت اجبار  يراه را برا  پرداخته و   مردم  
 .ديـ نما يمد  ييرا تأ  ز آن ي ارمنستان ن  ريوز نخست ،ينوناچازكه هوانس   كاست  

ب داده  يـ نفـرانس ترت  ك ارائـه در     جهته  ك خود   ي در متن سخنران   ياچازنونك
در )  ارامنـه  يون انقالب يفدراس(ون  يسوتكندگان حزب داشنا  ي نما يشده از سو  
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از   حـزب  يعنـوان بـان     بـه  موده بود  حاضر ن  1923ل  يشور در آور  كخارج از   
 و  ي پس زدن دسـت دوسـت      يگگونچ و   ك نادرست حزب داشنا   يها استيس

پـرده   شده از طـرف آن      انجام يها  قتل عام  و ن حزب يا يها از سو   كصلح تر 
در  ينوناچـاز ك. دنمود  كيأ ت ك بر ضرورت انحالل حزب داشنا     ي حت ه،برداشت

 شـوق و     دوره 1915هـار    ب  و 1914زمـستان   «: ديـ گو يمن  ي خود چن  اظهارات
 در جنـگ از     يروزيه پ ك نبود   كيش.  بود ها  كه و داشنا  ي ارامنه روس  يد برا يام

د و در   شـ   يمـ ه  يـ و تجز مغلـوب   در جنگ    ديه با كين خواهد بود، تر   يمتفقآن  
  .دندش يم آزاد ي ارامنه بومتيهان

  .مي بودوستهيپه ي به روسيد و شرطيچ قيما بدون ه  
 ؛ميبـرد   يمـ سـر     بـه  يروزيـ جان پ ي در شوق و ه    يه و اساس  يچ پا يبدون ه   
 ،مـان يها كمـ ك تـالش و     ،يال صداقت، سع  بدر ق م دولت تزار    ينان داشت ياطم
ز ينارمنستان قفقاز   به   و   دادهه را به ما     كي از تر  شدهآزادن  ينش ي ارمن يها تيوال

  .ديبخش خواهد يحق خودمختار
  ا در بورسي ارمنيها تهيمك از شده شفك يها  سالح :6ل كش
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 يمحتـوا  ي ب يها  حرف يم؛ رو يگران بسته بود  يد به د  يسرمست، چشم ام    
 كشـده بـا عـدم در       زميپنوتيرده، همانند افراد ه   كمسئول حساب باز    يرافراد غ 
  1».مي دور و دراز شده بوديال و آرزوهايم اميها، تسل تيواقع
ن يدن ا يپرسن  نوكا«: سدينو يمن  يد چن يارتباط با تبع   در   ها بعد ياچازنونك  
 در سرنوشـت    ي جنگ چه نقش    در يارمن داوطلب   يها گانيت  ك شر هكال  ؤس

 مرزهـا   يسـو  نيـ  اگر مـا از ا     يحت. هوده است ي ب ي، امر ردك يه باز كيارامنه تر 
س كـ  چيهـم هـ    ميرده بود كه  شي را پ  يمتفاوتراه  ) ي ارمنستان امروز  يمرزها(
 طور نيهم .گرفت ينم رحمانه صورت  يب ديتبعن  يه ا ك شود   يست مدع توان   ينم

 يسكـ   هـم  ، باز ميرده بود كرا اتخاذ ن   يا صمانهها موضع خ   كاگر در برابر تر   
  2».گردد تيفكيابعاد و ن ي با ايديتبع  انجاميمدعتوانست  ينم

  سيبتلـ  موشافته در ي سازمان ي ارمنيها تهيمك : 7ل كش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                 
ترجمـه از زبـان     (،  انـد اشناكسيون باقي نم  دكاري براي   هوانس كاچازنوني،   :  نگاه كنيد به   .1

  .9، ص 1923انتشارات مخيتاريان، وين ) حاتم جبارلي: ارمني
  .9ـ10، ص همان اثر .2
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 خ،يتـار تـا آن    ز  يـ  ن يراست هب .را داراست  اعتراف   يكت  يماهاظهارات  ن  يا  
ضـمن نـشان     ،يارمنـ معـارض    يها گروه يها تيفعال در برابر    يدولت عثمان 

بـا   مقابلـه    يبـرا ه  ك ياتيعمل را از    يمردم عاد  ،مسامحه و   يشتنداريخودادن  
ت ين وضـع  يـ ا. داشـت  ي، دور نگـاه مـ     گرفت يم انجام   يستي ترور يها  تهيمك

 بـه  يدولـت عثمـان   ود  ورز  ان پـس    يكل. ه است  سال ادامه داشت   بيستحدود  
رغم  يعل 1914  دسامبر در ماه وم  ضرار در   خودنگره  كخالل  در  ارامنه   ،جنگ

ـ  1ي دولـت عثمـان    يمختارشنهاد خود يپ  روس  يت از قـوا   يـ م بـه حما   يصم، ت
 بـا   هديـ گرد بدان اشـاره     ينوناچازك يه در متن سخنران   ك چه مثابه آن  به،  هگرفت
دولـت   هيـ رور  ييموجب تغ لت  ه دو يطلبانه عل  هيتجز ياه تي در فعال  تكمشار
 2.هموار نمودند  يمهاجرت اجبار  يرا برا راه   جتاًينت و   دهيگردبا خود    يعثمان
  .دي اول گردي وارد جنگ جهانيطين شراي در چني، دولت عثمانيآر

  دست ارامنه بهشده  عام قتل متعلق به مسلمانان يجمع گور دسته : 8ل كش
  )قارصدر ق ي دره جيروستا(

  

                                                                 
ـ : ديپلماسي پروتستان و شـرق نزديـك      گرابيل،  .  جوزف ل  .1 ثير ميـسيونري در سياسـت      أت

  . 59، ص 1971، انتشارات دانشگاه مينسوتا، مينواپوليس 1810ـ1927، آمريكا
، انتـشارات بنيـاد تـاريخ تركيـه، آنكـارا           جنگ بزرگ و تراژدي آناتولي     ساالحي سونيل،    .2

  . 85، ص 2000



  
  
  

  وم دبخش
  

  يعثمانتبعة  ةارامنجمعيت 
  
  

تبعـه    ارامنـه  تيـ  مختلف در ارتباط با تعـداد جمع       بعشده در منا   آمار ارائه در  
ن آنهـا   ين منـابع مهمتـر    يـ ان ا يـ در م .  وجـود دارد   ييها صتناق ي عثمان دولت

 ي رسـم  م آمـار و ارقـام     يطـور مـستق    به هكد  باش  يم يعثماندولت   يسرشمار
  .دده يم ائهار  رايتيب جمعكيمربوط به تر

آمـار  ثبـت    دفـاتر    موجـود نبـودن   ل  يدل  به يآمار يبررسر نبودن   يپذ انكام  
ن يـ در مورد ا  ن  ي از محقق  يرخب متفاوت   يها يابيموجب ارز  ارامنه   يهاسايلك

 تمـام   يد عـدم سرشـمار    يـ ؤم وحهمطر يادعا يلكطور    به .ه است  شد هاآمار
 يآمار واقع  مشخص نبودن و   يل مختلف توسط دولت عثمان    يت به دال  يجمع
 ي شـورا  ي از سـو   ي واقعـ  يمعنا  به ي سرشمار يكعدم انجام   . استت  يجمع
ز يـ ن شـورا ن   يـ  ا ياز سو ت ارامنه   ي جمع يارائه آمار فرض   ارامنه و    يگر فهيخل

 ي آمـار شـورا    هكـ  نيبا توجه به ا   . ن ادعا شده است   يدن ا يموجب مطرح گرد  
ن ارقام  ي، ا دهيردارائه گ  ياسي س يها شكشمك دوره اوج    در ارامنه   يگر فهيخل

ن ي ب هكچرا   . شده است  يابيز ارز يآم شورها مبالغه ك از   ياري بس يسو از   عموماً
آمـده در    دسـت  بـه ارقـام   و   ارامنه   يگر فهي خل يشورا ي سو شده از  ارائه رقاما

ن ياه  ك وجود دارد    ينفرهزارششصد تفاوت فاحش    يت عثمان دول يسرشمار
 يدر انجـام سرشـمار   يمـان ومـت عث ك حيدرصـد  پنجـاه  يخطا يناعم هبز  ين
در  ين اشـتباه بزرگـ    ي چن يكان بروز   كعدم ام ا  يو  ان  ك ام گذشته از  .باشد يم
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 در  ت خـود  يـ  ارامنه در مـورد تعـداد جمع       مبالغه علل   يبررس ،يدولت عثمان 
 5/1شتار  كـ  ي جلـوه دادن ادعـا     يتالش ارامنه در واقعـ     ديؤم ،يقلمرو عثمان 

ت يجمعآمار  ن  يب هكچرا .است زيآم  مبالغه ن ارقام يااستفاده از   با   يون ارمن يليم
 تفـاوت  ادعاشدگان مورد     شتهك تعدادو   ي دولت عثمان  يها يدر سرشمار ارامنه  
ه كـ  يدر حـال  گرفتـه     صورت ين راستا، طبق ادعاها   ي در ا  . وجود دارد  فاحش
تـاً بـه    ي و نها  هزارهشتصدبعدها   ،هزار نفر ششصد در ابتدا    شدگان  شتهك تعداد

 يـك  مهـاجرت ز  ا كيآمـده حـا    دسـت  اسناد بـه  ،  ه است ديرسون نفر   يلي م 5/1
. باشد ي م پس از جنگ    مختلف يشورهاك به   يهزار نفر ارمن   ستيون و دو  يليم

بـدان  ه  كـ بوده   خود   يتي جمع آمارش  يمجبور به افزا  ارامنه   يطين شرا يدر چن 
گرفتـه   صـورت  يسرشـمار آمـار    يحاوه  كر  ي جدول ز  .اند ز نموده يمبادرت ن 

 ارامنـه و    يگـر  فهي خل ي شورا يشده از سو   ارائه  و ارقام  ياندولت عثم توسط  
 باشد، يون م گ گونا يها يقات و بررس  يجه تحق يشده در نت   ارقام ارائه  طور نيهم
  :ردكر خواهد يپذ انكام خواننده را توسطن تناقص ي ايابيارز
  

  يعثمان  
1914  

  يمگ. د
1914  

 يگر فهي خليشورا
  1912ارامنه 

  سيانگل
1919  

  75000  119414  35000  50139  نيمرس ـ آدانا
  27000  21145  1000  19395  نيديآ

  -  -  18000  -  ريازم
  60000  20000  44507  اراكآن

  17000  14000  12971  هيقون
  6000  8959  استامونوك

17068  
11000  

  6000  -  6000  7437  حصار قره ونيآف
  1000  -  1000  630  )هكت(ا يآنتال
  4000  -  -  1188  روتيب
  -  -  2000  -  گايب
 185000  218404  185000  114704  سيبتل
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  عثماني  

1914  
  مگي. د

1914  
گري  شوراي خليفه

  1912ارامنه 
  انگليس
1919  

  1000  -  1000  2961  بولو
  -  -  2000  -  بوردور
  75000  118992  57000  58921  بورسا

  21000  -  20800  27058  يكجان
  -  -  4000  -  يركچان

  -  -  -  842  چاتالجا
  -  -  4000  -  رومچو
  -  -  800  -  يزليدن
  -  -  -  67  رالزوريد
  82000  106867  82000  55890  ركاربيد

  -  30316  -  19725  رنهياد
  -  -  18000  -  ارطغرل
 205000  202391  205000  125657  ارضروم

  10000  -  -  8276   شهركياس
  -  -  2000  -  خانهگوموش
  65000  189565  -  35104  حلب
 130000  124289  130000  76070  هارپوت
  -  -  1000  -  اسپارتا

  500  -  -  341  چليا
  -  163670  -  72962  النشهرهاكاستانبول و 
  -  -  18000  -  ريازم

  15000  -  15000  8544  قارصي
  45000  -  45000  48659  هيصريق
  -  -  4000  -  رشهرك

  -  -  -  1310  قدس
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  عثماني  

1914  
  مگي. د

1914  
گري  شوراي خليفه

  1912ارامنه 
  انگليس
1919  

  -  -  13000  4548  هيوتاهك
  -  -  -  2474  يقلعه سلطان

  -  -  1000  -  ستانيالز
  55000  -  55000  27842  ماراش
  500  -  200  12  منتشه

  2000  -  2000  4890  دهين
  -  -  7000  -  انخسارو
 200000  204472  200000  143406  واسيس

  -  -  -  413  هيسور
  33000  73395  30000  37549  ترابوزان
  21000  -  -  15161  اورفا
 190000  110897  190000  67792  وان

  -  -  37000  -  وزگاتي
  -  -  -  67838  يكاتولكارامنه 

 1602000  1915651 1479000  1285535  مجموع
  

 يتيجمعآمار  منابع مختلف   گردد   يه در جدول باال مشاهده م     كگونه   همان  
 يتـ يفوق عدم وجـود ارقـام جمع      با توجه به جدول     . اند داده را ارائه    يمتفاوت

و س يدولــت انگلــ توســط شــده  و اســتانبول در آمــار ارائــهيلــائ  روميشــهرها
بـه  آمار ن دو يان ارقام، يا افزودنبا ه كده ي مشاهده گرديگ مديويپروفسور د 

 يشـورا   آمـار  دره  كـ  يدر حـال   گـر ي د يسـو  از   .دشـو   يمـ  يـك نزدگر  يديك
شـده  رك ذ يها آمار ،دهيد نگرد يقا   شهره  از ياريت بس ي ارامنه جمع  يگر فهيخل

شتر نـشان داده شـده      يار ب ي منابع بس  ريارقام سا شهرها نسبت به     از   ياريدر بس 
ردن كـ  يابيـ ز ارز يآم مبالغه  با زينن  ي جبهه متفق  هك نيته جالب توجه ا   كن .است



 39  /  جمعيت ارامنة تبعة عثماني

 يد مگـ  يـ وي، اقدام به استفاده از آمار د       ارامنه يگر فهي خل توسطشده   آمار ارائه 
  1.وزان نموده استدر قرارداد ل

 يهـا  يابيـ هـا و ارز    يآمـده از سرشـمار     دسـت  ج بـه  ينتابا در نظر گرفتن       
  2:باشد ير ميل زكبه ش يتيب جمعكي، ترگرفته صورت

  
  1919  1914  1913  سال/ منبع آمار

    007,229,1    3ي دولت عثمانيسرشمار
      651,915,1  خانه ارامنهيكآمار پاتر

  000,602,1      4سيانگلآمار دولت 
    450,845,1    5وسيلس ژوهانستر كد

    000,479,1    6يد مگيويدپروفسور 
    303,698,1    7يارتك كمپروفسور 
    851,294,1    استانفورد شاوپروفسور 

      000,400,1  ونستنسونكدچ يلودو
    000,600,1    ل پانزاچيدان

      400,895,1  اني اورمانسراسقف
  

                                                                 
كـه در    چـون . باشـد   در جدول فوق امكان مقايسه تمامي مناطق مـسكوني ممكـن نمـي             .1

  .و گاهي نيز برمبناي شهر انجام شده است) واليت(آمارگيري گاهي برمبناي استان 
ارامنه؛ تبعيد  خلج اوغلو،   . چاليك، ي . توران، ر . ك، ا چيچ. اوزدمير، ك . ح:  نگاه كنيد به   .2

  . 51، ص 2004، آنكارا و مهاجرت
استانفورد شاو هـم در اثـر خـود     . اند ها در اين آمار حساب نشده      ها و پروتستان    كاتوليك .3

  .ها اضافه كرده است آنها را به آمار عثماني
  .ير از استانبولغ .4

5. . Deutschand und Armenien, 1914-1918, Postdam 1919, s. LXV. 

  .غير از استانبول و اديرنه .6
ـ 1911كارتي اين رقم را با ارزيابي آمار جمعيتي دولـت عثمـاني در سـال            مك .7 دسـت   ه ب

  .آورده است
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ـ امپرا ريبكر  يسف،  ينيجيپاالو نيه بر ا  عالو   در مجارسـتان   ــ    شياتـر  يورت
 بـا   بـوعش خـود بـه دولـت مت      1913 ژوئن   28مورخ  زارش  در گ  زي ن استانبول

 يـك ميليـون و ششـصد      ز  ار  ي صغ يايآس درت ارامنه   يجمعاعالم عدم تجاوز    
 يهـا  تيـ  در وال  رخ داده  ياتفاقـات ه در مـورد     ي روسـ  يهـا  تياكش ،نفرهزار  

 يان انجام سرشـمار   كه ام ك ي در حال  1.دينما ي م يابيز ارز يآم را اغراق  مختلف
 ي دولت عثمان  ي ارامنه نسبت به سرشمار    يگر فهي خل ي شورا يتر از سو   قيدق
آن دهنـده    نـشان  شده  انجام يها  يابيارزها وجود نداشته،     ير سرشمار يا سا يو  

شـده  ن رقـم ادعا   يباالتر) 1915651( ن شورا ي ا ياز سو  شده ه ارقام ارائه  كاست  
در نظـر    ،يتـ يجمعب  كيـ تربـه    مربـوط    يهـا  يدر بررس  بعد لذا، من  .باشد يم

  .د خواهد بوديفوق مف جدول ارقامگرفتن 

                                                                 
  .19، ص تبعيد و مهاجرت:  نگاه كنيد به.1



  
  
  

   سومبخش
  

  يمهاجرت اجبار روند
  
  

  ؟ داده شدندانتقالچرا 
 يسـ شنا هواژ، در   رديـ گ يمـ ار مورد استفاده قرار     ي امروزه بس  هك »ريتهج«لمه  ك

 از  ييجـا جاب«  مفهـوم  در »يمهـاجرت اجبـار    «يعنـ م قـاً بـه   ي دق يخ عثمان يتار
 يدر اسـناد عثمـان    و  فتـه   ار ر كـ  بـه » شوركـ در داخـل    گـر   ي به نقطه د   يا نقطه

 دهيـ گرد ديـ ق » مجـدد  انك و اسـ   انتقال « ارامنه تحت عنوان   ي اجبار مهاجرت
 »شوركـ  اخراج از    يمعنا  به deportation« لمهك ر با ي تهج لمهكن رو،   ي ا از. است

، رديـ گ يقرار مـ  استفاده  مورد   همناار يالب جملهاز از افراد    ياري بس يسوه از   ك
ه كـ ه  يت سـور  يـ  بـه وال   ي مهاجرت اجبار  يط ارامنه   هكچرا   .ستي ن يمعن هم

  .ندديگردمنتقل  هبود يدولت عثمانبه  متعلق
ا و ژاپـن،    يكـ  آمر انيـ م يريـ درگ دوم هنگام بروز     يجنگ جهان خالل  در    

 سـواحل ن  كسـا ه  كـ ود  خـ االصل   ي ژاپن اتباع يتيل امن ي به دال  ايك آمر االت متحده يا
ا يـ فرنيالك ياه ابانيبس و   ازانكرآلورادو،  كنگ،  يومي و انوس آرام بودند را به    ياق
صـورت نگرفتـه     هـا   ي ژاپنـ  يسو از   كيتحرچ  يهه  ك نيارغم   يعل 1.ردكد  يتبع

  اتخـاذ يرين تـدب ي بـالقوه، چنـ  يديـ عنـوان تهد  ها به آنيتلقل  يدلبود، تنها به    
  . خود را از دست دادندجان يال هزاران ژاپنن انتقين اي در حد، چنانچهيگرد

                                                                 
بنيـاد تـاريخ   ، انتـشارات  1915 ــ 1917، كوچ اجباري ارامنهكمال چيچك،  :  نگاه كنيد به   .1

  . 5 ـ 6 ، ص2005تركيه، آنكارا 
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بـه  1878از سـال    بـه بهانـه اصـالحات       ارامنه  ه  كت  ين واقع يبا توجه به ا     
از   و هنمـود  يت مـ  يـ  فعال يه دولت عثمان  يه عل ي و روس  ي غرب يشورهاكهمراه  
ل كي تشيشه پنهاني انداساس اول بري سال قبل از جنگ جهان    30 تا   25حدود  

به ضمن پرداختن    و   ردهكگروه   بيستش از   يس ب يسأ ت اقدام به   مستقل يدولت
سوء  ، انجام شورش يياقدام به برپا   يمبارزه مسلحانه در مناطق مختلف آناتول     

ـ  يهـا   ردن راه ك مسدود   ي و برا  نموده ينظامريشتار مردم غ  ك قصدها و  ن يمأ ت
 يقـ ي تطب ي بررسـ  يـك  ،ردهكـ  ي ناگهـان  يهـا  مبادرت بـه حملـه     ارتش   يغذا
 دولـت   يارامنـه بـرا    يشـده از سـو    جادي ا طيشـرا شتر  يت ب دهنده وخام  نشان
ا يكـ آمر ي بـرا  يتبـاع ژاپنـ   ا يشـده از سـو    جادي ا طي شـرا  نـسبت بـه    يعثمان

  1.باشد يم
 در نوامبر   يدر خالل جنگ جهان    نار آلمان ك در   يدولت عثمان قرار گرفتن     

ـ  يشورهاكـ ه و   يروس يد از سو  ي جد يها استياتخاذ س موجب   1914  ي غرب
 يدارهايـ  بـا اقـدام بـه د       هـا   اسـت ين س يـ در چارچوب ا  . ديردگ  ارامنه يحام
  در  ارامنـه  دفتـر ه  ك چنان.  آنها را به نفع خود مسلح نمودند       ،با ارامنه انه  يمخف
در چنانچـه   . دنـ ك يمـ د  يـ أي را ت  يه دولت عثمان  يعله  يبا روس اتحاد  ز  ينس  يتفل

بـر   1914بر   نـوام  30 مورخـه س  ي دفتر ارامنه در تفلـ     ي صادره از سو   هياعالم
پـرچم  به اهتـزاز درآمـدن       ،اياز چهار گوشه دن   ه  يالحاق ارامنه به ارتش روس    «

 يحيل مس يدل ه به كه  كيتر هارامن يابي دست داردانل و  استانبول و    ه در تنگه  يروس
تحـت  د و آزاد    يـ  جد ي زنـدگ  يـك بـه    انـد  دهيگردمتحمل رنج و ستم     بودن  
  2.گردد ي مدكيأت» هيت روسيحما
ـ شـده    انجام راتك در مذا  1918 هي فور 26ن موضوع در    يا   ن در  يمتفقـ ن  يب
 در   ارمنـستان  يجمهور يندگيت نما ئيهس  يرئان،  يآهارون. آ ي از سو  ،سيپار

                                                                 
  .16ـ35 ، صهمان اثركمال چيچك، : هاي ارامنه نگاه كنيد به  در مورد فعاليت.1
، به نقل از    22083، شماره   46942/2484/371 آرشيو پادشاهي انگلستان، بخش خارجي،       .2

، تبعيد و مهـاجرت : هبراي اطالعات بيشتر نگاه كنيد ب     . (1914 نوامبر   30هوريزون به تاريخ    
  .)59 ص



 43  /  روند مهاجرت اجباري

 شانه به شـانه     يارمن داوطلبان   1917 يال 1914 يها در سال « ن جمله يقالب ا 
ه و  ردكـ ت  كنـد در جنـگ شـر      ا ه بود هيروسه سربازان ارتش    كنژادان خود    هم

 شي ب وارد جنگ شده بودند    ها ت مل ي آزاد يبراه  ك يمنارن  داوطلبان  ياتعداد  
  1.د قرار گرفته استييأمورد ت ».بود  نفرصد و هشتاد هزاراز 

س و فرانسه   يه، انگل ي روس يها   ارتش در ارامنه   ز بعدها سربازان  ي ن يراست به  
 يطالعـات امنـابع  اعـالم  طبق  1915ه يدر فور ن راستا،يدر ا 2.ندا هردكخدمت  
در   و امنـه را ريسـا  ر از  نفـ  11،854 و   ي عثمـان  نفر از ارامنـه تبعـه      592 آلمان

ادبود جهـت   ي يساخت بنا  3.اند شده ارتش فرانسه    وارد نفر 12،446مجموع  
ن خـدمت در ارتـش      ي در حـ   1914ــ 18 يها  ن سال يه ب ك ي تبعه عثمان   ارامنه

ه  چنانچـ 4.ن موضوع استيد ايؤاند، خود م فرانسه جان خود را از دست داده     
ن ي ب يادياتبات ز ك م 1916 تا نوامبر    1915 سپتامبر   يط ،اسناد فرانسه اساس  بر
 مـصر و وزارت امـور        سـفارت  د،ي فرانسه در پورت سع    ياطالعاتالت  كيتش

ن كس آنها ارامنه سـا    أ ر  و در  ي مصر ارامنه بر استفاده از     يمبنفرانسه  خارجه  
ن ي و همچنـ    ارتـش  ه در منااررش داوطلبانه   يپذ در امور مختلف و      يوه موس ك

 ي نظـام مارشـال ، يآلنب طور نيهم 5.استانجام شده  آنها يآموزش نظام نحوه  

                                                                 
، 26,021919، مـذاكرات بـين متفقـان،         154/608آرشيو پادشاهي انگلستان، بخش خـارجي،        .1

  .)66 ، صتبعيد و مهاجرت: براي اطالعات بيشتر نگاه كنيد به (9پاريس، ص 
  .194، ص تبعيد و مهاجرت:  نگاه كنيد به.2
 Geschaeftsgang mit der Bitte in، 1915يـه   فور24شده از برلين در تاريخ   گزارش نوشته.3

Wiedergabe nach Konstantinopel  ،امضا، وزارت امور خارجه آلمان، آرشيو سياسي، بـرلين ،
1A ،Türkei 183 ، Bd. 36 7117، شماره ، R. 14085 .   درباره همين موضوع خبـري در تـاريخ
، تبعيـد و مهـاجرت     :نگاه كنيد به  براي اطالعات بيشتر    . (در روزنامه ماتين چاپ شده است      23
  .)66 ص
  ..http://www.geocities.com/Paris/Palais/2230/ww2.html :  نگاه كنيد به.4
 ,Guerre Mondialee 1914-1918 برگرفتـه از XXI-LIVص ، VI، همان اثـر  به نقل از ديالن، .5

Turquie/ Vol. 890, Légion d’Orient-I.  
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هـا   كتربر   يروزيپهنگام  نار خود به    ك در   ي ارمن هزار  هشت  حضور انگلستان
  1.د نموده استييأرا تدر جنوب دمشق 

ـ   ـ   شي اتر يورتر امپرا يسف    30مورخـه    در گـزارش     نازومجارستان در تراب
ـ   ر روس يثأتخصوص  در   خود 1914ه  يژانو : سديـ نو يمـ ن  ي چنـ  ارامنـه ر  ها ب

نـه  يار هز يبـس ار  كـ ن  يـ  ا يبـرا  .ت درخواهند آورد  كها ارامنه را به حر     روس«
 ي و راه را بـرا    ارسـال نمـوده   اسلحه  گران   شورش يبرا يپنهانطور   به ،ندنك يم
  2».ندنك يمارامنه هموار ام يق

مجارسـتان   ـ شي اتر يورت امپرا يوابسته نظام  ،كيسفوكاني ژوزف پوم  نيهمچن  
  :دده يمل شرح كن شيد را بها ن ارامنه و روسي برابطهدر استانبول، 

 ي خود مبنـ   ي، هشدار جد  محض شروع جنگ   ه ب  و انور پاشا   پاشا طلعت«  
 و  از دشـمنان   آنـان    يجانبـدار  ه ارامنه در صـورت    ي عل ير جد يبر اتخاذ تداب  

رغـم   يعل. را اعالم نمودند   ي عثمان  تشاره  ياقدامات خصمانه عل  انجام  ژه  يو به
حملـه بـه    ژه  يـ و بـه  هـا   كه تـر  ي عل خصمانهچ اقدام   ي ه  ارامنه از  ،ن موضوع يا
 و  ي سرباز ارمن  ياديدر آغاز شمار ز   . ندردك ن يگذار فرو ك مسلح تر  يروهاين
بـه   مجلـس    يارمنـ نـدگان   ي از نما  يكـي  يردگك به سر  ي افسران ارمن   از يرخب

 بودند بـه    ه گذشته يه از مرز روس   ك يا  منهارا ياركبا هم آنها  . ختنديه گر يروس
 مـرز ها پس از گذشتن از       وسته و در صف روس    ي ارامنه پ  داوطلبانه يها  هنگ
راهزنـان  ل از   كمتـش  يهـا  وهگـر . نمودنـد  به مسلمانان حمله     انهيوحش هكيتر
 يهـا  گـان يو هـا   يـك پ، يباني پـشت ي، قـوا يعثمان ارتش    به پشت جبهه   يارمن

ـ   در ارتـش رتبـه    يمقامات عـال   و   كتر دولت. ردندكحمله  مستقل    از  ي نگران
                                                                 

: نگاه كنيد بـه   ( در جلسه كنگره     1920 ژانويه   23 در تاريخ     سخنراني عضو كنگره آمريكا    .1
همچنـين  ) 28، ص   1920، ژانويـه    31، شـماره كـل      7، شماره    6، جلد   شرق نزديك جديد  

  .140، ص تبعيد و مهاجرت: نگاه كنيد به
مـسئله ارامنـه و     ،  كشي ارامنه  ها و ارامنه و ادعاي نسل      روابط ترك گويونج،  .  به نقل از ن    .2

 ,Österreichischer Haus-Hof-und Staatsarchiv برگرفتـه از 10 ، ص2000، بورسا  بورساي ارامنه

Poitisches Archiv, XII, 463.   
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 شـورش ن  يـ ز ا ي ن يراست به .د محق بودن  يام عموم ي ق يكجاد  ي به ا  اقدام ارامنه 
  1». در شهر وان اتفاق افتاد1915ل يرآودر 
در ر فرانسه در مصر     ي سف ،فرانسوده  ك چنان.  نبود اساس يب ها  ين نگران يا  

ت امور خارجه   به وزار  1914وامبر   ن 5خ  يتاره در   ك»  محرمانه يليخ« يتلگراف
ون يـ لي م دو تفنـگ و     هزار  پانزده ونان با ارسال  يبا اعالم موافقت     ،ارسال نمود 
 هـزار  35 تـا   سي يارك هم يآمادگ بر ،هيدر سور  داوطلب   يهارويفشنگ به ن  

 2.ديـ نما يد مـ  كيـ أته  يصـورت مداخلـه فرانـسه در سـور         در    داوطلب يروين
ر يـ وز ،هسكبه دل خود   1914 نوامبر   21ه  مورخ دوفرانس در گزارش     نيهمچن

شـده از    اساس اطالعـات ارائـه    ه بر كدارد   ي فرانسه اظهار م    وقت امور خارجه 
 و در بـوده  يارمنـ ن يدانا و مرسـ آ  درصد مردمچهل بوقوس نوبار پاشا  يسو

 3.باشـند  ي مـ  نيدول متفق به   كمكقادر به    ،ندرونكاس هياقدام عل صورت هرگونه   
  .استونان ي از شده ارسال يها  سالحيمقصد اصلنده ده انات نشانيبن يا

  ژوئـن  26  مورخـه  در گـزارش   مان در استانبول   آل اردار سفارت كراس،  ين  
  :ندك يم انين بيچن خود 1915

منظـور   را بـه   ي شـرق  ين آنـاتول  ك سـا  امنهار،  يل نظام يبه دال  كدولت تر «  
د يـ  تبع ،نيه نـش   ارامنـ  يهـا  استاندر   از اقدام آنان به انجام انقالب        يريجلوگ

  4».ده استرك

                                                                 
   برگرفته از12، ص همان مقالهگويونج، .  به نقل از ن.1

 Joseph Pomiankowski, Der Zusammenbruch des Ottomanischen Reiches. Erinnerungen 

an der Türkei aus der Zeit des Weltkrieges, Zürich, Leipzig, Wien 1928: 159 

 .Turquie/Vol بـه نقـل از   237، سـند  XCIII ، ص II ، همـان اثـر  ديـالن،  : نگاه كنيد بـه  .2

867/Suriye-Filistin.  
 .Turquie/Vol بـه نقـل از   244، سـند  XCIV ، ص I ، همـان اثـر  ديـالن،  : نگاه كنيـد بـه   .3

867/Suriye-Filistin.  
، وزارت امـور    1915 ژوئـن    29 گزارش نيراس نماينده سفير آلمان در استانبول به تاريخ           .4

 ,1A Türkei 183, Armenien Bd. 37, No: 7122, R. 14086خارجه آلمان، آرشيو سياسي برلين، 

No: 3898) 67، ص تبعيد و مهاجرت: نگاه كنيد به(.  
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شـده    انجـام  يهـا  تيـ فعالد  دار  يماذعان  ز  ينراس  ين هك طور هماندر واقع     
شور خود در اتخـاذ     كه  ي عل ي خارج يروهاي با ن   آنان ياركو هم توسط ارامنه   

 يك صدور   ن حال، يدر ع  1. داشته است  يمهم نقش   يمهاجرت اجبار م  يتصم
بالفاصله پس از اتخاد    ،  يعثمانلت  ن در حال جنگ با دو     ي متفق يه از سو  يانيب

ز يـ ن آنـان    ي از سو  يدولت عثمان ت  يمجرماعالم  و   يم مهاجرت اجبار  يتصم
 ن،يمتفقـ  ي از سو  يا هيانين ب ي چن يكانتشار   ياصلل  يدل. باشد يملب توجه   اج

ن ي بر اثر ا   يان ارزشمند آنان در داخل دولت عثمان      يحامت  يفعالمتوقف شدن   
  . بودموجودواسطه جنگ   بهيه دولت عثمانيات علغيتبلاقدام دولت و انجام 

 ،وا مورگنتـ  يهنـر . ديـ آغاز گرد  يطين شرا ي چن يك در   يمهاجرت اجبار   
 جمهـور  سي رئلسون،ي دستورات و يدر راستا  يا در دولت عثمان   يكآمروقت  ر  يسف
ا به جنگ   يكمر آ  مداخله يساز  مشروع در جهت  يعيافتن وقا ي  بر يمبن ايكآمر
ارامنه را   ين راستا، موضوع مهاجرت اجبار    يدر ا  يعمومار  كف ا يريگ لكشو  

لـت   م يـك عنـوان     ارامنـه بـه    يابيبا ارز و  امورگنت 2.قرار داد  يبررسدست  در  
ع مربوط به ارامنه    يوقابا مهارت توانست     ،ي تحت ستم و رو به نابود      يحيمس

غـات  ي تبل يـك  را بـه     ي مهـاجرت اجبـار    ي در اثنـا   داده رخ يرهـا يمو و مرگ 
 ري سـف  داسـتان « تـاب ك . وقـوع قتـل عـام مبـدل سـازد          ي در راسـتا   اريع تمام

ه خود از   كر  يان، مترجم و مشاور سف    ي آرشاگ اسچماون  ي از سو  هك »وامورگنت
 و  يكهنـدر . نـام برتـون ج      بـه  ينگـار  ، روزنامه آمد يشمار م  به يارامنه عثمان 
 در سـال  وامورگنتـ نـام    بهن و يا تدو يكر امور خارجه آمر   ينگ، وز يرابرت لنس 

                                                                 
 از ســفارت آلمــان در 1916 ســپتامبر 18 كــه مترنيــك در تــاريخ 567 گــزارش شــماره .1

 Die Aufzeichnung über die armenische Frage «Die Aufzeichnung«استانبول فرستاده اسـت؛  

ist von dem Botschaftssekretaer nach meinen Weisungen aktenmaessig angefertigt worden, 

s.13  ،وزارت امور خارجه آلمان، آرشيو سياسي بـرلين A Armenien, Türkei 183, R. 14093, 

Bd. 44-45) 67، ص تبعيد و مهاجرت: نگاه كنيد به(.  
: پـشت پـرده داسـتان سـفير كبيـر        لـووري،   . هيـت و  :  درباره اين موضوع نگاه كنيـد بـه        .2

  .1991، استانبول مورگنتاو
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اصـل  بـا   ار  ك آشـ  يهـا  تنـاقص  يدارا ،ديرسـ چـاپ   بـه    كوريوي در ن  1918
  .دباش ي ميو يها گزارش

به ارامنـه   ها   يفرانسودهنده تعهد     نشان وهاي اسناد موجود در آرش    نيهمچن  
 فشرده با آنـان  ياركه، هميكيلك در يل دولتكي در خصوص تش1914از سال   
. )2عه شود به سـند شـماره        مراج (1باشد يمن منظور   يبد ييها  نقشه ميو ترس 

 و در   ه را بـه قبـرس منتقـل نمـود         يوه موسـ  كـ ن  ك ارامنه سا  ،فرانسهچنانچه  
فورم يونيآنها را به    م قرار داده و     يآنها را تحت تعل   مونارگا   يونرهاياردوگاه لژ 

هـا بـا     يوفرانـس ه  كـ ده  يمشخص گرد اساساً  . استملبس نموده    خود   ينظام
 بـا هـدف   هـا    وهك در   ي ارمن هزار  پنجستقرار  ادر   ،يوه موس كارامنه  ت از   يماح

. )3مراجعه شود به سـند شـماره         (2اند ز نقش داشته  ين يمبارزه با دولت عثمان   
مقاومـت   ،يوه موس ك در   ي ارمن 3500تعداد   از حضور    زين ي ارمن يها  روزنامه

نفره  15ـ20 تلفاتدر قبال   ك تر هزارشتن  ك ا و ه ك در مقابل تر   ه آنان روز 55
در گزارش ر فرانسه در مصر  يفرانس سف ودن راستا   يدر ا  3.اند اده خبر د  يخود
  :دارد يان ميبن يچن ر امور خارجه فرانسهيوز، سهكدل به خود
 1296 مـرد،    912 ل از كمتـش  نفـر    4083 تشاني جمع در مجموع تعداد  ... «  
ان يـ  جنگجو )...(. دباشـ  يم جوان   631 ،دختر كودك 547پسر،   كودك 697زن،  
درخواسـت اسـلحه و      .نـد ردكهـا مقاومـت      ك در مقابل تـر    ز رو چهل يارمن

 ،»اداريـ در« ياز سـو  رش درخواستـشان    يمتعاقب عـدم پـذ     اند، مهمات نموده 
ه كـ  عاقل و فعال است  ي آنان فرد  سي رئ )...(.  شوند يشتكه سوار   كرفتند  يپذ

                                                                 
 برگرفتـه از آرشـيو ملـي       15 ــ 17، اسناد   LXXI ، ص   1، جلد   همان اثر  به نقل از ديالن،      .1

 همچنـين نگـاه   850 و 849،  848جلـد  / Turquie / 1914ـGuerre Mondiale 1918فرانسه، 
  .107، سند XXV ، ص I ، جلد همان اثرديالن، : كنيد به

 .Turquie/Volبرگرفتـه از   263، سـند  XCVI ، ص 2، جلـد  همـان اثـر   به نقل از ديالن، .2

870/Syrie-Palestine.  
 .Turquie/Volبرگرفتـه از   220، سـند  XL ، ص 2، جلـد  همـان اثـر   بـه نقـل از ديـالن،    .3

870/Syrie-Palestine.  



