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  سخن آغاز
  

 به منظور تقسيم دنيا و چپاول 1914زماني كه جنگ جهاني اول در ماه اوت 
 پرنفوذ پشت پرده جان و مال ملل بي گناه توسط امپرياليستهاي جهاني و نيروهاي

 تصور ندسياست آغاز شد، هيچ كس غير از برنامه ريزان سياست جهاني نمي توانست
در . د كه كمتر از يك سال بعد بزرگترين فاجعه انساني در تاريخ روي خواهد دادنكن

 دولت تركان جوانادامه روند جنايت پيشگي حكومت تركان عثماني، گويا تصميم 
 به مسئله شرقراي هميشه مسئله ارمني را به عنوان بخشي از  يك بار ب كهبراين بود

زعم خود حل كند و در همين راستا دهشتناك ترين جنابت تاريخ، اولين نژاد كشي 
شرق ( ميليون ارمني ساكن ارمنستان غربي 5/1سده بيستم يعني كشتار بيش از 

  .  رد، و مناطق مركزي و غربي آناتولي را سازماندهي و اجرا ك)آناتولي
در باره قتل عام ارمنيان جامعه جهاني و حتي برخي تاريخدانان اطالعاتي 

عدم شناخت اين فاجعه باعث شد . ندارند و يا دانسته آنها در حد بسيار ناچيزي است
 ديگري از همان نوع در جنگ جهاني دوم روي دهد و جان ميليون ها انسان هفاجع

  .صرفا به علت يهودي بودن قرباني گردد
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كمي بعد در باره نژادكشي ارمنيان مطالب جامع و خالصه ارائه خواهد شد، لذا 
  .الزم مي دانم چند نكته در باره اين كتاب يادآور شوم

همانگونه كه اشاره رفت، تركان جوان و كميته اتحاد و ترقي آنها اين فاجعه 
 از طلعت پاشا، انساني را سازماندهي و اجرا نمود، سردمداران اين كميته عبارت بودند

پس از اتمام . مغز متفكر كميته همانا نفر اول بود. انور پاشا، جمال پاشا و ديگران
جنايت بر عليه « دادگاه نظامي استامبول همه آنان را به جرم1918جنگ در سال 

 به مجازات اعدام محكوم كرد لذا اين حكم در مورد اكثر آنها اجرا نشد تا »بشريت
 ارمن چند وجدان بيدار دست به اقدام زد، و اين جنابتكاران را به ون ملتراينكه از د

مهمترين اين وقايع ترور طلعت پاشا وزير امور داخله و سپس . سزاي اعمال خود رسانيد
 تنها بازمانده خانواده خود در جريان قتل تهليريان بدست سوغومون ،صدراعظم تركيه 

ي روند رويدادهاي بعدي مطالب مشروحي در مورد جزئيات نجات او و چگونگ. عام بود
  .در همين كتاب خواهيد خواند

 نوامبر 11تهليريان مجبور بود دست به چنين اقدامي بزند زيرا وقتي روز 
 نژادكشي مجازات گردند ن جنگ به پايان رسيد، ارمنيان نيز انتظار داشتند مسئوال1918

ن داد كه ايشان قصدي براي اين نشا) انگليس، فرانسه، آمريكا(ليكن عكس العمل آنها 
و برعكس جنايتكاران تركان جوان را در برابر آتش خشم انتقامجويي . كار نداشتند

  .ارمني مورد حمايت قرار مي دادند
 خيابان 17 طلعت پاشا در مقابل خانه شماره 1921 ماه مارس 15روز 

ل رسيد و پس از هاردنبرگ شهر برلين آلمان به ضرب گلوله سوغومون تهليريان به قت
  .دستگيري توسط پليس صريحا به عمل خود اعتراف نمود
اين .  در برلين انجام شد1921محاكمه او روزهاي دوم و سوم ماه ژوئن 

حكوميت قتل عام ممحاكمه سردمداران تركان جوان و به عنوان محاكمه در واقع 
ن و جرو بحث پس از دو روز بازجويي و شهادت گواها. ارمنيان ارزيابي مي گردد

  .هاي مفصل حقوقي و پزشكي و تاريخي هيئت منصفه راي به تبرئه تهليريان داد
 به دستور هيتلر از برلين به استامبول منتقل 1943بقاياي جسد طلعت در سال 

شد و طي مراسم رسمي حكومتي و نظامي در تپه آزادي آن شهر به خاك سپرده شد تا 
د و ننايت و زور هستند با ديدن آن افتخار كنآن دسته از هموطنانش كه طرفدار ج

  .آنانكه داراي وجدان انساني هستند با هر بار نگاه بر مقبره او احساس شرمساري نمايند
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علي رغم مطالبي كه حقوقدانان و وكالي مدافع در جلسه دادگاه در تبرئه 
دولت هاي  عنوان كردند، امروزه پرواضح است كه  جوانآلمانيان از همدستي با تركان

آلمان مسئوليت مستقيم در اين جنايات داشتند و تا امروز در صورت برخورداري از 
  .حس انسانيت موظفند رسما از ملت ارمن عذرخواهي كنند

دولت امروزي تركيه نيز با انكار تمام شواهد و مدارك و حتي اسناد دادگاه 
ه نظر نگارنده سطور ادامه استامبول، از پذيرش قتل عام ارمنيان سرباز مي زند زيرا ب

  .دهنده همان سياستهاي ددمنشانه تركان جوان و سلطان عبدالحميدها است
جامعه و وجدان بيدار بشري وظيفه انساني در شناختن رنجها و مصيبت هاي 

اسناد دادگاه محاكمه سوغون . بشري به عهده دارد ملل ديگر يعني صفحات سياه تاريخ
بانهاي آلماني، انگليسي، فرانسه، ارمني و اسپانيولي ترجمه  زهتهليريان كه تا كنون ب

 كه از  و ديگر فارسي زبانانشده است و اينك ترجه فارسي به ملت انساندوست ايران
  . ، پيشكش مي شوداندچندين هزار سال پيش تا كنون مدافع حقوق بشر بوده 

با ) شامحكمه طلعت پا( تحت عنوان 1921متن اصلي كتاب در واقع در سال 
 وگنر به زبان آلماني منتشر شد و ترجمه هاي ذكر شده از روي نرميآمقدمه و همت 

  .آن در سالهاي بعد منتشر گرديد
ما انسان هاي امروزي براي جلوگيري از رويداد فجايع انساني در هر نقطه از 

ت تاريخ و محكوم كردن رويدادهاي وحشتناك خانجهان هيچ راه ديگري جز ش
مادام كه اينگونه وقايع بي كيفر باقي مانده باشند، رويدادهاي ديگر از . يمگذشته ندار

  . همين نوع كماكان تكرار مي گردد
  . باشد كه روزي پليدي ها و زشتي هاي ددمنشانه از جوامع بشري زدوده شود

  به اميد آن روز 
  دكتر اديك باغداساريان

  )گرمانيك.ا(
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  مناسبات ايرانيان و ارمنيان

  
  پرفسور واهان بايبورديان: تهنوش

  )سفير پيشين ارمنستان در تهران(
  باغداسارياناديك :                           ترجمه

  )گرمانيك.ا (
             

 ارمنيان از سپيده دم تاريخ خود مناسبات بسياري با مردمان و كشورهاي همسايه 
 ايران و ايرانيان با ايشان داشته اند، ليكن از نظر تاريخي هيچ كشور و ملتي چون

روابط ديرينه اين دو ملت آسياي مقدم انعكاس چند . نزديك و صميمي نبوده است
گانه خود را چه در زمينه زبان و آداب و سنن و چه در فرهنگ معنوي، مردمي، مذهبي 

  .و واقعيت هاي گوناگون تاريخي يافته است
بشري بوده اند و با جرأت مي توان  ايران و ارمنستان مراكز ديرينه پيدايش تمدن 

گفت كه هيچ ملتي در خاور ميانه و نزديك از حيطه نفوذ تمدن سازنده و حيات بخش 
ايراني و ارمني بيرون نمانده است و اين بدان علت است كه ملل ارمني و ايراني هزاران 

  .سال مردماني بوده اند كه به ايجاد و رونق فرهنگ پرداخته اند
گر چه بديهي است . و فرهنگ ايران بر ارمنيان نيز يك واقعيت است نفوذ تمدن 

 فرهنگ خود را بر اساس تمدن همسايگان خود بنا "كه ارمنيان ملتي نبودند كه صرفا
 حفظ مناسبات ضمننموده باشند، ليكن در مسير پيشرفت مستمر فرهنگ و تمدن  

وين مستمر عقايد گوناگون،  ملل و اقوام مختلف به نوبه خود در پيدايش و تك باخويش
  .ارزش هاي فرهنگ معنوي و پيشرفت تمدن بشري مشاركت داشته اند

 آن چه كه به روابط ديرينه ارمنيان وايرانيان مربوط مي گردد، اين است كه قدمت 
  .و تاريخ اين روابط به قدمت دو ملت مي رسد

 سنگ نبشته هاي ميخي  يعني ارمنستان در"آرمينيا" براي نخستين بار در تاريخ، نام 
در . ياد شده است) سده ششم پيش از ميالد(دوران حكومت خاندان هخامنشي

حجاريهاي تخت جمشيد نيز مي توان امروزه تصوير مرد ارمني را مشاهده كرد كه 



 نژادكشي ارمنيان                                              7                                        دادگاه سوغومون تهليريان

سنگ نبشته هاي معروف بيستون نيز حكايت از . خود يك واقعيت حتمي و مسلم است
  . اين دوره دارندمناسبات ايرانيان و ارمنيان در

مورخ نامي ارمني، به درستي ) Nikoghayos- Adonts( نيكوغايوس آدونتس
ارمنستان كه از ديرباز در حوزه نفوذ سياست بين المللي ايران قرار ": چنين مي نويسد

داشته است، سده هاي متمادي در همين محدوده فرهنگي با ايرانيان در تماس بوده 
حكومت ايران را در دست گرفتند و سلسله اشكاني ارمني نيز زماني كه اشكانيان . است

در ارمنستان مستقر گرديد، روابط اجتماعي و فرهنگي دو كشور عمق هر چه بيشتري 
  ."يافت

يك واقعيت تاريخي، اين كه تا سده پنجم، يعني زماني كه حروف الفباي ارمني 
 فارسي به عنوان وسيله مكاتبات اختراع گرديد، به موازات الفباي يوناني، زبان و الفباي

بعالوه، حروف فارسي در دربار ارمنستان . دولتي و اجتماعي مورد استفاده قرار داشت
موسي در اين باره اطالعات و شواهد موثقي در نزد . بطور رسمي به كار مي رفته است

