
 دروغ نسل کشی ارمنی  در خدمت طرح ھای امپرياليستی

 علی قره جه لو

 

عمليات  "سپر فرات"، "شاخه زيتون" و "چشمه صلح" نيروھای مسلح ترکيه در شمال سوريه، تحقق يک "کريدور کرد" 
جھان شاھد اين  ساخت. توسط آمريکا در شمال سوريه بمنظور اتصال بارزانستان به دريای مديترانه را با شکست روبرو 

 جنگ وکالتی خدمتش، در ا متحدين بوسيله آمريکا و)  PKK/PYD/SDG(  ک -ک - واقعيت بود که تسليح و تعليم  پ
تا پياده نظام ، و نھايتا آمريکا مجبور شد ،نتوانست درمقابل نيروھای مسلح ترکيه، موجوديتی از خود نشان دھد عليه ترکيه،

ضربه ای که ترکيه به طرح ھای آمريکا در شمال سوريه  کيلومتری به سمت جنوب عقب بکشد.  30تا عمق  را خود
وارد کرد، تعادل جنگ طلبان آمريکا را بھم زد، و از اين رو مواضع خصمانه آمريکا به دشمنی آشکار عليه ترکيه تبديل 

  شد.

 ) و تصويب آن2019اکتبر  29جلس نمايندگان آمريکا () در م16/403تصويب اليحه "نسل کشی ارمنی"  با اکثريت (
آن، ماھيت تاريک اليحه را نشان می دھد.   تصويب زمان بندی ھمچنين،) 2019دسامبر  12در سنای آمريکا ( باتفاق آراء

 نود و ششمينمريکا از شمال سوريه، و مصادف با آتصويب اين اليحه ھمزمان با پاک سازی سازمان ترور تحت حمايت 
جنگ رھايی بخش ملی ترکيه عليه اشغال امپرياليستی ترکيه بدنبال  )1923اکتبر  23( تاسيس جمھوری ترکيهسالگرد 

ک از شمال سوريه، دست به دامن دروغ نسل کشی  - ک -آمريکا در عکس العمل به پاکسازی پ است کهروشن   است.
ھمراه اليحه، يکسری تحريم ھا نيز عليه ترکيه به تصويب رسيد.  اين تحريم ھا شامل، تحريم ھای   است.شده ارمنی 

اقتصادی، ندادن ويزا به مقامات ترک که در عمليات چشمه صلح نقش موثری بازی کرده اند، مسدود کردن دارايی ھای 
  و خانواده اش .... می شود. آنھا، ھمچنين، تحقيق در خصوص دارايی ھای رئيس جمھور ترکيه اردوغان

امانوئل ماکرون رئيس جمھور فرانسه، ھمراه ادوارد فيليپ نخست وزير فرانسه، ھمان ھفته ای که اليحه نسل کشی ارمنی 
آوريل را بعنوان "يادمان نسل کشی ارمنی" اعالم  24 کرد،، اعالم شدمريکا فرستاده آبه مجلس نمايندگان آمريکا  و سنای 

از آن در صحنه بين المللی  کرد،و باز در ھمان روز حکومت ايتاليا اليحه نسل کشی ارمنی را قبول و اعالم  خواھد کرد. 
  دفاع خواھد کرد!

ادعای نسل کشی ارمنی را در عکس العمل به عمليات نظامی ترکيه در شمال سوريه مطرح  ،، مانند ترامپنيز ماکرون
ک مطرح می  - ک - دفاع از سازمان ترور پ سياست دمتخدر  ارمنی، بشکلی ھماھنگ، نسل کشی همی کند.  يعنی اليح

و ھم حقوق فرانسه (حکم دادگاه  )در واقع ماکرون با اين حرکت، ھم حقوق اروپا (حکم دادگاه حقوق بشر اروپاشود.  
  قانون اساسی فرانسه) را زير پا می گذارد.