  عاليه عثماني و ارامنهدولت  /  48

ـ    يـ ، ا سولكـ ما ژنـرال     به حضور  يبايپس از شرف   سـربازان دفتـر    ه  شان او را ب
ون حد  ندرك در منطقه اس   ي انهدام اتي عمل يك از   ن آنا است؛اطالعات سپرده   

 انفجار تونل باغچـه، . اند ردهكصحبت   و توپراق قلعه  يرود عاص دهانه  فاصل  
اعـالم  را  ن منطقـه    يـ ارخانجـات بـرق ا    ك و انهـدام  نا  اب و آد  لارتباط ح قطع  
  1».اند نموده

بـا   را   يوه موسـ  كـ   خارجـه فرانـسه ارامنـه       امـور   بعدها وزارت  چنانچه،  
انـال سـوئز    ك ييايآسـ واقـع در بخـش        الزارت اردوگاه به   ي جنگ يها  يشتك

در   خـود  1915تبر  ك ا 21 مورخ   نسخه در   يمصر  روزنامه 2.ه است ردكمنتقل  
  :سدينو ين مين موضوع چنيرابطه با ا

،  تپـه  يهـا    دامنه يروستاهار نبودن دفاع ار     يپذ انكام در نظر گرفتن     با... «  
ه در كـ  يوه موسـ ك يك دامالجيها  به تپها برداشته، رزمالحتاج ي و ما  كخورا
 هـزار   پـنج در مجموع   . ميردكت  كقرار داشتند حر  ان  كن م يا يتساع سهه  فاصل

 كودكـ نوزاد و    413. مين بود ينش ي ارمن ي روستا شش نانكسال از   كنفر متش 
چهار تـا   ن  يپسر ب  606،   سال چهار تا چهارده  ن  يبدختر   505،   سال چهارر  يز

 يبـاال ا  يـ  و   چهاردهمرد   1076و   سال   چهارده يزن باال  1449،  سالچهارده  
  3».زنده ماندند نفر 4049در مجموع  ، سالچهارده

رو يـ ندرون ن كج اسـ  يدر ابتـدا بـه خلـ      س و فرانـسه     يانگلـ د  يرس ينظر م  به  
 يـك  تمـاس نزد   ي آنـاتول  با ارامنـه  ز  ينل  ين دل ي به هم  احتماالً. خواهند فرستاد 

مراجعـه شـود بـه سـند         (4انـد  ردهكها  ح نمودن آن  سله و اقدام به م    ردكبرقرار  
                                                                 

 ,Turquie/Vol.890 برگرفتـه از 23، سـند  XXII ، ص 4، جلـد  همان اثـر  به نقل از ديالن، .1

Légion d’Orient-I (Septembre 1915-Novembre 1916) 19181914ـ Guerre Mondiale.  
 268 ــ 278 و   263ــ 266، اسـناد    XCVI-XCVII ، ص   1لد  ، ج همان اثر  به نقل از ديالن،      .2

  .Turquie/Vol. 870/Syrie-Palestineبرگرفته از 
 به نقل از آرشيو اياالت متحده، اداره تحقيقات و    96، ص   تبعيد و مهاجرت  :  نگاه كنيد به   .3

  . 207/867,4016آرشيو ملي، 
 .Turquie/Volبرگرفتـه از  9ــ 15، اسـناد  LXX ، ص 1، جلـد  همان اثـر  به نقل از ديالن، .4

867/Syrie-Palestine.  
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 12خ  يدر تـار  س در قـاهره     ي انگل ياسيسنده  ينما ،چتهم. مچنانچه  . )4شماره  
با نقل قـول از بوقـوس نوبـار          امور خارجه    ري به وز  ي در تلگراف  1914نوامبر  
، بـه  هيكيـ لكان يـ ارمن«دارد  يان مـ يل بكن ش يطور خالصه اوضاع را بد     پاشا به 

در صـورت اعـزام      اصالحات،   خصوصها در    ك از تفاهم با تر    يديمعلت ناا 
ن ي صف متفقـ   به داوطلبانه   طور توانند به  يندرون م كن و اس  يرو به آدانا، مرس   ين
 بـه    منطقه يوهستانك يها بخش ن در كساارامنه  ز  يوندند و در صورت تجه    يبپ
  1»...خواهند بود ها كه تريلعشورش  يآماده برا ،لحه و مهماتاس

ندرون اعـزام   كاسـ ج  يخلـ بـه    را   كيوچكـ  گانيها   يسيانگلن راستا،   يادر    
 از روسـتاها    يرخـ  بـه ب   ي تـوپ جنگـ     گلولـه   اصابت چند  جهي و در نت   هنمود
ه با اعتـراض    يفرمانده ارتش سور   ،جمال پاشا .  جان باختند  يرنظاميغ نيچند
. داده خواهد شـد   رار، پاسخ متقابل    كاعالم نمود در صورت ت     ت،كحرن  يبه ا 

 انـال سـوئز   كشـده در     ات ناموفق انجـام   يرغم عمل  يس، عل يانگله  ك ني ا ضمن
اقدام بـه ادامـه اسـتقرار        قلعه   ق جنگ چنا  ياثنا درانال،  كن  يت ا يل اهم يدل به

  2.نموددر مصر گان مهم خود ي يك
 ه،ي قلعـه، قفقـاز و سـور       قنا چ  جبههسه   در   يرتش عثمان  ا نبرد موازات به  
ـ  فعـال    ي ارمن يها  گروه ه يـ  عل ياركـ خراباقـدام بـه     بـا    سـه منطقـه    نيـ ان  يب

 عـازم   كـي مك يهـا  گـان يهجوم بـه    ضمن   ، حمل غذا و مهمات    يها  اروانك
پـس از اعـالم      ن شـورش  ي نخـست  3.ردنـد ك يمقطع    خطوط تلگراف را   ،جبهه
ل كيتـش تونلو با ي ارامنه ز يسو از   ،1914 آگوست 17خ  ي تار در يج عموم يبس
ـ  نيـي  و تع  ي هنگ جداگانه ارمن   يك  خـود   ياز سـو   آن   دهان و افـسران   فرمان

                                                                 
 بـه  Chcethem، از 70404، شـماره    2146/371 آرشيو پادشاهي انگلستان، بخش خارجي،       .1

Sir Edward Grey  58 ، صتبعيد و مهاجرت: نگاه كنيد به(، قاهره 1914 نوامبر 12به تاريخ(.  
خاطرات؛ اتحاد و ترقي،    : ه كنيد به   در مورد تحركات جمال پاشا در سوئز و نتايج آن نگا           .2

  .183، ص 2001، آلپاي كاباجالي، استانبول خاطرات جنگ جهاني اول
خلـج اوغلـو،    : ي زيتون نگاه كنيد به      براي كسب اطالعات بيشتر در مورد شورش ارامنه        .3

  .41 و 34، ص مهاجرت اجباري ارامنه و واقعيات تاريخي
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بـا  مـاراش    از پادگـان     ختـه يگر  مـسلح  يارمنسربازان  سپس   .صورت گرفت 
سـرباز   صـد شتن  كـ  اقـدام بـه      ،و اسـتقرار در ارتفاعـات     ل چند دسـته     كيتش
 1.گـر نمودنـد   يفه د يوظ سرباز   25 ماراش و    ير ژاندارم  فرمانده ،شده صيترخ
 ارامنـه   ضـمن اعـالم مقابلـه     ،  و فرانسه ياز آرش  1915 ي م 28 مورخه   سنددر  

 يروهـا يهـا توسـط ن     گـان ين  يـ ، انهدام ا  ي اعزام يها گانيبا  ها   وهكمستقر در   
مراجعه (ده است   يد گرد يق ك هزار سرباز تر   بيسته  يجنگ عل  تداومو   يارمن

 ي فرانـسو  اداريـ در يشـده از سـو     هاطالعات مخـابر   2.)5شود به سند شماره     
 از ادامـه    كي حـا  س در مصر  ي انگل يامنظه به قرارگاه    ي سور سواحلدر  مستقر  

شته شـدن   كـ  تـون، يدر ز  1915ل  يـ آور  28 خي ماه تا تار   يكشورش به مدت    
 يهـا  ، انتقـال آنـان بـه زنـدان        ي ارمن 58 يري دستگ ر مقابل  و د  ژاندارم سيصد
  3.دباش يمشورش تداوم و  ه كيانطا
ه بـه  ير روسـ يفسـ 1915ه يـ  فور 24 مورخه   يارسال ادداشتي ن راستا يدر ا   
نـت  ك بـا    تـون ي اهـل ز   ي ارمنـ  يـك از ارتبـاط    «س  ي انگل زارت امور خارجه  و

 هزار پانزده يروين يك يآور  جمعت در   ي موفق ،در قفقاز ف  كورونتزوف داچ 
سـالح و   نبـودن   يافكـ ،  كتـر ارتـش    ي به خطوط ارتبـاط    حمله جهت ينفر

ـ  انكو ام  آنانمهمات    از  يسيـ و انگل  يفرانـسو  يروهـا ين يسـو از  ن آن   يمأ ت
  .دهد ي خبر م4»ندرونك اسق بندريطر

                                                                 
  . 603ص ، همان اثراوراس، :  نگاه كنيد به.1
 Turquie/Vol. 887, Arménie-I برگرفته از 138، سند XXX ، ص 2، جلد همان اثر ديالن، .2

(Août 1914-Décembre1915).  
آرشـيو   برگرفتـه از     159، پانوشـت شـماره       62، ص   تبعيـد و مهـاجرت    : نگاه كنيـد بـه     .3

 28ات نظامي،    قرارگاه انگلستان، بولتن اطالع    8/691/157پادشاهي انگلستان، بخش جنگ،     
  .، قاهره1915آپريل 

، يادداشـتي از    22083، شـماره    2484/371 آرشيو پادشاهي انگلـستان، بخـش خـارجي،          .4
گـورون،  :  برگرفته از  1915 فوريه   15كبير روسيه به وزارت امور خارجه انگلستان در         سفير

  .208، ص پرونده ارامنه
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بـا   ارامنه،  1915  مارس 18 قلعه در    قناغاز جنگ چ  ز از زمان آ   ي ن يراست به  
 حمـالت  در   ،نيمتفقـ  ي قـوا   بـا  زمـان هم يات خود در آنـاتول    يگسترش عمل 
افـراد   از   ياريشتن بـس  كـ ضـمن اقـدام بـه        آن   ي در وان و حوال    صورت داده 

ل به  يمساجد را تبد  ه،  يحموددر م مسلمانان   يجمع قتل عام دسته    و يرنظاميغ
 وان و   ،ك چاتـا  واس،يسـ  در   هـا  شـورش  1915ل  يآور  15 در 1.دنمودن طويله

 ده،ي به قتـل رسـ     ها  موران و ژاندارم  أمدر وان و اطراف آن       2.شروع شد س  يبتل
 يها قرار گرفته و ساختمان   مورد حمله   س  ي پل يها  و پاسگاه  ها  ك تر يها  خانه
عطـف بـه     با1915 ي م 14  مورخه يارسالمه  نا. شود يم دهيشك  به آتش  يدولت

س بـه وزارت    يه در پـار   ير روسـ  ي سـف  سازانوف،1915ل  ي آور 28  مورخه امهن
 ارامنـه   يهزار مسلمان از سو    شش به   يكشته شدن نزد  ك،  امور خارجه فرانسه  

 ي فـور  كمك درخواستو   كا وان و چات    در ها  يريدرگ، تداوم   در منطقه وان  
نقـش  چنانچـه  . )6اجعه شود به سند شماره      مر (3س نموده است  كآنان را منع  

 ي مـ  16 خي در تـار   وانشـبانه   اشغال   در   ها  با روس  متفق ارامنه   يروهاينمهم  
 در  ي ارمنـ  يـك شـده    درج در نامـه   .قابل مشاهده اسـت   ز  ين ها دست روس  به

 شـورش   تـداوم  ؛سي چاپ تفل  ؛زوني هور روزنامه 1915 ي م 20  مورخ نسخه
 ارضـروم   دراد  يـ ار ز ي بس يرهايمو وقوع مرگ  س و يموش و بتل  ارامنه در وان،    

سند شماره  مراجعه شود به    ( 4ده است ير گرد كذفوس  يت يماريبوع  يشل  يدل به
 يهـا  ، شـورش  در سه جبهه   از جنگ  ي دولت عثمان   دشوار طيشرال  يدل به). 7

 يهـا   تـه يمك ،دهيـ گردهمراه   ينسبت  ي موفق با يولق آنات ز و شر  كمرارامنه در   
 خـود بـا     يها ها تماس  تين موفق ي از ا  يحساس قدرت ناش  اه بر   كيت با   يارمن

                                                                 
  .2051، سند  86، شماره 1987، آپريل مجله اسناد تاريخي نظامي .1
  .2005 و 2003، سند  85، شماره 1985، اكتبر مجله اسناد تاريخي نظامي .2
 ,Turquie/Vol. 887 برگرفتـه از  105، سند XXIV ، ص 2، جلد همان اثر به نقل از ديالن، .3

 Arménie-I (Août 1914-Décembre 1915).  
 ,Turquie/Vol. 887رگرفتـه از   ب115، سند XXVI ، ص 2، جلد همان اثر به نقل از ديالن، .4

 Arménie-I (Août 1914-Décembre 1915).  
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در . ددهن يم گسترش   يشان را در غرب آناتول    يها  تي فعال ، ادامه داده   را نيمتفق
 1.نـد ك يدا م يپ شيافزا ي در آناتول  ي سراسر شورش يكت احتمال   ين وضع يا

 در  ي ارمنـ  القات با رهبران  پس از م   سيكا س ك مار يسيانگلسرهنگ   چنانچه
 يروهـا ين فرمانـده    ،سولكـ جـان ما  سـر    ياوضـاع را بـرا     ،1915  آگوست 3

  2:دده يمن شرح يچن ني ا در قاهرهسيانگل
از  ،انيـ و داماد  پاشابوقوس   يمنش ،انيروز با مالز  ي د يرو دستورات جنابعال  يپ«  

گـرد   در قبـرس     يهزار ارمن  پنجش از   ي ب  حدوداً .ردمكمالقات   كرهبران هنچا 
 سـواحل شـمال     ات در يـ ن جهت انجـام عمل    ي تحت نظر متفق   شده، هم آورده 

ـ   سر   بهباش   آمادهت  يوضعدر   ده،يگرده مسلح   يسور  رويـ ن ن يـ  ا .درخواهنـد ب
 ارتـش بلغـار و      دررده  كـ   خـدمت  يروين نفر حدود هزار و پانصد      از لكمتش
 يافكـ تجربـه   ه فاقدكا يكاالت متحده آمريارگران اشتغال داشته در ا   ك و كتر

ه تا  كشده   ي طراح اتي در عمل  ...اشند، خواهد بود  ب ي م يت نظام ينه فعال يدر زم 
رو اسـتفاده شـده و      ين هشتصد نفر    ازدامه خواهد داشت    اه  يسود يها  يكينزد

ه يـ بق. شـد خواهـد   ن منطقـه    ي ا يليما بيستشعاع  ها تا     شورش جادياقدام به ا  
اس يـ اس و پا  ي آ ني به نقاط ب   ينفر 50ـ60 كوچك يها  گانيصورت    به هاروين

 يروهـا ي ن مثابـه  بهتر،   يطق شمال ا، در من  تونير البستان و ز   ي مس  در ه،شدمنتقل  
  ».ار گماشته خواهند شدك ه بهي مقدون مستقر دريها تهيمك

به رهبـران  ضمن هشدار   ارامنه،يها  شورشش  ي افزا ي در پ  يدولت عثمان   

                                                                 
-Turquie/Vol. 848 برگرفتـه از  75، سند LXXIX ، ص 1، جلد همان اثر به نقل از ديالن، .1

850, Arménie-I (8 March 1915)       بـسيار   اطالعـات جـامع دربـاره ايـن موضـوع در نوشـته
 1915 مـي    24العـاده بـه تـاريخ        ه دادگاه حالت فوق    ارسالي از طرف طلعت پاشا ب      محرمانه

، 1، جلـد    1914ــ 1918،  هاي ارامنه در اسناد آرشيوي     فعاليت: نگاه كنيد به  . باشد موجود مي 
  .179ـ180، ص 2005آنكارا 

اي از   ، نامـه  115866، شـماره    2485/371 آرشيو پادشـاهي انگلـستان، بخـش خـارجي،           .2
: برگرفتـه از  . ، قاهره 1915 آگوست   3ل به تاريخ    سرهنگ مارك سايكس به سر جان ماكسو      

  . 65، ص تبعيد و مهاجرت
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 يهـا  شـورش از   يري ارامنـه در خـصوص جلـوگ       سراسقف به   ژهيو بهآنان و   
 يعيوقان  ي بروز چن   از يري عدم جلوگ  در صورت  ي جد رياتخاذ تداب  ،ياحتمال

،  ارامنـه  ين هشدارها از سـو    يا گرفته نشدن    ي متعاقب جد  نيكل. اعالم نمود 
 انهـدام    با هدف  1915ل  ي آور 24خ  يدر تار » يمحرمانه و فور   «يابالغ دستور 

 بـه  ،ارامنهنندگان  ك مسلح وع  ي وقا انآغازگرعنوان   به ي ارمن يها  تهيمك يها النه
 بـستن   ليـ  از قب  ي مـوارد  ن دستور يا. گردد يمشاهده م ها   ها و متصرفه   تيوال
 يها  ردهك سر يري دستگ  آنان و  ك مدار  اسناد و  فيتوق،  ي ارمن يها  تهيمك زكمرا
 عنوان بهآن  از   ه امروزه ك يروز «سپس در آن روز    1.گرفت يم را دربر  ها  تهيمك

در . ونـدد يپ يمـ ع   ارامنه بـه وقـو     يريدستگ »دشو  يماد  ي ارامنه   يشك  نسل روز
 ،ر گـزارش شـده    س در مص  ي انگل ينظامبه دفتر   دده آغاج    قياز طر ه  ك يخبر
  : استدهير گردك ذنيچن

 سـه ان آنهـا    يـ ه در م  كـ  ي ارمنـ  1800 مجموعاً   1915ل  يآور  24در شب   «  
 دوشـ  يمـ ده  يـ د زي ن پازنشن ياز روزنامه ارمن  يامت و صاحب    ينيمسئول امور د  

 نفر از   پانصد.  خواهند شد  انتقال داده ارا  كه آن  ب شدگان  ريدستگ. شدندر  يدستگ
 و  كهنچا حزب   ياز اعضا  نفر   پانصد،  ك داشنا ياز اعضا  شدگان  رين دستگ يا
  2». هستند رامگاواريها نازيه از پارتيبق

ز ارامنـه  يـ س در استانبول نيسر انگليمك به  يارسال تلگراف رمزدار    يكدر    
ا يـ و   نيقـ  ارتـش متف   دررده  ك خدمت يداوطلبان ارمن «عنوان    به ر شده يدستگ
 در  هـا   يرين دستگ يگزارش ا  3.اند دهي گرد يمعرف »ن قتل عام مسلمانان   يمسئول

                                                                 
، وزارت امـورات داخلـه، دفتـر اسـناد          وزيري تركيه بخش دولت عثمـاني      آرشيو نخست  .1

  .96ـ97ـ98،  52محرمانه، شماره 
آرشيو پادشـاهي انگلـستان، بخـش       ، برگرفته از     63، ص   تبعيد و مهاجرت  : نگاه كنيد به   .2

  .، قاهره1915 مي 5 قرارگاه انگلستان، بولتن اطالعات نظامي، 9/691/157جنگ، 
آرشيو پادشـاهي انگلـستان، بخـش       ، برگرفته از     62، ص   تبعيد و مهاجرت  : نگاه كنيد به   .3

، تلگراف رمزدار از طرف سرلشكر كـارتورپ بـه           869 شماره   78/608) 75631( خارجي،
  .1919 مي 21ف سرلشكر كارتورپ به تاريخ  و تلگراف رمزدار از طر1919 مي 20تاريخ 
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 سـفارت   ي از سو  يدر گزارش ارسال  . ده است س ش ك منع زينان  ياسناد فرانسو 
، 1915 ي مـ  يـك  خيدر تار وقت فرانسه   ر امور خارجه    ي، وز هسكفرانسه به دل  

 25در روز    كس تـر  ي پلـ  ي از سـو   يمن ار يادي تعداد ز  يريضمن اعالم دستگ  
  ويروحــانتــر، كر ديــ مهــم نظيهــا تيشخــص  ازي، حــضور تعــدادليــآور
 ك و هنچا  كداشنا يها  عضو حزب  ان از آن  يبرخه  كان آنها   يدر م  دان يقيموس

د يـ ن ق يهمچنـ  وركمـذ  در گـزارش     .د قرار گرفته است   كيأاند، مورد ت   ز بوده ين
در  ارامنـه  يني از رفتار برادران ديشقت نا ي در حق  ها  يرين دستگ ي ا هكده  يگرد
 يارمنـ  77،735 از   ، اسـد اوراس   بر طبـق اظهـارات     1.دباش  يمتون و قفقاز    يز
  بـود،   شـده  اثبـات  اغتـشاشات  در   تـشان كمشاره  كفر   ن 2345ن استانبول   كسا

، با توجـه  ن رقم ياصحت و سقم     رغم قابل بحث بودن    ي عل 2.اند  شدهر  يدستگ
ر يدر استانبول و سـا    ان ارامنه   كدوره انتقال و اس    ان اقدام ب  يبه همزمان بودن ا   

 يرهايگن دست يا در ا  ريز .رش را دارد  ي پذ تيصحت آن قابل   ،ي آناتول يها تيوال
 و  گانـه ي ب يشورهاكـ افراد وابسته به اتباع     ،  ي ارمن يها تهيمك يعالوه بر اعضا  

ل يـ ر آو 25خ  ي در تـار   رشـدگان يدستگ.  گرفته بودند  يجاز  ينطرفداران ارامنه   
رغم  ها به  با تداوم شورش3.ند منتقل شد  يركاش و چان  يآ يها  به زندان  1915
بـه  م انتقـال ارامنـه      يتـصم هـا    يرآلمانيثأگرفته، تحت ت    صورت يها يريدستگ
 اتخـاذ  ي عثمان ر قلمرو  خارج از محدوده جنگ اما د      يا منطقه عنوان بهه  يسور
طور خالصـه     به شياترـ    مجارستان يكپلماتي در اسناد د   تين وضع ي ا 4.ديگرد

  :ان شده استين بيچن نيا
 ارامنـه  .ها هـستند  خود آن  ه ارامنه يسخت عل ر  ي تداب اتخاذ در   يمقصر اصل «  

                                                                 
  Turquie/Vol. 903ز ا برگرفتـه 41، سـند  XX ، ص  6، جلـد  همـان اثـر   به نقل از ديالن، .1

  .Guerre Mondialee 1914ـ1918
  . 608، ص همان اثراوراس،  .2
زيري تركيه بخش دولـت عثمـاني، وزارت امـورات داخلـه، دفتـر اسـناد                  آرشيو نخست  .3

  102/52شماره محرمانه، 
  .Turquie/Vol. 862, 863 برگرفته از 215، سند XCI ، ص 1، جلد همان اثرديالن، : نگاه كنيد به .4
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ارمنـدان  كه  يـ عل يا ت خـصمانه  يـ  فعال گونه چياز انجام ه  پس از شروع جنگ     
، هـا  ن پـس از ورود روس     يهمچنـ . ردنـد ك ن يفروگـذار  كدولت و ارتش تر   

  1».رحمانه به قتل رساندند يب وان تي را در والمسلمانان
، يها و مناطق مختلف آناتول     تيگرفته در وال    صورت يها متعاقب شورش   

 انون ق  دفاع  و وزارت  ارتش لك يدرخواست فرمانده براساس   يعثماندولت  
 ،فرمانـدهان ارتـش   قـانون بـه     ن  يـ در ا . ردكـ ب  ي ماده را تـصو    سه مشتمل بر 

د با  ي برخورد شد   و قابله به مثل  م ارياخت ،مستقل يباني پشت يها گانيو  رها  كلش
افـراد   يا عموم يو   يفرد انتقال   ،گانندنك  مقاومتمسلحانه و   ت  حمالن  يفاعل
نان مظنـون  ينش ان و قصبهييروستا طور ني همو ينظامن  يقوان ي در اجرا  يخاط
 2.داده شـد  هـا   ان مجـدد آن   كگـر و اسـ    ي د يها انك به م  تانيخ  و يجاسوسبه  

د يـ ب گرد يتـصو  1915 ي مـ  27خ  ير تار  د هك » مجدد انكانتقال و اس  « مصوبه
  .باشد ين قانون مي بر ايمبتن
 زونيهـور  هروزنامـ  در   1916ه در سال    ك»  سال نگاه« تحت عنوان    يا مقالهدر    

طـور خالصـه      بـه  گرفتـه   صورت يها  ، شورش دهيمنتشر گرد س به   يلچاپ تف 
  3: شده استيابين ارزيچن نيا

، واسپوراگان، موش، ساسـون،     توني ز يدر شهرها ارامنه حداقل   شورش    .1
  ؛حصار قرهو 

ـ  ژه در پارلمانيو اروپا به نفع ارامنه، بهدر ات  كتحرآغاز  و    .2  نيها و در ب
 ي بـرا  يتيموفقعنوان   ست به يبا ي، م يسي انگل سندگاني نو شمندان و ياند

  . گردديابيارزارامنه 
                                                                 

 Das Kriegsjahr 1915:Reaktion Österreich-Ungarns auf die Umsiedlung اينانج آتيلكـان،  .1

der Armenier innerhalb des Osmanischen Reiches anhand von Primaerquellen, Wien 2003, 

p 190-191 ،1915 برگرفته از آرشيو جنگ، فرماندهي كل، بخش اطالعات نظامي ،K 3528 
  .4624، ص  6 جلد Artem Ohandjanian) 1915 جوالي 15(
  . 605، ص همان اثراوراس،  .2
  . 615، ص همان اثراوراس،  .3
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 شعنوان شـور   به» يمهاجرت اجبار «از  ش  ي پ گرفته  صورت عي وقا نيابنابر  
 . استفته شدهريپذ

  
  افت؟ي چگونه تحقق يمهاجرت اجبار

 و  ي ارتبـاط  يهـا   به راه  يكمناطق نزد تمام  ن در   ك، ارامنه سا  ياجبارمهاجرت  
، ارامنـه   هيه، قفقـاز و سـور      قلعـ  قنـا  چ يها  جبهه  در ي ارتش عثمان  ياتكتدار
ن يـ وسـتن ا  ياز بـه هـم پ     ل  كمتـش  مثلـث  واقـع در     يونكمناطق مس  ن در كسا

را شـامل    ي ارمنـ  يهـا  گروه طرفدار   ارامنه يتمامن  يهمچنو   يارتباطخطوط  
ان كـ ودك ،رزنانيرمردان و پ  ي، پ ينظام، پرسنل   صنعتگران، بازرگانان  .ديگرد يم
 يه حـام  كـ  يو افـراد   يكاتولكان و    پروتست مذاهب رويپارامنه   ،سرپرست يب

مقـرر   1.قـرار نداشـتند    ي اجبـار  مهـاجرت شمول    نبودند در  ي ارمن يها گروه
شـهر  «ه قـ ه و منطي سوربه يشمول مهاجرت اجبارگرفته در   افراد قرار د  يدگر
. منتقل شوند  ي مناطق جنگ  دور از  و يدر قلمرو عثمان   يا عنوان منطقه  به »زور

جهـت   بـه    يلي ر يها  و راه  ي اصل يها  دهنده انتخاب جاده   نشاناسناد موجود   
 ياصله   منطق پنج موجود   يها اساس نقشه بر .باشد ي م يي امر جابجا   در ليتسه
بـه   .)1 به نقـشه شـماره       مراجعه شود  ( بود ن شده يي افراد تع  يآور  جمع يبرا

 موجـود در    كه در اسناد و مـدرا     كگونه    همان يافراد مشمول مهاجرت اجبار   
ملزومـات  ه  يته مقدمات و    جهت انجام گردد   يز مشاهده م  يها ن   ينسولگركسر
  .است روز مهلت داده شده پانزده هفته تا يك  ازسفر
. انـد  افتـه يانتقـال    ينفـر دوهزار يها  اروانكدر قالب   ارامنه  ثر موارد   كدر ا   

 2رفته است يصورت پذ  ها   ژاندارم حفاظتحت  ت انكام تا حد    ها  اروانكانتقال  

                                                                 
هاي ارامنه مرتبط بودنـد نيـز        شكلها هم كه با ت     ها و پروتستان    بعدها تعدادي از كاتوليك    .1

  .مشمول مهاجرت اجباري شدند
، وزارت امـورات داخلـه، دفتـر اسـناد          وزيري تركيه بخش دولت عثمـاني      آرشيو نخست  .2

  . 292/55محرمانه، شماره 
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 يهرهام شـ  يمقـ  ارامنـه    يتمـام ،  نيهمچنـ . )8 به سـند شـماره       مراجعه شود (
 ه ارتبـاط  كـ  يفراد، ا انتقال داده نشده  ه  يان به سور  ك انتقال و اس   قانونمشمول  

 اطـراف   ي به شهرها و روستاها    دهيمحرز نگرد ارامنه   يها  با گروه ها   آن ميمستق
  .ندا ه منتقل شديآناتولمنطقه در 
 صـورت  بـه ه  كـ  ارامنه   ي اجبار ب مصوبه مهاجرت  يبالفاصله پس از تصو     

شـده بـه      ابـالغ  يي بخشنامه اجرا  يط،  دهيگردف  يتعر»  مجدد انكانتقال و اس  «
انتقـال افـراد مـشمول     ط و نحـوه     ي، شـرا  1915 ي مـ  28خ  ي تـار  هـا در   تيوال