رمني در همين برهه از زمان بود كه زبان ا.  پدر تاريخنويسي ارمني سراغ داريمخورني
  .به كمك زبان فارسي غني تر مي گردد

 مسيحيت به عنوان مذهب رسمي 301 در زمان حكومت ساسانيان در ايران، به سال 
ارمنستان پذيرفته شده مناسبات دو ملت وارد مرحله نويني گرديد و روابط فرهنگي 

  . آنها تحت هيچ شرايطي دچار خدشه و مشكل نشد
ه ارمنستان مسيحي، اقتدار بيزانس، اين دشمن ديرينه  ايران دوران ساساني با توجه ب

  .رقابت اين دو، حكومت ارمنستان را مورد مخاطره قرار مي داد. خود را نيز شاهد بود
  بحران روابط سياسي ايران و ارمن خود بخود در مبارزه عقيدتي نيز انعكاس خود را 

نده اي در سرنوشت تاريخي ليكن اين پديده ها گذرا بودند و نقش تعيين كن. مي يابد
:  مورخ ايراني با ظرافت خاصي چنين بيان مي كنداسماعيل رائين. دو ملت نداشتند

ارمنيان فرزندان قومي بودند كه با ميل و رغبت به نداي انسان دوستانه زرتشت يعني "
  . "كردار نيك، پندار نيك و گفتار نيك پاسخ مثبت دادند

ئق شديد و بالمانع، جزو ويژگي هاي معنوي دو  اين سخن بدين معني است كه عال
  .ملت در جهت مبارزه با بدي ها و كمك به احقاق حق در دنيا بوده است
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 با وجود فراز و نشيبهاي تاريخ سياسي، مناسبات معنوي، فرهنگي و زباني ارمنيان با 
يات گواه اين امر وجود سرودها و روا. همسايه ديرينه خود ايران تداوم يافته است

. داستاني ايران در ارمنستان است كه در طول زمان تداوم يافته تا به امروز رسيده اند
، موسي خورني، )Agatangeghos(شواهد و مدارك مورخين ارمني، آگاتانگغوس

افتخار . ، گريگور ماگيستروس و ديگران گواه اين قضيه هستند)Sebeos(سبئوس
يكي از قهرمانان محبوب و ستوده خاور قديميترين ذكر و يادداشت در مورد رستم 

سده (بايد از تاريخ سبئوس.  محفوظ مانده استموسي خورنيزمين، تا كنون براي 
 زيرا در اينجا در باره قهرمان باستاني ايران، اسفنديار و  ،نيز ياد كرد) هفتم ميالدي

  . افسانه خسرو و شيرين مطالبي ثبت شده است
 كه انديشمندان برجسته ارمني در سده هاي ميانه با  اسناد و مدارك نشان مي دهند

ادبيات علمي ايران آشنايي داشته حتي به زبان فارسي كه دريچه ارتباط با فرهنگ غني 
  .و عالي ملت همسايه خود بود، تسلط داشتند

 از نقطه نظر زماني، نخستين ترجمه ها از زبان فارسي در نيمه نخست سده يازدهم 
تماس شخصي انديشمندان .  صورت گرفته اندكرياي رازيززشكي ميالدي از آثار پ

ارمني با شاعران فارسي گوئي كه به ارمنستان مسافرت كرده و يا در شهرهاي ارمني 
از اين ميان مي . نشين و همجوار با ارمنستان زندگي مي كردند نيز قابل توجه است

بريزي، نظامي گنجوي، توان ناصر خسرو، حكيم نظامي، جالل الدين رومي، قطران ت
  .سعدي و بسياري ديگران رانام برد
در مورد تعريف ) Kostandin- yerznkatsi( گواهي كستاندين يرزنكاتسي

 13-14داستان هاي شاهنامه در ارمنستان شايان ذكر است، بر اساس آن، در سده هاي 
ده بود، در ميالدي زماني كه آوازه شاهنامه فردوسي هنوز به بسياري از مردمان نرسي

ارمنستان مردم با آن آشنا بودند و حتي كستاندين يرزنكاتسي شعري نيز بر وزن 
  .شاهنامه سروده است

 يادداشت هايي كه در مورد حماسه ايران از دير باز در ادبيات ارمني موجود بوده 
 اند گواهي مي دهند كه ارمنيان در مبارزه و پيكار هزار ساله ايران با توران در كنار

شكست بدي ها و پيروزي خوبي ها در سرودهاي حماسي ايران . ايرانيان قرار داشته اند
به ملت ارمني نيز الهام داده است و اينان با به عاريت گرفتن قهرمانان ايران، آنان را 
چنان با دنياي انديشه و فرهنگ روح حماسي خود مأنوس و صميمي گردانيده اند كه 
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دالوران " يكي از شاخه هاي فرعي حماسه مردمي "زال-رستم"ارمني-حماسه ايراني
روح بلند ملت ايران در شعر پرآوازه و جهان شناخت فارسي .  پديد آمده است"ساسون

ارمنيان با مطالعه آثار جاوداني فردوسي، حافظ، سعدي، . به تصوير كشيده شده است
اي ذوق ادبي سرشار جامي، عمر خيام با كشور شكوهمند ايران و مردم پر قريحه و دار

  .آن پيوندهاي مهر و دوستي بر قرار مي سازند
ارمنيان مهاجر نشين پر رونقي در ايران، بويژه در جلفاي نو، پديد . م17 در سده 

. آوردند كه به يكي از مراكز برجسته تجارت بين الملل شرق و غرب تبديل گرديد
كه از سلوك و رفتار پر مهر اين امر نه تنها از روح سازندگي شگفت آور ملت ارمن 

در قبال اين رفتار گرم و صميمانه . ملت شريف و مهمان نواز ايران حكايت دارد
ارمنيان نيز از هيچ كوششي در قدر شناسي از اين امر و خدمت به اين مرز و بوم دريغ 

  . نده انكرد
يگر  در حوادث مختلف تاريخي، ايرانيان و ارمنيان نه تنها هميشه در كنار يكد

 "زندگي كرده اند كه اغلب با هم گام برداشته و داراي يك سرنوشت بوده اند و متقابال
فرهنگ يكديگر را غني ساخته و هميشه نسبت به هم احترام خاصي را رعايت كرده 
اند و بطور كلي در مقاطع زماني سرنوشت ساز با يكديگر متحد شده با دشمن مشترك 

  . ر يك نبردگاه و جبهه جنگ به شهادت رسيده اندبه ستيز و نبرد   پرداخته و د
 اين يك واقعيت مسلم است كه در طي قرون متمادي وجود ايران توانا در خاور 
نزديك، به عنوان سنگري در جهت نگهداري استقالل و حكومت ارمنيان عمل كرده 

  . است
كه  ايران همواره پناهگاهي مطمئن براي ارمنيان بوده است و بي جهت نيست 

ارمنيان هم ايران و هم ارمنستان را به طور برابر خانه خود ميدانند و وقتي كه در ايران 
 احساس نمي كنند كه اقليت هستند زيرا كه ايرانيان آنان را به "زندگي مي كنند كال

  .عنوان جزئي از خود مي پندارند
د كه در  ملت ارمن هرگز فراموش نخواهد كرد كه ايران جزو اولين حكومت ها بو

 سپتامبر 21 استقالل ارمنستان را به رسميت شناخت و به همين سان، نيز در 1918سال 
  . اعالم استقالل نوين ارمنستان را به رسميت شناخت1991

 بديهي است كه مردمان با ايجاد تاريخ خود ميتوانند هويت ملي خود را تثبيت و راه 
طر آوردن گذشته كافي نيست، بايد ليكن به خا. درست را به سوي آينده پيدا كنند
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امروزه نقطه عطفي در روابط تاريخي ميان ايرانيان و . بتوان به آينده نيز نگريست
مرحله نويني در اين روابط پديد مي آيد و دو ملت كهن با . ارمنيان محسوب مي گردد

  و به افق هاي گسترده اي براي روابطخودپديد آوردن حكومت هاي مستقل 
  .   اميد بسته اندانشمناسبات

براي ملت ارمن، .  كيلومتر مرز مشترك هستند46 اكنون ايران و ارمنستان داراي 
اين مرز اميد است و پلي كه بر روي رودخانه ارس بنا شده در واقع پلي ميان قلوب دو 

ايران و ارمنستان به عنوان دو حكومت مستقل دوست و همسايه . بشمار مي رودملت 
ابط متقابل خود را گسترش داده به ايجاد ثبات، صلح و امنيت در منطقه مي توانند رو
  .كمك كنند

 در طي قرون متمادي، ملت ايران در صف تشنگان عدالت قرار داشته در سياست و 
ملت ارمن . در زندگي روزمره همواره از الگوهاي عالي اخالقي پيروي  نموده است

اسبات و روابط ميان ايران و ارمنستان، آنچه كه اعتقاد دارد كه در مرحله نوين ايجاد من
بر پايه اين الگوها و معيارها بنا شود نه تنها در خدمت خوشبختي دو ملت دوست قرار 
مي گيرند كه باعث صلح و بهزيستي و پيشرفت كل منطقه خاور ميانه و خاور نزديك 

  .خواهد گرديد
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  رمنيانخويشاوندي ديرينه ايرانيان و اگفتاري پيرامون 

  
  تگي جان ها و روان هاسزبان شناسي ، پيو

                       

  به ياد استاد فقيد دكتر روبن آبراهاميان
  
  نوشته فرشاد صفائي

   78 تهران، ارديبهشت
  

         زبان ارمني از خانواده زبان هاي هند و اروپائي و زبان پارسي نيز از شاخه هاي 
بستگي وخويشاوندي ميانه واژگان اين دو زبان بسيار نزديك . اين درخت تناور است

واژه هاي اكتسابي . و شگفت آور مي باشد و به پيوند ميانه اين دو تيره اشاره مي كند
 در دوره هاي ميانه عصر پارت ها و ساسانيان "زبان ارمني از زبانهاي ايراني عمدتا

ر بسيار زيادي از متون و كتابهاي استاد فقيد هراچيا آجاريان شما. انجام گرفته است
پارسي، آشوري، پهلوي، اوستائي، روسي، عربي و تركي را با تحمل دشواريهاي بسيار 
خوانده و شماري از واژگان برگرفته از زبانهاي ايراني و دخيل در زبان ارمني را گرد 

ه هاي با اين همه، اين جستار بسيار بزرگ و وسيع بوده و هنوز واژ. آوري كرده است
  .بسياري است كه بايد ريشه يابي گردند

 - بداليل گوناگون -زبان فارسي ) فعل(    امروزه بسياري از واژگان و كارواژه هاي 
از دستبرد تحريف و دگرگوني به كنار نمانده و شكل و رويه نخست خويش را چه از 