ضروری است که به  ،نمايندگان و سنای آمريکا و نيز حکومت فرانسه مصوبات مجلس غيرحقوقی بودنبرای روشن شدن 
  احکام دادگاه حقوق بشر اروپا در زمينه نسل کشی ارمنی و ھمچنين به تبعات حقوقی آن اشاره ای بکنيم. 

  )ECHR(  سه حکم دادگاه حقوق بشر اروپا 3

  صادر کرده است: منیحکم در خصوص نسل کشی ار 3دادگاه حقوق بشر اروپا تاکنون 

  )2013دسامبر  17حکم دايره دوم دادگاه حقوق بشر اروپا (   -

  )2015اکتبر  15دادگاه حقوق بشر اروپا () Grand Chamber( حکم دايره بزرگ   -

  )2017نوامبر  28حکم دادگاه حقوق بشر اروپا (  -



) طی يک سری حزب وطن فعلی - توضيح اين موضوع ضروری است که، دوغو پرينچک (رھبر حزب کارگر ترکيه
در شھرھای مختلف سويس، تاکيد می کند که نسل کشی ارمنی يک دروغ  "نسل کشی ارمنی"سخنرانی در رابطه با 

پرينچک  از آنجايی که انکار نسل کشی ارمنی را جرم شناخته است، امپرياليستی است.  دولت سويس (دادگاه صلح لوزان)
به پرداخت جريمه نقدی محکوم می کند.  پرينچک، در اعتراض به حکم دادگاه سويس به  را بعلت انکار نسل کشی ارمنی

 17(دادگاه حقوق بشر اروپا شکايت می کند.  دادگاه حقوق بشر اروپا، حکم دادگاه سويس عليه پرينچک را باطل می کند. 
حقوق بشر مراجعه می کند.  دايره دولت سويس دراعتراض به حکم دايره دوم، به دايره بزرگ دادگاه  )2013دسامبر 

بزرگ دادگاه حقوق بشر، در خواست استيناف دولت سويس را رد و حکم صادره از طرف دايره دوم را  تائيد کرده و 
  )2015اکتبر  15( حکم قطعيت پيدا می کند. 

سويس انکار کرده  ھمچنين، شھروندان ترک، علی مرجان، ادھم کايالی، حسن کماھلی که نسل کشی ارمنی را در کشور
به دادگاه حقوق بشر اروپا شکايت می کنند.  دادگاه  بودند و با حکم دادگاه سويس محکوم به پرداخت جريمه نقدی شده بودند

  )2017نوامبر  28(  حقوق بشر اروپا حکم صادره دادگاه سويس عليه شھروندان ترک را نيز، باطل می کند.

در خصوص نسل کشی فقط  : گفته می شوداز جمله چک دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد داليل ابطال حکم عليه پرين
دادگاه جزايی صالحيت دار ترکيه و يا دادگاه جزايی صالحيت دار بين المللی می تواند چنين حکمی صادر نمايد.  و در 

ھا، پارلمان ھا ... سای جمھور، حکومت ؤعلت ابطال حکم دادگاه سويس عليه شھروندان ترک نيز گفته می شود که ر
  صالحيت صدور چنين حکمی را ندارند.

  حکم دادگاه فدرال سويس

" عليه پرينچک را باطل می کند. لوزان حکم "دادگاه صلح ،بعد از احکام دادگاه حقوق بشر اروپا، دادگاه فدرال سويس
)  در خصوص داليل ابطال حکم عليه پرينچک از جمله گفته می شود، در رابطه با نسل کشی، تنھا، 2016اگوست  25(

  دادگاه جزايی صالحيت دار کشور ترکيه، و يا دادگاه جزايی صالحيت دار بين المللی حق صدور چنين حکمی را دارند.  