 به زبان   هك يا  ماده 15 بخشنامهن  يا. ح داده شده است   يتوض يمهاجرت اجبار 
 شـده   آوردهن  يي در پـا    شده  ساده لك به ش   آن تيل اهم يدل به باشد، يم يعثمان
  1:است
 يازهـا ينر  يسـا  و   كن خورا يمأان و ت  ك در خصوص اس   ييبخشنامه اجرا «  
  :العاده  فوقياسي جنگ و ضرورت سسبببه شده  منتقل يا منهارا
  

  محرمانه
 همـان منطقـه انجـام       يموران دولت أانتقال افراد مورد نظر توسط م     : 1ماده    

  .شدخواهد 
اء بـاارزش   ي اشـ  هيلكوانات و   ي ح شونده مجاز به انتقال    ارامنه منتقل : 2ماده    

  .دباشن يم خود منقول
ـ   و مهـاجران  مال و جـان      زمحافظت ا ت  يمسئول: 3ماده     ش و  ين آسـا  يمأ ت
 يهـا  تيـ والن  ين و مـسئول   يمورأ مـ  بـر عهـده    سـفر  يدر اثنـا   آنهـا    كخورا
تعلـل  و   يانگـار  سهلگونه  هرت  يمسئول. باشد يمت  كر حر يدر مس گرفته  قرار
  .خواهد بودح وسط يتمام در ين دولتيمورأمبا خصوص ن يدر ا

                                                                 
، آرشيو بنياد تاريخ تركيه   : شده به واليات مختلف نگاه كنيد به       هاي ارسال   درباره بخشنامه  .1

NP.D:1, B: 6-31914ــ 1918، هاي ارامنه در اسناد آرشـيوي  فعاليت:  همچنين نگاه كنيد به ،
  .430ـ431 و 428، ص 1جلد 
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و  ،طي بـسته بـه شـرا       نظـر،  به منـاطق مـورد    دن  يسپس از ر  ارامنه  : 4ماده    
ا يـ و  هـا   روستاها و قـصبه به ي الحاقيها در خانه منفردصورت  ا به يت  يموقع

در احـداث    . خواهند شد  ان داده كاساز طرف دولت    شده   نييتع يدر روستاها 
طـور   نيهمـ  و ي سـالمت ي مـضر بـرا  يها انكد در خارج از م    ي جد يروستاها

  .ژه نشان داده خواهد شديو اهتمام يشاورزكانات ك اميدارا يها انكم
در  يشـده دولتـ    هيـ ا تخل يـ  و   ي خال يدر صورت عدم وجود اراض    : 5ماده    

ن امر  ي متعلق به دولت به ا     ي مزارع و روستاها   ،انكاس جهت   مناطق مورد نظر  
  .افتياختصاص خواهد 

 ارامنـه   انكنظر جهت اس    مد يها فاصله محدوده روستاها و قصبه    : 6ماده    
لـومتر  كي 25د از   يبا يآهن بغداد م   ن امر با راه   ي جهت ا  احداث نو يو روستاها 

  .باشدن مترك
 يهـا   در روستاها و قصبه   ن  كسا يا  ارامنه يسجلامل  كمشخصات  : 7ماده    

 شهي، پها آنبالقانواده، ل اسم هر خا ياز قب  سيسأدالتي جد ي روستاها و موجود
ـ  يـ بـا ق    مورد نظر  به منطقه آنان   زمان ورود    ،آنها ـ  كد ت انواده  خـ  ي اعـضا  كت
 يگـردآور  دفتـر    يـك  دره در ثبت سجل آنان مبنا قرار داده شـود           ك ينحو به

  .خواهد شد
گر بـدون   ي به مناطق د    مناطق مقرره  از افتهي انكآمد افراد اس  و  رفت : 8ماده    

 دولت ممنـوع    يتين امن يمورأاز م بدون اخذ مجوز     و    مربوطه ونيسيمكاطالع  
  .است
ن ي همچنـ  امـل آنـان و    كان  كمـان اسـ   تـا ز   مهـاجران  ين غذا يمأت: 9ماده    

طـور قطـع    بهنه از محل بودجه مهاجران     يبا هز ازمندان  ي ن ين برا كمس ساخت
  .بودخواهد عهده دولت  بر

 يـي اجرااقدامات   وها  آنان  ك، اس مهاجران كخورد و خورا  ن  يمأت: 10ماده    
ـ آنـان  تين رضايمأت  و مردميو سالمتبهداشت  اهتمام در،  همربوط  عهـده  ر ب

 خواهد   منطقه يتدولران  ين مد يتر رتبه يعالس آن   أ و در ر   نيمهاجرون  يسيمك
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 لكيتش متناسب با مقررات  ون  يسيمك،  نيمهاجرون  يسيمك فاقددر مناطق   . بود
  .خواهد شد

ان و  كاسـ  امـور     به موقع  از جهت انجام  ي مورد ن  مورانأ م انتصاب: 11ماده    
  .دباش يم ها ي عهده والر بمهاجران كخورد و خوران يمأت

و  ي اقتصاد طيشراافته با در نظر گرفتن      ي انك اس  هر خانواده  يبرا: 12ماده    
  .اختصاص داده خواهد شد يافكن ي زم،از آنهاين

 آن بـر    صيتخـص  و   ياراضـ  تيخـصوص ن  يـي تعامور مربوط به    : 13مادة    
  .خواهد بود نيمهاجرون يسيمكعهده 

بـا سـند     ،تححدود و مسا  ن  ييافته پس از تع   ي  اختصاص ياراض: 14ماده    
در دفاتر مخصوص با هدف مبنا قرار       ،  هل داده شد  يبه صاحب آن تحو   موقت  
  .ديطور منظم ثبت خواهد گرد به ادسنا و ثبت كدر امور مربوط به امالدادن 
ار يدر اختآالت  و  ار ابز اي ه و ي سرما يني، مقدار مع  ازيصورت ن  در: 15ماده    
  ». داده خواهد شد قراررانشاورزان و صنعتگك

 ي اجـرا  ي بـرا  ي دولـت عثمـان    گردد يز مشاهده م  ينه در باال    كنه  گو همان  
. رده بـود  كـ  آمـاده    يليتفـص  يا رنامـه ان ب كامور مربوط به انتقال و اس     ح  يصح

 يا بخـشنامه  زيـ ن مهـاجران مانده از   جا به ك امال يعالوه بر آن جهت سامانده    
  1:تر آمده اسيدر زز ين بخشنامه نيامهم  يها ادهم. رده بودكصادر 
 مهاجر بـه  مانده از ارامنه جا  به ك و امال  يض امور ارا  تيريت مد يمسئول  .1

  .ه سپرده شده استك متروك امالتيري مدونيسيمك
متعلـق بـه    ل  يو وسـا   يها  ساختمانها،    ه روستاها و قصبه   يپس از تخل    .2

 وركون مـذ  يمـس كموم بالدرنگ از طرف     ضمن مهرو  افتهي انتقال ياهال
  . گرفت قرار خواهدحفاظتتحت 

                                                                 
، د تـاريخ تـاريخ تركيـه   يـا آرشيو بن:  براي مشاهده نسخه اصلي اين بخشنامه نگاه كنيد به       .1

NP.D:1, B: 1. 1، جلـد  1914ــ 1918، هـاي ارامنـه در اسـناد آرشـيوي     فعاليت برگرفته از ،
  .433ـ438 ص
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 پس از ثبت جنس، مقـدار و ارزش         ،گرفتهقرار حفاظت تحت   ليوسا  .3
  .د شدن خواهيدار مطمئن نگهيصاحبانشان در انبارهانام  بهها آن

مـورد  ثبـت و    نـام روسـتا       بـه  ه صاحبانشان مشخص نباشـد    ك يياياش  .4
  .گرفتخواهد قرار محافظت 

ه فروختـه   ديـ  مزا يهـا  ونيسيـ مكوانات توسط   ي و ح  يشدنء فاسد اياش  .5
ل داده  يـ اال بـه صـندوق امانـات تحو       كـ نام صاحب     به  آن شده و پول  
نـام    بـه  ن نـامعلوم  يبا صـاحب  اموال   بدل حاصل از فروش   . خواهد شد 

  . خواهد شدي امانات نگهدار صندوقا قصبه دري و روستا
 مقـدس پـس از      يهـا   تـاب كو  ساها  يلكموجود در   ل  يها و وسا   سكع  .6

 همان روستا   يان اهال كد اس يت به محل جد   له دول يوس هتر ب اثبت در دف  
  .انتقال داده خواهد شد

 ،دهي مزا پس از فروش در    ياراض و   كاز امال  شده محصوالت برداشت   .7
خواهـد  قـرار    ينگهـدار مورد  صندوق امانات   در  ن  ينام صاحب زم   به

  .گرفت
 بـه   يالتكصورت و  قبل از مهاجرت به    صاحبان آن    ياز سو ه  ك كيامال  . 8

 انجـام  يگونـه اقـدام   چيهـ مـشمول  ،  باشـد اگذار شـده   و يگريس د ك
  .بودنخواهد 

 لكاء موجود در روستاها به ش     يها و اش   ت حفاظت از ساختمان   يمسئول  .9
  .باشد يمافته ي انكاس مهاجرانعهده  وار بر سلسله

ــازه .10 ــسرا، ك، مغ ــا  كاروان ــام و س ــه، حم ــر مرايارخان ــدزاك   وز درآم
ل كيبـا تـش   باشـند،    ين نمـ  يجران مهـا  كه مناسب اسـ   ك ييها  ساختمان

 يهـا  دهيـ ق مزا يـ از طر  مربوطـه    يهـا  ونيسيـ مك يسـو از   ييها  تئيه
  .ديد رسنبه فروش خواهها  تئين هي ايگرفته از سو صورت

ــوال متروت يريمــدون يمــسك ياعــضا .11 ــام ــسئوه ك ت و يريمــد تيلم
امـور  انجـام   ن  ي همچن  و  خود  محل خدمت  ي و اراض  ك امال ينگهدار

  .باشند يدار م ا عهدهر  اموالنيا يمال
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 شـوندگان   در ارتباط بـا منتقـل  يهي توجيها  نامهيارسال برخته قابل توجه    كن  
هـا   تيـ شـده بـه وال      فرسـتاده  يهـا  نار بخـشنامه  ك  در ي دولت عثمان  ياز سو 

آگوسـت   29خ  يها در تـار    تي به وال  يارسال رمزدارمثالً در تلگراف    . باشد يم
 1ن شــرح داده شــده اســتيچنــ نيــ آن اليــ و دالي اجبــارمهــاجرت ،1915

  :)9سند شماره مراجعه شود به (
ن يـي  تعشي از پشان به مناطق   يارامنه از محل زندگ   انتقال  از  دولت  هدف  «  
فـراهم آوردن   آنـان بـر ضـد دولـت و           يهـا   تي ادامه فعال   از يريجلوگ ،شده
ل كي در خـصوص تـش     آنـان  يآرمـان ملـ    يريگيپ جهت ممانعت از   يطيشرا

 نظـر   مـد  ن افـراد  يـ ردن ا كـ  ه نـابود  كـ  يياز آنجـا  . دباشـ  يمدولت ارمنستان   
ـ    به ،باشد يمن اتخـاذ   ،ن انتقـال  يهـا در حـ     اروانكـ ت  يـ امنن  يمأموازات لزوم ت

بـا  ن مهـاجرت    ي در حـ   آنان كخورد و خورا  ن  يمأ ت يالزم برا ر  يباتدهرگونه  
ز ابـالغ   يـ ن ه قبالً كطور   همان (...) . است يضرورن  ياستفاده از بودجه مهاجر   

رو مـذاهب   يـ ارامنـه پ  ان،  ينظام يها   دولت خانواده  يم قطع ي بنا به تصم   ديگرد
 انتقـال داده  از  يـ در حد مـورد ن     صنعتگران از   ي و تعداد  يكاتولكپروتستان و   
بـه  ن  يمهـاجم  رانه در خـصوص   ير سـختگ  ينار اتخاذ تـداب   كدر  . نخواهند شد 

گونـه   نيـ نـه ا  يزمننـده   ك فـراهم ن  يمورأ و مـ   هـا   ا ژانـدارم  ي ارامنه و    يها  قافله
 عزل و به    فوراًد  يبا يماقدامات  ن  يبه ا ب  كموران مرت أ و م  ها  اندارم ژ ،حمالت
عهـده   بر ين حوادث يرار چن كتت  يمسئول. ل داده شوند  يجنگ تحو  يها دادگاه

  ». خواهد بودها دارو بخشها  يالو
 ارامنـه   ي بر نابود  يم دولت عثمان  يعدم تصم دهنده   نشانمتن تلگراف باال      

دسـتورات  توجه بـه    ا  باستفاده از حق دفاع مشروع از خود          و تقالبه هنگام ان  
 گـر يد و   كخوران  يمأت،   جان و مال    بر محافظت از   يمبتنها   يبه وال شده   ابالغ

، انيـ  نظام يهـا  خـانواده » يقطعـ « عـدم انتقـال      وتوسط دولـت    ا   آنه يازهاين

                                                                 
، وزارت امـورات داخلـه، دفتـر اسـناد          وزيري تركيه بخش دولت عثمـاني      آرشيو نخست  .1

  . 292/55محرمانه، شماره 
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صـدور اجـازه    . باشـد  ي مـ   و پروتـستان   يكاتولكروان مذاهب   يو پ ران  صنعتگ
، در  يان جنـگ جهـان    يـ پس از پا   1918 دسامبر   18خ  يدر تار ازگشت ارامنه   ب

چـرا  . ان مجدد ارامنه استكقال و اسم انت ي بودن تصم  يدهنده موقت  اصل نشان 
 يهـا  خانـه  بـه بازگشته  ارامنه  متعلق   كامالاعاده    بر يمبن هصادربخشنامه  ه  ك

 در   خـود  ين قبلـ  يـ بـه د  ده  يـ افراد به اسـالم گرو     رجوع مجدد ان  ك، ام 1خود
 ثروتمنـد بـه     يهـا  ها و خـانواده    خانه ميتي ازان  كودك ليتحو  و ليصورت تما 

ان مجـدد   ك از انتقال و اس    هدفه  كآن است   د  يؤ م ،ها و بستگان خود    خانواده
 آنـان بـر ضـد دولـت و فـراهم آوردن             يها  تي از ادامه فعال   يريجلوگ«ارامنه  
ل كيوص تـش   آنـان در خـص     ي آرمـان ملـ    يريگي پ  جهت ممانعت از   يطيشرا

  .)1/10ـ3سند شماره مراجعه شود به  (2بوده است» ...دولت ارمنستان
  

   منتقل شدند؟يسانكچه 
 ليـ دل ارامنه تنها بـه    ي مهاجرت اجبار  يادعابا   يغي تبل يها  تابك از   يدر برخ 

ده ي گرد يتلق يقوم يسازكپاعنوان   به يمهاجرت اجبار  ،ان آن نژاد  بودن يارمن
 اظهـارات    از يبرخـ بـر    يمبتنـ  انيمـدع ن  يـ ا يابيـ  ارز يبه احتمال قو  . است

ان از  كم انتقـال و اسـ     ينخـست اتخـاذ تـصم      يدر روزها شده   ارائه يرسمريغ
اطالعـات موجـود در اسـناد      ه هـم    ك ي در حال  .باشد ي م ،ي دولت عثمان  يسو
. دنـ ك يم را رد    ن ادعا ي ا ها ينسولگرك يها   و هم گزارش   يو دولت عثمان  يآرش
ن ي چنـ ه،ا فرستاده شـد ارك آني به وال1915 ي م27خ يدر تار ه  ك يام سر يدر پ 

  :آمده است
ـ     صرفاً  دولت، ي از سو  ارامنهشده در خصوص    راتخاذيتداب«   ن يمأ بر لزوم ت

رو مـذاهب   يـ ارامنـه پ  عدم انتقـال     بوده و  يمبتن شوركش  ينظم و آسا  و حفظ   
                                                                 

بـراي  .  در آرشيو عثماني اسناد زيادي مبني بر اعاده امالك ارامنـه بازگـشته وجـود دارد                .1
وهاي دولتـي،   ، انتـشارات آرشـي    1915 ـ1920ارامنه در اسناد عثماني     : مشاهده نگاه كنيد به   

  .249 و 244، سند 222 و 218، ص 1995آنكارا 
  341055، دفتر اوراق باب عالي، شماره وزيري تركيه بخش دولت عثماني آرشيو نخست .2
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ـ  موضـع  يدارا  يكاتولك و    تستانپرو  يريـ گيعـدم پ  دهنـده   نـشان ،انـه طرف يب
  1»...دباش يمدولت  ي ارامنه از سويساز  منهدماستيس

در خـصوص    يلي تفـص  يـي  اجرا يهـا  بخشنامه  ضمن ابالغ   بعدها چنانچه  
ه كـ  از آنها خواسـته شـده        ،ها تيبه وال افراد  انتقال  ا عدم   ي وانتقال   يچگونگ

 ي دولت عثمان   موجود از اسناد  ياريبس 2.ندي نما ها عمل  بخشنامهن  يساس ا ابر
 سرپرسـت،   يان ب كودكعدم انتقال زنان و     ها و     بخشنامه ني ا ي اجرا دهنده ز نشان ين

روان مذاهب پروتـستان    ينندگان در ارتش و پ    ك افراد مسن، صنعتگران، خدمت   
 سـند  اطالعات مندرج در     .باشد ي نبودند، م  يچ گروه يه عضو ه  ك  يكاتولكو  

 ييهادر شـهر ن ك ارامنه ساتيـ ر تعداد جمعي نظ ي، آمار ايكو آمر يآرشدر   موجود
 ،شـدگان  داده  انتقـال  تعداد،   و اورفا  تون، آنتپ ي ماراش، ز  ن،ي هاچ آدانا،ل  ياز قب 

ن يـ ا .دهـد  يمـ  را نشان    اند ه منتقل نشده  ك يسانكو تعداد    شدگان شتهكعداد  ت
 بخـش    بازگشتني همچنوت ارامنه ي جمع يتمامدهنده عدم انتقال     نشان سند
 باشـد  ي به بعـد مـ     1919 از سال    خود نيسرزمبه   افتهيانتقال  افراد   از   ياعظم

 مهـم دال    كيمدرخود  افراد بازگشته   ن  يا 3.)1  به جدول شماره   مراجعه شود (
  .گردند يمحسوب م »مهاجرانبازگشت «م كحاجرا شدن بر 

 ين در اسـتانبول و شـهرها      ك عدم اجبار به مهاجرت ارامنـه سـا        ياز طرف   
. گـردد  يمـشاهده مـ   ز  يـ  آشوبگر ن  يها   گروه ي اعضا ي به استثنا  ي غرب يآناتول

 مـاران، يان، ب كـ ودك، افـراد مـسن،      )انيـ ان و نظام  كپزشـ (ارامنه خادم دولـت     
ـ  يهـا  يكاتولكها و     پروتستان  ن اصـناف فاقـد رابطـه بـا        يطـرف و همچنـ      ي ب

  ن انتقـال قـرار    يـ  در شـمول ا    ي و شـرق   يزك مر ي آشوبگر در آناتول   يها روهگ
                                                                 

وزيري تركيه بخش دولت عثمـاني، وزارت امـورات داخلـه، دفتـر اسـناد                آرشيو نخست  .1
، باري ارامنه و واقعيات تـاريخي     مهاجرت اج : همچنين نگاه كنيد به   .  4/53محرمانه، شماره   

  56ص 
مهـاجرت اجبـاري   :  در رابطه با مهاجرت اجباري ارامنه در اسناد عثماني نگـاه كنيـد بـه            .2

  74ـ76، ص 2001، آنكارا ارامنه و واقعيات تاريخي
 .J.584 860 آرشيو اياالت متحده، اداره تحقيقات و آرشيو ملي، .3
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 خـارج از   در مـورد افـراد       ي گزارشـ  ي آلمان در حلب ط    نسولكسر 1.نگرفتند
  2:دسينو ين ميچن يشمول مهاجرت اجبار

 13500نه، ري استانبول و اد   در نفر   164000،  ي غرب ي آناتول در نفر   27200«  
د يـ تبعخـارج از شـمول    نفر 204700 جمعاً ،هين و سوري بغداد، فلسط درنفر  

  ».ندا رار گرفتهق
  :سدينو ين ميچن نياز ين يارمنان يآبق  
 ركقـشر روشـنف    تنهـا   نـشده،  ر مجبور به مهاجرت   يارامنه استانبول و ازم   «  

 نـزد ه  كـ  يـي الك و هـا و  ترك، د ونيروحـان ،  ني، معلم گانسندي، نو ان شاعر يعني
  3».ندشته شدك راه يط ود يتبعناخته شده بودند ش يمر عمواكاف

 ي ارمن يها تهيمكا عضو   ي يقوبه احتمال    انيآبق يشده از سو   برده افراد نام   
 يرا طبـق اسـناد دولـت عثمـان        يـ  ز .اند ها بوده  تهيمكن  ي طرفدار ا  ماًيمستق ايو  
 ؛رانگتان و صـنع   يـ نظام يهـا  واده خـان  ، در حـال خـدمت در ارتـش        انكپزش

  .اند هديگرد معاف ديتبعاز از؛ يبرحسب ن
ان يــ ارمن تعــدادزيــ نوارتكرنــام ژوزف مــا  بــهيســوئدپژوهــشگر  يــك  
 افـراد    از ياري بس 4.رده است كبرآورد   هزار نفر    450 تا   350 ني ب نشده را ديتبع

 در  ي حتـ   مطـرح بـود،    هيل نقل يارتش به وسا  از مبرم   ين هك يطيمهاجر در شرا  
ـ  انـات كبـا توجـه بـه ام       زيـ ن ي نامناسب آناتول  يها  جاده  ن و يله ماشـ  يوسـ  ه ب

ز كمردر  و   )شاهتور (كوچك يها يشتك با   ها خانه رود يكي در نزد  ان،يچهارپا
                                                                 

، وزارت امـورات داخلـه، دفتـر اسـناد           عثمـاني  وزيري تركيه بخش دولت    آرشيو نخست  .1
مهـاجرت اجبـاري ارامنـه و       خلـج اوغلـو،     :  همچنين نگاه كنيد بـه     18/55محرمانه، شماره   
  . 63، ص واقعيات تاريخي

 Denkschrift der Delegation des armenischen (94، ص تبعيـد و مهـاجرت  :  نگاه كنيد به.2

Nationalrats über die Lage der Armenier, Als Manuskript gedruckt, p. 11,  به نقل ازLepsius(  
  .94، ص تبعيد و مهاجرت:  نگاه كنيد به.3

4. Die Enstehung und Wiederherstellung der armenischen Nation, Berlin 1920, p. 79 
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ان كـ ه ام كـ هـم    ييدر جاها  1.اند  شدهمنتقل  قطار  له  يوس هبز  ين يو شرق آناتول  
  2.اند انتقال داده شدهاده ينبوده پموجود ه يل نقلي از وسااستفاده

ه محـل   كـ  يعنـوان شخـص    بـه ن  يا در مرسـ   يكـ آمرنـسول   ك ،ناتانادوارد    
 ريـ گي پ يـك  از نزد   و شخـصاً   قرار داشته  ها  فله عبور قا  ريمسدر   يت و يمورأم

د يـ قن  يچن  خود 1915 سپتامبر 11  مورخه در گزارش  بوده يمهاجرت اجبار 
 ،1915 آگوسـت    30 مـورخ  478 شـماره    ي ارسـال  پس از نامـه    «3نموده است 
  ».شده و به حلب فرستاده شدندمنطقه از شمال وارد  يهزاران ارمن

 يتمـام «: سدي نوين مي چنگنتاور به مو خوديگزارش ارسالادامه ناتان در     
دن به  ين پس از رس   يمهاجر بوده،رسوس تا آدانا مملو از ارامنه       طها از    گذرگاه

رغـم    بـه ي دولتـ يروهـا ي، ندادهبا قطار ادامه  به سفر خود    ط  يبلد  يبا خر آدانا،  
خود ار  ك به   يا نظم خاص  بت  يجمعازدحام   از   يناش يها  و رنج  ها  يتمام سخت 
ط يه بلـ  يبا ته  ،دادهرا ن  ينظم يو ب گونه برخورد خشن     چي و اجازه ه   ادامه داده 
 مراجعـه شـود  (» نندك يم كمكز يازمندان ني به ن،انرمهاج ي برايافكبه اندازه  

گـزارش  در  ناتـان،  يشـده از سـو   داده ت شـرح يوضـع . 4)11به سند شـماره   
 در  ايكـ  آمر االت متحـده  يـ نـسول ا  ك ،سونكج 1916ه  ي فور 8  مورخه يارسال

و دولت  يآرش موجود در    اسنادن در   ي و همچن  ايكر آمر ي، سف حلب به مورگنتاو  

                                                                 
  . 57ـ 58، ص مهاجرت اجباري ارامنه و واقعيات تاريخيخلج اوغلو، : نگاه كنيد به .1
هـاي آنـاتولي اطالعـات        جمال پاشا فرمانده ارتش واليت سوريه در مورد وضـعيت راه           .2

، خاطرات؛ اتحاد و ترقي، خاطرات جنگ جهـاني اول        : نگاه كنيد به  . جالبي ارائه كرده است   
  .175 ـ176، ص 2001آلپاي كاباجالي، استانبول 

 .Copy no: 484 :867.4016/193 آرشـيو ايـاالت متحـده، اداره تحقيقـات و آرشـيو ملـي،       .3
، اسناد رسمي اياالت متحده در خصوص قتل عام ارامنه       آرا سارافيان،   : همچنين نگاه كنيد به   

  . 87ـ 88، ص 1994، ماساچوست The Peripheries, Watertown، 2جلد 
طـور مخفيانـه توسـط        ناتان كه به سفارت آمريكا فرستاده شـده بـه          478 گزارش شماره    .4
وزيري تركيه بخـش دولـت       آرشيو نخست : نگاه كنيد به  . كشف شده است  موران عثماني   أم

 .2D/13، شماره 2، وزارت امورات داخله، امنيت عمومي، شعبه عثماني
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ان يـ ب» هيان در سور  ك به مناطق اس   ير ارمن  هزا پانصد ورود «يا محتوا فرانسه ب 
  1.شده است

  
  ؟ند شددادهمهاجرت  يچه تعداد ارمن

ه توسـط دولـت     كـ  يسانكـ تعـداد    به آن    يكمحافل نزد  و   همنا ار البيامروزه  
بع امنـ . نـد نك يمـ ر  كـ ون نفـر ذ   يلي م يك ند را ا هر به مهاجرت شد    مجبو يعثمان

خارج از  در  شاغل   ين مذهب يها و مبلغ   نسولك يان، برخ ين مدع ي ا مورد استناد 
 متبـوع   يشورهاكـ بـه   را   يغاتيتبلاطالعات  ه  ك است   يآناتول درمنطقه مهاجرت   

ن يلغها و مب نسولكن ي اگزارشاتدر جالب توجه  تهكن. ردندك يارسال مخود 
 ي آنان براساس مشاهدات شخـص     ي سو شده از  اطالعات ارائه  ياستناد حداقل 

ه كـ ل است   ين دل يبه هم . است» ها دهيشن «يمبنان اطالعات بر  ياارائه عمده   و  
  .استده يد گرديق يون ارمنيلي ميكد يتبع ات،ن گزارشي از ايبرخدر 
مهـاجرت   مـشمول   تعداد ارامنه  يدولت عثمان  ويرشآاسناد   در   هك حال آن   

ان و  يـ زنـوپ بزج  ن رقـم از طـرف       يـ  ا هكـ  ر شـده  ك هزار نفر ذ   450 ياجبار
  .است دهيگردد ييأتز ينوس نوبار پاشا بوق
اسقف اعظم بلغارستان  ان،  ي چوونت تور  1915 آگوست   25در نامه مورخ      

شته و  كـ ارامنـه   تعـداد    ارامنـه  ينـدگ يت نما ئـ ي رهبر ه  ،به بوقوس نوبار پاشا   
در  مختلـف    يدشده از شـهرها   يتبع  و رش اسالم ي پذ ه ب هشدوادارمفقودشده،  

ـ 2.ده اسـت يـ  اعـالم گرد ار نفـر  هـز پانصد ري صغ يايارمنستان و آس   در ن يك ل
گـر  يده و د  يـ  مغلـوب گرد   يده، دولـت عثمـان    يه جنگ به اتمام رس    ك يمقطع

                                                                 
 .Turquie/Vol. 887, Arménie-I (Août 1914-Décembre 1915): نگاه كنيد به .1
ور جداگانه براي هـر     ط  نفر و به   815800ها   در اين نوشته در حالي كه تعداد كل تبعيدي         .2

نويس رقم  صورت دست ورده و در پايين آن به    ط خ شهر آورده شده است، ليست موجود خ      
، اسـناد   XLII ، ص   2د  لـ ، ج همـان اثـر   برگرفتـه از ديـالن،      .  هزار نگاشته شده است    پانصد
  .Turquie/Vol. 887, Arménie-I (Août 1914-Décembre 1915) به نقل از 238 ـ240
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 گـزارش  دربوقـوس نوبـار پاشـا    باشـد،   ي نمـ ييغات و بزرگنما ي به تبل  يازين
 تعـداد   ،ر امور خارجه فرانسه   ي وز گوآت.  م بهود   خ 1918 دسامبر   11مورخه  

 600ـ700 ني بران و قفقاز  ين در ا  ك با احتساب ارامنه سا    راارامنه  دشدگان  يتبع
مهـاجر   هـزار نفـر      290ن حالت با احتساب     ي در ا  .ه است ردكهزار نفر اعالم    

، تعـداد   اند نمودهمهاجرت   اقدام به  طور خودجوش  ه به كران و قفقاز    ي ا يارمن
  هزار نفر خواهد بـود     چهارصدش از   يب كياندبه مهاجرت   اجبارشده   ي نهارام

 25 خي در تـار   هكـ  يا در نامه طور مشابه    به. 1)12شماره سند    به مراجعه شود (
ن ينـ چ ،ت فرسـتاده شـده    يـ به پ ه  ي قون لفرد پست در  ي و ياز سو  1915نوامبر  

  :استده ياظهار گرد
 از  يديـ  هـزار تبع   پانصدگر  ي د بعمناآهن و     راه ارگرانك اتبنا به اظهار   ...«  

  2»...ه استردك عبور يپوزانت
ان يـ زنـوپ بزج  دار خـود بـا      ي شرح د  ي، ط رگنتاو در خاطراتش  و م يهنر  
 ،انيزنوپ بزج «: ديگو يمن  يچنن رقم   ي با ا  رابطهدر  ،   ارامنه پروتستان  ندهينما
آنهـا  . دركاو را با من آشنا      ان  يونوماش. م آمد اردين به د   پروتستا نده ارامنه ينما
بـه مـن     ياديـ  ز  اطالعات شوركط داخل   يدر مورد شرا  . اند  هبود يا مدرسه هم
، ت خوديضعاز و زورر اليدن ك ساارامنه تي بر رضاي مبن ياز اظهارات و  . داد
 خـود   يرده و بـه زنـدگ     كـ ار را شـروع     كـ  ي آنهـا حتـ    .مشـد تعجـب   م اريبس

 يهـا  ردوگـاه امحـل اسـتقرار      يحـاو  يستيلضمن ارائه    ...اند سروسامان داده 
را هـا    اردوگـاه ن  يـ ابه   يمنون ار يليم م ي ن  بر انتقال  يحدس خود مبن   ،گوناگون

هـا    بـه آن يرسـان  كمـ كه قبل از شروع زمستان      ك اصرار داشت     و اعالم نمود 
  3».شودآغاز 

                                                                 
1. Archives des Affaires Etrangéres de France, Série Levant, 1918-1928, Sous Série 

Arménie, Vol. 2, folio 47 ،برگرفته از بالل شمشير Les Deportés de Malte et les Allégations 

 Armeniennes, Ankara 1998, p.49.  
 برگرفتـه از    867.4016/251 آرشيو اياالت متحده، اداره تحقيقات و آرشـيو ملـي، شـماره              .2

  .72، ص تبعيد و مهاجرت
  .47ـ48، ص همان اثرلووري، . هيت و:  نگاه كنيد به.3
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 اسـبق فرانـسه در حلـب بـه          نـسول كز،  يگـا  يدر گزارش ارسال  ن  يهمچن  
تعـداد ارامنـه     ،1915 سپتامبر   11خ  ير امور خارجه فرانسه در تار     يوز،  هسكدل

 شـدگان را   تعداد معاف  و  هزار هفتصدها   تي در وال  يمشمول مهاجرت اجبار  
شـده در    ارائـه  اطالعـات    ي تمـام  بـاً ي تقر .اعالم شده است   هزار نفر    چهارصد
 افـراد  يسـو شـده از     آمار ارائه  1.گرنديديكمل  ك م ن دست ي از ا  ييها گزارش

ن ي در ا  ي آمار دولت عثمان   هب يكشاره شد نزد  ز ا ي ن ه قبالً كگونه   همانمختلف  
  2.باشد يم خصوص

شـده در    چـاپ » رنـگ طلعـت پاشـا      اهيدفتـر سـ   «تحت عنوان    اي  در مقاله   
با اسـتناد بـه      يچك به قلم مراد باردا    2005ل  يآور  27خ  يت در تار  يروزنامه حر 

بـه  سخن   نفر   924158» يمهاجرت اجبار « طلعت پاشا از     منتسب به  كيمدار
به ن افراد   ياانتقال   دال بر    كيمدرور  كمذاسناد  ه در   ك حال آن  . است دهان آم يم

 يموجـب برداشـت    اًاشـتباه ن موضـوع    ينبوده و ا  شور  كا خارج از    ي  و هيسور
ن يـ  ا يهـا  وستيپ ي چنانچه بررس  .گردد يمه  ين افراد به سور   ياد  ي بر تبع  يمبن

 يهـا  قصبهبه  د   خو يها قصبه از   ارامنهه بخش اعظم    كدهنده آن است      نشان اسناد
 ،يمهـاجرت اجبـار     از شـدگان   معـاف  ها  ستين ل يدر ا . اند منتقل شده مجاور  
گـر نقـل    يمحـالت د   بـه    هكـ  يسانكو  گر  يد يها قصبه شهرها و    ازن  يمهاجر

 جمععدد حاصل از    . ه است ديگرد جدول ارائه    يك در   يگ هم اند ان نموده كم
 يسرشـمار ارقـام   شتر از   يـ سوم ب  يك باًيتقرمانده   يافراد باق ن و   ي مهاجر تعداد
ن يـ ه ا ك هبعدها اظهار داشت   يچك باردا يآقا نيعالوه بر ا  . باشد ي م 1914سال  