اژه هاي و. از دست داده اند) حرف(جهت آوائي و چه به جهت تركيب بند واژه ها 
فارسي از معاني ريشه هاي خود بيرون برده شده و يا آن معاني ريشه اي به كناري 

خويش ) اصيل(اما زبان ارمني اين واژه ها را به شكل نخست و نژاده . افتاده اند
  .نگاهداري كرده است

    دانش زبان شناسي از دانشهاي پر رنج و پيچيده و دشواري است كه هم به شكيبائي 
آنچه سبب هموار شدن اين . ر و هم دانش و آگاهي از بسياري زمينه ها نياز داردو صب

رنج است عالقه به پيوستگي و پيوند ميانه مردمان و نزديكي ايشان است كه از راه زبان 
پژوهش در اين زمينه سبب باز شدن ديده ها به روشني و مهر و . بهتر شناخته مي شود
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 كوشش هاي ارجداري انجام -تا كنون-در اين زمينه . تزدودن تاريكي ميانه ايشان اس
شده اما الزم است پايگاه مناسبي با گرد آوردن خبرگان و آگاهان هر دو تيره فراهم 

در -آيد و زمينه هاي حيات معنوي و فرهنگي و نزديكي ميانه دو تيره پارس و ارمن 
 آن بخشهايي كه در اين گفتار تنها.  جستجو و گردآوري گردد-بخشهاي گوناگون

نزديكي ميانه شان از راه زبان است دسته بندي گرديده و به آوردن نمونه هايي اندك 
  .از هر يك بسنده شده است

  
  زندگي و مهاجرت

نامهاي اساطيري و افسانه اي و مانندگي ميانه آنها، القاب و عناوين ديني و نظامي، 
رب المثلها و باورهاي مردمي در آداب و سنن، روايات اساطيري، ترانه هاي مردمي، ض

  .عرصه هاي گوناگون فولكلوريك
aramazd: اهورامزدا، ايزد ايزدان و داناترين ايشان /اورمزد  

anahit:ناهيد، ايزد بانوي آبهاي روان و نيرومند وبي آاليش/آناهيتا  
vahagn: بهرام، ايزد پيروزي و جنگ/واهرام  

  نام افزار و وسايل
كشاورزي، دامپروري، موسيقي، اشياء و زينت آالت، رنگ ها، افزار و آالت خانه، 

  .ساختماني و عمران، كانيها و جواهرات
matit: مداد  

koshik: كفش، در گويش خراساني كوش  
grban: جيب/گريبان  

senduk:  صندوق، در گويش سمناني سنديك كه بمعناي جعبه نيز هست.  
psak:   و اسپرغم است كه در جشن  و در فارسي به معني تاجي از گل و مورد

  .عروسي بر سر مي گذارند كه در ارمني به معناي تاج و نيم تاج به همين رويه است
drosh: رايت/پرچم/درفش  

  نام جانوران
 ، در svanدر اوستائي سون در سانسكريت . اسبه در زبان پارسي به معني سگ است

  . ي باشدمshun  و در ارمني spacaگويش سمناني اسپه، در مادي 
baze:  شاهين/پرنده شكاري/باز  

hovaz: يوز، در پهلويyuzيوز پلنگ/ در فارسي يوز  
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  نام ارقام و اعداد
chors:چهار  
hing: پنج  
das: ده، در گويش سمناني دس  

biur:  ده هزار، نام بيوراسب بمعني دارنده ده هزار اسب از همين ريشه است.  
  نام خوراكيها، ميوه ها و سبزيها

karag:كره  
krras: گيالس، در عربي كرز، در تركي كرس در التين كراسوس، انگليسيcherry 

    kirischeو آلماني
gazar:در پهلوي گازار، در گويش سمناني گزر . 

varung: خيار، در پهلوي وات رنگ، بادرنگ، در گويش سمناني جورونگ و در
  گويش مازندراني بالنگ

kaghser: رين نوشته اند كه واژه اي نادرست است زيرا اين واژه را به معني شي
شيرين و شيريني خوراكهاي گرفته و ساخته شده از شير است بجاي آن بايد از شلپ يا 

  .استkaghsشلپه استفاده كرد كه رويه پهلوي 
  نام گياهان

nunufar:     نيلوفر  
nargis: نرگس  

manushak:گل بنفشه در پهلويwanafshahدر فارسي بنفشه    
  م آدمياننا

shushan:سوسن  
hasmik:ياسمين/ياسمن  

margarit: عربي(در)/فارسي(مرواريد(  
  نام جشنها و مراسم باستاني و مذهبي

آغاز نوروز و بهار در پارسي بركندان و برغندان به معني نيك :جشن باري گندان  
  .شدن زندگي و شادي

  .ند حرمت آتشمانند جشن شده، افروختن آتش و پاس داشت:جشن ديارن داراج 
   )شغل ها(نام فهلش ها 

 dpir: نويسنده/دبير  
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 derzak: كفشگر/خياط/درزي  
bezhishk:طبيب/پزشك  

  نام آحاد وزن و پول
dram:درهم، پهلوي/پولdrahmدر فارسي درم و درهم ، .  
griv:واحد وزن در پهلويgriwجريب است/گريب/ ، در فارسي گري.  

kapich:  ،در پهلوي واحد وزن حبوبات و غالتkapijقفيز /كويز/ ، در فارسي كويژ
  .بكار رفته است

  نام شهرها و آباديها
در فارسي .  شدهkaghakكرخا در زبان سرياني به معني شهر است كه در ارمني

. كالت را داريم چون در كالك نزديك فيروزكوه و كالت نادري/ كالك/ كاالك
  . كالهكاله چون رستم/ كوالي/ در گويش مازندراني كوال

  گاه شماري و اختر شناسي
 روز و 365 روز و سال 30ماه . گاه شماري ارمني با گاه شماري اوستايي يكسان است

مورخ بزرگ -موسي خورني .  سياره جشن مي گرفته اند5پنج روز آخر را به نام 
به معني سال نو مي ) ريشه هندي و سانسكريت( نام نخستين ماه بهار را ناواسارد -ارمن
  .اردنگ

شبات در عبري به معني آسودن و كار / شبت.  استshabat    روز نخست هفته 
 dio diminicus ، در التين dimancheدر عربي اسبت، در فرانسوي . نكردن است

 پيش از باء و كاف ، نون مي ”معموالزيرا در پارسي . شنبت / و در فارسي شبت
 سنگسر در دوره ساسانيان - تفنگ، سگسر- كنبوجي، تفك-افزايند چون كبوجي

  .شنبنه و سپس شنبه گرديده است
  )فعل(كارواژه ها 

اين بخش از گسترده ترين و مهمترين بخشها است كه به جستجوي زيادي براي يافتن 
  :در پائين به چند نمونه اشاره مي شود. كارواژه هاي مشترك نياز دارد

ل سخن و سزا و برابر آن بكار  بوده است و بمعني در مقابنكه اصل آن پادسخ: پاسخ
  .           بكار مي رودpataskhanدر ارمني هنوز شكل باستاني آن . مي رود
كه بمعني در برابر و كيفر رزم است و نه ضد و يا پاد جنگ در ارمني هنوز به :پادرزم 

  paterazmشكل و رويه نخست بكار مي رود 
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 از همين واژه hreshtakر زبان ارمني بمعني فرستادن و ارسال كردن د: فرشته/ فرشتن
  .است

  . مي باشدvcharelكه در ارمني ) پهلوي(وچارتن / گزاردن
  . استvnasدر پهلوي وناس در پارسي زيان و در ارمني : گناه
بمعني ارزنده و برابر ارزش كه به اشتباه امروزه به معني كم بها بكار مي رود و : ارزان

  .ه بمعناي راست خود بكار مي رود وجود دارد كarzhanدر ارمني 
  نامهاي تاريخي و جغرافيائي 

-از اين راه معنا و شكل و رويه راست بسياري از نامهاي مكانهاي تاريخي و جغرافيائي 
.  آشكار مي شود- يا رويه آنها ديگر گرديده-كه در كتابها به نادرستي نوشته شده

ايگاه بتان معرفي مي كند كه را جbagarich مورخ نامي ارمن واژه -آگاتانگغوس
 يا باكو هم از pakvanپيش از آمدن مسيحيت در ارمنستان رواج داشته است كه نام 

اين نام . اين نام در برخي كتابها بادكوبه نوشته كه نادرست مي باشد. همين ريشه است
  .در كتاب موسي خورني نيز باگاوان آمده است

 اشاره _ نزديكي ميانه شان زبان و واژه استتنها به آن بخشهائي كه-در اين گفتار 
اما ميدان پيوستگي و پيوند حيات معنوي، فرهنگي و اجتماعي دوتيره پارس و . شد

ارمن دامنه اي گسترده تر دارد و عرصه هاي گوناگوني چون هنرهاي بصري 
، صنايع دستي، قالي بافي، موسيقي، هنرهاي ...)نگارگري، كاشي كاري، كنده كاري و(
  .را در بر مي گيرد كه شايسته بحثي در خور و جداگانه است... مايشي، فولكلور و ن

 كه با ژرف نگري و شكيبائي و دانش -   در پايان بايسته است از آقاي اديك مهرابي
اين نياز را پيشتر دريافته و از كوشندگان در اين زمينه بوده و -و آگاهي بسيار 

براي ايشان پيروزي و .  اند ياد و سپاسگزاري شودگفتارهاي سودمندي را پديد آورده
  .تندرستي و دير زيوي و نيك فرجامي را از ايزد يكتا خواهانم

  
  بن نوشت ها 

  .1352كاروند كسروي، به كوشش يحيي ذكاء، انتشارات كتابهاي جيبي، چاپ نخست. 1
  .1994ارمني، گئورگي نعلبنديان، انتشارات پيونيك، ايروان-فرهنگ پهلوي . 2
  .1371وام واژه هاي ايراني ميانه غربي در زبان ارمني، ماريا آيوازيان، موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، چاپ نخست.3
  .1372نام هاي باستاني مازندران، سيد حسن حجازي كناري، انتشارات روشنگران، چاپ نخست.4
  .آرين، بنياد نيشابور.افرهنگ واژه هاي همانند ارمني، اوستايي، پهلوي و فارسي، گزارش .5
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  نگاهي كوتاه به تاريخ قتل عام ارمنيان
  يهتركحكومت  توسط 

  
  )گرمانيك . ا(اديك باغداساريان نگارش 

  
  سخن آغاز

 اجتماعي و سياسي و در مبارزه با -قوم ارمن به منظور رسيدن به آزادي ملي
. يموده استظلم و ستم و به هدف حفظ هويت فرهنگي خود راه پرفراز و نشيبي پ