  ن اساسی فرانسهحکم شورای عالی قانو

اليحه "قانون مبنی برمجازات انکار نسل کشی ارمنی" از طرف پارلمان فرانسه تصويب می شود.  اين  2012در ژانويه 
 ،با قانون اساسی فرانسه، و آزادی انديشه و بيان تقانون از طرف "شورای عالی قانون اساسی"  فرانسه به دليل مخالف

  .اعالم می شودباطل 

 3رانسه" که به دستور ھوالنده رئيس جمھور فرانسه اليحه قانونی ديگری در اين زمينه آماده کرده بود ("مجلس ملی ف
سيون زيرين پس می فرستد.  وزير يبه علت نداشتن پايه حقوقی الزم به کمبعد از مطرح شدن در مجلس، ) 2015دسامبر 

حکم صادره از طرف دادگاه حقوق بشر اروپا ارجاع می کابينه "ژان ماری له گوون" دليل رد اليحه در پارلمان را به 
دھد.  زيرا، دادگاه حقوق بشر اروپا عالی ترين مرجع دادگاه حقوق بشر اروپاست، و ھيچ کشوراروپايی نمی تواند قانونی 

    به تصويب برساند که مخالف حکم صادره از طرف دادگاه حقوق بشر اروپا باشد.

   ؟چيستحکم دادگاه حقوق بشر مضمون 

  داليلی که حکم دادگاه حقوق بشر با استناد بدان صادر شده، چنين فورمول بندی شده است:

  حقوقی بوده و تعريف جرم است. مفھوم) يک 1948نسل کشی، طبق قرار داد سازمان ملل (  -

که جرم در آن نسل کشی، تنھا دادگاه جزايی صالحيت دار کشوری سازمان ملل، به وقوع جرم  1948طبق قرارداد   -
  اتفاق افتاده، و يا يک دادگاه جزايی صالحيت دار بين المللی می تواند حکم دھد.



  .ندنه دادگاه محلی و نه دادگاه بين المللی چنين حکمی صادر کرده ا 1915در رابطه با حوادث   -

ھا، موسسات آکادميک، ، پارلمان ھا، حکومت ھا، حکومت ھای محلی، شھرداری ھا، دانشگاه صورتدر اين لذا   -
انجمن ھا ... نمی توانند در اين خصوص حکم صادر نمايند.  يعنی صالحيت رسيدگی و صدور حکم ندارند.  در غير اين 

" که يکی از اھرم ھای مھم به خطر انداختن صلح پراکنی صورت، اقداماتی از اين قبيل در جھان امروز، "جرم نفرت
  جھان است را تشکيل می دھد.

سويس (بين دوغو پرينچک و دولت  -بق حکم دادگاه عالی حقوق بشر اروپا در خصوص دعوای حقوقی پرينچک ط  -
 یچارچوبرا با نسل کشی يھوديان (ھلوکاست) نمی توان مقايسه کرد، و اصوال نمی تواند در چنين  1915حوادث  سويس)

  طبقه بندی شود.

  (قانون عطف به ماسبق) حکم صادر کرد.چنين نمی توان  1948 سال حوادث اتفاق افتاده قبل ازدر خصوص   -

در چارچوب آزادی بيان و انديشه تضمين شده است، ولی مسلما  1915بحث درباره حوادث تاريخی و از جمله حوادث   -
  وجود ندارد.نيز  آزادی غصب صالحيت دادگاه ھای صالحيت دار

  استآنچه که بعد از حکم دادگاه حقوق بشر اتفاق افتاد 

صالحيت ماکرون و مجلس نمايندگان و سنای آمريکا  ،حقوق دکترين ، در اروپابعد از حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، امروز 
می کند.  تاثير حقوقی حکم دادگاه حقوق بشر بعنوان عاليترين مرجع  ردرا  در صدور حکم داير بر وجود نسل کشی ارمنی

 -تا جايی است که دعوای پرينچک   -  ای ھمه کشورھای اروپايی الزم االجراء ستاز آن بر تتبعي  که  - حقوق بشر اروپا
ئل حقوقی بعنوان احکام نمونه اسويس بعنوان موضوع درسی در دانشگاھھای اروپا، در روابط بين المللی، حقوق بشر و مس

ت بيشماری در اين زمينه نوشته دانشکده ھای حقوق اروپا مقاال مورد تحقيق قرار می گيرند.  در اين خصوص در نشريات
  شده است.