خ يفاقـد تـار  ه ك نين ا يدر ع ن اسناد   يا 3.به طلعت پاشا نبوده است    تعلق  دفتر م 
» 1914ــ 1918 يگـان يت ارامنه در اسـناد با     يفعال« تحت عنوان    يتابكدر   ،بوده

                                                                 
، همان اثـر  برگرفته از ديالن، Guerre Mondiale 1914-1918, Turquie/Vol.903:  نگاه كنيد به.1

  68، سند XIII ، ص  6جلد 
  74ـ77 ، صو واقعيات تاريخيمهاجرت اجباري ارامنه يوسف خلج اوغلو، : نگاه كنيد به .2
  .كنم خاطر لطفشان جهت فرستادن كپي اوراق مذكور تشكر مي  بارداكچي بهز ا.3
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 ي نظـام يخي و تـار يارت و مطالعـه راهبـرد     سازمان نظـ  « يسواز  منتشرشده  
)ATAŞE(« مـشابه بـا     يخطـ   دست يداراه  كن سند   يدر ا . ز درج شده است   ين 

، تعـداد    نگارنـده واحـد بـوده      يدارا  بـوده و مشخـصاً     يچك بـاردا  يسند آقا 
 گانشد داده انتقال و تعداد     نفر 987569شده در دفتر ثبت احوال       ت ثبت يجمع

  1.ده استيد گردير ق نف413067
  

  ي عثمانيسرشمار  شهرها
1914  ATAŞE

  مانده يباق 3شده منتقل  2

 15 ـ16000  14000  -  57686  آدانا
  733  21236  -  53957  اراكآن

  -  -  -  630  ايآنتال
  -  250  -  20766  نيديآ
  -  -  -  5288  روتيب
  -  1200  -  -  يكرجيب

  -  -  20000  119132  سيبتل
  -  -  -  2972  بولو
  -  -  -  61191  بورسا

  -  -  -  2541  اق قلعهچن
  -  -  26374  28576  يكانج

  
                                                                 

، 2005، آنكـارا    1، جلـد    1914ـ1918،  هاي ارامنه در اسناد آرشيوي     فعاليت:  نگاه كنيد به   .1
  .439ـ456 ص
ان نظـارت و    سـازم تعداد افراد تبعيدشده از واليـات مختلـف را براسـاس آمـار آرشـيو                 .2

هاي ارامنه در اسناد     فعاليت: نگاه كنيد به  . دهد مطالعات استراتژيك و تاريخ نظامي نشان مي      
  .439ـ456 ، ص1، جلد 1914ـ1918، آرشيوي

از اسـناد  ) شـهر و يـا ايالـت   ( آمار مربوط به تعداد افراد تبعيدشده از هر منطقه مسكوني     .3
ت كسب اطالعـات بيـشتر در ايـن مـورد از            جه. شده به مركز استخراج شده است      فرستاده

  .74ـ77 ، صمهاجرت اجباري ارامنه و واقعيات تاريخي: اسناد آرشيوي نگاه كنيد به
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  ي عثمانيسرشمار  شهرها

1914  ATAŞE  مانده يباق  شده منتقل  

  -  -  -  842  چاتالجا
  -  20000  -  73226  ركاربيد

  -  9000  -  -  ولي دورت
  -  -  -  19888  رنهياد

  -  5500  120000  136618  ارضروم
  -  7000  -  8807   شهركياس
  -  328  -  -  رسونيگ
  -  250  -  -  ورلهگ

  -  26064  -  49486  حلب
  -  60  -  -  مانايها
  -  -  -  341  چليا

  -  -  -  84093  استانبول
  -  256  -  -  ريازم
  -  58000  50000  57789  تيازم

  -  257  -  -  قلعه جيك
  2222  5769  -  7448  حصارصاحب قره

  -  -  -  8704  قارصي
  -  -  -  8959  استامونوك

  4911  45036  -  52192  قيصري
  -  1169  -  -  نكيسك

  -  747  -  -  قرشهر
  -  1990  -  13225  هيقون

  -  -  -  3043  قدس
  -  1400  -  4548  هيوتاهك

  4000  51000  -  87864  زيمعموره العز
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  ي عثمانيسرشمار  شهرها

1914  ATAŞE  مانده يباق  شده منتقل  

  8845  -  27101  38433  ماراش
  -  -  -  12  منتشه

  -  479  -  -  هانينالل
  -  -  -  5705  ئدهين

  -  36  -  -  اردو
  -  390  -  -  پنجشنبه

  6055  136084  141592  151674  واسيس
  -  576  -  -  سونگورلو

  -  -  -  2533  هيسور
  -  290  -  -  سورمنه

  -  45  -  -  ره بولويت
  -  3400  28000  40237  ترابوزان
  -  30  -  -  اولوبيگ
  -  -  -  18370  اورفا
  -  -  -  67792  وان

  -  10916  -  -  وزگاتي
  -  -  -  283  رالزوريد

  42766  422758  413067  1294851  جمع
  

 يضمن بررس  مهاجراندر ارتباط با     يو دولت عثمان  يموجود در آرش   اسناد  
 ارامنه يمهاجرت اجبار«تحت عنوان  يتابكدر ل گسترده كش به ،از طرف بنده

ن يـ ابراسـاس   . ده اسـت  يچـاپ رسـ   به  ارا  ك در آن  2001 در سال    »اتيواقعو  
 نفر  438758 ي مهاجرت اجبار  نيمشمولشدگان از    داده انتقالل  كداد   تع ،اسناد

 اعـالم شـده    نفر   382148ان  ك جهت اس  شده نييمناطق تع ن به   يواصلو تعداد   
  .است
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هـا در    مهـاجران منتظـر در راه      انك از اسـ   يناشـ ن دو رقـم     ين ا يتفاوت ب   
  در »يمهاجرت اجبـار   «ياجراتوقف   موازات اعالم   محل حضور به   يشهرها
 يدر راسـتا  هـا    تيوال به   ي ابالغ يها مكحچنانچه، در   . باشد ي م 1916 هيفور
نـشده در    داده  هنـوز انتقـال    مهاجرانان  كاس، دستور   »يمهاجرت اجبار  «اتمام
شـده    انجام يها يابيارزان  ين م ي در ا  .ده است يصادر گرد  حضور محل   يشهرها
 هـزار   7ــ  8 و   يمـار ير اثر ب  د هزار نفر    30ـ40حدود  دهنده جان باختن     نشان
  .باشد ي مها  راهيطبر اثر حمله راهزنان  نفر
 ييايكـ  آمر تـه يمك يه از سـو   منتـشر  1917 سـپتامبر    13مورخـه   ه  يانيدر ب   
 در قفقـاز    كمـ كازمند بـه    ي، تعداد افراد ن   هي سور ي و اهال  امنه به ار  يرسانامداد
 رانيادر   ، نفر 000,500 يدر آناتول  ،نفر 000,200,1 هيدر سور  ،نفر هزار   350
 ن اسـاس  يبر ا . ده است ياعالم گرد  نفر   000,140,2 در مجموع    نفر و  000,90
، دباشنبوده   يارمنه  يدر سور  كمكازمند  يافراد ن ه بخش اعظم    ك است   يعيطب

آمـده از    دست هب مجموع ،1917 سال   شده در  ارائهارقام   ح بودن يبا فرض صح  
جنـگ  قبـل از  ه در دور  آنـان تيـ جمع از فراتـر ار  يبـس  يرقم ارامنهت  يجمع
ور عـدم احتـساب تعـداد       كمـذ  هيـ انين در ب  يـ عالوه بر ا  . باشد يم  اول يجهان

ده يـ اعالم گرد  ادشدهيدر ارقام   ن  يالنهر نين در مصر و جنوب ب     كمهاجران سا 
اطالعـات  ه،  يبـه سـور   شـده    داده انتقال هزار   پانصدعالوه بر   ن  ي همچن 1.است
 250حدود  جرت خودجوش   دهنده مها  نشانمنابع مختلف    يشده از سو   ارائه

 هي و روس  ي جنگ عثمان  لي دل هب به قفقاز    ياز مناطق جنگ   ي هزار ارمن  450 يال
نـسول انگلـستان در     ك ،ونسي است ي ارسال گزارشچنانچه  . باشد يم يدر آناتول 

 از  ياريبس گرفتن   قرارعدم   از   كيحا 1916ه  ي فور 25خ  يدر تار باتوم به لندن    
ن مـصوبه و انتقـال      ي ا يرغم تداوم اجرا   هب يارامنه در شمول مهاجرت اجبار    

آن  اطـراف روم و   اشـغال ارضـ     قشون روس همزمان با    يآنان به قفقاز از سو    

                                                                 
هـا   هاي امـداد بـه ارامنـه و سـوري          ي ارمني براي لحظه     آرشيو بنياد شرق نزديك، كميته     .1

 .1915 ـ1919
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ارامنـه بـه دلخـواه      تعـداد   مجمـوع   ن  يبنـابرا  1.باشـد  يمـ  قشون روس    توسط
ونت خـود در  كشده از قصبه محل سـ   منتقلو ارامنه   به قفقاز   مهاجرت نموده   

حـدود   ؛هي بـه سـور    هدشـد ي تبع  ارامنـه  ي اسـتثنا  گر؛ به ي د يا  به قصبه  يآناتول
ـ   ك منـابع تـر    يگر در برخ  ي د ياز سو  .باشد يمهزار نفر   صد تعـداد  ،  ي و غرب

 ازدشـده   يتبعتعـداد ارامنـه      و هزار نفر چهارصد   ياز آناتول نشده   خارج  ارامنه
  از كين منـابع حـا    ي و ا  2ر شده كذ هزار نفر    هفتصد ي به خارج از آناتول    حومه

 اي گوناگون همزمان و     يشورهاكطرق مختلف به     به از ارامنه  يبرخمهاجرت  
  .باشد يمقبل از شروع جنگ 

ـ  1899 يها  سال ياالت متحده ط  يمهاجر به ا   ي ارمن 950,51عالوه بر       ي ال
د از  يـ از ب يـ  ن طـور خودجـوش    بهنموده به قفقاز     مهاجرت ارامنه، تعداد   1914
ر ك الزم به ذ   3.رديگبر  مد نظر قرا  خصوص  ن  يق در ا  يعالقمندان به تحق   يسو

 ديـ قدشده در باال    يعنوان تعداد ارامنه تبع    ه به ك هزار نفر    هفتصده رقم   كاست  
ن امـر  يـ ل جنگ به ا  يو به دل  ل خود   يمه با   كمهاجر به قفقاز را     ارامنه   ،دهيگرد

مهاجر ارامنه  رو، مد نظر قرار دادن       نيازا. رديگ يز دربرم يرا ن  اند مبادرت نموده 
اقدام بـه مهـاجرت      خود    دلخواه بهو  مختلف   يزمان يها  برهه رده  كبه قفقاز   

  .جا خواهد بود به ياند، امر نموده
  

  هي سورسوي به
ه يشـده در سـور     داده انكها در ارتباط با ارامنه اسـ        ينسولگرك يها در گزارش 

ه كـ  يدرحـال . شـود   ي مشاهده مـ   ي، اطالعات متفاوت  يسبب مهاجرت اجبار   به
 يـك  ي از مهاجرت اجبار   ين مذهب ي مبلغ يها دهي به شن   از آنها با استناد    يبرخ

                                                                 
  . 51، ص تبعيد و مهاجرت:  نگاه كنيد به.1
دلكاسـه  . گايز سركنسول بازنشسته فرانسه در حلب به م. گزارش ارسالي م: ه نگاه كنيد ب .2

 بـه نقـل     68، سند   XIII ، ص    6، جلد   همان اثر وزير امور خارجه فرانسه برگرفته از ديالن،        
  .Guerre Mondiale 1914-1918, Turquie/Vol.903از 
  . 51، ص تبعيد و مهاجرت .3
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 يمـار ي و ب  ير بر اثر گرسـنگ    يثر آنها در طول مس    كر ا يوم  و مرگ  يون ارمن يليم
سب اجازه  ك، با   ينسول افتخار كانگ،  ير گرگ   يگر نظ ي د ي، برخ 1اند خبر داده 

ان يرده و مشاهدات خود را در گزارش ب       كد  يها بازد  ه از اردوگاه  ي سور ياز وال 
هـا و    مارسـتان در اردوگـاه    يانگ در گزارش خود از سـاخت ب       ي. موده است ن

  . در آن خبر داده استيماران ارمني بيمداوا
  

  000,250  1915  ستونكهارولد بو
  000,250  1917  نولدير .يس .يج
  000,350  1917  بارتون. ال .يج
  000,500  1918  انيسيچارد هووانير

  000,400-000,500  1919  انينوراس آهيآوت
  247,324  1919  ن ارمنستانيوزارت مهاجر

  000,570  1920  انيگي بارونگآرمنا
  000,350  1920  يك خاور نزديرسانامدادسازمان 

  000,350  1921  يژنرال باگراتون
  000,500  1923   ارامنهيندگيت نمائيه

  000,450  1923  روك. يژوزف س
  000,420  1925  ژوف نانسنت يديفر

  
 دولـت در    يد سـاخت خانـه از سـو       يؤم يو عثمان ي آرش اسناد موجود در    
در  يل اجبـار  كش شده به  داده انكاس جهت ارامنه    يشاورزك مناسب   يها انكم

 وران شهيـ پ ه و ابـزار و آالت جهـت       يه سرما يتهن  ين و همچن  يالنهر نيمنطقه ب 
 بـه   هـا   پروتـستان  ارامنـه    نـده ي نما ،اني زنوپ بزج  اظهاراته  چ چنان 2.باشد يم

                                                                 
 آمريكا در هارپوت از تبعيد يك ميليون ارمنـي خبـر            عنوان مثال لسلي ديويس كنسول      به .1

به مناطق مـسكوني مـد نظـر رسـيده      درصد   پانزدهداده و آورده است كه از اين تعداد فقط          
  .70ـ71 ، صتبعيد و مهاجرت: نگاه كنيد به. است

  . 53ـ 54، ص اثر قبلي:  نگاه كنيد به.2
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شـروع   ، زور  در شهر  يون ارمن يليم م ينان  كاس بر   يمبنا  يكر آمر يسف ،مورگنتاو
موجود در  ه  ي ابالغ ياجراد  يؤ م ي خود به نوع   ها آنمعاش   و امرار  مجددار  ك به

 را از   يهـا بـه و     ن اردوگـاه  يست ا يارائه ل مورگنتاو   ي حت . است ياسناد عثمان 
ر حلب  ا د يكآمرنسول  ك ،سونكجن  ي همچن 1.استداشته  اذعان  ان  ي بزج يسو

ضمن ا يكر آمري، سفمورگنتاو يهنر به خود1916ه ي فور 8مورخه  در گزارش   
 هـزار   پانـصد  هـزار مهـاجر از       486  حـدود  يتيجمعبه   يرسان كمكاذعان به   

 يرسـان  كمـ كسـسه   ؤدو م واسـطه    ه و شـهر زور بـه      ي به سور  يمهاجر ورود 
ز كـ  مر يـك  بـر احـداث      يت خود مبن  ي، ن در حلب ها    آن يشده از سو   سيسأت
اعالم را   انيزي واهران تاهم  راهببه   ت آن يريمدسپردن   وگر در شام    يداد د ام

ه يدر فور ن گزارش   يانگارش   2.)13 به سند شماره     مراجعه شود  (داشته است 
ش درجه  ي، موجب افزا  يمهاجرت اجبار ان  يزمان پا   آن با  يل تالق يدل به 1916
قتـل  نه بر وقوع     ارام يهاادعارا  ي ز .ده است يگرد شده در آن  ركارقام ذ ت  ياهم

. باشـد  يز مـ  كمتمر 1915 دسامبر    تا ي م يها  اهم  در ي مهاجرت اجبار  يطعام  
ه از  ي بـه سـور    يرودو مهاجراندر مورد تعداد     سونكجشده توسط    آمار ارائه 

ه در  كـ چـه    چنانچـه مطـابق آن     3. اسـت  دهيـ گردد  ييأ ت زين تر ماردن ك د طرف
 پانـصد  را   اندشـدگ يبع ت تعـداد ز  يـ نان  يفرانسوصفحات قبل بدان اشاره شد،      

  .اند ردهكهزار نفر اعالم 
ق يـ ز از طر يـ ن گـر ي د يبرخـ به مصر،   ه  يشده به سور    منتقل ه از ارامن  يبرخ  
 از  ياعظمـ بخـش    .نـد ا هردكـ گـر مهـاجرت     ي د يشورهاكـ ا  يـ ا  يكا به آمر  يدر

 يايـ  از مزا  يمنـد   با بهـره   ان جنگ ي از پا   پس ه و قفقاز،  ين سور كن سا يمهاجر
 بازگـشت   يها  نهيازها و هز  ين ن يمأت  بر يمبن 1915 بردسام 18 4قانون مصوب 

                                                                 
  47ـ48 ، صهمان اثرلووري، .  هيت و.1
:  همچنين نگاه كنيد بـه 867.48/271 ,59ت متحده، دپارتمان ايالتي، گروه ثبت،  آرشيو اياال.2

  )74ـ75، ص تبعيد و مهاجرت (112ـ113 ، ص1، جلد همان اثرآرا سارافيان، 
  1917 ژوئن 14فاول، . ر. جكسون به آقاي ل. ب.  از جBox 19, No: 414 84 گروه ثبت، .3
  ←ها   يدات الزم در خصوص بازگشت تبعيدي     بيني و تمه    در چارچوب اين مصوبه پيش     .4
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شده  ل متعلقه منتقل  يها، استرداد وسا   اتي مال يت از برخ  ياز طرف دولت، معاف   
 در  يهـا حتـ     آن يها ، بازگرداندن خانه  يه به ادارات رسم   كاز انبار اموال مترو   

ست روز  يـ مـدت ب    آنـان بـه    كن خورد و خورا   يمأن، ت يان مهاجر كصورت اس 
ا بـستگان و    يـ هـا و     سرپرست به خانواده   يان ب كودكل  يازگشت، تحو از ب پس  

 محل  به مجاز به بازگشت     نير د ييش در صورت تغ   ين خو ياجازه رجوع به د   
  بـر  يم خـود مبنـ    ي تـصم  ن قانون افـراد در    ي بر طبق ا   .اند دهيگرد خود   يزندگ

  .ا عدم بازگشت مختار بودنديبازگشت 
و يدر آرشـ   رابطـه ن  يـ در ا  يگـر  فهي خل ي شورا ياز سو شده   هيته يجدول  
ن سـند   يـ در ا  1.)14 بـه سـند شـماره        مراجعه شـود   (دباش  يما موجود   يكآمر

 يدر قلمرو عثمان ن  كارامنه سا ا  ي و   خودخانه  بازگشته به   تعداد ارامنه   مجموع  
و ياسناد موجود در آرشـ    رغم محدود بودن     يعل . است شدهر  ك نفر ذ  900,644
تعـداد   چـون  يد موضـوعات ييـ أ تيدر راسـتا  ن اسنادين رابطه، ايا در   يعثمان

ن يـ ا بـه    كمـ كها در ارتباط بـا       تي به وال  يدستورات ارسال  ارامنه بازگشته و  
 20 مورخـه  سـند    طـور مثـال در     بـه  2.اسـت  روشنگرانه   يافك اندازهه  ارامنه ب 
 ،هـا   خانـه بازگردانـدن   و   روم و   يارمنـ نفر   679,232  بازگشت ،1919 مارس
د يـ هـا ق   طور موقت به صـاحبان آن      ه در ادارات به   شد  حفاظت يايو اش اموال  
ن يمشابه ا . استتضرر خسارت پرداخت شده      به افراد م   ي حت 3.ده است يگرد

 يايـ در در مـستقر   س  يارتش انگل  ي اطالعات يروهاين يارسال  آمار در گزارش  
ه در كـ  ن سـند يـ در ا. دشـو  يمـ ز مـشاهده   يشور ن كاه به وزارت جنگ آن      يس

  هـاي    سـال   در ي آنـاتول  ياز شـهرها   يرخـ ت ب ي جمع ،ودهبس موجود   يو انگل يآرش
                                                                                                                                    

، 182ـ202 ، ص 1915 ـ1920،  ارامنه در اسناد عثماني    :نگاه كنيد به  . نيز انديشيده شده بود    →
  .214ـ263اسناد 

  .1917 ژوئن 14فاول، . ر. جكسون به آقاي ل. ب.  از جBox 19, No: 414 84 گروه ثبت، .1

  .212ـ213، اسناد 179ـ181، ص 1915 ـ1920، يارامنه در اسناد عثمان:  نگاه كنيد به.2
  .254، سند 228 ـ232، ص 1915 ـ1920، ارامنه در اسناد عثماني:  نگاه كنيد به.3
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  1914 1919مبر نوا

 1رنهياد 100,84  500,19

 ايآنتال 630  400

 اراكآن 000,54 000,80

 نيديآ 700,20 000,21

 نازوتراب 200,40 000,58

 بورسا 200,61 000,65

 قيصري 200,52 000,50

 هيقون 200,13  000,12

 واستامونك 000,9 000,13

 واسيس 700,151 000,162

 آدانا 700,57 000,72

 ريسك يبال 700,8 000,9

 استانبول 100,84  000,83

 ارضروم 000,136 -

 ريازم  - 000,14

 مجموع 430,773  900,658

  
 مراجعه شود به سند   (ده است   ي جدول ارائه گر   يكصورت    به 1919 و   1914

 شـهر   يتـ ي فاقـد ارقـام جمع     هكـ ن جـدول    يـ شده در ا    آمار ارائه  2.)15شماره  
                                                                 

زيـرا در   . جا شده اسـت    ه با جمعيت استانبول جاب    1914 جمعيت اديرنه در سال      محتمالً .1
عالوه بـر   . ه وجود ندارد   نفر در اديرن   000,84ها مدركي دال بر تعداد       كدام از آمارگيري   هيچ

ئـه  ا نفر ار  000,84صورت    نيز به  1914اين در همين جدول آمار جمعيتي استانبول در سال          
  .شده است

دليل   به  نفر آورده شده است كه احتماالً      000,136 جمعيت ارامنه ارضروم     1914 در سال    .2
ـ    1919 آمار آن در سال      1918قرار گرفتن در منطقه جنگي در سال         بـه  . شده اسـت   ارائـه ن

  ← با اضافه كردن اين تعداد، بدون احتساب ديگـر شـهرهاي  . همين دليل در جدول وجود ندارد   
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ن و  ي مرتبط با آمار مفقود    يباشد، ضمن رد ادعاها    ي م 1919ارضروم در سال    
غات ي بر تبلي مبتنيگرفته و ادعاها  صورتيها ييشدگان ارامنه، بزرگنما  شتهك

د قـرار  يـ ز در معـرض د يـ ت ارامنه در را نيدار در خصوص تعداد جمع   هدف
  .دهد يم

س، آرنولـد   ي انگلـ  اطالعـات اداره   يده از سـو   شـ  ارائـه  آمارن  يارغم   يعل  
سنده يغات وزارت امور خارجه انگلستان و نو      ي از اداره اطالعات و تبل     ينبيتو
ن يه در حـ كـ تـاب خـود   ك در 1)16مراجعه شود به سند شماره  (» يتاب آب ك«

ان يـ بـه م  سـخن    ي هـزار ارمنـ    ششصدشته شدن   ك از   ت نگاشته يمورأانجام م 
 از عـدم بازگـشت      كيحـا  ها  يشتك مسافران   تسيله  ك ير حال د. آورده است 

گـر  ي د يشورهاكـ بـه    و مهاجرت آنان  شان  يها  به خانه   از ارامنه  ياريبستعداد  
شـدگان   شتهكنار  ك مهاجران در    قرار دادن  هدنهد شده نشان  قات انجام يتحق. است

ت ارامنه  يدر حوزه جمع  ن  ين و محقق  يمفسر از طرف    ها آن تعداد    به و افزودن 
ه كـ دهـد   ينشان مز ين موجود اسنادواقع  به. باشد ي اول ميجهانپس از جنگ  

ا، يكـ ه، آمر يانه، روس يمبه خاور ،   خود به خانه بازنگشته  ن  يبخش اعظم مهاجر  
مهـاجرت  ران و هندوسـتان     يـ ، ا اي اسـترال  ،ي جنوب يايكآمر يشورهاكفرانسه،  

و در   بازنگشته هرگز ،ها   آب يسو به آن نندگان  ك  از مهاجرت  ياريبس. اند ردهك
 يهـا  هـاجرت  در م  ي آب يها اد از راه  يل استفاده ز  يدل به .ندا هن شد كساجا   همان

ست مـسافران  يـ ل يبررسـ  ،انـه يخـارج از خاورم    يشورهاكـ به  گرفته   صورت
ست مــسافران يــل يارچوب بررســن چــيــشورها و در اكــر ي بــه ســاييايــدر
در بطـه   ن را يـ ، اطالعـات الزم را در ا      ايك آمر ي واردشده به بندرها   يها يشتك

 كمدار عنوان مثال  به .)17 به سند شماره     مراجعه شود  (دده  يمار ما قرار    ياخت

                                                                                                                                    
، آرشـيو پادشـاهي انگلـستان     : نگاه كنيد بـه   .  نفر خواهيم رسيد   900,794آناتولي به رقم     →

 .No. 5796, I, p.3 ,158/933بخش جنگ، 
حكمت اوزدمير،  :  مورد نگاه كنيد به    موريت توينبي و اطالعات جامع در اين      أ در مورد م   .1

  2005، انتشارات آكادمي علوم تركيه، آنكارا ديدگاه آرنولد توينبي به مسئله ارامنه



  عاليه عثماني و ارامنهدولت  /  80

 نفر از آنها مرد بـوده از        713,62 هك ي ارمن 605,76رش  ي از پذ  كيحاشده   ثبت
 اسـناد موجـود    1.باشـد  ي مـ  1925 تـا سـال      1899 يها سال يا ط يك آمر يسو

 مهاجر  950,51ش  ريپذو   1900 پس از سال     ها مهاجرتثر  كصورت گرفتن ا  
 لكن شـ  يه بـد  كـ  ي افـراد  ي تمـام  ن،يبنـابرا . دهـد  يشان مـ  نرا  1914تا سال   

  .اند شدهن اضافه يست مفقوديز به لي ناند ردهكمهاجرت 
س در استانبول در سال     ي سفارت انگل  يشده از سو   انجام يقاتيت تحق يفعال  

سـسه  ؤ م يهـا  تيـ با اقتبـاس از فعال     هك ت ارامنه ينه تعداد جمع  يدر زم  1922
 ارامنـه  ييبـا هـدف شناسـا    و (Near East Relife Society)ا يكـ  آمريرسان كمك

صـورت  ازمندان  ي به ن  كمكا و اختصاص بودجه جهت      يمهاجر در سراسر دن   
ن سـند  ي ا.باشد يا مي ارامنه در سراسر دن000,004,3 وجود هدنهد نشانگرفته،  
ن آمـار و    يـ شـده در ا     مـسلمان  كيودكـ  زن و    000,95دهند عدم لحـاظ      نشان

 000,281گـر و    ي د يشورهاكـ  در   ي نفر ارامنـه عثمـان     873,817 تعدادوجود  
ه در آن   كم  يابي يدرم  آمار فوق  از .باشد ي م يناتولآدر استانبول و    ن  ك سا ارامنه
 2سـت ات بـوده ا يـ د حيـ  هنـوز در ق    يعثمـان  يارمنـ  873,193,1 خ جمعاً يتار

در سـال   ارامنـه    يتـ ي جمع  بر آمار  ي با نگاه  .)18 به سند شماره     مراجعه شود (
 شتاركـ  ي اول بر ادعـا    ي جنگ جهان  ثرؤ م غاتيتبلر  يثأزان ت ي م يابي ارز ،1914

  .گردد ير ميپذ انكام يون ارمنيلي م5/1
  

  ؟ چقدر استيمفقودان ارمن و شدگان شتهكتعداد 
ه كـ  بـوده نفـر   ون  يـ لي م چهـل  باًي تقر  اول ي جهان  جنگ شدگان در  شتهكتعداد  

ـ  ها  از آن  يبخش اعظم  جـان خـود را از دسـت         ي گرسـنگ  و يمـار ير اثـر ب    ب

                                                                 
1. Annual Report of the Commissioner Genereal of Immigration to the Sec of Labor, 

Government Printing Office, Beginning 1895-1932) ارامنه، تبعيد و مهـاجرت  :نگاه كنيد به ،
  .)165 ـ166

  .1923 دهم ژانويه 867.4016/816 آرشيو اياالت متحده، اداره تحقيقات و آرشيو ملي، .2
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بـوده  ون نفـر   يـ لي م سه ن جنگ حدوداً  ي در ا  ي عثمان شدگان  هشتكآمار  . اند داده
 يحطـ بـروز ق  ار و   رديـ  واگ يها  يماريب از   يناشرها  يوم ن مرگ ي ا شتريب. است

ن يدر ا . ه است بود جنگ   يدر اثنا  يشاورزكعدم برداشت محصوالت    ل  يدل به
زده شـده بودنـد      ه مجبور به فرار از مناطق جنگ      ك يا رامنهاز   ا ياريراستا، بس 

بـه   بـر اثـر حملـه راهزنـان          ،نيـ عالوه بر ا  . اند ز جان خود را ار دست داده      ين
 يگاهو  به قصد انتقام     يگاهه  ك ي اجبار  مهاجرت ي ارامنه در اثنا   يها اروانك

 1.نـد ا  جان خود را از دسـت داده      يدز تعدا ي ن گرفته يمصورت   يدزدبه قصد   
شتر يـ اساس اطالعات منـابع گونـاگون، ب      شده و بر   قات انجام يبر تحق  ن بنا يكل

رخ داده   ي و گرسـنگ   يمـار يبدر اثر   و   به قفقاز    مهاجرانن  يها در ب  ريوم مرگ
  .است
 درس  ي انگلـ  انيـ اعمجلس  در نشست   ت ارامنه پناهنده    ي وضع يبررس يط  
بـه  هـا    ر پناهنـده  يو سـا   ها  يلدانك ،ها ير شدن ارمن  يسراز 1915تبر  كا 6خ  يتار
 يها انك م  و وان به   داز ماالزگر  مهاجر   يشماري تعداد ب   وصول ،ه و قفقاز  ياروم

غـدر  ياسـمت    هـا بـه     از آن   نفر 000,160 تك حر روان،ين و ا  يازياچممختلف  
 يل وخامت اوضـاع و گرسـنگ      يدل  نفر به  صدجان باختن روزانه     ،نيازياچم و
 يوه آغـر  كـ  يسـو   آن  در نكگـر سـا   ي د  پناهنده 000,9ت  يبهتر نبودن وضع   و

ل يـ لد ن منـاطق بـه    يـ ه مهـاجرت بـه ا     كـ مبرهن است    2.شرح داده شده است   
صـورت خودجـوش     بر خواست خود افراد و بـه        بنا ه و ي روس ـ  يعثمان جنگ

ر يدر مس ي ارمن000,139  از جان باختنيمنبع آلمان يك. صورت گرفته است  
 خبـر  ي و گرسـنگ   يمـسر  يرمـا ي به قفقاز بر اثر ب     يعثمانن  يسرزماز  ت  كحر

                                                                 
مهـاجرت اجبـاري ارامنـه و واقعيـات         خلـج اوغلـو،     :  براي اطالعات بيشتر نگاه كنيد به      .1

  . 59ـ 60، ص تاريخي
. ، از كنــسول پNo. 143153 ,371/2488 آرشــيو پادشــاهي انگلــستان، بخــش خــارجي، .2

تبعيـد و   ، بـاتوم، برگرفتـه از       1915 سـپتامبر    16استيونس به وزارت امور خارجه به تاريخ        
  . 89، ص مهاجرت
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 1918در سال   هزار نفر    سي ،يارتك كمن  يجاست يها براساس نوشته  1.دهد يم
جـان  فوس  يبر اثر ت  1919در سال    هزار نفر    دويستبر اثر وبا و      كلكليآهدر  

  2.اند خود را از دست داده
زنان  بر اثر حمله راه    يارمن 000,7 تا   500,6 مرگ   يو عثمان يدر اسناد آرش    

صـدور    ضـمن  ،هـا  اروانكبه  گرفته    صورت   حمالت متعاقب. استثبت شده   
ـ   يمبنها   تياز طرف دولت به وال     مجدده  ياخطار  در  يتـ ي امن يرويـ ن ن يمأ بر ت
 ور مهـاجرت    يس و ژاندارم در طول مـس      ي پل يروهايان و استفاده از ن    كحد ام 

 افراد ،ها تي وال ين ادار يمسئولبه  ها   اروانكحمله به   ت  يمسئولمتوجه نمودن   
 از  يريجلـوگ منظـور    بهچنانچه   3.اند د شده يشدبه مجازات   د  يانگار تهد  سهل
، 4ق در مناطق  يقتح يها ونيسيمكل  كيضمن تش  ها، يانگار گونه سهل  نيابروز  
 5هل داده شـد   يـ تحو جنـگ    يهـا   بـه دادگـاه     و نـار كار بر كاز  انگار    سهل افراد

 ننـدگان ك حمله مهك و محا  يريبا دستگ ،  )1/20ـ3 به سند شماره     مراجعه شود (
  6.اند شده مجازاتن ي مجرم،ها اروانكبه 

 بـر اثـر   آذوقه  مبود  كها،   اروانكبه   حمله    از ي ناش يرهايوم مرگالوه بر   ع  

                                                                 
  .101، ص تبعيد و مهاجرت:  نگاه كنيد به.1
  .29ـ130، ص ها مسلمانان و اقليت:  نگاه كنيد به.2
، وزارت امـورات داخلـه،      دولت عثماني وزيري تركيه بخش     آرشيو نخست :  نگاه كنيد به   .3

وزيري تركيه بخش    آرشيو نخست :  همچنين نگاه كنيد به    10/54دفتر اسناد محرمانه، شماره     
  . 292/55دولت عثماني، وزارت امورات داخله، دفتر اسناد محرمانه، شماره 

، ، وزارت امـورات داخلـه     وزيري تركيه بخش دولت عثماني     آرشيو نخست :  نگاه كنيد به   .4
  . 38/58دفتر اسناد محرمانه، شماره 

، وزارت امـورات داخلـه،      وزيري تركيه بخش دولت عثماني     آرشيو نخست :  نگاه كنيد به   .5
 و دفتـر اسـناد محرمانـه، شـماره          1915 اكتبـر    25،   105/57دفتر اسـناد محرمانـه، شـماره        