دوران جنگ جهاني اول مملو از درد و غم و سالياني سياه چه در تاريخ اين قوم و چه 
 متاسفانه گاهي افرادي ازگروه عظيمي از ايرانيان ميهن دوست .در تاريخ بشريت بود

قلمداد مي كنند ، » تركي« و زبانشان را به نادرستي » ترك « به اشتباه  خود را  آذري
رانيان شريف و متمدني هستند كه هيچگونه شباهتي با تركان تركيه ندارند اينان جزو اي

را به كار مي برد منظور همان » ترك « و در اين مقال نگارنده هنگامي كه لفظ  
  :در اين مقاله به بررسي كوتاه موادر زير مي پردازيم.  تركان تركيه هستند

  
  
  
  ارمنيان كيستند؟ -1
  تركان كيستند؟ -2
  .ارمنيان در تركيه عثمانينقش  -3
  .شمه اي از تاريخ كشتارهاي ارمنيان -4
  .قتل عام -5
  .انگيزه هاي قتل عام و عاملين آن -6
  .شمه اي از تاريخ انتقام جويي ارمنيان -7
   روند شناسايي رسمي نژادكشي ارمنيان از سوي كشور هاي جهان-8
  .سخن پايان -9
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   ارمنيان كيستند؟-1
  
   قوم ارمننگاهي به گذشته 

ارمنيان از نظر انسانشناسي به تيره آرمنوئيد از نژاد اوراسيائي : منشاء و تاريخ
آنان جزء اقوام هند و اروپائي بشمار مي روند اما در مورد . وابسته اند) اوروپئوئيد(

گروهي معتقدند كه . زيستگاه اصلي اينان بين دانشمندان اتفاق نظر وجود ندارد
يا جنوب شرقي اروپا قرار داشته، گروهي ديگر آنرا در آسيا در موطنشان در مركز و 

 را حوالي درياچه آرال مي دانند ليكن نتيجه بررسي هاي اخير پژوهشگران نظرات فوق
برپايه پژوهش هاي آنان زيستگاه ارمنيان در فالت ارمنستان يعني در . كندمي رد 

شرق آسياي صغير و شمال غرب ، ) بين النهرين(ميانرودان ناحيه اي واقع در شمال 
بدين سان بر پايه هر يك از نظرات در مورد منشاء ارمنيان نيز . فالت ايران قرار دارد

ديدگاه نخست چنين است كه اين قوم در اثر ادغام . ديدگاه هاي متفاوت وجود دارد
با اقوام بومي قديمي تر ساكن در ) قوم آرمن(تدريجي اقوام مهاجر هند و اروپايي 

بر پايه ديدگاه ديگر . الت ارمنستان مانند خوريان، لوويان و هاياسا بوجود آمده استف
ارمنيان از آغاز در موطن اصلي خود فالت ارمنستان مي زيسته اند ليكن از ادغام اقوام 

اقوامي كه به زبان هاي خانواده ) نئوليت(در دوران نوسنگي . گوناگون پديد آمده اند
بر پايه بررسي . ي گفتند به شاخه هاي گوناگون تقسيم مي شوندهند و اروپائي سخن م

هاي انسانشناسي از اين دوره فالت ارمنستان توسط اقوام متعلق به نژاد آرمنوئيد مسكون 
گرديد كه وارث آنان ارمنيان امروز هستند از دوران نئوليت تا انئوليت بخشي از اقوام 

 صغير به سوي اروپا، آسياي ميانه و هند هند و اروپائي از فالت ارمنستان و آسياي
در زيستگاه ) از جمله هتيان، ارمنيان، يونانيان و ايرانيان(كوچ نمودند و بخشي ديگر 

بر پايه . براي بومي بودن ارمنيان داليل و شواهد بسيار موجود است. اصلي باقي ماندند
سايل و كشفيات واويلوف و ديگر دانشمندان محل باستاني كاربرد و. پژوهش هاي ن

نوع ويژه غالت و انگور، سنگ هاي پر (مربوط به پرورش جانوران اهلي و كشاورزي 
ارمنيان از معادن مس . همانا فالت ارمنستان بوده است) ارزش، مس ، قلع، آهن و غيره

بنظر اُلكوت در . استفاده بسيار كردند.) م.هزارهاي دوم و سوم پ(و قلع تا عصر برونز 
 صورت فلكي و نام هاي آنها و نيز گاهشماري 12يش از ميالد انديشه هزاره سوم پ

در مورد پيدايش و نام . خورشيدي در فالت ارمنستان و آسياي صغير بوجود آمده است
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بر پايه . ارمنيان مطالبي در روايات وجود دارد كه از واقعيت هاي تاريخي دور نيست
 يا موسي خورني Movses Khorenatsi(افسانه نقل شده توسط موسس خورناتسي 

” هاي“ملت ارمني بخاطر نام هايك سردودمان ارمنيان خود را .) سده پنجم متاريخنگار
)hay ( ارمن“يا ” آرمن“مي نامد اما نامي كه ديگر اقوام بر ايشان بكار مي برند يعني ”

ديگر غاپانسيان، يرميان و  فورد، . از نام آرام يكي از اخالف هايك اخذ گرديده است
را به سرزمين مشتمل بر استان هاي هايك عليا و هايك ) خاي(دانشمندان نام هاي 

يا )hayasa(كوچك منتسب مي كنند كه در سنگ نبشته هاي هتي بصورت هاياسا 
در اواخر هزاره دوم و آغاز هزاره نخست پيش از ميالد اقوام ساكن . خاياشا آمده است

هاي ميخي با نام هاي گوناگون از آنان ياد مي در فالت ارمنستان كه در سنگ نبشته 
ارمنستان بصورت يك ملت .  سياسي در مي آيند-شود، بصورت اتحاديه هاي حكومتي

كه در .) م.سده هاي نهم تا ششم پ(بويژه در زمان حكومت ارمنستان يا آرمنيا 
 اين در سايه. زبانهاي آرامي اورارتو ناميده مي شد تشكل و اتحاد استوارتري يافت

.  سياسي مستحكمي دست يافتند-حكومت متحد اقوام گوناگون ارمني به اتحاد ارضي
كتاب عهد عتيق، سنگ (در منابع گوناگون . م.در اواخر سده هفتم و در سده ششم پ

فالت ارمنستان بصورت يك ) نبشته هاي هخامنشي، آثار نويسندگان يونان باستان
شته هاي سه زبانه پادشاهان هخامنشي در سنگ نب. كشور يكپارچه ياد مي گردد

در پارسي باستان بصورت آرمنيا، ) اورارتو(ارمنستان در متن اكدي بصورت اوراشتو 
در زبان ايالمي بصورت هارمينويا يا خارمينويا اما ارمنيان در اكدي اوراشتايا، در پارسي 

 اثر نقشه جهانب در كتا. ياد مي شوند) خامينويارا(آرمينيا، در ايالمي هارمينويارا 
از كشور آرمنيا و ملت آرمن ياد . م. در سده ششم پيوناني هكاتيوس ميلتينويسنده 
روند .) م.سده هفتم يا چهارم پ(در زمان حكومت يرواندوني يا يروانديان . مي گردد

پس از لشكركشي اسكندر مقدوني و . تشكل ملت ارمني به مرحله پاياني خود رسيد
پادشاه ارمنستان بر آنان ) artashes(آرتاشس اول ، لوكي پايه گذاري حكومت س

كه در زمان تيگران دوم .) م. پ189(شوريد و پادشاهي هايك بزرگ را بنيان نهاد 
  .   به اوج قدرت خود رسيد.) م.پ55-95(ملقب به تيگران كبير 

تحوالت .)  م5-1سده هاي (در زمان حكومت آرشاگوني يا اشكانيان ارمني 
 ارمنيان مسيحت را بعنوان دين رسمي حكومت خود 301بسال . قوع پيوستجديدي بو
 ميليون نفر بالغ مي گرديد و وسعت هايك 4در اين هنگام جمعيت آنان به . پذيرفتند
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 هزار كيلومتر مربع مي رسيد پس از فروپاشي پادشاهي آرشاگوني 312بزرگ به 
 ساسانيان ، بيزانس و آنگاه ارمنيان با مبارزات آزاديبخش خود در برابر.) م428(

. م405در  .  فرهنگي خود را نگهدارند-حكومت تازيان توانستند هويت ملي و معنوي
الفباي جديد ارمني اختراع شده باعث استواري هر چه بيشتر فرهنگي و معنوي گرديد 

پس از . كه در شرايط غيبت حكومت ملي توانست در يكپارچگي آنان سهيم گردد
رش هاي بي امان آزاديبخش مردم در برابر چيرگي خارجيان حكومت پيكارها و شو

دوام . م1045 بدست دودمان باگراتوني بنيان نهاده شده تا سال 885متحد ارمنيان بسال 
يافت پس از چندي حكومت هاي ديگري نيز تأسيس يافت مانند حكومت آرزروني 

)ardseruni ( اثر ستم هاي در.  بدست بيزانس منقرض گرديد1021كه بسال 
حكومت هاي بيزانس، عرب و سپس در اثر تاخت و تازهاي تركان سلجوقي ارمنيان 

يكي از مهمترين آنها . بسياري از سرزمين خود كوچ نموده به كشورهاي ديگر رفتند
كيليكيه در كنار درياي مديترانه بود و اراضي آن توسط معاوضه با اراضي ارمنستان 

در آنجا آنان . م1080ن و فئودال هاي خائن در آمد و بسال اصلي به مالكيت شاهزادگا
توانستند حكومتي مستقل تأسيس نمايند كه به حكومت ارمني كليليكه و ارمنستان 

مهاجرت ارمنيان و ركود اقتصادي و فرهنگي آنان در زمان . كيليكيه شهرت يافت
روسيه تزاري . فتلشكر كشي هاي تاتار و مغول و چيرگي تركان و ايرانيان ادامه يا

ارمنستان شرقي را بتصرف خود در آورد بدين سان ارمنيان در زير سه .  م1828بسال 
حكومت سلطان عثماني تركيه با سياست .  گرفتند رحكومت روسيه، تركيه و ايران قرا

بويژه از سال (ضد ارمني خود دست به كشتارهاي توده اي در ارمنستان غربي زده 
مبارزه با .  هرار نفر را قتل عام كرد300 بيش از 1894 -6لهاي در سا)  به بعد1860

ارمنيان در رهايي از يوغ حكومت تركيه و مسئله ارمني در محافل حكومتي و سياسي 
اروپا مطرح شده اينان گهگاه در اثر ضرورت از اين مسئله بعنوان حربه اي در برابر 