تدريس  ارمنی دولت ھای اروپا، دروغ نسل کشی و توسعه طلبانه  ، زمانی در اروپا، در جھت منافع دراز مدتحقيقتدر 
می شد، ولی اکنون در اين زمينه، اين واقعيت آموزش داده می شود که نھاد ھای سياسی ... فاقد صالحيت صدور حکم در 

:  "حکم در مورد پرينچک پيروزی آزادی اعالم می کند"انجمن آزادی برای تاريخ" فرانسه چنان که نه ھستند، اين زمي
  )1(است". 

د.  متخصصين نادعای نسل کشی ارمنی را بلحاظ حقوقی مردود می شمار ،اروپاحقوق فرانسه و  دکترين حقوقامروز 
پرينچک دعوای حقوقی  "بعد از حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در موردسرشناش حقوق و علوم سياسی در اروپا می گويند:  

  )2.  (امی قادر نخواھد بود که از نسل کشی ارمنی سخن گويدقھيچ دولتمرد و مديگر ،سويس -

ی و نه ھيچ  نه دولت ارمنستان، و نه دياسپورای ارمن ،که، اين واقعيت است آنچه که در اين زمينه بسيار قابل تامل است
تاکنون جسارت نکرده اند تا نسل کشی ادعايی خود را در يک دادگاه جزايی صالحيت دار بين دولت و يا پارلمان غربی 

نه فقط ادعاھای  صالحيت دار، زيرا می دانند که از طريق حقوقی طرفی نخواھند بست.  چرا که دادگاه ! کنند المللی مطرح
طرف مقابل يعنی ترک ھا را نيز بررسی خواھد کرد.  اصوال، دليل باز نکردن اسناد ت دفاعيايکطرفه ارمنی ھا، بلکه  

برای تحقيق مورخين بيطرف در ھمين  )شھر بستن( آمريکا آرشيو دولت ارمنستان و حتی اسناد آرشيو دياسپورای ارمنی در
 ،ديگر مربوطه ی، روسيه، و کشورھایجاست.  زيرا باز شدن اسناد آرشيو ارمنستان و مقايسه آن با اسناد دولت عثمان

با پشت گرمی به حمايت دولت ھای غربی می  با "دور زدن" حقوق و .  لذا، طرف ارمنیخواھد کرد روشنحقيقت را 
دولت ھای غربی  ...  ، تحريم، تحميل و در صورت امکان لشگر کشی(زور گويی خواھد مسئله را از طريق "سياسی" 

  )3(  راه قانونی و حقوقی بسته است. چون،عليه ترکيه) به نفع خود حل نمايد، 



  :اتتوضيح

 ,Tanima, Tazminatفورموله کرده اند:  ( T 3مطالبات خود از دولت ترکيه را در   با اين وجود ارمنی ھا   )1(
Toprak ،ايالت ارمنی نشين  6بازگرداندن باصطالح ( خاک، پرداخت غرامت، و  اعتراف (قبول نسل کشی)،) يعنی

اين اياالت عبارتند از:  وان، ديابکر، سيواس، ارزروم، بيتليس،   ،ترکيه که از آن بعنوان "ارمنستان غربی" نام می برند
  االزيغ!  

که در پايتخت سابق آلمان "بن" منتشر می شود، اخيرا کمپينی عليه پروفسور  Anzeiger  Genral روزنامه)  2(
.  داختنبراه ا است، گاه بنشحقوق بين الملل دان انستيتویرئيس کرسی حقوق و که   Stefan Talmon"استفان تالمون" 

که  است ک -ک - ای موازی پکه يکی از سازمانھ Navendھمه استدالالت اين روزنامه عينا تکرار گفته ھا و نوشته ھای 
پروفسور تالمون اين است که با تکيه به حکم دادگاه حقوق بشر اروپا از تزھای ترکيه دفاع  گناهدر شھر بن فعاليت می کند.  