  .1915بر  نوام6،  309/57 و دفتر اسناد محرمانه، شماره 1915 اكتبر 25،  116/57
هاي مهاجرت اجبـاري     فريدون آتا، محاكمه  :  نگاه كنيد به   1915هاي سال     درباره محاكمه  .6

  .2005در استانبول اشغالي، انتشارات بنياد تاريخ تركيه، آنكارا 
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  انتقـال  جهـت مبـود خـودرو  ك، 1ي عثمـان يامپراتـور قلمرو سر جنگ در سرا 
رو يـ نحمل و نقل  جنگ با هدف  يها  آن در جبهه  ل استفاده از    يدل ن به يمهاجر

 در سراسـر جهـان در       رداريـ  واگ يهـا   يماريوع ب ي و بدتر از همه ش     و مهمات 
ر قرار داده   يثأرا تحت ت   مسلمانان   و هم ارامنه   همه  ك ي مهاجرت اجبار  خالل
ـ  2.ده اسـت  يـ گردرهـا   يوم ش مـرگ  ي موجب افزا  زيبود ن   تعـداد   بيـ  ترت نيد ب

 با احتساب افراد   ، سال جنگ  چهار در طول    ين آناتول ك سا ارامنهشدگان   شتهك
وع  در مجمـ   ،ي مهاجرت اجبـار   ي در اثنا  يو گرسنگ  يماري بر اثر ب   باخته انج

آمده از منـابع     دست هبا توجه به اطالعات ب    . بوده است  هزار نفر    پنجاه حدوداً
از و   قـرار نداشـته      ي در شمول مهـاجرت اجبـار      هك يا  ارامنهن  ي ب مختلف، از 

رات طـ  خ ار از از ترس جان خود و فر      اما   دهيگردد ن ي تبع ي دولت عثمان  يسو
جان خود را از دست      هزار نفر    160د حدود   ان نمودهمهاجرت  جنگ به قفقاز    

 مجمـوع توان  يم ، قفقاز مربوط به صحت اطالعات   در صورت قبول     3.اند داده
 هزار  سيصد ي ال 250ه و قفقاز را حدود      ي، سور يآناتول  در يشدگان ارمن  شتهك

ن ي در وقوع ا   يولت عثمان  د يوتاهك و   يانگار صحبت از سهل  . ن زد ينفر تخم 
شـدگان در    شتهكـ ن دوره آمار    يه در ا  چراك. رها نادرست خواهد بود   يوم مرگ

  4: بوده استييار بااليز رقم بسيردار ني واگيها يمارياروپا به سبب ب
                                                                 

 جمال پاشا فرمانده لشكر چهارم در خاطرات خود درباره اين موضوع اطالعـات كـاملي             .1
يسد براي فرستادن آذوقه خواسته است كه به پاپ، پادشـاه           او حتي مي نو   . ارائه كرده است  
 كنـد كـه مقـدار      او اضـافه مـي    . جمهور اياالت متحده آمريكا نامـه بنويـسند        اسپانيا و رئيس  

ـ            تن   دوهزار دسـت قـواي     هآذوقه ارسالي از طرف اياالت متحده آمريكا و پادشاهي اسپانيا ب
  .دول ائتالف در مناطق مسكوني تقسيم شده است

هاي جنگ جهاني اول در دولت     كننده امراض واگيردار در خالل سال       در مورد آثار ويران    .2
وميرهـاي ناشـي از      مـرگ حكمـت اوزدميـر،     : عثماني و كـشورهاي ديگـر نگـاه كنيـد بـه           

  .2005، انتشارات بنياد تاريخ تركيه، آنكارا 1914ـ1918، هاي واگيردار بيماري
پايـان امپراتـوري و جمعيـت       ،  هـا  مـسلمانان و اقليـت    كارتي،   جاستين مك :  نگاه كنيد به   .3

  .129ـ130 ، ص1983، انتشارات دانشگاه نيويورك، هاي آناتولي عثماني
  .98 ـ99، ص تبعيد و مهاجرت .4
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 شورهاك 1918 1919 1920

 انگلستان 329/112 811/44 665/10

 آلمان 884/187 254/42 855/17

 فرانسه 465/91 326/35 382/10

 ايتاليا 041/274 781/31 428/24

 هلند 396/17 550/1 454/2

 سوئد 379/27 341/7  853/2

 اياسپان 114/147 335/21 825/17

  
ـ  يشورهاكدر  ها    ريوم رقابل باور مرگ  يزان غ يبا مد نظر قرار دادن م         ي غرب
رهـا  يوم تعداد مرگ  است   يهيبد،   جنگ خاللدر   رداري واگ يها يماريبل  يدل به

ر كتلفـات نـه لـش      چنانچـه . نخواهد بود  آنمتر از   ك ي دولت عثمان  در قلمرو 
در طول چهار   ان آنان،   يز شا يرغم تجه  به 1918 تا   1915 يها  ن سال يب يعثمان

  1:بوده است 000,402سال حدود 
  

ل جراحتيدل ر بهيوم مرگ   يماريل بيدل ر بهيوم مرگ

 سال اول 462/57 988/21

 ال دومس 216/126 986/21

 سال سوم 469/133 081/8

 سال چهارم 712/84 407/7

 مجموع 859/401 462/59

  
 يعـ يطب همناارتلفات  ن تعداد   يشده در باال، ا    با مد نظر قرار دادن آمار داده        
 ي مسر يها يماري و ب  يقحط از   برآمده يها بيآسن  يشتريبهمواره  را  يز. است

                                                                 
  .137 ، صهمان اثر حكمت اوزدمير، :، همچنين نگاه كنيد به101، ص تبعيد و مهاجرت .1
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 ي جنـگ جهـان    درچنانچـه   . استه   بود يرنظاميافراد غ  جنگ متوجه     از يناش
 زي ن يخارج از منطقه جنگ    يشورهاكدر  ه  كبلر  يدرگ يشورهاكدر  تنها   اول نه 
 از  يمـ ين بـاً يتقر عنوان مثـال   به. اند  جان خود را از دست داده      يشماريتعداد ب 

خـود را از دسـت      جان    در اثر جنگ،   يدشده از قفقاز به آناتول    يتبعمسلمانان  
نفـر  ون  يـ لي م 5/1از   هـزار نفـر      هفتـصد وصول    از يك آمار حا  يرخب .اند داده
 جهـت  ي دولـت عثمـان    ي سو شده از  سيسأاداره ت . است يبه آناتول شده  ديتبع

 تيمسئول ،»نير و مهاجر  يان عشا كاداره اس « تحت عنوان    نيانجام امور مهاجر  
 .را برعهده داشـت   ان  كز قفقاز و بال   شده ا  راندهمسلمان  ان  كازها و اس  ين ن يمأت

 بـه   يرسـان  تات خـدم  يمـسئول ه،  يم انتقال ارامنه به سـور     ياذ تصم اتخپس از   
از محـل بودجـه امـور        آنان   يازهاير ن يو سا حتاج  ين ما يمأت و   يمهاجران ارمن 

ضمن اعـالم ضـرورت     ن  يا عالوه بر  1.دياعطا گرد ون  يسيمكن  يبه ا  مهاجران
 بـر  ي دولـت مبنـ  يانات، آمادگكارچوب امن در چ  يها به مهاجر   تي وال كمك

در ه  چچنان. دير گرد ك آنان متذ  ازيدر صورت اعالم ن    ياص بودجه اضاف  اختص
مبـود غـذا،    كل  يدل بهارسال بودجه     بر ي مبن انيبه درخواست وال  ن مورد   يچند
پاسخ مثبـت   ، ضمن ارائه    حتاج مهاجران ين ما يمأ در ت  ي و ناتوان  يماريوع ب يش

 وضوع با طرح م   گريد يسواز   2. اختصاص داده شده است    يهابل توج مبلغ ق 
ن خـصوص بـه     يدستورات الزم در ا    ،مهاجران يها  يبده لي در تحص  قيتعو
 از  ي از مهاجرت اجبار   ي ناش يضررهال  يدل  ارامنه به  ده و ي ابالغ گرد  ها تيوال

  3.اند دهيمعاف گردها  اتيمال يپرداخت برخ
تلفـات   ريتـداب ن  يـ  ا يرغم تمام  بهشرح داده شد    ز  ينه در باال    كطور   همان  
ن يـ در ا  ياصـل ته  كنن  يكل .است يعيطب مهاجرت   نيحدر  آمده  وجود  به يجان

                                                                 
  . 66ـ 67 ، صجباري ارامنه و واقعيات تاريخيمهاجرت ايوسف خلج اوغلو، : نگاه كنيد به .1
وزيري تركيه بخش دولت عثمـاني، وزارت امـورات داخلـه، دفتـر اسـناد                آرشيو نخست  .2

، دفتر اسناد محرمانه، شماره      345/57، دفتر اسناد محرمانه، شماره       308/57محرمانه، شماره   
118/A55  ، 135دفتر اسناد محرمانه، شماره/A55  ،17د محرمانه، شماره دفتر اسنا/A55 .  

  . 67، ص مهاجرت اجباري ارامنه و واقعيات تاريخييوسف خلج اوغلو، :  نگاه كنيد به.3
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 بـر  ي مبنيا عدم وجود هدف دولت عثماني موضوع مشخص نمودن وجود و  
 يهـا  بخشنامه يبررسچنانچه  . باشد يها م ريوم ن مرگ يدر ا ن بردن ارامنه    ياز ب 
د عـدم   يـ ؤم مهـاجرت    نيحردها در   كنحوه عمل و  ، دستورات صادره    يياجرا

 پرداختـه   آنبـه   ل  ي بـه تفـص    يدر بخش بعد   هك باشد يم يدن قص يچنوجود  
  .خواهد شد



  
  
  

  چهارمبخش 
  

  گانشد مهكو محا يمهاجرت اجبارمخارج 
  
  

  ي مهاجرت اجباريبار مال
جنـگ   همزمان با اول و ي جنگ جهاننيدر حه ي ارامنه به سور موضوع انتقال 

 .سـت ق ا يـ  دق يان بررسـ  يشـا  ي موضوع ،مختلف در سه جبهه      يثماندولت ع 
ن يـ  ا ياجـرا  يطمتفق،   يها دولت و   يدولت عثمان موجود در   اسناد  براساس  

 يزكـ  مرين در آنـاتول  ك از ارامنه سا   حدود پانصد هزار نفر   ،  يتي امن امالًكم  يتصم
ـ خارج از محـدوده جنـگ        يا  منطقه به   يو شرق  و منطقـه   ن حلـب و شـام       يب

ه يـ ه هشتم فور  مورخچنانچه، در گزارش    . داده شد ه انتقال   يدر سور رالزور  يد
ا يكـ ر آمر ي سـف  مورگنتـاو  يبـه هنـر   ا در حلب    يكنسول آمر كسون  ك ج 1916
 يرسـان  كمـ كانجام  و  ه  ي مهاجر به سور   ي هزار ارمن  پانصدورود  خبر    اعالم ضمن
بـه   كمـ كاز ارائه   ،  در شام شده   سيسأت يرسانامدادسسه  ؤ توسط دو م   انبه آن 

در ارتباط با    يستيلاده و    به آنان خبر د    يصورت هفتگ  ر طال به  يانصد ل پ زانيم
 1.ده اسـت  يـ ارائـه گرد  ن مهـاجران    يـ  هزار نفـر از ا     486ان  كمناطق محل اس  

صـد هـزار نفـر در شـام،         ان  كدهنده اس  نشانست  يلن  ي ا اطالعات موجود در  
ــواح ــر دريمعــان و ن ــزار نف ،  آنيروســتاها  ومــاح   اطــراف آن، دوازده ه

                                                                 
، برگرفتـه  867.48/271 ,59، گروه ثبت، آرشيو اياالت متحده، اداره تحقيقات و آرشيو ملي .1

ـ   چهم) پيوست (112ـ113، ص   1، جلد   همان اثر از آرا سافاريان،     كمـال  : د بـه  نين نگاه كني
  .249، ص همان اثرچيچك، 
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 و  ر نفـر در حلـب     ، هفـت هـزا     آن ي و روسـتاها   حمـص هزار نفـر در      ستيب
، هشت هـزار نفـر در        آن يمعاره و روستاها  ، چهارهزار نفر در      آن يروستاها

ست هزار نفر ي، ب آني و روستاهاجموب، پنج هزار نفر در  آني و روستاها  باب
صد يـ  و س   آن يا و روستاها  ق، ده هزار نفر در ر      آن ي و روستاها  نيالع سأدر ر 

قـت موضـوع   يدر حق .باشد يم آن  اطراف يزور و روستاها  الريدز در   يهزار نفر ن  
نـار شـهرها،   ك دولـت در  ي از سـو   ي احداث يها ن در خانه  ين مهاجر يان ا كاس

 1»انكو اسـ   انتقـال    ييبخشنامه اجرا «ماده چهارم   موضوع  ها و روستاها     قصبه
ن يچنـ ور  كماده چهارم بخشنامه مـذ    در  . باشد يم 1915 ژوئن   دهمصادره در   

ط، يدن به مناطق مورد نظر، بسته به شرا       يس از رس  ارامنه پ «: ده است يد گرد يق
ا يها و      به روستاها و قصبه    ي الحاق يها صورت منفرد در خانه    ا به يت  يو موقع 

در احـداث   . ان داده خواهند شد   كشده از طرف دولت اس     نيي تع يدر روستاها 
طـور   ني و همـ ي سـالمت ي مـضر بـرا  يها انكد در خارج از م    ي جد يروستاها

  2».ژه نشان داده خواهد شدي اهتمام ويشاورزكانات ك امي دارايها انكم
ارسـال  ،  ژوئـن  شـانزدهم     امور مربوط به انتقال ارامنه در      آغازبا توجه به      

هـدف دولـت    دهنده    نشان 1915ها در دهم ژوئن      تي به وال  ييبخشنامه اجرا 
 ين در نحـوه اجـرا     ي مـسئول  ي احتمـال  ي از بروز سـردرگم    يريجلوگ  بر يمبن

ـ  يجاد همـاهنگ  ي ا وانتقال  نشده   يزير ش برنامه ياز پ م  يتصم ن در  ين مـسئول  ي ب
 ن نظـر  يز صحت ا  يبخشنامه ن ن  يا يها هر ماد يسا .باشد يمم  ين تصم ي ا ياجرا
ر يدر مـس   واقع   يها تي به وال  يابالغ دستوراتدر  ز  يواقع ن  به. دنك يمد  ييرا تأ 
 يهـا   اروانكـ  يازهـا ي ن ين تمـام  يمأر الزم جهت ت   يبر اتخاذ تداب   ، ارامنه انتقال

                                                                 
ـ     آئين: باشد نامه بدين شكل مي     نام كامل اين آئين    .1 مين أنامه در خصوص اسكان، اعاشه و ت

. العاده سياسي شده به ساير مناطق به دليل جنگ و شرايط فوق        داده ديگر مايحتاج ارامنه كوچ   
  . 52ـ 54 ، صلياثر قب: نامه نگاه كنيد به جهت مشاهده متن كامل اين آئين

هاي  فعاليت:  همچنين نگاه كنيد بهNP.D: 1, B: 6-3آرشيو بنياد تاريخ تركيه، :  نگاه كنيد به.2
  .430ـ431 و 428، ص 1، جلد 1914ـ1918، ارامنه در اسناد آرشيوي
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، نـه، ده و     ه سـ  يهـا  ادهم 1.د شده است  كيتأ آنان   يره غذا برا  يذخ و   نيمهاجر
هـا و    نهيهزجه  بودها   ن ماده يا. استن موضوع   ي به ا  تبطز مر ين امهبخشنازده  ي

ر يـ را بـه شـرح ز     شـوندگان    قـل منت يبـرا  دولـت    يشـده از سـو     نيياقالم تع 
  :رديگ يدربرم
ـ       ت محافظت از مال     يمسئول: 3ماده     ش و  ين آسـا  يمأو جـان مهـاجران و ت
گرفتـه   قرار يها تين وال ين و مسئول  يمورأ م  سفر بر عهده   ي آنها در اثنا   كخورا

ن يـ  و تعلـل در ا     يانگـار  ت هرگونـه سـهل    يمسئول. باشد يت م كر حر يدر مس 
  . سطوح خواهد بودي در تمامين دولتيمورأخصوص با م

ن يآنـان و همچنـ    امـل   كان  ك مهـاجران تـا زمـان اسـ        ين غذا يمأت: 9ماده    
طـور قطـع    نه از محل بودجه مهاجران به   يازمندان با هز  ي ن ين برا كساخت مس 

  .عهده دولت خواهد بود بر
 ييها و اقدامات اجرا    ان آن ك مهاجران، اس  كن خورد و خورا   يمأت: 10ماده    

ت آنـان بـر عهـده    ين رضايمأ مردم و تيمربوطه، اهتمام در بهداشت و سالمت 
 منطقه خواهـد    يران دولت ين مد يتر رتبه يس آن عال  أ ر ن و در  يون مهاجر يمسك

ل كيون متناسب با مقررات تش    يسيمكن،  يون مهاجر يسيمكدر مناطق فاقد    . بود
  .خواهد شد

ان و  كموقـع امـور اسـ      از جهت انجام به   يموران مورد ن  أانتصاب م : 11ماده    
  .باشد يها م ي مهاجران بر عهده والكن خورد و خورايمأت

 هرگونه  يبيتقر به اتخاذ    توان ي در باال، م   شدهرك ذ يها همادد  مفا يبررسبا    
ضمن سپردن  . اذعان نمود ان ارامنه   كو اس جهت انجام امور انتقال     الزم  ر  يتداب

دسـتورات  ،  نيمهـاجر ون  يمـس ك  بـه  يمهاجران ارمن  يهاازي ن نيمأت تيمسئول
اده  د »ني و مهـاجر   ريعـشا ان  كاداره اسـ  «به  ز  ي ن يين مواد غذا  يمأجهت ت الزم  

                                                                 
، وزارت امـورات داخلـه، دفتـر اسـناد          وزيري تركيه بخش دولت عثمـاني      آرشيو نخست  .1

، دفتر اسناد محرمانه، شماره      341/55، دفتر اسناد محرمانه، شماره       291/55محرمانه، شماره   
  . 351/57، دفتر اسناد محرمانه، شماره  345/57
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ن به شـخص    ياجات مهاجر ين احت ي و تأم  ييفه شناسا يبا سپردن وظ   1.شده بود 
ر ي، اتخـاذ تـداب    2طلعـت پاشـا    ير از سو  يان عشا كاساداره  ر  يگ، مد ي ب يركش

ن يـ در ا . ده بـود  يگرداست  خودر ين از و  ي مهاجر يازهاين ن يمأالزم جهت ت  
 يـك  ب يركشـ گرفتـه از جانـب شـخص          صورت يها يجه بررس يدر نت راستا،  

شده ها  تي والن بار اقدام به ارسال پول بهيوجودآمده چند ل ضرورت بهيدل به
 بـا هـدف    3 تلگـراف رمـزدار    يطـ  1915وان مثال در اول سپتامبر      عن به. است

 قـروش   000,400  مبـالغ  ،ر انتقال ين در مس  ي مهاجر يها اروانك يازهاين ن يمأت
 شـهر،   كي قـروش بـه اسـ      000,200ت،  يـ  قـروش بـه ازم     000,150ه،  يبه قون 
بـه  قـروش    000,100بـه حلـب،     قروش   000,300 قروش به آدانا،     000,300

در  و 5 قــروش بــه موصــل000,500 ،4اراكــبــه آنقــروش  000,300ه، يسـور 
 ي تلگراف ارسـال   يط 6.اختصاص داده شده است   روش   ق 000,250,2مجموع  

ت و يـ  ازماتارا و متـصرف  كـ ه و آن  يه، آدانـا، حلـب، سـور      ي قون يها تيبه وال 

                                                                 
، وزارت امـورات داخلـه، دفتـر اسـناد          وزيري تركيه بخش دولت عثمـاني      آرشيو نخست  .1

حرمانـه،  دفتـر اسـناد م    ،   A55/77دفتر اسـناد محرمانـه، شـماره        ،   A55/17محرمانه، شماره   
دفتـر اسـناد محرمانـه، شـماره        ،   A55/135دفتر اسناد محرمانه، شـماره      ،   A57/110شماره  

  . 341/55، دفتر اسناد محرمانه، شماره  291/55، دفتر اسناد محرمانه، شماره  152/55
، وزارت امـورات داخلـه، دفتـر اسـناد          وزيري تركيه بخش دولت عثمـاني      آرشيو نخست  .2

  .)1915 آگوست 1331/31 آگوست 18تلگراف مورخ  (A55/16محرمانه، شماره 
  .شود  با توجه به محتواي اين نوشته، تخصيص اعتبار قبل از اين تاريخ نيز استنباط مي.3
، وزارت امـورات داخلـه، دفتـر اسـناد          وزيري تركيه بخش دولت عثمـاني      آرشيو نخست  .4

  . A55/17محرمانه، شماره 
، وزارت امـورات داخلـه، دفتـر اسـناد          ش دولت عثمـاني   وزيري تركيه بخ   آرشيو نخست  .5

  . 305/53محرمانه، شماره 
 قـروش و در     78,000,000 معـادل    1331 بودجه دفتر اسكان مهاجرين و عشاير در سال          .6

تبارهـا، ارامنـه و       قروش بود و اين مبلغ در امـور يونـاني          200,000,000 معادل   1332سال  
شده توسط دشمنان كـوچ      ريني كه از مناطق اشغال    اعراب مشمول مهاجرت اجباري و مهاج     

وزيري تركيه بخش دولـت عثمـاني، دفتـر     آرشيو نخست . (شده است  كرده بودند صرف مي   
  .)334063اوراق باب عالي، شماره 
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 را  ريدستورات ز  ،ريوزطرف  از   يا هي ابالغ يگ با امضا  ي ب يصبحهر   ش كياس
  1: استصادر نموده

 يق و بررسـ   يـ  تحق با هدف  نيمهاجرر و   ي عشا انكاسر  يگ مد ي ب يركش«  
 يها تصرفهم /ها تيدر وال شده،   نييتعمناطق  ارامنه در حال انتقال به      ت  يوضع

ه بـه   كـ ه در بـاال     دشـد يلغ ق امبـ (لغ  ابا حواله مبـ    افته و ي حضور   شده مشخص
ن يتأماقدام به ن ياز محل بودجه مهاجر) دهيها ارسال گرد ها و متصرفه  تيوال

ت يـ  مد نظر قرار دادن اهم     ضمن و منتظم نموده    يلكش به آنها   يازهايو رفع ن  
ـ يهـا  انك به مها عتر آنيانتقال هرچه سر   عنـوان عامـل    شـده بـه   نيـي تع شي ازپ

 و اقـدام    يري آنان جلوگ  ي برا يج و سخت  از وقوع رن  ،  انآن شيآساننده  ك نيمأت
هـا   ستگاهيـ  در ا  يافك به مقدار    و آذوقه  نان   يازها و انبار و نگهدار    ينن  يمأبه ت 

ز كـ ربـه م  بـا تلگـراف     موضوع   صندوق،   يموجودمبود  كدر صورت    ،نموده
  ».داده شوداطالع 

*  *  *  

 ،هيـ وتاهك شهر،   كيت، اس ي ازم يها تي به وال   رمزدار  تلگراف يطلعت پاشا ط  
 آگوسـت   31خ  يدر تـار  ارا، آدانـا و حلـب       كه، آن يحصار، خداوندگار، قون   قره

ن تلگـراف   يـ در ا . داده اسـت  اطـالع   ها را    تيفوق به وال  مبالغ  ارسال  ،  1915
ا چهار ياجات سه و ين احتيمأ بر پخت نان با هدف ت      ي مبن يدستوراتن  يهمچن

ت كـ حـال حر   ن در يا مهـاجر  يـ ها و    ستگاهي حاضر در ا   ين ارمن يروزه مهاجر 
 از بـروز    يريجلـوگ  ن و يمهـاجر رد از بودجـه     كـ نه  يهزها با    ستگاهي ا يسو به
  تلگـراف  ين طـ  ي همچن 2. و فقر صادر شده است     يمبود و احساس تنگدست   ك

در ه  يت سـور  يـ  توسط جمال پاشا فرمانده سپاه چهارم بـه وال         ي ارسال رمزدار
منظور  بهن  يمهاجرره از محل بودجه     يارسال ده هزار ل    ،1915 سپتامبر   7خ  يتار

                                                                 
  .لف كتاب به زبان ساده آورده شده استؤ متن اصلي از طرف م.1
رات داخلـه، دفتـر اسـناد       ، وزارت امـو   وزيري تركيه بخش دولت عثمـاني      آرشيو نخست  .2

  . 341/55محرمانه، شماره 
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در صـورت  د يـ و ضرورت درخواست مجدد بودجـه جد      ارامنه   يازهايع ن رف
  1.ده استي اعالم گرديارسال  بودن مبلغيافكنا

 نـوامبر   8خ  يشور در تار  كوزارت   يشده از سو   غدر بخشنامه ابال  ن  يهمچن  
ه بـه   كـ هزار قروش از درآمد اداره امـوال مترو        ص مبلغ ششصد  يتخص 1915
 يازهـا ي و رفـع ن    ييحتـاج غـذا   ين ما يمأرد در ت  ك نهيبا هدف هز  ت حلب   يوال
ش يل افـزا  يـ دل به شهر   كياز اس ست هزار قروش    يارسال مبلغ دو   وها   اروانك

 در صـورت  د  يبودجه جد درخواست  ان  ك ام وتعداد مهاجران در حلب اعالم      
رورو شدن  ي شاهد ز  جنگن مرحله از    يدر ا قت  يدر حق  2.گردد يادآور م ياز  ين

، و اسـتقراض   ي مال كمكگونه  ره افتيان در كعدم ام  ،يدولت عثمان ر  دبودجه  
 طيدولت در شرا  قرار گرفتن   و  ت متصور   ي از ظرف  يميند به   يتولاهش حجم   ك
 ل جنـگ  يـ دل  بـه  شوركـ د گنـدم در     يتولچنانچه   3.ميباش يمسخت   اري بس يمال

ه يد گنـدم در سـور     يتول. افته است ياهش  ك سي درصد نسبت به سال گذشته     
ـ  ياهـش كبا نشان دادن    سال گذشته   سه با   ي مقا ز در ين  ش از صـد درصـد از      ي ب

مت گنـدم در    يه ق ك ي درحال 4.افته است يل  يتقل هزار تن    257 هزار تن به     557
 چهـل  و در لبنـان      31 ييلـو كي هيش، در سـور   رو قـ  28 ييلـو كي ،1914سال  

 ودرصـد    پنجـاه ه  يدر سور ،   درصد 35 مت آن يق 1915 در سال    ،هقروش بود 
ل يـ دل  به يچنانچه دولت عثمان   5.نشان داده است  ش  يافزا درصد   125 در لبنان 

                                                                 
، وزارت امـورات داخلـه، دفتـر اسـناد          وزيري تركيه بخش دولت عثمـاني      آرشيو نخست  .1

  . A55/135دفتر اسناد محرمانه، شماره ،  A55/118محرمانه، شماره 
، وزارت امـورات داخلـه، دفتـر اسـناد          وزيري تركيه بخش دولت عثمـاني      آرشيو نخست  .2
  . 349/57، دفتر اسناد محرمانه، شماره  348/57حرمانه، شماره م
سياسـت اقتـصادي و مـالي جمعيـت اتحـاد و ترقـي،           عبـداللطيف شـنر،     :  نگاه كنيد بـه    .3

،  8، مجله دانشكده علوم اقتصادي و مـديريتي دانـشگاه حاجـت تپـه، جلـد                 1908 ـ1918
  .218، ص 1990، آنكارا 1شماره 

  .276، ص همان اثر كمال چيچك، .4
  .280، ص همان اثر كمال چيچك، .5
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ـ   و بـوده نجهت ارامنه    يافكقادر به ارسال مبلغ     مبود بودجه   ك رفـع  منظـور    هب
ه كـ اره امـوال مترو    اد يبرداشـت از درآمـدها    مجبـور بـه      افتهي بروز التكمش
 ردكـ موش  د فرا ينبا. دينما يمپرداخت  ن قلم   ياز را از ا   يورد ن ده و مبلغ م   يگرد
 يدر سـال مـال     ي دولت عثمـان   ي قروش 396,200,401,3 درصد بودجه    44ه  ك

اختـصاص داده شـده بـه      و مبلغ    هاختصاص داشت  يون عموم ي به د  1914ـ15
بـوده  روش   قـ  036,716,102ل بودجه و معادل     ك درصد   01/3وزارت داخله   

 مـواد   مبـود كل  كرفع مـش   با هدف  ي چهارم عثمان  سپاه لين دل يبه هم  1.است
موجب  ،مردم گرسنه  يخود به رو   ييغذاره  ي ذخ ي انبارها ردنك  با باز  ييذاغ

 2.گـردد  يمـ  1916در سـال    ن انبارهـا    يـ لو غـالت از ا    كيصد هزار   يخروج س 
 زيـ مبود بودجه ن  كل  يدل  به ي ارتش عثمان  يها گاني از   يص برخ يترخن  يهمچن
رمــزدار  تلگــراف ي طلعــت پاشــا طــ1915 در نــوامبر. اســتت يــ واقعيــك
 يافكن نان   يمأعدم ت  ي مبن يافت خبر يبا اعالم در  ه  ديمتصرفه ن به  شده   همخابر
، شالقــلوو در اكودكــ زن و تيــثركابــا  ي از مهــاجران ارمنــي گروهــيبــرا

در تلگـراف   نيهمچنـ  3. شـده اسـت   يافكزان  يم بهها   آنش نان   يافزاخواستار  
ابره  طلعت پاشا مخـ   يه با امضا  ك 1915  نوامبر هشتمخ  يتار به   يگريرمزدار د 

 يهـا   ييشده در نـانوا     پنج هزار نان پخت    رـه چها كن موضوع   يبا اعالم ا   شده
مبـود  كدهد، جهت رفـع      ي را م  ين نظام ياز منسوب يفاف ن كان منطقه تنها    ينظام

از يـ ن نان مورد ن   يمأ، دستور ت  ي از پوزانت  ي انتقال ي از مهاجران ارمن   ينان گروه 
 يهـا   در گـزارش  ضـوع   ن مو ي ا 4.گردد ي صادر م  ي ادارات محل  يارامنه از سو  

ادوارد چنانچه  . مطرح شده است  ز  ي ن يخارج يها يندگي نما يساؤ از ر  يبرخ
                                                                 

  .224ـ230 ، صهمان مقاله عبداللطيف شنر، .1
  .278، ص همان اثر كمال چيچك، .2
، وزارت امـورات داخلـه، دفتـر اسـناد          وزيري تركيه بخش دولت عثمـاني      آرشيو نخست  .3

  . 345/57محرمانه، شماره 
رت امـورات داخلـه، دفتـر اسـناد         ، وزا وزيري تركيه بخش دولت عثمـاني      آرشيو نخست  .4

  . 351/57محرمانه، شماره 
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ان ي ب را ارامنه   به يافكز عدم اختصاص نان     ينن  يا در مرس  يكنسول آمر ك ،اننات
 قروش سه از پرداخت روزانه   كيگرفته حا  ق صورت يتحق يكج  ينتا 1.دارد يم

بـه  ) يواحد پول خرد دوره عثمان    (پارا   شصت هر بزرگسال و روزانه      يبه ازا 
گرفتـه در شـمول مهـاجرت        قرار يهـا    هر خردسال جهت ارامنه و روم      يازا

 شـاغل   يترهـا ك از د  يكي پست،   .م.  و ترك د 2.باشد يم 1915ر سال   د ياجبار
در ا يكـ ر آمري خود به مورگنتاو سفي ارساله در گزارشي در قونيمارستانيدر ب 
و انسان بالغ   روش به هر     ق يكز پرداخت روزانه    ا ،1915  سپتامبر سومخ  يتار

  3.داده استخبر  كودك پارا به هر بيست
ارچوب هـا در چـ     تيـ  وال كمـ كدهنـده     موجود نشان  يوهاياسناد و آرش    
هـا   تيبه وال ز  كز مر  ا يارسالبر بودجه    مازاد   يا انات خود در امور بودجه    كام

اعـالم   توجه بـه   ز با ك مر يد از سو  ياختصاص بودجه جد   ورد  ك نهيجهت هز 
ه ي ژانو 30خ  يه در تار  ك طلعت پاشا    ي با امضا  يا در نامه ،  ضمناً 4.باشد ي م ازين

ر، كاربيـ س، حلـب، بورسـا، د     يارا، بتلـ  كـ رنه، آدانا، آن  ي اد يها تي به وال  1916
ت، ي اورفا، ازم  يها ز و متصرفه  يالعز ه و معموره  يواس، ترابوزان، قون  يه، س يسور
 شـهر   كي، اس هيوتاهكه،  يصري، ق قارصيه، زور،   ئديچل، ن يصاحب، ا  حصار قره

شده از    مبالغ قابل توجه   يآور موضوع جمع ده با اعالم    يو ماراش ارسال گرد   
ت يهو احراز،  يثمانن ارامنه ع  يبانه آن   يع مخف يا و توز  يكم آمر ي ارامنه مق  يسو
گرفتـه،    صـورت  قاتيجه تحق يدر نت  5.ده است يگرددرخواست   نندگانك عيتوز
 ايكـ آمره گوناگون در    يريسسات خ ؤشده توسط م    جمع ي مال ياه  كمكع  يوزت

                                                                 
  .273ـ279، ص همان اثر كمال چيچك، .1
  .102، ص همان اثر كمال چيچك، .2
  .237ـ238، ص همان اثر كمال چيچك، .3
، وزارت امـورات داخلـه، دفتـر اسـناد          وزيري تركيه بخش دولت عثمـاني      آرشيو نخست  .4

  . A55/118اسناد محرمانه، شماره ، دفتر  305/53محرمانه، شماره 
، وزارت امـورات داخلـه، دفتـر اسـناد          وزيري تركيه بخش دولت عثمـاني      آرشيو نخست  .5

  . 178/60محرمانه، شماره 
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شـده    ابالغ لعملدستوراچنانچه  . گردد ير م يپذ انكامدولت  تنها تحت نظارت    
 عيـ توز از  كيه حـا  يصريـ ز و متـصرفه ق    يـ العز  حلب و معمـوره    يها تيبه وال 

نظـارت و   تحـت   ايكـ آمرن  يمبلغـ نـسول و    كبه ارامنه توسط     ي مال يها  كمك
ن صـدها هـزار دالر      ي مبـ  شـده  ، اطالعات ثبـت   ضمناً 1.باشد يمدولت   يآگاه