كان جوان دست به نخستين قتل  حكومت تر1915در سال . سلطان ترك استفاده نمودند
 ميليون ارمني را در ارمنستان غربي به كام نيستي 5/1عام سده بيستم زده بيش از 

 هزار نفر به ارمنستان شرقي و 300از آن دسته از ارمنيان كه توانستند حدود . فرستاد
وپا، ساير نواحي قفقاز و روسيه پناهنده شدند و هزاران نفر ديگر به كشورهاي عربي، ار

 هنگام جمالزادهقابل ذكر است كه نويسنده بزرگ ايران . آمريكا و ايران پناه آوردند
در اثر مبارزات ارمنيان آنان موفق شدند . عبور از تركيه شاهد اين كشتار بوده است



 نژادكشي ارمنيان                                              20                                        دادگاه سوغومون تهليريان

 پس از پنج 1918پس از چند جنگ حماسه آفرين در سردارآباد و قره كليسا بسال 
جمهوري ) 1918-20(در مدت حدود دو سال . ايندسده حكومت خود را احياء نم

 باستان تأسيس شد )كمتر از يك دهم(مستقل ارمنستان در بخش كوچكي از ارمنستان
در سايه آرامش و صلح .  حكومت سوسياليستي جانشين آن گرديد1920و از سال 

بازسازي ملي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي آغاز شد و حكومت ارمنستان شوروي براي 
ك به ارمنيان پراكنده در ساير كشورها دست به اقداماتي زد و تسهيالتي براي آنان كم

ارمنيان در طول جنگ جهاني دوم در اكثر . جهت بازگشت به ميهن قائل شد
پس . كشورهاي درگير همگام با ساير ملل در برابر نازيان و متحدانشان مبارزه نمودند

آنان در خارج از ارمنستان . دت گرفتاز جنگ روند مهاجرت آنان به ارمنستان ش
داراي دهها انجمن و اتحاديه و تشكيالت مذهبي هستند كه امور فرهنگي ، ملي، مذهبي 

در تاريخ ) جمهوري مستقل(جمهوري سوم ارمنستان . شان را هدايت و اداره مي كنند
  . اعالم گرديد كه تا كنون پا بر جا است1991 سپتامبر 21

       
  ارمنستان

دگي تاريخي ارمنيان در سرزميني جريان يافته است كه در جغرافيا بنام  زن
سرزمين كوهستاني ارمنستان يا فالت ارمنستان معروف است كه ارمنستان امروزي در 

 47 تا 38 عرض شمالي و 41 15ْ` تا 37 30ْ`فالت بين . شمال شرقي آن واقع است
صغير و ايران و در شمال غربي درجه طول شرقي محدود بوده بين فالت هاي آسياسي 

كوه هاي .  متر از سطح درياست1800 تا 1500ارتفاع ان . آسياي مقدم قرار گرفته است
، )متر4095(، آراكاتس )متر3914(آرارت كوچك ) متر5156(مهم آن آرارات بزرگ 

رودهاي دجله و  . ، آخوريان، آرپا)ارس(آراكس : رودهاي مهم). متر4434(سيپان 
دشت هاي آرارات، شيراك، تارون، . وههاي ارمنستان سرچشمه مي گيرندفرات از ك

 3733(وان . خاربرد، ارزنجان، باگرواند همواره از نظر اقتصادي اهميت خاصي داشته اند
با ماهي خاص )  كيلومتر مربع1400(سوان ) tarekh(، با ماهي تارخ )كيلومتر مربع

بين فالت هاي ايران و ارمنستان ) ا كبوداندر قديم كاپوتان ي(ايشخان، درياچه اروميه 
ن فالت شامل ا جانواريدنيا. درياچه هاي بزرگ فالت ارمنستان محسوب مي شوند

گوزن، آهو، گوسفند وحشي، گراز، گرگ، روباه، خرس، كفتار، عقاب، كركس، باز، 
از نظر معادن زير زميني مس، . استلك لك، كبك، اردك، بلدرچين، قرقاول و غيره 
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گ آهن، سرب، نقره، طال، موليبدن، پرليت، مرمر، سنگ هاي گوناگون مانند نوع سن
آب هاي معدني با خواص . خاصي توف، بازالت، سنگ آهك و غيره قابل ذكرهستند

 استان تقسيم شده 15ارمنستان قديم به . شفا بخش خود بوفور در آنجا يافت مي شوند
، )قره باغ فعلي(، سيونيك، آرتساخ )وان فعلي(آيرارات، واسپوراكان  :بود كه عبارتند از

 ،، تايك، پارسكاهايك) ياسوپك(گوگارك، هايك عليا، توروبران، آغزنيك، سوفن 
  .، اوتي)جمهوري آذربايجان فعلي(كُرچِك، موك، پايتاكاران 

  
  فرهنگ ارمني

  . فرهنگ ارمني طيف گسترده اي دارد كه به اختصار در زير بيان مي گردد
 در مورد وجود خط ارمني پيش از الفباي فعلي اطالعات دقيقي در :خط ارمني

گروهي از دانشمندان معتقدند كه ارمنيان در زمان باستان خط منحصر . دست نيست
. م405خط فعلي در سال . هستندگروهي نيز مخالف اين نظريه . بفرد خود را داشتند

پيش از آن . تابداع شده اس) mesrob mashtots(بوسيله مسروپ ماشتوتس 
نياز شديد و نيز . آشوري و پارسي صورت مي گرفت مكاتبات درباري بزبانهاي يوناني، 

ماشتوتس را ) sahak partev(حمايت پادشاه ورامشابوه و جاثليق ساهاك پارتو 
در ) f و o( حرف داشت كه حروف اُ و ف 36الفباي ابداعي . تشويق به اين كار نمود

.  رسيد38 در سده هاي ميانه اضافه گرديده تعداد حروف به اين دو نيز. آن كم بود
با اضافه شدن يك حرف . حروف ارمني مانند الفباي عربي داراي ارزش عددي است

اين حروف همانند حروف الفباي . است حرف 39مركب ديگر الفباي ارمني شامل 
روش . التين داراي اشكال بزرگ و كوچك بوده از چپ به راست نوشته مي شوند

  : نگارش ارمني دو گونه است
با ( كه از زمان مسروپ ماشتوتس تا كنون با آن مي نويسند-روش قديم: الف
  ). برخي تغييرات
 روش جديد كه براي برطرف نمودن برخي مشكالت نگارشي روش -ب

يادگيري و كاربرد زبان با .  در ارمنستان رسميت يافت1922قديم، در چهارم مارس 
  .ر استاين روش آسان ت

اين زبان يكي از شاخه هاي . زبان رسمي جمهوري ارمنستان است: زبان ارمني
ارتباط نزديكي با زبان هاي ايراني، ” مستقل خانواده زبانهاي هند و اروپائي بوده نسبتا
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اين زبان در شرايط تماس يك رشته از زبان هاي هند و .  اسالو و يوناني دارد-بالتيك
پس از فروپاشي حكومت ”  اورارتوئي بوجود آمده تدريجا-ياروپائي ، قفقازي، هور

اين زبان در سير تحولي خود . ارمني اورارتو در سراسر ارمنستان رايج و حاكم گرديد
  :به سه مرحله قابل تقسيم است

  ). 9 تا5سده هاي (ارمني باستان : الف
  ) 16-12سده هاي (ارمني ميانه : ب
  ). تا كنون17آشخارابار، از سده (ارمني نو :ج

زبان گفتاري باستان نيز وجود داشته ) گرابار(توام با زبان نوشتاري باستان 
 در صد از ذخيره لغات اين زبان ها 20-10 اورارتويي زبان ارمني –بخش هوري . است

نيز گروهي از لغات زبان هاي هتي . را كه بر ما شناخته شده است تشكيل مي دهد
تازي،  و نيز آشوري، يوناني،)  زبان باالئي و غيرهنيسي، لووي، هتي هيروگليف،(

تركي، روسي و پارسي در اين زبان وجود دارند كه در اثر تماس هاي طوالني با اين 
ارمني شرقي كه در : زبان فعلي ارمني داراي دو شاخه كلي است. ملل حاصل شده اند

ه ارمنيان كشورها ارمنستان و ايران بدان سخن گفته مي شود و ارمني غربي كه بوسيل
اين دو شاخه داراي اختالف هايي . عربي، اروپائي و آمريكائي مورد استفاده قرار دارد

زبان ارمني داراي ساختار دستوري و ذخيره لغات بسيار غني و .جزئي با يكديگرند
مستحكم مي باشد و در زمان حكومت سوسياليستي تالشهاي جدي براي استاندارد 

، بگونه اي كه اين زبان از هر حيث با زبانهاي مطرح و بين كردن آن صورت گرفت 
المللي چون انگليسي ، فرانسه ، اسپانيائي ، ايتاليايي قابل قياس مي باشد و ترجمه از آن 

  .  زبان ها بگونه اي شيوا و سليس و رسا صورت مي گيرد
ي در مورد ادبيات ارمني پيش از اختراع خط اطالعات چندان: ادبيات و علوم

موسي خورني قديمي ترين شعر ارمني را كه گزارش زايش واهاگن . در دست نيست
)vahagn (بر پايه . يكي از خدايان دين باستاني بود در كتاب تاريخ خود آورده است

پسر آرتاشس پادشاه ) veruyr(اطالعات موجود نخستين نويسنده ارمني وروير
يخنگاري، فلسفه و علوم طبيعي آثار پس از اختراع خط بويژه در تار. ارمنستان بود

 -موسي خورني(غازار پاربتسي، موسس خورناتسي .) م5سده (پرارزشي توسط كوريون 
، .)م5سده (يزنيك كوغباتسي، آگاتانگغوس ،يغيشه، پاوستوس بوزاند .) م5سده 

، موسٍس .)م6سده (، داويت آنهاغت .)م8 سده -ghevond(، غوند .)م7سده (سبئوس 
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پس از اينكه حكومت ارمنستان در . وتسي و آنانيا شيراكاتسي نگارش يافتكاغانكات
صاحب ) كيليكيه( فرو پاشيد و ارمنيان توانستند در كناره درياي مديترانه 1045سال 

. م14-10در سده هاي . دولت گردند اين سرزمين تبديل به مركز فرهنگي آنان گرديد
مدارس و دانشگاه هايي تأسيس . ادبيات ارمني رنگ دنيوي بيشتري بخود گرفت
سده (از جمله دانشگاه آني، سيس . گرديد كه دانشمندان بسياري به جامعه تحويل دادند