تغذيه می  ھای اطالعاتی موازی آمريکا ک که طبق اعتراف خود از بودجه سازمان - ک  -کرده است. سازمانھای موازی پ 
که در دشمنی با ترکيه ھر فرصتی را  نيز محافلی  کنند، تا آنجا پيشرفتند که خواستار استعفای پروفسور تالمون شدند!

در حاليکه، حکم دادگاه حقوق   متھم کردند.بودن ور تالمان را به "وکيل ترکيه" سمی شمارند به ميدان آمده و پروف غنيمت
است.  اين حوادث چيزی جز قتل عام متقابل (مقاتله)  1915سجيل نسل کشی نبودن حوادث صريحا بمعنای تثبيت و ت ،بشر
از اين رو در حقوق بين الملل زمينه قبول  ،) نيز قرار نمی گيرد1948بوده و در چارچوب تعريف نسل کشی سازمان ملل (ن

 ادعای نسل کشی ارمنی نيز وجود ندارد. 

 " باصطالحطبق عادت" وآوريل،  24انی و يا تعصب کور، ھر سال با فرا رسيدن به علت ناددر اين ميان عده ای نيز 
"نسل کشی" ارمنی توسط ترک ھا را لعن و نفرين می کنند، بدون اينکه حتی يکبار ھم که شده به نوشته ھا و استدالالت  ..  

دادگاه حقوق بشر اروپا در اين زمينه  و يا حتی اطالعی از احکامطرف مقابل مراجعه و تاملی در اين زمينه بخرج دھند.  
 داشته باشند!

ھمه احکام حقوقی که فرانسه را مجبور به تبعيت از آن می کند، چرا فرانسه ھنوز ھم  سوال اينجاست، با وجود اين  )3(
  استفاده کند؟مانند چماقی عليه ترکيه  -حتی با زير پا گذاشتن حقوق اروپا و حقوق فرانسه  - را   مسئله نسل کشی ارمنی

ھزار ارمنی زندگی می کنند، راضی نگه داشتن آنھا برای استفاده از  400يکی از داليل اين است که در فرانسه بيش از   -
ارمنی ھا در می  آرای رقابت بزرگی برای بدست آوردن ،فرانسه ی در انتخابات ھر رای آنھا در انتخابات است.  يعنی در

  وعيد سعی در جلب آراء آنھا را دارد.  و ھر حزبی با وعده و ،گيرد

  در فرانسه از چپ تا راست، از محافظه کار تا سوسياليست، يک "اتحاد مقدس" در اين زمينهليل ديگر اين است  که د  -
 "مظلوميت"اتحادی مقدس بين احزاب سياسی در مورد  نيز (چنان که در آمريکای شمالی يعنی، کانادا و آمريکا وجود دارد

، و دفاع از اسرائيل در ھر شرايطی جزوی از سياست رسمی دولتی وجود دارد فلسطين، در مقابل اسرائيل "حقانيت"و 
 ،اليست ھا و کمونيست ھا ھم در فرانسهيسوس ا.  نبايد فريب عنوان و يا اتيکت "چپ" را خورد، زير)محسوب می شود

دست   کشور خود ھستند.اروپا، ھمان جناح چپ امپرياليسم در  "چپ امپرياليسم" ھستند، ھمچنانکه سوسيال دموکرات ھا
مريکا نيز يک سياست دولتی است.  امپرياليست ھا بخاطر آدر  ،در فرانسه يازيدن به دروغ نسل کشی ارمنی ھمچناکه 

جھان خود را مدافع حقوق بشر و  برای فريب افکار عمومیمنافع خود خون می ريزند، قتل عام و نسل کشی می کنند، ولی 
خود را مشروع جلوه غارت و  ،مستعمره سازیتجزيه، ، تا از اين طريق سياست اشغال، حواری دموکرسی جا می زنند
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