 دولـت   2.باشـد  يمـ هـا    ن در اردوگاه  كساا به ارامنه    يك آمر ياز سو  ي مال كمك
ل يـ  از قب  ينقـد ري غ يها  كمك ، به قفقاز   مهاجر ي ارمن 000,585 بهز  يس ن يانگل

 بذر جو بـه   ،  ون پوند يلي به ارزش دو م    ون پوند، گندم  يليآرد به ارزش چهار م    
 از ييها خانه ميتي ني عالوه بر ا   3. است نموده امثالهمو  ون پوند   يلي م يكارزش  

ثـر  كا و بعـدها     دهيـ  گرد ريـ دا يسـسات خـارج   ؤ م ي از سو  اي دولت و    يسو
سـسات  ؤمچـه بهتـر بـه        اداره هر  منظور  تحت نظارت دولت به    يها خانه ميتي
  4.واگذار شده است ي خارجهيريخ

ان كو اس انتقال   تصاص داده شده جهت   اخه   عالوه بر بودج   يدولت عثمان   
  را يحقـوق  و   يقـ يبه اشخاص حق  ارامنه   يها  يبدهمهلت بازپرداخت   ،  ارامنه
چنانچه . است معاف نموده    ياز پرداخت بده   را   آنان يلكطور   بها  ي  و شيافزا

 طلعـت پاشـا بـه متـصرفه مـاراش در            ي تلگراف رمزدار از سو    ضمن ارسال 
 ارامنـه بـه     يهـا   يدهه ب يلكافت  يعدم در ضرورت در    1915  ژوئن اولخ  يتار

  آگوسـت  چهارمخ  يها در تار   تي وال ي تمام به يابالغم  كبا ح   و 5دولت اعالم 
ده يـ صادر گرد  ارامنه   ياتي مال ونيق مهلت بازپرداخت د   يتعوستور  دز  ي ن 1915

                                                                 
، وزارت امـورات داخلـه، دفتـر اسـناد          وزيري تركيه بخش دولت عثمـاني      آرشيو نخست  .1

  . 281/60محرمانه، شماره 
  .285، ص همان اثر كمال چيچك، .2
  .286، ص همان اثر كمال چيچك، .3
  .287 و 286 و ص 112، ص همان اثر كمال چيچك، .4
، وزارت امـورات داخلـه، دفتـر اسـناد          وزيري تركيه بخش دولت عثمـاني      آرشيو نخست  .5

  . 200/53محرمانه، شماره 
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 نيعنـوان مـسئول     بـه  يافراد زي ن ماري ارامنه ب  يمداوامنظور   بهن  ي همچن 1.است
 يريـ گيپن  ي همچنـ  2.ستده ا ين منسوب گرد  يمهاجر يها نارواكدر   يبهداشت
انداختـه شـده   ق يبه تعوز ين مهاجرانن يدر ب ين و مظنونان ارمن  ي متهم ييقضا
  3.است
ن يچنتوان   ي م يلك يابي ارز يك، در   وركمذ موارد   يبا در نظر گرفتن تمام      
 و ارامنـه  انتقال   نيح درمصروف   نهيهز بودجه و  يان آمار يه ب كجه گرفت   ينت

طبـق   .باشد ي بس دشوار م   ياركن  يبه مهاجر ده  يگرد ارائه التين تسه يهمچن
شـده    صـرف  يها نهيهزر از   يغ،  ياز دولت عثمان  مانده   يبرجا كاسناد و مدار  

 يهـا  كمـ ك  مبـالغ ، ارامنـه ي و مداواي سالمت،انتقالن، كن غذا، مس ي تأم يبرا
  :باشد ير ميم به شرح زيطور مستق به  دولتي از سوشده پرداخت ينقد
  روش ق000,250,2  1915سپتامبر اول   
  4)روش ق900,116(ر ي ل000,10  1915سپتامبر هفتم   
  روش ق000,800  1915نوامبر هشتم   
  روش ق900,166,3    اًمجموع  
هـا،   خانـه  ميتـ ي سـاخت و اداره      يهـا  نهيشده در باال، هز   رك ذ مبلغالبته در     

 يخارجسسات  ؤها و م   تدول يها  كمكها و    مارستاني ب يبردار ساخت و بهره  
ون قروش بودجـه مـازاد      يلي م 68قت اختصاص   ي در حق  .ده است يلحاظ نگرد 

                                                                 
، وزارت امـورات داخلـه، دفتـر اسـناد          وزيري تركيه بخش دولت عثمـاني      آرشيو نخست  .1

  . A54/268ه، شماره محرمان
، وزارت امـورات داخلـه، دفتـر اسـناد          وزيري تركيه بخش دولت عثمـاني      آرشيو نخست  .2

  . A54/226محرمانه، شماره 
 در يادداشت ارسالي از وزارت عدليه و مذاهب به دفتر صدراعظم به تـاريخ قـانون اول                  .3

ادگاه افراد كوچ داده    تصميم گرفته شده است كه د     ) 1916 و   1915دسامبر و ژانويه     (1331
انـد در محـل    شده در مناطق مسكوني جديد و كساني كه مشمول مهاجرت اجبـاري نبـوده     

، BEO ،  وزيري تركيه بخش دولـت عثمـاني       آرشيو نخست . (سكونت فعلي خود انجام يابد    
  .)329176شماره 

  .)284 ، صهمان اثركمال چيچك، .( قروش بود11,69 هر لير عثماني معادل 1914از سال  .4
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ن در سـال  ير و مهـاجر يان عـشا ك اسي اداره دولتيون قروشيلي بودجه ده م  رب
انتقال  و   ي از قفقاز به آناتول    دشدهي تبع مسلمانان   مهاجر گرفته از  تأ نش 1915
ش بودجـه   يافزا. باشد يها م  نهيزن ه ي ا دهنده ابعاد  ، خود نشان  هيه به سور  ارامن

ه كـ  1915 در سـال     1روشون قـ  يـ لي م 78بـه   ن  ير و مهاجر  يان عشا كاداره اس 
دهنده  نشان خود   ،بودهدر آن سال     هيداخلزارت  وبودجه  ل  كچهارم   سهمعادل  

ن يهمچنـ . باشد يم ارامنه   يازهاينن  ي تأم خصوص در   دولتت  يزان حساس يم
روش در  ون قـ  يلي م دويستن به   ير و مهاجر  ياان عش ك اداره اس  بودجهش  يافزا

ن يـ ش بودجـه ا ي افـزا يل اصـل يدل. باشد ي مموضوعن  يد ا يؤمز  ي ن 1916سال  
 انتقـال و  يـي  بخـشنامه اجرا 15 و 14، 13، 12 يهـا  به استناد مفاد مـاده اداره  

 كن و خـا   ي اختـصاص زمـ    همچـون  يموارد از   يناشاد  يزبه احتمال   ان  كاس
ا ابزار و آالت در     يه و   يدادن سرما   قرار ور خانواده    به ه  يافكزان  ي به م  يزراع
 يازهـا ي و ن  يت اقتـصاد  ي وضع توجه به با  شاورزان  كا  يو  اران  ك ار صنعت ياخت

 شداريـ  د  خصوص  مورگنتاو در  يموضوع در خاطرات هنر    .بوده است آنان  
  :ابدي يممعنا مذهب پروتستان رو يپنده ارامنه يبا نما
ان او را   يشـماوون . دارم آمـد  يه پروتستان به د   نده ارامن يان، نما يزنوپ بزج «  

شور كـ ط داخـل    يدر مـورد شـرا    . اند   بوده يا مدرسه ها هم  آن. ردكبا من آشنا    
ن كت ارامنـه سـا    ي بـر رضـا    ي مبن ياز اظهارات و  .  به من داد   يادياطالعات ز 

رده كـ ار را شروع    ك يآنها حت . ار متعجب شدم  يت خود، بس  يرالزور از وضع  يد
 محل استقرار   ي حاو يستيضمن ارائه ل  ... اند سروسامان داده  خود   يو به زندگ  
ن يـ  بـه ا   يون ارمنـ  يليم م ي بر انتقال ن   ي گوناگون، حدس خود مبن    يها اردوگاه
ه قبــل از شــروع زمــستان كــهــا را اعــالم نمــود و اصــرار داشــت  اردوگــاه

  2».ها آغاز شود  به آنيرسان كمك

                                                                 
  .334063، شماره BEO وزيري تركيه بخش دولت عثماني،   آرشيو نخست.1
  .47ـ48، ص همان اثرلووري، .  هيت و.2
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 يهـا   نيزمـ  افتـه جهـت   ي صيتخـص بودجه  زان  يمقادر به برآورد    سفانه  أمت  
اسـاس اسـناد موجـود،    بر. نيستيمارامنه   يبراشده   نهي هز يها هيو سرما  يزراع

 ن،يمهاجرر و   يان عشا كاداره اس   اختصاص داده شده به    مازادعالوه بر بودجه    
در  ي اضـاف  بودجـه ) روش قـ  600,467 (هريـ چهـل هـزار ل    ز  ين 1915در سال   

مبلـغ دو   ن سـال    ان در همـ   يچنهم 1.استقرار گرفته   زارت بهداشت   ار و ياخت
وزارت بهداشـت    بـه ردار  ي واگ يها  يماري مبارزه با ب   جهتز  يروش ن ون ق يليم

 يبـرا  ن بودجـه  يـ  از ا  يبخش اعظم د  يبدون ترد  2.استاختصاص داده شده    
 يمـار ي ب وعيل ش يدل  به 1915در سال   چنانچه   3.است  شده نهيهزارامنه مهاجر   

در  يخـواب   تخـت  850 ي فرانـسو  مارسـتان ي، ساخت ب  ين مهاجران ارمن  يدر ب 
مارسـتان  يس ب يعنوان رئ  ان به يتر آلتون كو د ل شده   يمكتله در حلب    يمحله جم 
 شـام،   ي در شـهرها   يگـر ي د يها مارستانيبن  يهمچن 4.ده است يگردمنسوب  

خـواب    تخت 4400  معادل يتي ظرف ه با يسورگر  يد ي از شهرها  يحلب و برخ  
ن يها مـسئول   مارستانين ب ي در ا  ،موجوداسناد  براساس   5.استس شده   يتأسز  ين

اختصاص ن يعالوه بر ا 6.ندا نمودهز خدمت ي ن ي ارمن يترهاكب سرخ و د   يصل
 به وزارت بهداشت بـا هـدف مبـارزه بـا            يون قروش يليازده م ي يبودجه اضاف 

                                                                 
 .1333,1/21وزيري تركيه بخش دولت عثماني، اراده، مجلس مخصوص،   آرشيو نخست.1
 N/19 ,1333.وزيري تركيه بخش دولت عثماني، اراده، مجلس مخصوص،  آرشيو نخست .2
)  بودجـه  درصد 0,37( قروش بود    12,755,830در همان تاريخ بودجه وزارت بهداشت        .3

در مـورد بودجـه نگـاه       . (شـود  كه از اينجا اهميت بودجه جديد اختصاص يافته آشكار مي         
  .)247، ص همان اثرعبداللطيف شنر، : كنيد به

ها  سوريه، بيمارستان  مدرن بهداشتي در     الدين احسان اوغلو، ساختارهاي    اكمل: نگاه كنيد به   .4
، همچنـين  20ــ 21 ، ص1999ياد تاريخ تركيه، آنكـارا     و دانشكده پزشكي شام، انتشارات بن     

  .247، ص همان اثرحكمت اوزدمير، : نگاه كنيد به
، همـان اثـر   كمال چيچـك،    : ، همچنين نگاه كنيد به    227، ص   همان اثر  حكمت اوزدمير،    .5

  .268ص 
همـان  كمال چيچـك،    : ، همچنين نگاه كنيد به    340ـ341، ص   همان اثر حكمت اوزدمير،    .6
  .270 و 243 و 238 ـ239، ص اثر
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نه يهزن  ين ب يدر ا  1.ز قابل مشاهده است   ي ن 1915 تبركا 16 خي تار درها    يماريب
  بـه مهـاجران   كمكجهت   يخارج يرسان كمكات  سسؤم توسط مبالغ قابل توجه  

 American Committee»ل ي از قبيسساتؤمچنانچه . ان توجه استيز شاين يارمن

for Armenian and Syrian Relief» و «Near East Relief»سب مجـوز از  كـ ز بـا  ي ن
 يهـا   يمـار يمبـارزه بـا ب     را جهـت     يادي ز يها  كمك يدولت عثمان ن  يمسئول
  2.اند نموده رائها مهاجران يي غذايازهاينردار و رفع يواگ
 ي را بـرا   يز دولـت مبـالغ هنگفتـ      يـ  جنـگ ن   اتمـام از  گر پس   ي د ياز سو   
مـصوبه  ر  چنانچه د . است نمودهنه  ي خود هز  يقبلگرداندن ارامنه به مناطق     باز

ر يتـداب ل اتخاذ   ي از قب  يموارد ،1918 دسامبر 18 خيبه تار  3مهاجرانبازگشت  
ن كل مس كبروز مش  ، در راه بازگشت   يسامان يب  بروز  از يريجلوگالزم جهت   

 يها نهيپرداخت هز ن  يهمچنشده و     بازگشت يها انك در م  كو خورد و خورا   
 4.ده بوديد گردي ارامنه مستمند از بودجه جنگ، ق  كبازگشت و خورد و خورا    

 روز پس از بازگشت     بيست مهاجران به مدت     يي غذا يازهاين ن يتأمن  يهمچن
ن خـصوص   يـ ت الزم در ا   دستورا چنانچه   5.ه بود دير گرد مقر دولت   ياز سو 
 قـرارداد  يش از امـضا يموجود، پآمار  براساس 6.ها ابالغ شده است  تيبه وال 

ه پـس از  ك يا ارامنه با احتساب يدر قلمرو عثمانن كسال ارامنه  كسور تعداد   
 نفـر   900,644انـد     خود بازگشته  ي قبل يها نيور به سرزم  كب مصوبه مذ  يتصو

                                                                 
  .259، ص همان اثر حكمت اوزدمير، .1
  .270، ص همان اثر كمال چيچك، .2
 نام مصوبه بازگشت مهاجران كه از طـرف وزارت امـورات داخلـه تـدوين شـده اسـت                  .3
  .باشد مي» ق سكونت خودشانتدابير اتخاذشده در خصوص بازگشت ارامنه به مناط«
، تبعيـد و مهـاجرت    :  جهت دسترسي به متن مصوبه به زبان عثماني و تركي نگاه كنيد به             .4

  .118 ـ124، ص 2005چاپ سوم، آنكارا 
وزيري تركيه بخش دولت عثمـاني، وزارت امـورات داخلـه، دفتـر اسـناد                آرشيو نخست  .5

ارامنـه  : ، همچنين نگاه كنيد به    279/96اره  ، دفتر اسناد محرمانه، شم    52/95محرمانه، شماره   
  .251 و 224، اسناد 225 و 195 ، ص1914ـ1918، در اسناد عثماني

  .204، ص 1914ـ1918، ارامنه در اسناد عثماني:  نگاه كنيد به.6
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 از  كي حـا  1919  مـارس  20خ  يبـه تـار    ياز دولت عثمـان    يسند 1.سته ا بود
اسـترداد  و   خـود    ي بـه منـاطق قبلـ      ي و رومـ   ي ارمن 679,232بازگشت تعداد   

بـه آنـان     ي رسم داراتا متعلقه تحت محافظت موقت      ياياشل و   امواها،   خانه
 ،احمـد عـزت    ي با امضا  يارسال تلگراف رمزدار    ين راستا، ط  يدر ا  2.باشد يم

در حـال    مـصوبه    يها در خصوص اجـرا     تي به وال  هيداخل وزارت   سرپرست
شـده اطالعـات     كتـر امـوال   هنگام اعاده   به  پرداخت خسارت    بر   يم مبن يتنظ

 ي فـرد ارمنـ    يـك  ي مطروحـه از سـو     تياكن رابطه ش  ي در هم  3.شود يداده م 
 يسندگيـ ارخانـه ر ك يانداز ل راهيدل متضرر شدن به يبا ادعاه  يمهاجر به سور  

 يگر و درخواست پرداخـت خـسارت بـه و         ي د ي فرد ي از سو  يومتعلق به   
در  يدولتـ  يها نهيهزبرآورد  سفانه با اسناد موجود     أمت 4.باشد ي م يابيقابل ارز 

  در حـال حاضـر     هـا  امـوال آن  اعـاده   و در چـارچوب     ارامنـه    بازگشت   ياثنا
  .دباش يمنر يپذ انكام

 رغـم  ي علـ  ينه دولـت عثمـا    ك است   آن يايمانده گو  ي باق كاسناد و مدار    
ن يتـأم نه  يدر زم وجودآمده   هالت ب كمش،  ي از جنگ جهان   ي ناش يمالالت  كمش

ل يـ دل شور بـه  كدر داخل   ت  يامنن  يمأجادشده در ت  يضعف ا  مردم،   ييمواد غذا 
ـ  يج عموم يبسعالم  ا ل يـ  از قب  يگـر يدده  يـ الت عد كجنـگ و مـش    ا هـدف     ب
ـ  كـ شور بـروز    كـ  از   يا ه در هر گوشـه    كردار  ي واگ يها   يماريب ، مبـالغ   ودرده ب

 .رده استكنه يهزآنان  يازهاينرفع ان ارامنه و   كانتقال و اس   را جهت    يهنگفت
ن اسـاس   يـ بـر ا   .افته است يز ادامه   ي ن مهاجرانمان بازگشت   در ز  ها  نهين هز يا

                                                                 
:  همچنـين نگـاه كنيـد بـه    J.584 860، آرشيو اياالت متحده، اداره تحقيقات و آرشيو ملي .1

  124ـ130 ، صتبعيد و مهاجرت
  254، سند 228 ـ232 ، ص1914ـ1918، ارامنه در اسناد عثماني:  نگاه كنيد به.2
، وزارت امـورات داخلـه، دفتـر اسـناد          وزيري تركيه بخش دولت عثمـاني      آرشيو نخست  .3

  195/96محرمانه، شماره 
 ، دفاتر ثبت و ضـبط مجلـس وكـال، شـماره           وزيري تركيه بخش دولت عثماني     آرشيو نخست  .4

  250ـ252 ، ص1914ـ1918، ارامنه در اسناد عثماني: ، همچنين نگاه كنيد به593/217
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 بـر انتقـال و      يخود مبنـ  م  يدر قبال تصم   يدولت عثمان ه  كگردد   يمشخص م 
،  بـود  دهيـ  گرد اتخـاذ   مجبـور بـه    يط جنـگ جهـان    يه در شرا  كان ارامنه   كاس
، جـرا ا در   ييهـا    ان نقص وجود آمدن  به،  ر الزم يهرگونه تداب دن  يشيرغم اند  يعل

موجـب   يين مـواد غـذا    يتأمنه  يالت در زم  كمشردار و   ي واگ يها  يماريببروز  
 ي اسـناد مـال  يبنـد  پس از اتمام طبقـه    قطعاً .شده است  مهاجران يتلفات جان 

. ديـ ار خواهـد گرد كشتر آشيه هرچه بمسئلن  ياها    آن ي و بررس  يدولت عثمان 
ارائه  چون ين وجود اهداف يمبدست  در   ك اسناد و مدار   يمحتوان وجود   يبا ا 
 ها  راه نامساعد   طيشرا از   يناشت ناگوار   راياهش تأث كمنظور   الت الزم به  يتسه

ان ك، اسـ  نكـ  مم  ارامنه با حداقل تلفات     انتقال جه رساندن امر  يبه نت  بر ارامنه، 
ـ  ،مورد نظـر  آنان در مناطق       و يزنـدگ مناسـب جهـت تـداوم       ط  ين شـرا  يمأت

 يونت اصل كبه محل س  آنان   بازگشت   د و ي جد يها انكها در م    آن امرارمعاش
ع يـ توزالعـاده جنـگ،      ط فـوق  يرغـم شـرا    يعلـ . باشـد  يمخود بعد از جنگ     

دولـت    بـا مجـوز    ين مهـاجران ارمنـ    يا ب يكآمرشده از     ارسال ي مال يها كمك
 جهـت   ي خارج يرسانسسات امداد ؤو م ب سرخ   يصل بهارائه مجوز    ،يعثمان

ــه كمــك  يخــارجســسات ؤ ماز كمــكدرخواســت  و مخــصوصاًارامنــه  ب
 يدولـت عثمـان    يت از سـو   يدهنده عدم وجود هرگونه غرض و سـوءن        نشان

  .باشد يمنسبت به ارامنه 
  

  يمهاجرت اجبار متخلفان در امر
د شو  يمرامنه مطرح   ان ا ك و اس  ه در رابطه با انتقال    ك يت مهم  از موضوعا  يكي
  .باشد ير مهاجرتشان مي ارامنه در مسي و ماليت جانين امنيمأا عدم تين يتأم

ـ خـود    يـي بخـشنامه اجرا  ه دولت در مـاده سـوم        كهرچقدر      موضـوع ر  ب
 آنهـا   كش و خـورا   ين آسا يمأت محافظت از مال و جان مهاجران و ت        يمسئول«

ر ي قرارگرفتـه در مـس     يهـا  تين وال ين و مسئول  يمورأ سفر بر عهده م    يدر اثنا 
ن خـصوص بـا     ي و تعلل در ا    يانگار گونه سهل ت هر يمسئول. باشد يت م كحر
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ان يمـدع رده باشد هم    كد  كي تأ 1». سطوح خواهد بود   ي در تمام  ين دولت يمورأم
 يوهاياسناد و آرش  . ندباش يمد  يترد يداران ماده   ي ا ياجرا خصوص    در يشك نسل

 و  يصـورت جـد    بـه ن حـوزه    يـ ا به   ي ورود دولت عثمان   ني مب يدولت عثمان 
 يهـا   استفاده سوء ق در خصوص  ي تحق  جهت ييها ونيمسكل  كيتشحساس و   

ـ  ،گيـ عاصـم ب  اسـت   يتحت ر  يتئيهچنانچه   2.باشد يم ياحتمال  يس عـال  ي رئ
ارا و كـ ت آن يـ وال يبازپرس ادار گ  ي مختار ب   چون يياعضا و   ييبازجودادگاه  

جهـت انجـام    ر  يـ ازم يرژاندارم يا  منطقهفرماندار و بازپرس    گ  ين ب يالد يمح
تحـت   يتـ ئي ه ،3ه، اورفا، زور و ماراش    ي آدانا، حلب، سور    مناطق درقات  يتحق
 ريـ  نظ يياعـضا ل از   ك و متش  نظر ديس دادگاه تجد  ي رئ ،گي ب يخلوصاست  ير

قـات در   يجهـت انجـام تحق     دولـت    ي شـورا  يگ از اعـضا   ي ب يل حق ياسماع
ه، يصريـ  شـهر، ق   يك، اسـ  هيوتاهك،  قارصيت،  يارا، ازم كآن خداوندگار،مناطق  

 سـابق   ي وال ،گيمظهر ب است  ي به ر  يت سوم ئي و ه  4دهيصاحب و ن  حصار   قره
 يهـا  سـرهنگ گ از   ي ب ينق يالعموم و عل   يگ مدع ي ب دهاينل از   كس و متش  يتلب

ـ  يس قات در مناطق  يز جهت انجام تحق   ي ن يژاندارمر روم، ن، ارضـ  ازوواس، تراب
تبـر  كاسوم  خ  يدر تار . گردد يماعزام   يكس و جان  ير، بتل كاربيز، د يالعز مورهعم

ـ  گيبه مظهر ب  شده   مخابره  محرمانه  در تلگراف  1915 در ت سـوم    ئـ يس ه ي رئ
به هـر منطقـه     ها   تئيهمحض ورود    به تا   گردد يدرخواست م  يو از   ،واسيس

خ يدر تـار   5.اده شـود  ز گزارش د  ك به مر  ج آن يانت ،قات الزم يتحقضمن انجام   
                                                                 

  . 52ـ 54ص :  جهت دسترسي به اين بخشنامه نگاه كنيد به.1
، دفـاتر ثبـت و ضـبط    وزيري تركيـه بخـش دولـت عثمـاني     آرشيو نخست:  نگاه كنيد به .2

  .60/213مجلس وكال، شماره 
، وزارت امـورات داخلـه، دفتـر اسـناد          ت عثمـاني  وزيري تركيه بخش دول    آرشيو نخست  .3

  . 186/56محرمانه، شماره 
، وزارت امـورات داخلـه، دفتـر اسـناد          وزيري تركيه بخش دولت عثمـاني      آرشيو نخست  .4

  . 355/56 و 38/58محرمانه، شماره 
، وزارت امـورات داخلـه، دفتـر اسـناد          وزيري تركيه بخش دولت عثمـاني      آرشيو نخست  .5

  267/56اره محرمانه، شم
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ننـدگان  ك حملـه  در خصوص تعـداد      ي اطالعات يز از و  ين 1915 سپتامبرپنجم  
ن ين ب يدر ا  1.شود ي، درخواست م  اند دهيگردمجازات   هك همناار يها اروانكبه  

 و يريدسـتگ دسـتور  ز يـ ن ارامنـه  ر انتقالي واقع در مس   يها تين وال يسئولبه م 
هـا   اروانكـ  انتعداد محافظ ش  يافزا  ارامنه و  يها اروانك به   مجازات مهاجمان 

  .شود يداده م
 ي معرف قات خود در خصوص   يجه تحق ياساس نت ظف بودند بر  ؤم ها تئيه  
 بـه   مجـرم مربوطـه    يسـا ؤ و ر  ين دولتـ  يمورأس، مـ  ي، پل يراندارم ژ نيمورأم

 بـه دادگـاه     شده يمعرفن  يمجرمست  ينسخه از ل   يك .نندك اقدامدادگاه جنگ   
ها  يقات در مورد وال   يگزارش تحق  .ديگرد يارسال م  هيبه وزارت داخل   ،جنگ

ات اساس دستور رببا آنها   و   دهيه رس يداخلوزارت  به اطالع   ابتدا  اران  فرماندو  
 از  يچيهرگونـه سـرپ   در صورت مشاهده    . گرفت يصورت م صادره برخورد   

، جنـگ  يهـا    دادگـاه  يسـا ؤر يسـو ا سوءاسـتفاده از قـدرت از        يمقررات و   
 همربوطـ  يهـا  گـان يبه فرمانـدهان    ، موضوع   ين نظام يا مأمور ي آن و    ياعضا

  .دش يمه اطالع داد
ام مـرگ   كـ   دولـت در بـه     يبـه نقـش اراد    معتقد   ارامنه   يشك  نسل انيمدع  

بـا  » الت مخصوصه كيتش«مور نمودن   أ، م ي در مهاجرت اجبار   فرستادن ارامنه 
ردهـا و  كه كـ چـه    از آن يپوشـ  ها و چـشم    مهاجران در راه  ن بردن   يهدف از ب  

گرفتـه در    ت صـور  يهـا  ي بررسـ  هك  آن حال. باشند ياند، م  زها انجام داده  كچر
 و افراد  يانگار ب سهل كمرت ين دولت يمنسوب يمعرفن  يمب ياسناد دولت عثمان  

بـه دسـتور    ق  يـ  تحق يها ونيسيمكبه  ) راهزنان (ها اروانك به   مهاجم يرنظاميغ
و انتقـال آنـان     ار  كاز    متخلف ين دولت يمأمور يناركبرو  شخص طلعت پاشا    

دهنـده   نـشان ه  كـ ن موارد   ياز ا   نمونهبه چند   ر  يدر ز . باشد يمدادگاه جنگ   به  
پرداختـه خواهـد    باشد   يخصوص م ن  ي در ا  دولتت  يت و حساس  يزان جد يم

                                                                 
، وزارت امـورات داخلـه، دفتـر اسـناد          وزيري تركيه بخش دولت عثمـاني      آرشيو نخست  .1

  . A55/84محرمانه، شماره 
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شـده   گـورون صادر   فرمانـدار  يب افنـد  يشـع در خـصوص    ه  كـ  يمكح. شد
 ي بـا امـضا    يارسـال نامـه    متعاقب   يب افند يشع. ن موارد است  ي از ا  يا نمونه

 نـوامبر   9خ  يتارواس در   يق در س  يت تحق ئيس ه يگ رئ يطلعت پاشا به مظهر ب    
 فرمانـدار گـورون،     يب افنـد  يبنا به رفتار نامناسب شـع     «با مضمون    و   1915
 به دادگـاه جنـگ ارجـاع و         1»باشد ي نامبرده به دادگاه جنگ مناسب م      يمعرف
 نـار كر ب اركـ از  خ  يتـار واس در همـان     يت سـ  يـ گر بـه وال   ي د يارسالنامه   يط
 ياهتا، ادهم قدر  كار  فرماند 3گي ب يحقدر خصوص    طور مشابه،  به 2.گردد يم
گروهان  فرمانده   5ي حسن افند  و فرماندارگ  ي، رفات ب  يسنيبهفرماندار   4گيب
 فرمانـدار  6گيـ  محمـد ب    و اي سابق ماالت  يگ وال يد ب ي، رش شالق اولو يراندارمژ

 8گيـ د ب يـ و حم ) شالقـ شار(  تنـوس  فرمانـدار  7گيـ ل ب يـ المنصور، جم  حسن
هـا    آن ينـار ك و ضمن بر   گرفته قات صورت ي تحق )ينارباشيپ(ه  يزيعز فرماندار

ن در  يـ عـالوه بـر ا     .انـد   به دادگاه جنگ ارجاع داده شـده       ، پرونده آنان  اركاز  

                                                                 
، وزارت امـورات داخلـه، دفتـر اسـناد          وزيري تركيه بخش دولت عثمـاني      آرشيو نخست  .1

  . 416/57محرمانه، شماره 
امـورات داخلـه، دفتـر اسـناد        ، وزارت   وزيري تركيه بخش دولت عثمـاني      آرشيو نخست  .2

  . 413/57محرمانه، شماره 
، وزارت امـورات داخلـه، دفتـر اسـناد          وزيري تركيه بخش دولت عثمـاني      آرشيو نخست  .3

  .1916 ژانويه 6 به تاريخ 235/59محرمانه، شماره 
، وزارت امـورات داخلـه، دفتـر اسـناد          وزيري تركيه بخش دولت عثمـاني      آرشيو نخست  .4

  .1916 مارس 1 به تاريخ 165/61ه محرمانه، شمار
، وزارت امـورات داخلـه، دفتـر اسـناد          وزيري تركيه بخش دولت عثمـاني      آرشيو نخست  .5

  .1915 سپتامبر 8 به تاريخ A55/156-157محرمانه، شماره 
، وزارت امـورات داخلـه، دفتـر اسـناد          وزيري تركيه بخش دولت عثمـاني      آرشيو نخست  .6

  .1915 دسامبر 13تاريخ  به 278/58محرمانه، شماره 
، وزارت امـورات داخلـه، دفتـر اسـناد          وزيري تركيه بخش دولت عثمـاني      آرشيو نخست  .7

  .1915 اكتبر 24 به تاريخ 105/57محرمانه، شماره 
، وزارت امـورات داخلـه، دفتـر اسـناد          وزيري تركيه بخش دولت عثمـاني      آرشيو نخست  .8

  .1915 اكتبر 25 به تاريخ 116/57محرمانه، شماره 
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س در ارتبـاط بـا      ين پلـ  يمورأ و مـ   ين نظام ي اظهارات مسئول  يبررسخصوص  
روشـن  بـا هـدف      ،انييـ  بوغازل يهـا    در روستاها و قصبه    ي ارمن 169,3شتار  ك

 خ نهم يتاردر  طلعت پاشا    يامضابا  توب  كم يدستورات ت موضوع يشدن واقع 
 شهر  كي اس ياز وال ن  ي همچن 1.ابالغ شده است  ارا  ك آن ي به وال  1915 آگوست

 از  يـك چ ج يحالي فرماندارم ي افند كيوناي تا در خصوص     گردد يمدرخواست  
گ يـ  بيخلوصـ شـده از جانـب     انجامقات  يقتحه براساس   ك شهر   كيتوابع اس 

لم بـه   ظروا داشتن    از قدرت و      سوءاستفاده  در يجرم و  ق،يت تحق ئيس ه يرئ
اعالم ،   بود درخواست شده دادگاه جنگ    به   يوارجاع  و  ده  يگردمحرز  ارامنه  

ر يگ مـد يـ  بيرك شـ از يبرافت خيدنبال در گر، به ي د يا در نمونه  2.دينظر نما 
از  مـسئول محافظـت      يهـا   ژاندارمرمسئوالنه  ي بر رفتار غ   يمبن نيمهاجرامور  
 زنـان از    جـه ربـوده شـدن     ينت  و در  قعـا بـه ر   رفـا اروان مهاجران از او   كن  ياول
، آهـن   اطـراف راه يان آنان برخالف دسـتورات در روسـتاها   كو اس ها   اروانك

 نـوامبر ششم  خ  ي اورفا در تار   ي به وال  ي تلگراف رمزدار ارسال   يططلعت پاشا   
 آنـان را    ور به دادگاه جنگ و مجـازات      ك مذ يها ژاندارم يمعرف دستور   1915
  3.دينما يصادر م

 در  يدولـت عثمـان   دگاه و نحوه برخـورد      ي د ،رشدهكذمتفاوت   يها  نمونه  
در چه   1915سال  اواخر   ازچنانچه  . دساز  يمار  كث را آش  گونه حواد  نيقبال ا 

رونـد   متخلـف    ين دولتـ  يمسئولچه در خصوص     باندها و    يخصوص اعضا 
رقـم   هـا بـه     دادگاه شدگان به  ارجاعتعداد   و   دهيگرد آغاز   ييقضا يها يريگيپ

  :استر يت به قرار زين در هر واليآمار متخلف. ده استي نفر بالغ گرد673,1
                                                                 

، وزارت امـورات داخلـه، دفتـر اسـناد          وزيري تركيه بخش دولت عثمـاني      آرشيو نخست  .1
  . A54/326محرمانه، شماره 

، وزارت امـورات داخلـه، دفتـر اسـناد          وزيري تركيه بخش دولت عثمـاني      آرشيو نخست  .2
  .1916 ژانويه 5 به تاريخ 196/59محرمانه، شماره 

، وزارت امـورات داخلـه، دفتـر اسـناد          ولت عثمـاني  وزيري تركيه بخش د    آرشيو نخست  .3
  . 309/57محرمانه، شماره 
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 ،29 شـهر    كي، اسـ  70ر  كباري، د  89 يك، جان 29س  يبتل،  148ارا  ك، آن 2 هيآماس  
 زيالعز مورهع، م 16ه  ي، قون 146ه  يصري، ق 28ت  ي، ازم 21، خداوندگار    56حلب  