گريگور ماگيستروس، هوانس ساركاواگ، ). 15-14(تاتو ) 14-13(گالزور ) 11-12
توما آرزروني، مخيتار هراتسي، نرسس شنورهالي، مخيتار گوش، وارتان آيگكتسي و 

 بويژه غزلسرايي 14-10در سده هاي . ز چهره هاي نامدار علوم و ادب بودندغيره ا
 بزرگترين شاعر اين سده ها گريگور ناركاتسي است كه سوگنامه مشهور. ترقي نمود

مگرديچ نقاش . داستان حماسي داويت ساسوني شايان توجه است. نوشته است  خود را
پا به عرصه ادبيات ) 17سده (اتان ، ناقاش هون)16سده (، ناهاپت كوچاك )15سده (

در سده نوزدهم .  سايات نووا شاعر محبوب تمام مردم قفقاز بود18در سده . نهادند
رنسانس ادبي ارمني بوقوع پيوست كه از جمله پيشتازان اين جنبش خاچاتور آبوويان و 

ديد در اين سده كالسيسيسم جاي خود را به جريان هاي ج. ميكائيل نالبانديان بودند
ادبي يعني به رومانتيسم و رئاليسم داد و موتيو ميهن دوستانه در آثار راپائل پاتكانيان  

آثار ) هاكوپ مليك هاكوبيان(بزرگترين رمان نويس ارمني رافي . نمايان گرديد
در ادبيات نمايشي گابريل سوندوكيان و در طنز نويسي هاكوب . بسياري پديد آورد

پرج پروشيان : شعرا و نويسندگان بزرگ ديگر عبارتند از. بارونيان را بايد نام برد
، غازاروس آقايان، شيروانزاده، هوانس هوانسيان، هوانس تومانيان، )رمان نويس(

واهان دريان، يغيشه چارنتس، گغام ساريان، باروير : آوتيك ايساهاكيان در سده بيستم
ان، واهاگن داوتيان، سيلوا هاموساهي: سواك، هوانس شيراز و شعرا و نويسندگان متاخر

و در زبانشناسي ) آمريكا(كابوديكيان، گورك امين، سرو خانزاديان،  ويليام سارويان 
در سده . مانوك آبغيان، گورك جاهوكيان، ادوارد آقايان و غيره هراچيا آجاريان، 

تنها در . بيستم بويژه در دوره پس از چنگ دوم جهاني علوم ترقي شايان توجهي داشت
از رشته هاي مهم .  تعداد يكصد مركز پژوهشي در ارمنستان كار مي كرد1970ال س

 ويكتور هامبارسوميان و 40در اواخر دهه .  اشاره نمود علمي بايد به آستر و فيزيك
ماركاريان ستاره شناسان رصد خانه بيوراكان ارمنستان موفق به كشف منظومه هاي 

ه ملت هايي هستند كه داراي دايرة المعارف ارمنيان از جمل. جديد در كهكشان شدند
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آكادمي علوم ارمنستان سهم بسزايي در پيشرفت . بزرگ و انواع مختلف آن هستند
  .  ادبيات و علوم ايفا مي نمايد

هنر ارمني از هزاره سوم پيش از ميالد سرچشمه گرفته در شرايط : هنر
تاريخ به تكامل خود اجتماعي و زيستي قوم هاي تشكيل دهنده ملت ارمن در طي 

آثاري از دوران اورارتو از جمله خرابه هاي پرستشگاه موساسير نيز . رسيده است
پس از . بسياري آثار ديگر چون نگاره هاي گرمابه و پرستشگاه گارني  بجا مانده است

پذيرش مسيحيت در ارمنستان هنر ويژه كليسايي كه خود آميخته با ويژگي فرهنگي 
بود بر هنر ارمني سايه افكند و تم هاي انجيلي موضوع اصلي هنر نقاشي دوران پاگانيسم 

اكثر كلسياهاي قديمي . و موسيقي، تذهيب، كنده كاري و معماري را تشكيل داد
ارمنستان پرستشگاه هاي دوران پاگانيسم بودند كه در اول سده چهارم ميالدي به كليسا 

 - 2 معابد بازيليك يك داالني، -1:  شونداين ها به چند دسته تقسيم مي. تبديل گرديدند
.  معابدي به سبك وانك اجميادزين و كليساي جامع دوين-3معابد بازيليك سه داالني، 

» سبك هريپسيمه«سبك جديدي از كليساهاي ارمني كه به . م7 و 6در اواخر سده 
وي بر ر. سپس بناي معابد چند داالني نيز معمول شد. معروف است به اوج خود رسيد

استادان ارمني در كاربرد سنگ هاي . اين بناها تزئينات كنده كاري شده ديده مي شود
موسيقي كليسائي توسط مسروپ ماشتوتس، ساهاك پارتو و . متنوع شهرت داشتند

 پيشرفت دو ديگران با خلق انواع خاص شاراگان و كسور) 7سده (جاثليق كوميتاس 
در پايتخت تيگراناگرد تئاتري بنا .) م.پ55 -95(تيگران بزرگ . چشمگيري داشت

در دوران مسيحيت . كرد و هنرمندان يوناني را براي اجراي نمايش به آنجا دعوت نمود
مينياتور در سده هاي ميانه مهمترين بخش هنري را . نمايش هاي مردمي رايج بود

 از جمله آنان بايد. متون خطي بسياري توسط نقاشان تزئين گرديد. تشكيل مي داد
تمايل به جنبه هاي دنيوي . م13از سده . توروس روسلين، ساركيس پيزاك را ياد كرد

در سده هاي بعد ناقاش هوناتان، بوگدان سالتانف در نقاشي . در هنر ارمني شدت گرفت
در سده نوزدهم هنر تئاتر . سايات نووا در سرود و شعر مردمي شهرت بسزايي داشتند

يي با تم هاي تاريخي و كمدي در مسكو، تفليس، رواج تازه اي گرفت و نمايش ها
نام پتروس آداميان  در تئاتر، تيگران . استامبول ، ايروان و ساير جاها اجرا گرديد

چوخاجيان، ماكار يكماليان، كارامورزا  بويژه كوميتاس موسيقيدان بزرگ در زمينه 
 بويژه هوانس موسيقي، گورگ باشينجاقيان، وارتگس سورنيان، هاروتيون شامشينيان
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. شايان ذكر است آيوازوسكي نقاش نابغه در تمهاي دريايي كه شهرت جهاني دارد، 
با ايجاد . هنر ارمني پس از استقالل ارمنستان در سده بيستم رونق چشمگيري داشت

دانشگاه ها و آكادمي علوم، هنر ارمني مورد پژوهش و كاربرد دقيق و منظم قرار 
 صحنه هاي جهاني ظاهر شدند همانند مارتيروس ساريان در هنرمندان ارمني در. گرفت

بسياري از بناهاي قديمي ترميم و بازسازي . نقاشي و آرام خاچاتوريان در موسيقي
 به بعد را مي توان دوران تجديد حيات ملي ارمني در 60سده بيستم بويژه از دهه . شدند

  . كليه زمينه ها دانست
  

  ارمنيان ايران
در زمان هخامنشيان در . ان و ايرانيان تاريخي بس طوالني داردمناسبات ارمني

 كه مشتمل بر سپاهيان گسيل شده از سوي شاهان ارمنستان ندوجود داشتاني ايران ارمني
كوچ نشين ارمني در ايران از سده هاي سوم و چهارم . براي پيوستن به سپاه ايران بودند

گترين كوچ ها در نيمه دوم سده چهارم يكي از مهمترين و بزر. ميالدي تشكيل گرديد
بر پايه آگاهي هاي . ميالدي در پي لشكركشي شاپور دوم به ارمنستان صورت پذيرفت

تاريخ نويسان ارمني در سده هاي سوم و چهارم ميالدي چند صد هزار نفر ارمني به 
ميالدي اكثر اينان پيش از پيروزي تازيان بر ايران در سده هفتم . ايران كوچانده شدند

كوچ نشين هاي . و چيرگي آنان بر اين سرزمين همانند ايرانيان به كيش اسالم درآمدند
ديگري بويژه در استان هاي شمالي ايران در سده يازدهم در جريان تاخت و تازهاي 

نواحي ارمني نشين در تبريز، . م14-10در سده هاي  .سلجوقيان و مغوالن بوجود آمد
بزرگترين كوچ نشين ارمني . برخي ديگر شهرها وجود داشتمراغه، رشت، سلطانيه و 

شاه عباس اول به ارمنستان لشكر كشيد تا . م1603در سال .  بوجود آمد17در سده 
هزار نفر ارمني از ارمنستان 60تركان عثماني را از آن نواحي براند در همين سال حدود 

 سپاه سنان 1604ر سال پس از تصرف ايروان و راندن تركان د. غربي كوچانده شدند
پاشا بسوي آنان حركت نمود لذا شاه با شتاب صدها هزار ساكنان ارمني آن نواحي را 

بر پايه نوشته هاي شاهدان كوچ بزرگ و تاريخنويسان همعصر بيش . به ايران كوچاند
يك سياح اروپائي تعداد ارمنيان كوچانده . از صد هزار نفر در جريان كوچ هالك شدند

.  هزار ياد كرده اند500هزار نفر و برخي ديگر تعدادشان را بيشتر از اين تا  300را 
، مازنداران، از قزوين تا اصفهان اسكان يافتند  )رشت، انزلي(آنان در تبريز، گيالن
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، بختياري )كروند لنجان، آلنجان، فريدن،(اكثر آنان در نواحي نزديك اصفهان
، شيراز، همدان و )درز، بربرود، گپله، كمرهاراك، اليگو( و سلطان آباد) چهارمحال(

بدستور شاه عباس در كنار زاينده رود شهر جلفاي نو بنا گرديد و . غيره استقرار يافتند
ارمنيان پس از مدتي كوتاه اين شهر را تبديل به يكي از مراكز بازرگاني و فرهنگي 

نين جنوب ايران و  كليساي وانك جلفا كه مركز اسقف نش1606در سال . ايران نمودند
بازرگانان ارمني جلفا كه به خوجا يا خواجه .  بنا نهاده شد هندوستان تا اكنون است،

جلفاي نو در سده . معروف بودند مناسبات تجاري با هند، اروپا و روسيه برقرار نمودند
 بصورت مركز مذهبي ارمنيان و نيز مهمترين مركز فرهنگي آنان در 18 و 17هاي 

گروهي . ر اثر لشكر كشي افغانان دچار ركود فرهنگي و اقتصادي گرديدآمد ليكن د
 تبريز 1833در سال . رب، قفقاز و روسيه كوچ كردندغاز آنجا به كشورهاي هند و 