  .1 نفر170رفا  و او27ه ي، سور 579واس ي، س 8ده ئي، ن249) غياالز(
، هيـ فور 19 يهـا  خيدر تار ن افراد   يام صادره در خصوص ا    كجه اح يدر نت   
 جنگ واقع در مناطق مختلف      يها دادگاه ي از سو  1916 ي م 22و  مارس   12
 يد، جـزا  يـ ز بـه تبع   يـ  نفـر ن   68 ، حبس مجازات نفر به    524 نفر به اعدام،     67
 نفـر   227مانـده    ي باق از تعداد . ندا هوم شد ك مح ينز و پارو  ري، قل و زنج   ينقد

ـ  نفـر بـه      چهار بوده،   ي نفر هنوز در دست بررس     109، پرونده   تبرئه شده   يول
 . صادر نـشده بـود     يمكز هنوز ح  ي نفر ن  624 و در مورد     دهيگردل  ي تحو خود
، مخـصوصه الت  كي تـش  ياعضاا  يس و   ي، پل ينظام نفر   528ن افراد   يان ا يدر م 
، ات، فرمانـدار  يـ ور وصول مال  مأم بهداشت،   ريمدر  ي نظ يمسئول دولت  نفر   170

ـ   و  تلگراف، مأمور ثبت احـوال     ر اداره يد، م انتقالشهردار، مأمور    اداره س  ي رئ
 يو افـراد عـاد     بانـدها    يز از اعـضا   ي نفر ن  975و امثالهم بوده؛    ه  كاموال مترو 

 دادگـاه جنـگ     ي صادره از سـو    يها مك از ح  ي، بخش عنوان نمونه   به 2.اند هبود
مراجعـه  (ده اسـت    يـ وست ارائـه گرد   يبه پ  1916مارس   12 خيه در تار  يسور
رجـب  ه  كـ گـردد    يمشاهده م ن  يهمچن سند   نيدر ا ). 21 به سند شماره     شود

ن ي بـه جـرم قتـل مهـاجر      روزي س ياهالز احمد، سردسته باند و از       كفرزند چر 
 ياز اهـال  ل، سردسته بانـد و      ي پسر خل  يمحمدعل و غصب اموال آنان و       يارمن

                                                                 
، امـورات خارجـه سياسـي، شـماره         وزيري تركيه بخـش دولـت عثمـاني        آرشيو نخست  .1

، كنفرانس سـير    ها و مهاجرت اجباري ارامنه     محاكمه برگرفته از يوسف ساريناي،      29/2882
 2005 نـوامبر    23ــ 25، دانشگاه غازي،    1915ها و ارامنه و وقايع سال        تحوالت روابط ترك  

  .آنكارا، مقاله چاپ نشده است
، كنفـرانس سـير     هـا و مهـاجرت اجبـاري ارامنـه         محاكمهيوسف ساريناي،   :  نگاه كنيد به   .2

 2005 نـوامبر    23ــ 25، دانشگاه غازي،    1915ها و ارامنه و وقايع سال        تحوالت روابط ترك  
  .آنكارا، مقاله چاپ نشده است
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 بـه مجـازات اعـدام       ي ارمنـ  نيجرل و لوازم مهـا    به جرم غصب اموا   استانبول  
  1.شده استاجرا صادره م كحوم و كمح
ن پس از   ير و مهاجر  يان عشا ك اس ي به اداره دولت   يختصاص بودجه اضاف  ا  
 از  يا عـدم وجـود هرگونـه نقـشه       انگر  يـ ، ب يب مصوبه مهاجرت اجبار   يتصو
 يمـ ا  يـ  و   ليـ آور   يهـا   ماه قبل از  ارامنه   ي مهاجرت اجبار  ي دولت برا  يسو

 ييبـرخالف ادعاهـا   ز  يـ هـا ن    دادگـاه  يام صادره از سو   كاحن  يهمچن و 1915
» يشكـ  نسل« بر   ي دولت مبن  ي از سو  يا شهي اند عدم وجود ن  يمبده،  يمطرح گرد 

ر بـا   يمغـا ه  كـ  ينساكـ چنانچـه    .اسـت در مورد ارامنه    » ي قوم يسازكپا«ا  يو  
عمـل  ان  كل و اسـ   ها در ارتباط با انتقـا      تيبه وال شده    ارسال ييبخشنامه اجرا 

 ين دولتـ  يمـسئول ارجـاع    .اند شدهمجازات   ،دادگاهضمن ارجاع به    اند،   نموده
طلعـت پاشـا    شده توسـط شـخص      امضا يها  نامه ها با   به دادگاه  ب جرم كمرت

بـدون اطـالع دولـت    ه ارامنـه   يـ علگرفتـه     صورت يها جرمدهنده وقوع    نشان
  .باشد يم

 مك حياجران و يجرم مه در خصوصام صادرك شواهد موجود، احآثار و   
واقعه ه  كدهد   يها نشان م    از آن  ياريبساساس اسناد موجود در مورد      براعدام  

ـ واردشـده بـر      يتلفات جـان  ارامنه و    يمهاجرت اجبار  جنـگ   نيحـ  در   انآن
 .دي ناميشك  نسلتوان يم اول را نيجهان

                                                                 
، امـورات خارجـه سياسـي، شـماره         وزيري تركيه بخـش دولـت عثمـاني        يو نخست آرش .1

  .25/2882 ـ29





  
  
 

   پنجمبخش
 

  يشك  نسلمفهوم و ارتباط آن با يمهاجرت اجبار
  
  

 و  يشكـ   نـسل   از يري جلوگ در خصوص سازمان ملل متحد    ون  ينسنواك«طبق  
ف يــتعر، ديب رســي بــه تــصو1948 دســامبر 9خ يه در تــاركــ »مجــازات آن

  : استريل زكبه ش يشك نسل
ـ    به   ينيا د ي و   ي، نژاد ي گروه مل  يك يشتن اعضا ك  .1 ن بـردن   يقصد از ب

   از آن گروه،يقسمتا يو تمام 
آن  ي اعـضا  يروحـ  ايـ  يسمجـ د به سـالمت     يصدمه شد ردن  كرد  وا  .2

 ،گروه

  شود،گروه ي و نابوديه منجر به زوال جسمك يطياهم آوردن شرارف  .3

  گروه،يك ي از توالد و تناسل اعضايريجلوگ  .4

 .گري دي گروه به گروهيكان كودك يانتقال اجبار  .5

  بـر  يمبنـ  يم دولـت عثمـان    يتـصم  يريا عدم قرارگ  ي و   يريگ قرار يبررس  
در شـمول موضــوع   ونتـشان ك ارامنــه از محـل س )انكسـ  و اانتقـال (اخـراج  

ن ي ايبرا . استيابي منوط به ارزيبحثشده در باال  ف ارائه يتعربا  » يشك نسل«
 دولـت   يشده از سـو    منتـشر  يهـا  مفاد بخشنامه د  يبا يز م يقبل از هرچ  منظور  
 »يشك نسل« اصطالح   في عدم تعر  رغم يرا عل يز. دگردل  يدقت تحل   به يعثمان

 در مـورد انتقـال و   هـا   بخـشنامه يها ماده تا آن روز، ين اتهام ي چن با مواجه   و
م ي تنظـ يلكشـ  بـه  ؛دور نمانـد ز ينن  يزبي از چشمان ت   ي حت هك ينحو بهان؛  كاس
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 يدولت عثمـان  چنانچه   .رديپذ انجام   ي اصول يدر چارچوب ن امر   ياه  كده  يگرد
 يهـا ادعا در قبـال     1915 ي مـ  27خ  ي تـار  بـه ه در آن زمـان      كـ  يا هيـ اني ب يط

م اعـال ضـمن  ارامنه منتشر نمـوده  پارچه يكقتل عام  بر   ي مبن ي غرب يها  دولت
را  ارامنـه  يدم انتقال تمامع ،شيآسان يمأت ارامنه با هدف  م انتقال ي تصم اتخاذ
  1.دينما ي ميتلقها  آن ينابود  بر عدمي بر قصد دولت مبنيا نهنشا
ع يوقـا  و   1915ل  در سـا  ان ارامنه   ك مصوبه انتقال و اس    ياجراتوان   يما  يآ  
ون منـع   ينوانـس ك «يهـا   آن را براسـاس مـاده      ي اجرا ياثنادر  وسته  يوقوع پ  به

 يابيـ  ارز يـك انجـام   ال  ؤن سـ  يـ  پاسخ به ا   يد؟ برا ي نام يشك  نسل ،»يشك نسل
 پس از جنـگ     يان ناز  آلم توسطان  يهودي يجمع شتار دسته كسه  يمقابراساس  

 و  ي دولـت عثمـان    يان ارامنـه از سـو     كانتقـال و اسـ    موضـوع    دوم با    يجهان
 يدر اثنـا  هـا    اروانك يآمده برا  شيط گوناگون پ  يو شرا داده    رخ يرهايم و مرگ

 از  يا سهيـ مقا يانجام بررس ،  گري د يز سو ا .جا خواهد بود   به يامرن انتقال،   يا
هـا بـا هـدف دولـت      ان به اردوگاهيهودي انتقال در يهدف آلمان نازنظر   نقطه
  .دباش  ي مياريت بسيحائز اهمه يه در سوران ارامنكاس و انتقال از يعثمان
  ه است؟بودچگونه  ارامنه مورد در ياقدامات دولت عثمان  

 ارامنـه از    يتمـام د  يـ اقـدام بـه تبع    ،  هـا   ي برخالف نـاز   يدولت عثمان   .1
ن در  كارامنه سـا  شوندگان تنها شامل     منتقل ،نموده خود ن  يها  نيسرزم

بر العاده جنگ  ط فوقيخاطر شرا به هكبوده   مشخصييايغرافجمناطق  
بـه   و   نمـوده  توافـق    »دشـمن  يشورهاك« با   ،هدرك  شورشت  ه دول يعل

 ،انتقالم  ي تصم ياجرا نيحدر  . ل شده بودند  يننده تبد كدي تهد يعنصر
 ،سالمندان، زنان ل از   ك متش ارامنه هزار نفر از     پانصد ي ال سيصدحدود  

 ست بـه  دومت  كه در مقابل ح   ك ييها  ها و پروتستان   يكاتولك ،انكودك
، نداشته بودند   مسلح يها با گروه  ياركهما  ياقدامات مسلحانه نزده و     

                                                                 
، وزارت امـورات داخلـه، دفتـر اسـناد          وزيري تركيه بخش دولت عثمـاني      آرشيو نخست  .1

  . 4/53محرمانه، شماره 
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ر ژه د يو به. )1 به نقشه شماره     مراجعه شود (  ماندند ي خود باق  يدر جا 
ا ي و آنتال  هيوتاهكر، بورسا،   ين، ازم يديرنه، آ ياستانبول، اد ر  ينظ ييشهرها

  1.ندا ه نشدهانتقال دادارامنه ر ي، ساي ارمنيها تهيمك ير از اعضايغ
ه كـ  يسانكـ ه،  داده نـشد  انتقـال   ه  ي به سور  ين آناتول ك ارامنه سا  يتمام  .2

 يها  روستاها و قصبه  به   يك نزد ي شهرها به دنديگرد يم ي تلق ترخطر مك
 .ندا هدش  منتقلخود 

 يومـت عثمـان   ك متعلـق بـه ح     يها  نيدر سرزم  مجدداً شوندگان منتقل  .3
با هجوم بـه    ه  ك ها  ي ناز خالفبر يدولت عثمان  و   اند ان داده شده  كاس

هـا منتقـل     ان را بـه اردوگـاه     يـ هوديال و جـواب     ؤسـ بـدون   هـا،    خانه
 قرار گرفته بودند يه در شمول مهاجرت اجبارك يسانك به   نمودند، يم
 .داده استمهلت  يجهت آمادگ روز پانزده ي هفته اليك از

ــ    يانـات بهداشـت   كغـذا، ام   (ي ارمنـ  مهـاجران  يازهـا ين يتمامن  يمأت  .4
بودجـه  « از   ) سـفر  ي آنـان در اثنـا     يازهـا ينر  يط و سا  يه بل ي، ته يدرمان

ـ  كها و مش   رغم نقصان  يعلده،  يمقرر گرد  »مهاجران وجودآمـده   هالت ب
اعالم  يها تي وال  جهت يان اختصاص بودجه اضاف   كامل جنگ،   يدل به
ا قـصبه   يـ  شـهر    يـك ن در   ك سـا   ارامنه يتمام ،2از نموده فراهم آمده   ين

ـ مـاران،   ي ب ه،ديـ گردن مهاجرتم  انجامجبور به    روان يـ سرپرسـتان، پ   يب
در  ن در ارتـش   يخـادم   و پروتـستان، صـنعتگران و      يـك اتولكهب  امذ

  .اند  قرار نگرفتهيشمول مهاجرت اجبار

                                                                 
دليـل سـرپيچي از      شود كه عدم مهاجرت دادن ارامنه ساكن در كوتاهيه بـه            چنين ادعا مي   .1

حال آنكه در اسناد عثماني مدركي دال بر     . هاي مركز و عدم اجراي مصوبه بوده است        نفرما
. اي از طرف مركز در خصوص لزوم مهاجرت ارامنـه كوتاهيـه وجـود نـدارد                وجود مصوبه 
، انتـشارات آرشـيوهاي دولتـي، آنكـارا         1915 ـ1920،  ارامنه در اسناد عثماني   : نگاه كنيد به  

1995.  
، 419، اراده، مجلس مخصوص، رديـف  ي تركيه بخش دولت عثماني وزير آرشيو نخست  .2

 R 1333 12 ,12، شماره خاص 2864شماره كل 
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در  يارمنـ  ياريتعـداد بـس   ،  )1915(  ارامنه ي مهاجرت اجبار  ياثنادر    .5
 بـه خـدمت   پشت جبهه    درحال خدمت در ارتش انتقال داده نشده و         

هـا هنـوز     نفـر از آن 522 ،1917 ي جـوال  24خ  يدر تار . اند  شده رفتهگ
مشغول  حساس   يها  هنگ در   اًثركو ا  ارتش   مترجم فرماندهان عنوان   به

  1.ندا هبود خدمت
 يدولت عثمـان  ،  ها  ينازها توسط    ان مهاجران در اردوگاه   كاسبرخالف    .6

نـاطق  در م قـرار داشـتند،   يه در شمول مهاجرت اجبار  ك يسانك يبرا
 مناسـب   يهـا  نيدر زمـ  را  شاورزان  كـ خانه ساخته،    شانونتكد س يجد
ار يـ ه و ابـزار و آالت الزم در اخت        ي سـرما  ،ان داده ك اس يشاورزك يبرا

ان كـ تـا حـد ام    شان  يازهايردن ن ك برآورده   ي برا  و دادهصنعتگران قرار   
ان سـابق   ك محـل اسـ    يهـا  تيـ  وال نيـي تع با   نيو همچن نموده  تالش  

  . استداده آنان صورت ينه ثبت سجلي در زميياه تيمهاجران، فعال
مارستان ي ضمن احداث ب   يدولت عثمان ،  ها ي ناز يها ف اردوگاه برخال  .7

الت ك رفـع مـش    يمـاران، بـرا   ي ب يبرا ي مهاجران ارمن  يها در اردوگاه 
 مختلـف   يشورهاكـ  ي بهداشت ـ  ي درمان يها مي آنان به ت   ي درمان ـ  يبهداشت

 هـا   اردوگـاه  شتريدر ب  يحت.  داده است  ها ز اجازه خدمت در اردوگاه    ين
  .اند فه نمودهيانجام وظز يخود ارامنه ن

آنـان  دن يب د ي از آس  يريشگيمنظور پ  بهمان  يتيسرپرست و     يان ب كودك  .8
 متمـول سـپرده     يها   خانواده يبرخها و    خانه ميتيبه  ،   راه يها ياز سخت 

 واگـذار   يذهبن م يمبلغ به   1917از سال   ها   خانه ميتين  يااداره  . ندا هدش
ان و  كودك ،مهاجران بازگشتمجوز  پس از صدور     1918در سال   ه و   شد
شان يكشاوندان نزد يا خو ي و   ها  به خانواده ن  يبلغممان تحت نظارت    يتي

  2)1/19ـ2 شماره  سند بهمراجعه شود (.اند ل داده شدهيتحو
                                                                 

، 65 ــ 72، ص   2، جلـد    1914ـ1918،  هاي ارامنه در اسناد آرشيوي     فعاليت: نگاه كنيد به   .1
  368 ـ372اسناد 

  ← ،دايـره اسـكان  باب عالي، وزارت امورات داخله، بخش عشاير و مهـاجرين،           : نگاه كنيد به   .2
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ر ي عـشا  يها   حمله برابر مهاجران در    يها  اروانكظت از   احفت  يمسئول  .9
 نمـوده  سوءاستفادهن  يمسئولو   سپرده شده    يرژاندارمن  يمورأ به م  زنانو راه 

ارجـاع و    بـه دادگـاه جنـگ        ،اركـ   از ينـار كضـمن بر  از قدرت خود    
  )21 و سند شماره 1/20ـ2  شمارهسند به مراجعه شود (.ندا هدشمجازات 

ز يـ ن مسلمان شده بودنـد      ي از مهاجرت اجبار   يي رها يه برا ك يسانك  .10
بعـد از   ن صـورت،    يانـد و بـد     ار گرفته  قر يرت اجبار در شمول مهاج  

گونـه افـراد اجـازه       نيـ به ا ن خصوص،   يدر ا  يب قانون يبا تصو جنگ  
  . خود داده شده استين قبليبازگشت به د

ل جنـگ،   يـ  از قب  يلـ يبـه دال   يان برداشت محصوالت زراعـ    كعدم ام  .11
 بـه  رك مـذ ياركـ  يروهـا ينوستن همـه  يها و پ  ملخهجوم،  يسالكخش
وع يشــ ،ييمبــود مــواد غــذاك ،يج عمــومي پــس از اعــالم بــستــشار
موجـب  جه عـدم برداشـت   ي در نت  يو بروز قحط  ردار  ي واگ يها  يماريب

سـسات  ؤمبـه    آن متعاقب   هك دهي از مهاجران گرد   ياريتعداد بس مرگ  
و ا  يكـ آمر يرسـان سات امداد سـ ؤژه م يـ و شورها بـه  كر  ي سا يرسانامداد
شـده  داده   ن مهـاجران  يـ  به ا  يرسان كمكب سرخ اجازه    ي صل تيجمع
  )13  شماره سند بهمراجعه شود (.است

، »مهـاجران قـانون بازگـشت     «ب  ي با تصو   و افتن جنگ يان  يدنبال پا  به .12
. ده اسـت  يـ گرد خود فراهم    ي به مناطق قبل   ارامنه بازگشت   ينه برا يزم

 يش از امضا  يپمنه،  ارا يگر فهي خل يشورا يشده از سو   طبق آمار ارائه  
 شـمول مهـاجرت   خـارج از   يا  ارامنـه تعـداد   جمـوع   مقرارداد سـور،    

مراجعه (ه است    نفر بود  900,644خانه  به  بازگشتگان  و تعداد    ياجبار
بازگـشت   ياثنـا  در   مهاجران يازهاين يتمام .)14  شماره  سند  به شود

ونتـشان  كه در محـل س كـ  يسانكـ  يها ، خانه هدش  ن  يتوسط دولت تأم  

                                                                                                                                    
، انتـشارات آرشـيوهاي     1915 ـ1920ارامنه در اسناد عثماني،      برگرفته از    35502شماره   →

  564، سند 224ـ225، ص 1995دولتي، آنكارا 
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 ي بـه صـاحبان اصـل      ه و يـ ان داده شده بـود تخل     ك اس يگري د مهاجران
 مراجعـه شـود   ( هدش  اده  ل د ي آنها تحو  لوازم  اسباب و  ،شدهبازگردانده  

ست روز بعـد از     يـ آنـان تـا ب     كخـورد و خـورا     ،)22  شـماره  سندبه  
ده و آنان بخش  ياتي مال يها  ي بده ده و ي گرد تقبلبازگشت توسط دولت    

  1.ه استدش  ديباز پرداخت آن تمد زمان ايو 
افتن يان  يه همزمان با پا   كگردد   يم مشاهده 10 شماره    سند قي دق يبا بررس   

ه ي سـور   بـه  ير ارمن  پانصد هزا  ،1916ه  يخ سوم فور  يدر تار  يمهاجرت اجبار 
واصـل  ان  يتعداد ارمن  با مد نظر قرار دادن مجموع     . ندا دهيگردده و مستقر    يرس

 يهـا  گزارش هيلك،  قازه قف رده ب كسفر يارمنن خودجوش   يمهاجر ه و يبه سور 
ا تلـف شـدن     يـ شته و   ك از   كيه حا ك ها دهيشنمستند بر    ها  ينسولگرك ييادعا
ن اقدام يعالوه بر ا .گردد يباشد، رد م يم مهاجرت ي در اثنايون ارمنيلي م يك

 ي محـل اقامـت ارامنـه بـه رو    يهـا   اردوگاهيدرها گشودن  به يدولت عثمان 
 486 آنـان بـه      يرسـان  كمـ كصدور مجوز   و   يخارج يرسان كمكسسات  ؤم

 وجه قـصد   چيه  به يه دولت عثمان  ك است   آنانگر  يه، خود ب  ير نفر در سور   هزا
بـه   از ارامنـه  يبخـش اجبار تنها گر، ي دي سواز.  است را نداشته   ارامنه ينابود

ود خـ ونتـشان   كدر محـل س    آنـان    ي مـابق  يابقادر مناطق مد نظر و      مهاجرت  
نتقـال  ان  يهمچن .است» يشك نسل«ا  ي و» ي قوم يسازكپا «يادعاهاموجب رد   
 ريـ  نظ يين در شـهرها   كان ارامنـه سـا    ياز م  يستي ترور يها  ن گروه يتنها منسوب 

در  آنان   يقرار نگرفتن مابق   ورنه  ي و اد  هيوتاهكن، بورسا،   يدير، آ ياستانبول، ازم 
ل يـ دل بـه  صـرفاً ه ارامنـه    كـ ن ادعـا را     يـ از  يـ ن خـود    يشمول مهاجرت اجبار  

شـده بـه     مهلـت داده   ،ضـمناً . دنك يم اند را نقض   دهيگردد  يتبعبودنشان   يارمن
                                                                 

، شـوراي دولتـي، شـماره       وزيري تركيه بخش دولت عثماني     آرشيو نخست :  نگاه كنيد به   .1
و مهاجرين، دايره اسكان، شـماره      ، باب عالي، وزارت امورات داخله، بخش عشاير         39380

 و بخش عـشاير و      572، سند   232ـ233، ص   ارامنه در اسناد عثماني    برگرفته از    36066كل  
، 225 ــ 226ص  ارامنه در اسناد عثماني،      برگرفته از    35552مهاجرين، دايره اسكان، شماره     

  . 565سند 
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 عـدم وجـود هرگونـه       انگريـ  خود ب  ، سفر ي برا ين جهت انجام آمادگ   يمهاجر
 ي مـصوبه مهـاجرت اجبـار      يدر اجـرا  » يجمع  دسته ينابود« بر   ي مبن يقصد
ن دسـتورات   يهمچنـ . باشـد  ي مـ  يشك ون منع نسل  ينوانسكشده در   ركنحو ذ  به

 يبـت مشخـصات سـجل     م دفاتر ثبت احوال جهت ث     يتنظنه  يصادرشده در زم  
ان ارامنـه در منـاطق      كونت، اسـ  كس يقبلد مناطق   يد با ق  يارامنه در مناطق جد   

ها، قـرار     امرارمعاش آن  نيمأجهت ت ن  ي اختصاص زم  ،يشاورزك يمناسب برا 
آن انگر  يـ ب يهمگـ  ار صـنعتگران  يه الزم در اخت   يل و سرما  يدادن آالت و وسا   

 نيمـسئول ژه اخـراج    يـ و بـه  .ستانبوده   ارامنه   ينابودمنظور    به ديه تبع كاست  
 هـا   اروانكـ ت  ين امن يدر تأم انگاران    سهل و قدرت   ننده از ك گر و سوءاستفاده   اخالل

بـه  ارجاع آنان   طلعت پاشا و     شخص   ي با امضا  ي ارسال يها  تلگراف به استناد 
مجـازات  و  دفـر منبا حوادث  يمانثدهنده برخورد دولت ع نشاندادگاه جنگ  

 مجـوز صـدور   . )1/19ــ 2  شـماره  ند بـه سـ    شـود مراجعه  ( باشد يممجرمان  
 التكشافتن جنـگ و برطـرف شـدن مـ         يـ ان  يـ پا پس از ن  يبازگشت مهاجر 

ول و   متمـ  يهـا    خـانواده  سـپرده شـده بـه      يارمنـ ان  كودكگرداندن  باز،  يتيامن
دهنـده آن    ، نشان ين مذهب يبلغ م تحت نظارت   خود يها ها به خانواده   خانه ميتي

  . انجام شده استيتيل امنيان به دالك انتقال و اسهكاست 
فـوق بـدان   ه در  ك ي دولت عثمان  ردكگردد، عمل  يه مشاهده م  كگونه   همان  

ط ي شرا فاقدل گوناگون،   يبه دال داده   رخ يرهايوم گرغم مر  يد، عل ي گرد اشاره
رد كـ عمل بـا    يگونـه شـباهت    چيهـ  بوده و    يشك ون منع نسل  ينوانسك در   مندرج

ن يشده ا  مطرحال  ؤسن وصف   يبا ا . استه  ان نداشت يهودي در قبال    يآلمان ناز 
  و گـردد  ي مـ  يمعرفـ  يشك لعنوان نس   به 1915 سال   يه چرا رخدادها  كاست  

 ؟ستيـ چ 1915  سـال   بـه  1944در سال   شده   استفادهلمه  كم  يل تعم يدل طور نيهم
تا به امروز    يشك  نسل انيمدعه  كرد  كوجه  تز  يته ن كن ن يبه ا د  ين با يعالوه بر ا  

. انـد   ردهكـ نـد ارائـه ن    كشان را ثابت    يه ادعا ك يا افتهي  و كگونه سند، مدر   چيه
 بودن آنها از ي جعلهكبه طلعت پاشا نسبت داده شده  يها  تلگرافل طرح   يدل

د يـ ه با كـ  اسـت    يگريموضوع د  ،وجه ثابت شده  يا  ي اورل و ثر   ي شناس يسو
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هـا   تلگـراف ن  ي ا يبر رو شده   قات انجام يه تحق كچرا 1.رديال قرار بگ  ؤمورد س 
 اقـدامات   گونـه رهدهنـده عـدم انجـام        نـشان ده،  يم گرد يز واقعه تنظ  بعد ا ه  ك

ل، نبـودن شـخص     يـ ن قب ي از ا  ييها  تلگراف ي قابل انجام بر رو    يمعمول ادار 
ـ         ن تلگراف يمخاطب ا  درج  ،وركت مـذ  يـ وال در   ي در آن مقطع در مـسند وال

 يدر بـاال  ه  كـ چـه     متفاوت از آن   يلكش ها به   تلگراف يدر باال » اهللا بسم«لمه  ك
 بـودن  يجعلـ و از همـه مهمتـر   شـده   ي نوشته مي اوراق و اسناد عثمان يتمام
 يتمـام ه  كـ آن حـال . دباشـ   يمـ  هـا   گـراف ن تل يـ  ا ي طلعت پاشا بر رو    يامضا

 يحـاو طلعـت پاشـا     شده توسـط شـخص       امـضا  ياصل رمزدار   يها تلگراف
 در   و ي اجبـار  مهـاجرت شـمول   گرفته در   قرار ارامنه در خصوص    يدستورات
 يـك ه  كـ  ها  تلگرافن  يا .باشد يراه م ر  يمس و مال آنان در      حفظ جان  يراستا

بـا مـضمون    يا  محرمانـه ار  يبساسناد   يحاووست ارائه شده    ينمونه از آن به پ    
ه كبوده  ين رسمي مسئوليص از سويقابل تشخو تنها شده  يدگذارك ياعداد
ـ  ي مبنـ  يا اظهـارات  ي و   ي از نابود  يتنها سخن  نهمحرمانه  ار  يبسن اسناد   يدر ا  ر  ب

 در خـصوص حفاظـت   يري دستورات و تدابهكبل وجود نداشته،  ن موضوع يا
 مـوارد   .2)23 بـه سـند شـماره        مراجعه شـود   (ده است يد گرد يقز  يناز ارامنه   

  .دساز يمار كآش ارامنه را ي ادعاهااساس بودن يب ينوعشده به ركذ
ــرگــر از ي ديكــي   ــاقصيمهمت ــا ن تن ــدعاظهــارات  موجــود در يه ان يم
از شده   شتهكان  ي ارمن ييئه ارقام متفاوت در خصوص تعداد ادعا      ارا ،يشك نسل
 زمـان از جانـب      يشدگان در طـ    شتهك يمكش  يافزا تا به امروز و      1915سال  
د شـ   يمـ  هزار نفر اعالم     ششصد يي ابتدا يها ه در سال  ك يآمار. باشد يها م  آن

ون نفـر   يـ ليان بـه دو م    ي مـدع  ي برخـ  ي از سـو   يون و حتـ   يلي م 5/1امروزه به   
 يها   دولت ياز سو گرفته   قات صورت يدر تحق ه  كحال آن . استافته  يش  ياافز

                                                                 
ي ارامنه، انتشارات بنيـاد  نسخه اصلي تلگراف منتسب به طلعت پاشا از سو   :  نگاه كنيد به   .1

  .1983تاريخ تركيه، آنكارا 
  .)859باب عالي، رديف  (1915 ژوئن 8شده به واليت جانيك در تاريخ  تلگراف فرستاده .2
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ن در  كل ارامنه سـا   كتعداد  خ،  يت ارامنه در آن تار    ي در خصوص جمع   يخارج
ن يـ در ا . اسـت  شده   ن زده يتخمون نفر   يليم 5/1 حدوداً   ي عثمان يها  نيسرزم

فـر   ن 000,915,1ز  يـ ارامنـه ن   يگـر  فهي خل يشورا ي از سو  يراستا ارقام اعالم  
مـورد   يعنـوان آمـار    بـه  اني اورمان ايماالچ كاريپاترآمار  چنانچه   1.ه است بود

نـشان داده    نفـر    400,895,1ارامنه را    محافل تعداد  از   ياري بس يسواز  اعتماد  
 هم  قتل عامنيافعاز مد يكيعنوان   بهوس  ي لپس ژوهانستر  كدن  يهمچن 2.است

 د تعـداد  يـ با ي م طين شرا ي ا در. رده است كد  يق نفر   450,845,1تعداد ارامنه را    
رغم  بهه  ك ي درحال .بود يمهزار نفر    300ـ400 نيات ب يد ح ي در ق  يارامنه عثمان 

گـر، طبـق اسـناد    ي ديشورهاكـ  بـه  ي عثمـان يهـا  نيمهاجرت ارامنه از سرزم   
تعداد  ارامنه   يگر فهي خل ي از سو  1919ا در سال    يك آمر يوهايموجود در آرش  

؛ بـدون احتـساب     ونتكه بازگشته به محل سـ      و ارامن  ين در آناتول  كارامنه سا 
.  اسـت  دهيـ اعـالم گرد   نفـر    900,644گـر؛   ي د يشورهاكـ ن به   يتعداد مهاجر 

ن ك سـا  ي تعداد ارامنه عثمـان    1922در سال   ز  ين انگلستان در استانبول     ارتسف
  . استد نمودهيق نفر 000,200,1 در سراسر جهان را

ه چگونـه   كـ د  يپرس يرمنون نفر ا  يلي م 5/1شته شدن   ك انيمدعد از   يباحال    
زنـده   ي عثمـان  يارمن 000,200,1 يارمنون  يلي م 5/1ن  شدشته  كه با   كشود   يم

ن يـ  به ا  يماري چون ب  يلي دال يورا يارمنشدگان   شتهكتعداد   اگر ؟ باشند مانده
؟ ميبود ي آنان م  يبرا يجمع  دسته يگورها امروزه شاهد    ديا نبا يآ ،زان باشد يم

وجـود   يجمعـ   گور دسته  3000ـ 5000 ني ب د حدودا يبا يم يتين وضع يدر چن 
شف كـ  يجمعـ   دسـته  ي گورهـا  ي آناتول يجا يدر جا د  يبا يامروز م  و   تداش
متعلق  يجمع  دستهيگورها نگهداشتن يمخف قادر بها يعنوان مثال آ به. دش يم

                                                                 
1. Justin McCarthy, Population History of the Middle East and Balkans, (İstanbul, ISIS 

Press, 2002) p.293  برگرفتـه از Raymond H. Kévorkian et Paul Paboudijiani Les Arméniens 

dans L’Empire Ottoman á la veille du génocide, (Paris, 1992) chapter IV  
  . 56 ، ص90گزارش تحقيقي شماره آرشيو اياالت متحده، اداره تحقيقات و آرشيو ملي،  .2
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 يگورهـا ه  كـ م  ينـ ك؟ فـرض    شدند يدست آلمان ناز   به  شده شتهك انيهوديبه  
 يگورهــا، چـرا   نگـه داشــته شـد  يمخفـ  يد در آنــاتول موجـو يجمعـ  دسـته 
 واقـع در  ه  يسـور  يهـا  در اردوگـاه  ها   شته شدن آن  كه  ك يا  ارامنه يجمع دسته

 يمعرفـ ان  يـ  جهان عمـوم شف و بـه     كـ گـردد    ي ادعا م  يامروزه  كيخارج از تر  
 ي جـواب بـرا    يـك دهنده وجـود     همه موارد باال نشان   قت  ي در حق  ؟گردد ينم

امنـه   ار البـي  ي از سـو   1915ل   سـا  ي رخـدادها  .اسـت االت  ؤسـ ن  ي ا يتمام
ارائـه   يغاتي ابزار تبل  يكصورت   به يگر ياسيس و   ييبا بزرگنما  شده،ف  يتحر
 قتــل عــام يــك چــون عــدم انجــام يا هجــيط، نتين شــرايــدر ا. دگــرد يمــ

 ليدل به از ارامنه    ياريشته شدن بس  كو   يعثمان دولت   يشده از سو   يسازمانده
  .گردد يسب مك، افتهيز برويها يماري و مشقات مهاجرت و بيسخت
ا عـدم   يـ  و   يشته شدن ارامنه از منظر سـازمانده      ك موضوع   ي بررس يخبر  

شدگان  شتهك موضوع تعداد ي دولت را مهمتر از بررس   ي آن از سو   يسازمانده
به لزوم روشـن شـدن موضـوع         معتقد   ،ن افراد يبا ا  يركضمن همف . دانند يم

. باشـم  يشـده مـ    ييرقام بزرگنما با ارائه ا  شدگان   شتهكاز   يغاتيسوءاستفاده تبل 
ه نـ  ارام يشده از سـو    ارائه موجود در آمار     صنشان دادن تناق   هكست  رو نيااز

 چنانچـه . خواهـد بـود    يوافرت  ي حائز اهم  گان،شد شتهكدر خصوص تعداد    
 درصـدد سوءاسـتفاده از مردگـان      » يشك نسل «ي ادعا  و ارقام با   يبازه با   ك يافراد

 ييد مـورد شناسـا    يـ با يز م ي رانت هستند ن   سبك خود و    ياسي س يها يدر باز 
 راموضـوع    نيـ مستند ا  ي بررس يشنهادهايه آنان پ  كروست   نيااز .رنديقرار گ 

اقدام بـه     با ،يمعل يها  روش قياز طر حل مسئله    افتن راه ي ياج  و به  ردهكرد  
 مـشابه   يهـا  شهينظر و مدافعان اند    همافراد   از   يبكيتربا   ييها  نفرانسك ييبرپا

ر يناپذ  برگشتيات اعتقادل آن بهيط تبديردن موضوع، شراكتر  مكضمن مستح
 غـات يز همانند گذشته ظالمانه بر طبل تبل ي ن ن امروز يبنابرا. ندينما يرا فراهم م  

  .گردند يم ياسي سيها ي بازي قربانقيحقا و علم ده شده ويوبك
شته شـدن   كـ منجـر بـه     ه  كـ خ  ي در طول تار    وجودآمده بهع  ي وقا ياگر تمام   
ن ياز ا يا جامعه و ومتكحچ  يم، ه يندا ب يشك  نسل راده  يگردمردم   از   يهگرو
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 يهـا   و مسلمانان در سـال     ها  كرد ت يتبععنوان مثال    به.  نخواهد بود  ياتهام بر 
ف يـ تعرارچوب  در چـ   رواني ا س آن از  أو در ر   از مناطق قفقاز     1914ـ1915
 ونيـ لي م 5/5شته شـدن    كـ طـور موضـوع      نيهم . است يابيقابل ارز  يشك نسل

 يان بـه آنـاتول  كها تن از بال  ونيليد م ي تبع ي در اثنا  يماريل قتل و ب   يدل انسان به 
 و جنـگ    1877ــ 1878 يهـا  ه در سـال   ي با روسـ   يجنگ دولت عثمان  پس از   

 ي حتـ  .باشـد  يشك نسل از   يگريتواند مصداق د   يمز  ي ن 1912ان در سال    كبال
 انيـ مجنـگ    يااثنـ در   يداده در خوجـال    ع رخ ي، وقـا  چندان دور  در گذشته نه  

 و  كودكـ  نفر اعم از زن،      613شتار  ك و 1992در سال    جان و ارمنستان  يآذربا
 يطـ ن در منطقه كد افراد سا يتبعطور   نيهم و   ي ارمن يروهاي ن يسالمند از سو  

 سر د به ي سخت در تبع   يطي در شرا  يجانيون آذربا يلي م يك انكماك (ن جنگ يا
ارچوب در چـ قـرار گـرفتن   بـا   ه  كـ مـشابه بـوده      يتي مـاه  يداراز  ين )برند يم
 در  ارامنـه را  م،  يطـور مـستق    بـه  1948  مصوب سال  يشك ون منع نسل  ينوانسك

 از  اهـ  كطور مشابه قتل عام تـر       به .دهد يار م ر ق يار جنگ كتي جنا يكت  يموقع
ز موضـوع   يـ  ن  در قبـرس   1974 و در سال     1960ـ 63ها در سال     يوناني يسو
 5/1شتار كـ ن يهمچنـ . ردي بگقرار يشك نسل در زمره ديبا يمه ك است  يگريد
 در سـال    يي هزار نفر رواندا   هشتصدشتار  ك ،رانسه ف ي از سو  يريزاجون ال يليم

 يدست انگلستان طـ    بها  يان استرال يبومها   نيآبورجافته  ي  سازمان ينابود،  1994
 در  ها ي نروژ ياز سو  ترئا ت خلق دختران   نمودنم  ي، عق 1788 ـ1938 يها سال
ان كودك ياجبار بر جدا نمودن     يمبندولت سوئد    و اقدام    1920ـ30 يها لسا

 قيمصادگر  ي، از د  1926ـ1973 يها   آنان در سال   جذب  و يلوكان  يبوممتعلق  
ن دسـت   يـ از ا  يگـر يار د ي بس يها برشمردن نمونه  .دنيآ  يمشمار    به يشك نسل
  .ن استكمم

اتهـام  نـسبت دادن     د، هنگـام  يـ ز اشـاره گرد   ي ن الًبه ق كگونه   همانن  يبنابرا  
ا يـ  و   يگرفتـه در خوجـال      صورت يها  چون واقعه  ير از موارد  ي غ ،يشك نسل
 يخيت تـار  يـ  ماه ي دارا هكـ  يعي، وقا اتفاق افتاد  همگان   ديمقابل د ه  ك يبوسن

 يها  روشمد نظر قرار دادن     د با   يبا يشوند م  يآن محسوب م   از   ي جزئ بوده و 
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ـ طـرح گرد  سـپس    و يق و بررسـ   يـ تحقمـورد   خ  يعلم تـار  معمول   ـ  .دن ن يك ل
ت يـ ماه ،يقـات ي تحق نيچنـ  آمـده از   دسـت  بـه  يها داده وان انتظار داشت  ت ينم

 يهـا  ه بـازه  كـ چرا. فـراهم آورد   همگـان    يبرا ي حقوق لحاظ را به    يتعهدآور
جـاد  يبـا ا   گرفتـه،   صـورت  يهاظـر محقـق و رخـداد      ن  متفاوت از نقطه   يزمان

 يـك بـه   ان  محققـ ش  يگـرا ص موجب   يشخت در امر ت   ي و محدود  يسردرگم
  .گردد يم يلك يابيارز



  
  
  
  
  

  يريگ جهينت
  
  
رفتـه شـدن    يپذ موجـب    درازان  ي سـال  يطـ  ارامنه   البيثر  ؤع و م  يوسعات  يتبل

قـات  يتحق .ده اسـت يگردان ي از جهان ي اعظم  بخش ي از سو  يشك  نسل يادعا
در خـصوص   شـده     انجام ييها  تيه و فعال  كير تر نه د ين زم يگرفته در ا   صورت

در  .بـوده اسـت    ن يمطلـوب  در سـطح     يار عمـوم  كـ ر و اف  كشر روشـنف  ق ريتنو
 ازآغـ ه اروپـا    يـ  اتحاد ه بـه  كيشروع روند الحاق تر   ه با   ك ييفشارهاچارچوب  

ن يـ  در ا  ه و شدل  يه تبد كيه موضوع روز تر    ارامنه ب  يشك موضوع نسل  ،ديگرد
 يوهايه در آرشـ كيـ خ ترياد تـار يـ  بن ياز سو گرفته   انجام قاتيج تحق ينتا راستا

در خـصوص   را   يار عموم ك به اف  ينيل ع ينه ارائه دال  ي زم ،ي خارج يشورهاك
 يرش ادعـا  يپـذ گـر   ياز طـرف د   . ن ادعاها فراهم آورده است    ينامعتبر بودن ا  

ـ    يار عموم ك اف ياز سو »  ارامنه يشك نسل« ع يغـات وسـ   ي تبل ريثأ جهان تحت ت
 يهـا  تـاب كن ادعا در    يا گنجانده شدن    يو حت ن گذشته   اي سال يط ارامنه   البي

 هكيـ تر يشك نسلان  يش تعداد مدع  يافزاموجب  شورها  كاز   يخ برخ يدرس تار 
دم ل عـ  يـ دل  بـه  ژهيـ و  بـه  ، بـا ارامنـه    ي علم يوگو تگفخواست  در .ديخواهد گرد 

. گـردد  يتـر مـ    حـل  رقابـل يروز غ  ت روزبـه  يته و وضع  فاي تحقق ن  رش آنان يپذ
 ين در راسـتا   يـ ت و يـ زكبـا مر  » ي ارمنـ  ــ   كپالتفورم تر « مثال اقدام    عنوان به

 ،2004شور در سال    كارشناسان دو   ك نشمندان و ب دا كي با تر  ي نشست يبرگزار
 2004 يشور در مـاه جـوال   كـ ن دو   يطور متقابل ب    سند به  صدرغم مبادله    يعل
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بـا  ت در نشست در لحظه آخـر     ك از شر  ينظر نمودن طرف ارمن    صرفل  يدل به
طـور   بـه  .ماندجه  ينت يب  آنان ين اسناد در نقض ادعا    ير ا يثأ ت ياستدالل احتمال 

 بـر   يه مبنـ  كيـ ر تر يـ وز نخـست ب اردوغـان،    يجناب رجب ط  شنهاد  يپمشابه  
رد هـا    ي ارمنـ  ي از سـو   زيـ ن شوركـ خـدانان دو    ي تار ي از سو  موضوع يبررس
 خود  ي اثبات ادعا  يبراه ارامنه   كن است   يانگر ا ين موضوع ب  يا. ده است يگرد
بحث در مـورد موضـوع      ل  ين دل ينبوده و به هم    متقنو شواهد    كمدار يدارا
 ديـ  جد يارهـا كاهرن  يـي تعط  ين شـرا  يـ در ا  .رنديپذ يمن يعلم لدر محاف را  

  . استيضرور
ه  اشـار  زيـ تـاب ن  كن  يـ در ا ها    از آن  ي به برخ  هكگرفته    انجام يقاتي تحق يط  

 اصـطالح   مطـابق بـا    يردكـ عمل يدارا يگردد دولت عثمان   يمشاهده م شده،  
 سـال   مصوب يشك ون منع نسل  ينوانسك اصوالً. ستا نبوده يشك  نسل يامروز
مـضاف بـر    ،  ن را نداشـته   عطف به ماسبق شد   ت  ي قابل ي لحاظ حقوق  هب 1948

ـ  كنظران معتقـد بـه عـدم وجـود وجـه اشـترا              از صاحب  ياريه بس ك نيا ن ي ب
 يشك نسلواژه   ي وجود أعنوان منش  بهان  يهودي يشك  نسل و يمهاجرت اجبار 

دال بـر    كراسند و مد  قادر به ارائه     يشك  ان نسل يمدعن  يعالوه بر ا  . باشند يم
ن يچنانچه عدم انتشار چن    .باشند يز نم ي ن يشك  نسل ون منع ينوانسكمفاد  ض  نق

 ي بـر صـحت ادعـا      ي مبن يمكن عدم صدور ح   يهمچن وآنان   ياز سو  يسند
 ك اسناد و مـدار    ،مقابل در .ن موضوع است  ياد  يؤم دادگاه   ي از سو  يشك نسل
 .باشـد  يها مـ   كقتل عام تر   از   كيحا يو دولت عثمان  ي آرش ياز سو شده  منتشر

د ييـ تأرا  ن موضـوع    يـ از  يـ  ن ي خـارج  يوهاي موجـود در آرشـ     يتـ يآمار جمع 
بعـد از  موجـود  ت يبا تعداد جمع 1914سال ت يتعداد جمع سه  يمقا. دينما يم

 ي جـه ي در نت  ا مسلمانان ي ها و  كت تر ي جمع رياهش چشمگ كن  يمب 1919سال  
 ياشورهكوچ نموده به    ك ارامنهن  با در نظر گرفت   در مقابل    بوده،   يجنگ جهان 

ن آمـار،  يـ با توجه بـه ا .  نبوده استزانيمن يات ارامنه به يجمعاهش كگر،  يد
. گـردد  ي م لي تبد ك مضح ي ادعا يك به يون ارمن يلي م 5/1 شته شدن ك يادعا
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ل كـ  عنـوان  ون نفر به  يلي م 5/1 حدوداً وجود از   كي آمار موجود حا   يرا تمام يز
  . استيمنه در دولت عثمانات اريجمع
 بـه   هك يدر موضوعات مسلم است   ه  كچه   شده، آن   گفته مطالبرغم تمام    به  

 حل موضـوع    يبرا ييتنها  به يلمع يها تيفعالانجام  ،  هشد ياسيسل  كن ش يا
قـدرت   ي از سو  ي علم يها تيج حاصله از فعال   ي نتا يابيه ارز ك، بل نبوده يافك
ت يـ اهمست   در درجه نخ   يالملل ني ب يها ها در عرصه   ده از آن  او استف  ياسيس

بـا  د  يـ گرداشـاره   در بـاال بـدان      ه  كـ  ارامنـه    يشك  نسل يادعارا  يز. قرار دارد 
ع در  يغـات وسـ   ي تبل واسـطه  بـه  و   دهيـ گرد تيواقع يكبه  ل  ي تبد يگر ياسيس
 يحت. رش قرار گرفته است   يم مورد پذ  يمستقريل غ كش ، به گوناگون يشورهاك

 هـا  س آن أو در ر   يي اروپـا  ياشورهكـ  از   يه امروزه برخ  كش رفته   يجا پ  آنتا  
و  يراسـ ك دمو  خود همچون  يادي بن يها ارزشنهادن  ا  پر  يز با   انسه و سوئد  فر

را جـرم   » يشكـ  عـدم وقـوع نـسل     « بر   ياظهارات دانشمندان مبن  ان،  يب يآزاد
 يهـا   يسـ رق و بر  يحل موضوع در تحق     نها باز راه  ي ا ي رغم همه يعل. دننك يمقلمداد  

 ،قـات ين تحق ي ا هجينت پرتو    در ياسي س يها  قدرت رو، نيازا.  نهفته است  يعلم
ن يـ  از ا  اگـر . نمـود  را اتخـاذ خواهنـد       يديجد ياسيس يمش  خط ارها و كراه
خواهـد  ار در حل موضوع سـودمند       كراهن  يدامكم،  يبه موضوع بنگر  دگاه  يد

 يادعـا رنـده   ي پذ يشورهاكـ ه از پارلمـان     كي تر يد مجلس مل  يبود؟ نخست با  
ا بـا   يـ  و   كو مـدر  ن سـند    يدامكـ ه به   كي با ت  ؛هك نيا بر   ي مبن يالؤس يشك نسل
عالوه بر . دي را طرح نمااند ردهكب ي را تصو  يزين چ ين دادگاه چن  يدامكم  كح
 يل جمهـور  كيقبل از تش  و   1915 حوادث در سال     نيه ا ك نيتوجه به ا  با  ن  يا

 شنهاديـ پد  يـ با،   صورت گرفته  ن موضوع در لوزان   يوفصل ا   و حل   بوده هكيتر
ن يـ  ا  مربوطـه  يوهايبـه آرشـ   تا با توجه    را بدهد   طرف    ي ب يونيسيمكل  كيتش

 يار عمـوم  كـ ست نـزد اف   يبا يه م كين تر يهمچن. دي نما قيحق ت ادعاها را مجدداً  
انجـام  را باشـد   ياش م عهده ه بركن راستا هرآنچه يه در اكند ك يآمادگاعالم  

 يينمـا  اهيس جز   ،ني از ا  ري غ يفتارره  ك داشتد  كيأد ت ين با يهمچن .خواهد داد 
 ياز سـو  . داشـت نخواهـد    دربر يگـر يد ي جهينت ك ملت تر   در حق  ناعادالنه
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ه، ارمنستان  يس، روس يجمله فرانسه، انگل   از ي مدع يشورهاكخدانان  يگر تار يد
 كا مشتريل منفرد و كش به اتقيتحق انجام  يدر راستا  ايك آمر االت متحده يو ا 

 يهـا  ار بـورس  كـ ن  يجهت انجام ا   يحت ده،يگردق  يتشوه  كيخدانان تر يبا تار 
ـ . ه شـود  تصاص داد  اخ زي ن يقاتيتحق ن يـ ج حاصـل از ا    ي انتـشار نتـا    كشـ  يب
 جهـان را جلـب خواهـد        يار عمـوم  ك مختلف توجه اف   يها  قات به زبان  يتحق
 جهـان از اروپـا و       يار عمـوم  كـ ست در برابـر اف    يـ با يمگر،  ي د ي سو از. نمود

 يهـا  تـه يمك مربوط به    يوهايمنظور گشوده شدن آرش    بها  يكاالت متحده آمر  يا
 متعلـق بـه سـال       يوهاي در بوستون و آرش    كو داشنا يل آرش طور مثا  به (يارمن

ن يـ ابـا گـشوده شـدن       ه  كچرا. ديعمل آ  دعوت به ) رواني در قدس و ا    1915
 دره  يفرانـسه و روسـ     يهـا  دولـت  ژهيـ و ها به   از دولت  ياريوها، گناه بس  يآرش

ردن ارامنه  ك مسلح   و تيهدا،  صورت گرفته  ي پنهان يها   ارامنه، توافق  موضوع
مقابلـه بـا     منظـور  به خود   يها استيس ي در راستا  آنان ازستفاده  اوء س يو حت 

 ي ارمنـ  يهـا  تـه يمك يها ها و برنامه   تي فعال خواهد شد و  برمال   يدولت عثمان 
ن يهمچنـ . ار خواهـد سـاخت    كآشـ را   هـا   تل عام  و ق  ها  جاد اغتشاش ياجهت  
شته شـدن   كـ ا  يـ ربوده و    ه بر ك يا وها در خصوص ارامنه   ين آرش ياز ا  احتماالً

بـا پرداخـت رشـوه در       ن  يكرفته، ل  ي گمان م  ي مهاجرت اجبار  ياثناها در    نآ
 بـه خـارج از   يقـ يا بـه طر يـ   ودهيـ گرد پنهان يآناتول دور از دسترس    مناطق

  .دست خواهد آمد ز اطالعات بهياند ن ردهكشور فرار ك
 نحـو  بـه  ارامنـه    يشكـ   نسل رندهي پذ يشورهاك  به پارلمان  اتشنهاديارائه پ   

ـ  كش يب،  ر باال دشده   اشاره خواهـد  شورها  كـ  آن   م مـرد  ي بـر رو   ير مثبتـ  يثأ ت
 در اذهـان    ه،كيـ ت تر يـ م بـا حـسن ن     أتوشنهاد  يپدر صورت رد شدن     . داشت
ـ  يـ آه  كـ ل خواهد گرفت    كشال  ؤن س يا يعموم  قـصد مواجهـه بـا       هـا   يا غرب
ن يـ فرصـت اعـالم ا     يطين شرا يدر چن  ؟ريخا  يخ خود را دارند     يات تار يواقع

 د و گـرد  يمـ  فـراهم     نبـوده  يين ادعـا  يگر مخاطـب چنـ    يه د كيه تر كموضوع  
رش ي در صورت پذ   .دوش يمه خارج   كيار تر كاز دستور   شه  ي هم يموضوع برا 
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 يهـا  در پارلمـان  ه  كـ » يشك نسل«وارده   تمام اتهامات    عمالًز  ينه  كيشنهاد تر يپ
  .ديم رد خواهد گرديرمستقيطور غ ، بهب شدهيتصوتا به امروز مختلف 

ه در  كـ دست خواهد آمد نشان خواهـد داد         هقات ب ي تحق نيه از ا  ك يجينتا  
گر يديك ين از سوي از طرف يكهر جنگ،   ي اول و در فضا    ي جنگ جهان  ياثنا

قتل عام  ه دولت   كن نشان خواهد داد     يهمچن. شتار شده است  كمتحمل قتل و    
ف يـ تعران  كـ امعـدم    هـا،  نيـ عالوه بر ا  .  است شدهنب  كمرتشده   يسازمانده

ن يـ ا .شـود  يار مكز آشي ني لحاظ حقوق بهيشك نوان نسلع بهداده   حوادث رخ 
گر از نقاط جهان، مردمـان      ي د ياريه همچون بس  كقات نشان خواهد داد     يتحق

 را  يحـوادث تلخـ    1914ــ 18 يهـا   در سـال   زي ن ي دولت عثمان  يها نيسرزم
 بـر سـر مـردم    يط جنگـ ين است در شرا   كه مم كاند و همه آنچه      ردهكتجربه  

 يدو طرف تلفات جـان    ها و مسلمانان آمده است و هر       كتر ارامنه،   يد برا يايب
 هكـ  هـستند  يز جملـه حـوادث  نهـا ا ي اي ههمـ و   را متحمل شده اسـت       ياديز
  .ودسف نبأمت شاندادن از رختوان  ينم

 ظهـور «تـاب   ك در   تـوان   يم را   ي ارمن ـ  كر در اختالفات ت   يخيتارت  يواقع  
او در . افـت ي 1969ال  ساچار به سـ    . م هوارد نوشته   »1914ـ1924 :انهيخاورم
ن يـ ز ا يـ ه مـا ن   ك نمودهان  يبواضح و ساده     يلكش ت را به  ين واقع يا جمله   يك

  :ميرسان يان ميپا اثر را با همان جمله به
هـا   كتـر   بـه انـدازه    ،زيـ  ن  ارامنـه  ي حت ،سك چيه جنگ   يها  در تمام سال  «  

 1».بودافته يان يجنگ پا يها سالگر ي، دندتلفات نداشت

                                                                 
، 453 ، ص 1969 نيويـورك    نوف،. ، آلفرد آ  1914ـ1924 هوارد ساچار، ظهور خاورميانه،      .1

  .49، ص تبعيد و مهاجرت: همچنين نگاه كنيد به





  
  
  
  
 

  منابع
  
  

  يويمنابع آرش: آ
 االت متحدهي ايوهايآرش

قـات و  ي؛ اداره تحق867.48/271 ,59، گـروه ثبـت   يو ملـ يقات و آرشياداره تحق
، يو ملــيقــات و آرشــي؛ اداره تحقCopy no: 484 :867.4016/193، يو ملــيآرشــ

؛ اداره Jan 10, 1923 867.4016/816، يو ملـ يقات و آرشي؛ اداره تحق867.4016/207
قـات و  ي؛ اداره تحقT 1192, Roll 8لم شـماره  يروفيك، ميو مليرشقات و آيتحق
؛ 867.4016/251، يو مليقات و آرشي؛ اداره تحقT 1192 R2. 860J/395، يو مليآرش

 Inquiry، يو مليقات و آرشي؛ اداره تحق860J/584، يو مليقات و آرشياداره تحق

Report No. 90. p. 56يو ملـ يقـات و آرشـ  ي؛ اداره تحق ،T715, Roll 2967, Vol. 

 ژوئـن  Mr. L. R. Fowle ،14 به  J.B. Jackson  از.RG 84 Box 19. No: 414؛ 67779
، گـروه ثبـت،     يالتي؛ دپارتمان ا  860J/5811،  يالتي دپارتمان ا  يها ، گزارش 1917

 يهـا   لحظهي براي ارمني تهيمك، يكاد شرق نردي بنيوهاي؛ آرش867.48/271 ,59
 Annual Report of the Commissioner؛ 1915 ــ 1919ها  يامداد به ارامنه و سور

Genereal of Immigration to the Sec of Labor, Government Printing Office, 

Beginning 1895-193231ل ك، شماره 7، شماره  6د، جلد ي جديك؛ شرق نزد ،
ه يـ  ژانو 23خ  يا در تار  يكنگره آمر ك عضو   يسخنران (28، ص   1920ه  ي ژانو 23

  )نگرهك در جلسه 1920



  عاليه عثماني و ارامنهدولت  /  128

  
  انگلستانيوهايآرش

؛ بخـش  No. 22083 ,371/2484/46942، ي انگلستان، بخش خارجيو پادشاهيآرش
 نـوامبر  Sir Edward Grey ،12 بـه  Chcethemاز  (No. 70404 ,371/2146، يخـارج 
ر يبكري از سـف يادداشـت ي (No. 22083 ,371/2484، ي؛ بخش خارج)، قاهره1914
، ي؛ بخش خارج)1915ه ي فور15 امور خارجه انگلستان در  ه به وزارت  يروس

371/2485, No. 115866) سول كـ جان ماس به سريك ساك از سرهنگ ماريا نامه
 انگلستان، بخـش جنـگ،    يو پادشاه ي؛ آرش )، قاهره 1915 آگوست   3خ  يبه تار 

؛ )، قـاهره  1915 ي مـ  5،  يقرارگاه انگلستان، بولتن اطالعات نظـام      (157/691/9
ر كتلگراف رمزدار از طـرف سرلـش   (No. 869 ,(75631) ,608/78، يرجبخش خا

تلگراف  (No. 1094 ,608/78، ي؛ بخش خارج)1919 ي م20خ يارتورپ به تارك
، ي؛ بخش خـارج   )1919 ي م 21خ  يارتورپ به تار  كر  كرمزدار از طرف سرلش   

ــكمــذا (608/154 ــار26,021919ن متفقــان، يرات ب ، ي؛ بخــش خــارج)سي، پ
371/2488, No. 143153)  ونس بـه وزارت امـور خارجـه بـه     ياست. نسول پكاز

  No. 5796, I, p.3 ,158/933؛ بخش جنگ، )، باتوم1915 سپتامبر 16خ يتار
  

  وزارت امور خارجه آلمانياسيو سيآرش

1 A, Türkei 183, Bd. 36, No. 7117, R. 14085 1؛ A, Türkei 183, Armenien Bd. 37, 

No. 7122, R. 14086, No. 3898 ؛A Armenien, Türkei 183, R. 14093, Bd. 44-45 ؛
KA AOK NA 1915 K 3528 (15 Juli 1915, AO VI p. 4624 ؛Österreichischer Haus-

Hof-und Staatsarchiv, Poitisches Archiv, XII, 463 

  
  فرانسهيوهايآرش

Guerre Mondiale 1914-1918, Turquie/ Vol. 862, 863 ؛Turquie/ Vol. 867/Syrie-

Palestine ؛Turquie/ Vol. 870/Syrie-Palestine ؛Turquie/ Vol. 848-850, 8 March 

؛ Turquie/ Vol. 879/Syrie-Palestine؛ Turquie/ Vol. 887, 18 May 1915؛ 1915
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Turquie/ Vol. 887, Arménie-I (Août 1914-Décembre 1915) ؛Turquie/ Vol. 890, 

Légion d’Orint-I ؛Turquie/ Vol. 903 ؛Archives des Affaires Etrangéres de France, 

Série Levant, 1918-1928, Sous Série Arménie, Vol. 2, folio 47 

  
 هي روسيوهايآرش

 293/117، شماره ياسيه، بخش سي روسيو دولتيآرش

  
 ي عثمانيوهايآرش

DH :وزارت امورات داخله  
ŞFR :دفتر اسناد محرمانه 

، وزارت امورات داخلـه،     يه بخش دولت عثمان   كي تر يريوز و نخست يآرش  
ه بخـش   كيـ  تر يريـ وز و نخـست  ي؛ آرش 2D/13، شماره   2، شعبه   يت عموم يامن

، وزارت امـورات  ي، بـاب عـال   39380، شـماره    ي دولت ي، شورا يدولت عثمان 
؛ بخـش   36066ل  كـ ان، شـماره    كره اسـ  ين، دا ير و مهاجر  يداخله، بخش عشا  

ه كي تر يريوز و نخست ي؛ آرش 35552ان، شماره   كره اس ي دا ن،ير و مهاجر  يعشا
 يريـ وز و نخـست  ي؛ آرش 1333,1/21، اراده، مجلس مخصوص،     يبخش دولت عثمان  

و ي؛ آرشـ N/19 ,1333، اراده، مجلـس مخـصوص،   يه بخش دولـت عثمـان  كيتر
ف يـ ، اراده، مجلس مخـصوص، رد     يه بخش دولت عثمان   كي تر يريوز نخست

 يريـ وز و نخـست ي؛ آرشR 1333 12 ,12ه خاص ، شمار2864ل ك، شماره 419
؛ 60/213ال، شماره   ك، دفاتر ثبت و ضبط مجلس و      يه بخش دولت عثمان   كيتر

، دفاتر ثبت و ضبط مجلـس       يه بخش دولت عثمان   كي تر يريوز و نخست يآرش
  .593/217ال، شماره كو

 DH, ŞFR., No. 52/96-97-98; DH, ŞFR, No. 52/102; DH, ŞFR., No. 53/4; DH, 

ŞFR., No. 53/200; DH, ŞFR., No. 53/305; DH. ŞFR. No. 54/10; DH, ŞFR., No. 

54-A/226; DH, ŞFR., No. 54-A/268; DH, ŞFR., No. 54-A/326; DH. ŞFR, No. 

55/18; DH, ŞFR., No. 55/152; DH, ŞFR., No. 55/291; DH, ŞFR., No. 55/292; DH. 
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ŞFR. No. 55/341; DH. ŞFR. No. 55-A/16; DH. ŞFR. No. 55-A/17; DH. ŞFR. No. 

55-A/77; DH. ŞFR. No. 55-A/84; DH. ŞFR. No. 55-A/118; DH. ŞFR. No. 55-

A/135; DH. ŞFR. No. 55-A/156-157; DH. ŞFR., No. 56/186; DH. ŞFR., No. 

56/267; DH. ŞFR., No. 56/355; DH, ŞFR, No. 57/105; DH. ŞFR. No. 57/110; DH, 

ŞFR. No. 57/116;  DH. ŞFR. No. 57/308; DH, ŞFR, No. 57/309; DH. ŞFR. No. 

57/345; DH. ŞFR. No. 57/348; DH. ŞFR. No. 57/349; DH. ŞFR. No. 57/351; DH. 

ŞFR. No. 57/413; DH. ŞFR. No. 57/416; DH. ŞFR. No. 58/38; DH. ŞFR. No. 

58/278; DH. ŞFR. No. 59/196; DH. ŞFR. No. 59/235; DH, ŞFR., No. 60/178; DH, 

ŞFR., No. 60/281; DH. ŞFR. No. 61/165; DH., ŞFR, nr. 95/52; DH., ŞFR, nr. 

96/195; DH., ŞFR, nr. 96/279; DH, ŞFR. No. 96/230; DH, ŞFR, No. 96/248; HR, 

MÜ, No. 43/2-17 
  

 هكيخ ترياد تاريو بنيآرش

، يباب عـال   (1915 ژوئن   8خ  ي در تار  يكت جان يشده به وال   تلگراف فرستاده 
 NP. D: 1, B: 6-3؛ NP. D: 1, B: 1، )859ف يرد

  
  

  ها تابك: ب
  .1987، استانبول يان جوان و اتحاد و ترقكتر. ناي سن،يشكآ

، انتشارات سازمان نظارت    1914-1918،  يوي ارامنه در اسناد آرش    يها تيفعال
  .2005ارا ك، آن2 و 1جلد ، يخ نظامي و تاريكو مطالعات استراتژ

، انتـشارات   ي در اسـتانبول اشـغال     ي مهاجرت اجبار  يها مهكمحا. دون، آتا يفر
  .2005ارا كه، آنكيخ ترياد تاريبن

  .2005 و 2003، اسناد  85، شماره 1985تبر ك، اي نظاميخيمجله اسناد تار
  .2051، سند  86، شماره 1987ل ي، آپري نظاميخيمجله اسناد تار

 Das Kriegsjahr 1915:Reaktion Österreich-Ungarns auf die. نــانجي اان،كــليآت
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Umsiedlung der Armenier innerhalb des Osmanischen Reiches anhand von 

Primaerquellen, Wien 2003  
  .1963ارا ك، آن1/1 ،هكيخ انقالب تريتار. متكوسف حيور، يبا

 ي، آلپـا   اول يجنـگ جهـان   ، خـاطرات    يخاطرات؛ اتحـاد و ترقـ     . جمال پاشا 
  .2001، استانبول ياباجالك

خ ياد تـار  يـ ، انتـشارات بن   1915 ــ 1917،   ارامنـه  يوچ اجبار ك. مالك،  كچيچ
  .2005ارا كه، آنكيتر

، 1914ــ 1918،   دولت فرانسه  يكپلماتيمسئله ارامنه در اسناد د    . الن، حسن يد
  .2005ارا ك، آن1ـ 6جلد 

ـ : يك شرق نزد   پروتستان و  يپلماسيد. ل، جوزف ل  يگراب  در  يونريسيـ ر م يثأت
س ينواپـول ينـسوتا، م ي، انتـشارات دانـشگاه م     1810ـ1927،  ايكاست آمر يس

1971.  
  .1983، استانبول ي عثمانيها نيارامنه در سرزم. ونج، نجاتيگو
، مـسئله    ارامنـه  يشكـ   نـسل  يها و ارامنه و ادعـا      كروابط تر . ونج، نجات يگو

  .2000 بورسا، بورسا ي ارامنهارامنه و 
  .1983ارا ك، آنپرونده ارامنه. امرانكگورون، 

  .2001ارا ك، آنيخيات تاري ارامنه و واقعيمهاجرت اجبار. وسفيخلج اوغلو، 
 و  هـا  مارستاني، ب هي در سور  ي مدرن بهداشت  يساختارها. نيالد ملكاحسان اوغلو، ا  

  .1999ارا كه، آنكيخ ترياد تاري شام، انتشارات بنكيده پزشكدانش
ترجمـه از زبـان     (،   نمانـد  يون بـاق  يسك تاشنا ي برا يارك. ، هوانس ياچازنونك

  .1923ن يوان، يتاريانتشارات مخ) يحاتم جبارل: يارمن
 Les Arméniens dans L’Empire Ottoman á la. انيجيپابود.   موند هيان، راكيوورك

veille du génocide1992س ي، پار.  
، 1878 ــ 1897،  ي عثمـان  يپلماسـ يبروز مسئله ارامنـه در د     . ، جودت كوچك

  .1986استانبول 
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نفـرانس  ك،  )1877ــ 1897 (يالمللـ  نيمسئله ارامنه در ابعاد ب    . وران، ارجمند ك
  .1985ارا كخ، آنيها و ارامنه در طول تار كروابط تر
  .1919، پستدام، Deutschand und Armenien, 1914-1918 . وسيژوهانس، لپس

  .1991، استانبول مورگنتاو: ريبك ريپشت پرده داستان سف. ت وي، هيلوور
، Die Enstehung und Wiederherstellung der armenischen Nation .ارت، جوزفكمار

  .1920ن يبرل
  .ISIS 2002، انكانه و بالي خاورميتيخ جمعيتار. ني، جاستيارتك كم
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