پس از اينكه تهران بعنوان . مركز ارمنيان ساكن در استانهاي شمالي ايران گرديد
. ويژه روستاها بسوي آنجا آغاز شدپايتخت قاجار در آمد مهاجرت ارمنيان از شهرهاو ب

آنان حق . ارمنيان در جريان انقالب مشروطه همكاري نزديك با سران جنبش داشتند
 -1905برخورداري از نماينده در مجلس ايران را در زمان همين انقالب در سالهاي 

دو نفر نماينده ”  بدست آوردند، بر اساس آن ارمنيان جنوب و شمال ايران جمعا1911
 1920پس از اينكه در سال . ر مجلس داشتند كه اين امر هنوز هم برقرار استد

حكومت ارمنستان شوروي برپا شد، اين جمهوري تبديل به مركز ثقل تمام ارمنيان 
جهان گرديد و بدين ترتيب آنان از گوشه و كنار جهان راه بازگشت بسوي ميهن خود 

ي عربي از طريق تبريز به ارمنستان باز مهاجران بسياري از كشوها. را در پيش گرفتند
پس از پايان .  تا اواخر دهه ادامه يافت1920مهاجرت ارمنيان ايران از سال . گشتند

جنگ جهاني دوم دولت ارمنستان تسهيالتي براي بازگشت ارمنيان ديگر كشورها در 
منستان  نفر از ايران به ار20700 تعداد 1946نظر گرفت و تنها در سه ماه نخست سال 

سير مهاجرت در سال .  هزار نفر مي رسيد28-25 به 1946جمع اين افراد در سال . رفتند
 بطور ماليم ادامه 50 بعلت مسائل و مشكالت فراوان متوقف گرديد اما در دهه 1947

 ميان دولت هاي ايران و شوروي توافق بعمل آمد كه ايران با كليه 60يافت و در دهه 
پس از .  بازگشت به ارمنستان بودند همكاري الزم را به عمل آوردارمنياني كه مايل به

 1922آن تا كنون اين امر ادامه دارد بطوريكه جمع ارمنيان بازگشتي در فاصله سالهاي 
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 روند جديد تري بخود 1979مهاجرت پس از سال . هزار نفر مي رسد65 به 1972تا 
  .گرفت

   
   كيستند؟ عثمانينتركا -2

بايـد اواخـر سـده يـازدهم مـيالدي      ” تشكيل ملت ترك را مسلماسرآغاز فرآيند   
اغوزها و تركمان هـا     ” دانست، يعني از زماني كه مهاجرت گروهي اقوام ترك عمدتا         

در نتيجه تشكيل ملت ترك در حـد فاصـل قـرن            . به سمت آسياي صغير آغاز گرديد     
ت تـرك را    بدين ترتيب پايان فرآيند تشكيل مل     . صورت پذيرفته است  . م12-15هاي  

  .دانست. م15بايد سده 
اقوام ترك پس از مهاجرت به سرزمين جديد برخـي از ملـل محلـي را در خـود                   

در سـده   . مستحيل و يا آنان را نابود ساختند و عناصر فرهنگي آنان را تصاحب نمودند             
اقوام ترك براي پرهيز از برخورد با مغوالن از سوي آسـياي ميانـه و ايـران بـه                   . م13

آسياي صغير را تصرف و اقوام ترك را متحد     . م15تركها در سده    . جابجا شدند آناتولي  
در سـده هـاي     . ساختند و بخشي از اقوام محلي ارمني، يوناني و عرب را نابود سـاختند             

تركها داراي نام ملي واحدي نبودند به همين علت به خاطر مذهب ايشان بـه               . م16-15
  .مسلمانان اشتهار داشتند

ميليون نفـر   2 ميليون ترك ساكن در تركيه بيش از         7غير از   . م19ه   سد 30در دهه   
 ميليون يوناني، همچنين آجارها، يهوديان، آلبانيايي هـا،         1-5/1ميليون كرد و    2ارمني،  

در آن سـرزمين مـي      ) جمعيت را تشكيل مي دادنـد     % 45كه  (بسنيايي ها، كروات ها     
ادامه ) از جمله ارمنيان ساكن هامشن    (ن  تا امروز نيز فرآيند استحاله ملي ارمنيا      . زيستند
در تمام طول فرآينـد     . بصورت نهايي تشكل يافت   . م20ملت ترك در آغاز سده      . دارد

ياد شده زبان و فرهنگ آنان از عناصر زباني و فرهنگي يونانيان، ارمنيان، گرجيـان و                
 تركيـه   نابودي ملل ديگر الزمه تشكيل ملت ترك در       . ملل بالكان تأثير پذيرفته است    

  .بود
  
  نقش ارمنيان در تركيه عثماني-3

پس از تشكيل حكومت عثماني، ارمنيان نيز مانند ملل ديگر تحت يـوغ آن قـرار                
  .گرفته و لذا نقش خاص خود را در رونق و پيشرفت امپراتوري ترك ايفا نمودند
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م از آنان مي تـوان اينـان را نـا         . مقامات عالي حكومت عثماني همانا ارمنيان بودند      
 چندين مدرسه ارمني در اسـتامبول  1720كه در سال     (امير شنورك ،  امير سغبوس : برد

).  اولين چاپخانه را در تركيـه تأسـيس كـرد          1824در   (امير آبراهام ). تأسيس كردند 
  ).     به آنان تعلق داشت” گمرك كال (مگرديچ جزايريان و هوانس دوزيان

 تعلـق   تاتيـان نسل اندر نسل به خـانواده        به بعد انبار اسلحه و مهمات        1795از سال   
هنگـامي  .  مربوط است  بزچيان) هاروتيون( و   دوزيانچاپ اسكناس به خانواده     . داشت
 ميليـون غرامـت مـي       15 سپاه روسيه به استامبول نزديك مي شد و          1828 سال   ركه د 

 كمك خواست زيـرا دولـت قـادر بـه           امير بزچيـان  خواست، سلطان محمود بناچار از      
سلطان ترك به مناسبت فوت اين شخص دچـار انـدوه فـراوان          . آن مبلغ نبود  پرداخت  

  . عزا در مراسم تشيع جنازه شركت نمودسگرديده با لبا
 از سوي باب عالي به عنوان رئيس كارخانه هاي كاغذ سازي اطلـس  هوانس تاتيان 

چه  مدير كارخانه هاي چرم سازي، پار      1856بافي و مواد منفجره منصوب شد و از سال          
  .بافي و ذوب فلزات نيز گرديد

محول باليان  و   ساروارياناز قديم فعاليت هاي ساختماني و معماري به خانواده هاي           
با اين حال دولت ترك مايل به محول كردن همه امور به ارمنيان نبـود، لـذا                 . شده بود 

  .سرپرستان ترك براي آنان تعيين مي كرد بويژه در ارتش و وزارت امور داخله
ميكايـل  ،  هـاكوپ كازاغيـان    :است خزانه دولتي هميشه به ارمنيان تعلق داشت         ري

 وزير پست،   گريگور افندي .  وزراي خزانه داري بودند    هوانس سكز پاشا   و   پرتوگاليان
رياست دانشگاه هاي پزشكي و غيره با ارمنيان بود         .). م1864(تلگراف و شهرسازي بود   

نيك خاندوميان، اسـتپان اسـالنيان، ترزبـان،         نيكوغايوس روسينيان، آندرا   براي نمونه (
مؤسسـان فـن    گويومچيـان   و  كاراپت خـدريان    ). مهران گاراگاش، هاكوپ بوياجيان   

بازرگانان ارمني جلفا تجارت را در آن كشور پايه گـذاري         . حسابداري در تركيه بودند   
  . براي مدت طوالني سرپرست وزارت خارجه بودهاروتيون پاشا تاتيان. كردند

” بازار زرگري اسـتامبول كـال     ” در دست ارمنيان بود مثال    ” يع و تجارت عمدتا   صنا
واردات كشور به عهده يونانيان اما انحصار صادرات در اختيـار           . به ارمنيان تعلق داشت   

  .ارمنيان بود
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در زمينه فرهنگ و هنر اين چهره هاي سرشناس ارمني بودند كه در زمينـه هـاي                 
  .اد كردن آنان به حوصله فراوان نياز داريممختلف مي درخشيدند و براي ي

 1826وقتي كه در سـال      ” با اين حال تركها به عناصر ارمني اطمينان نداشتند، مثال         
ارمنيان براي تبريك مشروطيت با بيست كشتي عازم استامبول نزد علي پاشا اسـتاندار              

ـ “: شحص اخير به نزديكانش چنين گفت   . بودند ان مخفيانـه  من از ارمنيان مي ترسم، آن
كار مي كنند و روابط نزديكي با توده هاي مردم دارند و اين امر را بعيد نمي دانم كـه                    

  .”آنان با عناصر ترك متحد شده بر عليه حكومت عثماني قيام كنند
  
  شمه اي از تاريخ كشتار ارمنيان-4

آغاز مي شود، ليكن هنگامي كه مبـارزات آزاديخـش          . م15كشتار ارمنيان از سده     
 وارد مرحله نـويني     19مني بصورت متشكل در آمد كشتار ارمنيان در نيمه دوم سده            ار

  .از نظر سازماندهي و برنامه از پيش طراحي شده گرديد
   

 توسط  1922 تا   1860فهرست زير بطور خالصه تعداد قربانيان ارمني را كه از سال              
  :ي دهدتركها قتل عام شده اند، نشان م

  نفر000،12   لبنان          1860
  نفر 14000   بلغارستان     1876

 1915-1922مراكز قتل عام در سالهاي

درياي سياه

  مديترانهدرياي

قبرس

 ايران

 تركيه

 قفقاز

سوريه
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  نفر1400   بايزيد        1877
  نفر1250   آالشگرد    1879
  نفر000،2   اسكندريه   1881
  نفر500،3   مناطق داخلي تركيه  1892
  نفر  000،12   ساسون   1894
  نفر000،300   ارمنستان غربي   1895
  نفر570،9سطنطنيه      ق1896
  نفر667،14   مقدونيه   1903
  نفر640،5   ساسون   1904
  نفر000،30   كيليكيه   1909
  نفر  1,500,000تركيه و ارمنستان غربي    1915
  نفر000،50   قارص، آردهان   1918
  نفر000،30   باكو و حومه   1918
  نفر000،60   كيليكيه و اطراف   1919
  نفر000،20   هاچن   1921
  نفر000،10   ازمير   1922
  نفر027،284،2) 1860-1922(جمع 

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

  قتل عام بزرگ-5
تهيـه  . م19طرح قتل عام و نابودي كامل ملت ارمن توسط تركها در اواخـر سـده                

  .گرفتشده بود ليكن اجراي گسترده آن توسط حكومت تركان جوان انجام 
 مقامات ترك شروع به كشتار ارمنيان فرا خوانده         1915 و اوايل سال     1914از پائيز   

 ساله كه به بهانه ساختن جاده به ارتش         45-60 و   15-20شده به ارتش كردند و مردان       
حكومـت حزبـي    . فرا خواند شده بودند بعنوان طعمه اين طرح شوم بي نصيب نماندنـد            

 در جلسه مخفي كميتـه      1915ز شرايط جنگي در اوايل سال       با استفاده ا  ) اتحاد و ترقي  (
مركزي حزب روش هاي مشخص نابودي ارمنيان ساكن در ارمنستان غربي را تـدوين              

  .كرد
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در جلسه مخفي به رياست طلعت پاشا كه در آن انور، ناظم و بهاءالـدين شـاكر و                  
بايـد بـه    ديگران شركت داشتند، ناظم بيگ بعنوان منشـي كميتـه اعـالم كـرد كـه ن                

” ملت ارمـن بايـد كـال      “:  قناعت كرد  آدانـا كشتارهاي موضعي و مقطعي مانند كشتار       
ريشه كن شود، حتي يك نفر ارمني در سرزمين ما باقي نماند و نام ارمني بايد فراموش                 
شود، اكنون در جنگ بسر مي بريم و فرصتي بهتر از اين نمي توانـد باشـد، اعتـراض                   

بوعات نمي تواند كارساز باشـد، ايـن عمليـات بايـد            دولت هاي بزرگ و اعتراض مط     
  .  ”عمليات نابودي كلي باشد

، مقامات محلي يك فرمان مخفي به امضاء طلعت،         1915 آوريل   15بدين سان روز    
انور و ناظم به اجرا در آوردند كه در آن به كشتار كامل ارمنيان و كوچاندن آنان بـه                   

  .يط جنگي اشاره شده بودصحراي عربستان با استفاده از فرصت شرا
 -جالدان ترك نخست به تصفيه حساب با انديشـمندان و چهـره هـاي اجتمـاعي               

از جمله نماينـدگان ارمنـي      (فرهنگي ارمني پرداختند  
 قـواي شـهرباني     1915 آوريـل  24تنها شب   ). مجلس

.  نفر از انديشـمندان ارمنـي را دسـتگير كردنـد           235
بـه سـوي     نفر رسـيد، اينـان       800بزودي اين رقم به     

اعماق خاك آناتولي كوچ داده شده در مسير تبعيد به          
نحوي وحشيانه به قتل رسيدند، از جمله آنان مي توان          

سـيامانتو، روبـن    گريگور زهـراب، دانيـل واروژان،       
تسي، هرانـد،   نزارداريان، روبن سواك، هوانس تلكاتي    

 كوميتـاس . يروخان و بسياري افراد ديگر را نام بـرد        
ر و پر نبوغ نيز جزو آنان بود ليكن به نحو معجزه آسايي نجات يافـت                موسيقيدان شهي 

  .اما با ديدن اين فجايع مشاعر خود را از دست داد
 نفـر از رهبـران حـزب هنچـاك را           20،  1915 ژوئن   15دولت تركان جوان روز     

در ميـدان سـلطان بايزيـد شـهر         ) آچكپاسيان و غيره  . پارامازد، دكتر پنه، وانيك، آ    (
  .ل به دار كشيداستامبو

طلعت پاشا طي يك فرمان مخفي به مقامات واليتي از آنان مي خواهـد تـا همـه                  
دولـت  “: در اين فرمان آمده است    . ارمنيان ساكن ارمنستان غربي و كيليكيه نابود شوند       
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همه مسئوليت ها را قبول مي كند و دستور مي دهد حتي به نوزادان گهواره نيـز رحـم                   
  .”نشود

در ماههـاي   . ستورهاي طلعت را با دقت كامل اجـرا مـي كردنـد           مقامات محلي د  
 ژوئيه ارمنيـان كـارين      -، ارمنيان ساكن كيليكيه، در ماههاي ژوئن      1915آوريل و مه    

، ترابوزان، وان، بيتليس، خاربرد و سيواس، در اوت و سپتامبر، ارمنيان آنكارا،             )ارزروم(
  .     خانه و كاشانه خود تبعيد شدندآدابازار، بروسا، جبل موسي، اورفا و عينتاب از 

و كشتار آنها از )  زور-در(تبعيد ارمنيان به بيابان گرم و سوزان نزديك دير الزور   
  . منطقه تركيه صورت گرفت50

ـ پيش از تبعيد مردان را از خانواده هايشان جدا كرده و بطور جداگانه بـه قت                ل ـــ
انواده جدا و آنان را به حرمسراهاي ترك زنان و دختران زيبا را بزور از خ    . مي رساندند 

آنگاه توده هاي خسته و گرسنه مردم را از كوهستان هاي آناتولي و             . منتقل مي كردند  
هـزاران  . بيابان ها و زير آفتاب سوزان به سوي بيابان هاي بين النهرين مي كوچاندنـد              

ان ادامه راه را    آنان كه تو  . نفر در مسير از گرسنگي و تشنگي و ناتواني تلف مي شدند           
  .نداشتند بالفاصله با شمشير و دشنه به قتل مي رسيدند

 نفـر تبعيـدي     000،18از  ” مـثال . تعداد كمي از اين تبعيديان به مقصد مي رسـيدند         
 نفـر ارمنـي     000،20از  .  زن و بچه به تبعيـد گـاه رسـيدند          150سباستيا و خاربرد تنها     

 5000نهـا   ن و مرسـين ت    يتبعيدي از مسير حلب و راس الع      
 كـارين فقـط      واليـت   ارمني 000،215از  . نفر زنده ماندند  

  . نفر زنده ماندند120
قتل عام ارمنيان نه تنها در واليات ارمني نشين كه در           

تنهـا  . نواحي تركيه و ساير مناطق نيز صورت مي گرفـت         
قلع و قمـع    ” در دو شهر استامبول و ازمير ارمنيان را كامال        

  .نكردند
 بـيش از دو     1915-18ل سـالهاي    بدين سـان در طـو     

ميليون نفر از ارمنيان از خانه و كاشانه خود تبعيد شدند كه            
ن النهرين كشـته شـدند و بـيش از          از اين ميان يك و نيم ميليون نفر در بيابان هاي بي           

  . ترك مسلمان شدند” زن و كودك بودند قهرا”  نفر كه عمدتا200000
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طلعت پاشـاي خـون     . كردند” حل“مني را   تركان جوان بصورت ددمنشانه مسئله ار     
اعالم نمود كه ديگر مسئله ارمني وجود ندارد، زيـرا          ” آشام پس از پايان قتل عام رسما      

  .ديگر هيچ ارمني وجود ندارد
 رئـيس هيئـت     بوغوس نوبـار پاشـا     مذاكراتي در لندن روي داد كه        1916در سال   

 لژيـون شـرقي ارمنـي ايجـاد         ارمني پيشنهاد كرد از ميان نجات يافتگان قتل عام يك         
قـرار  ) مايكل سـايكس  (و انگليس   ) ژرژ پيكو (گردد، اين پيشنهاد مورد پسند فرانسه       

  . گرفت
تعداد .  تصميم گرفت اين لژيون را تشكيل دهد       1916 نوامبر   28دولت فرانسه روز    

  نفر 400 نفر بود كه از اين ميان        5662 بالغ بر    1918كل سربازان اين لژيون در ماه مه        
 در جبهـه    1918 سـپتامبر    19آنها براي اولين بـار روز       . اهل سوريه و بقيه ارمني بودند     

  .فلسطين در جنگ شركت كردند
رهبران احزاب هنچاك، رامكاوار و داشناك كه به نطق هاي دروغـين شخصـيت              

 در حوالي آدانا هر يك جداگانه       1920هاي دولتي فرانسه اميدوار بودند، روز سوم اوت         
 اوت همان سال شـوراي ملـي بـه رياسـت            4اعالم كردند، و    ” بين النهرين جمهوري  “

دو . اعالم نمـود  ” جمهوري خود مختار ارمنستان تحت حمايت فرانسه      “ميهران داماديان   
جمهوري اول در روز اول اما سومي روز سوم توسط يگان هاي ارتش فرانسـه برچيـده    

  .شدند
 20روز  . ر بـه تركيـه متمايـل شـد        در شرايط رقابت انگليس و فرانسه، كشور اخي       

قراردادي منعقد شد كه بـر        بين فرانسه و تركيه كمال آتاترك در آنكارا          1921اكتبر  
بنابراين آنچه كه تركـان جـوان       . اساس آن فرانسه ارتش خود را از كيليكيه فرا خواند         

م در روز هاي قتل عام موفق به اجرا نشدند، پنج سال بعد به دست كماليسـت هـا انجـا        
 نفر قرباني از ملـت ارمـن گرفـت كـه از اهـالي               000،30اين دومين قتل عام     . گرديد

اين بار قتل عام با مجوز دولت هاي بزرگ انجام گرفت و كيليكيه نيز              . كيليكيه بودند 
  . خالي از سكنه ارمني گرديد

   
  انگيزه هاي قتل عام و مسئولين آن-6

مي توان بطور خالصـه چنـين مطـرح         علل و انگيزه هاي اصلي قتل عام ارمنيان را          
  :كرد
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 استحاله و انهدام ملت ارمني بخش جدايي ناپذير فرآيند تشكيل ملت تـرك در               -1
  .تركيه بود

 و وجود ارمنيـان در قلمـرو حكومـت          »مسئله شرق «در قالب   » مسئله ارمني « -2
ر امـور   تركها بهانه اي براي دولت هاي امپرياليستي اروپايي بود تا توسط آن بتوانند د             

  . حكومت ترك دخالت كنند
با انهـدام ملـت ارمنـي       .  دخالت محافل فراماسونري در طراحي قتل عام ارمنيان        -3

بايد توجه داشت كه    . رقيب شماره يك صهيونيست هاي تركيه از ميان برداشته مي شد          
يهـودي  ” شخصيت هاي عثماني و گروه اتحاد و ترقي و حكومت بعدي كمالي يا اصال         

بـراي نمونـه طلعـت پاشـا، كمـال          . ا به تشكيالت فراماسونري تعلق داشتند     بودند و ي  
آتاترك، پرنس احمد كمـال الـدين افنـدي و نورالـدين افنـدي و فرزنـدان سـلطان                   

  .   مصطفي رشيد پاشا، وزير اعظم و غيره) عبدالمجيد
 ارمنيان و جنبش آزاديبخش ارمن مانع بزرگي براي اجـراي طرحهـاي توسـعه               -4

ان تركيستها بودند كه محركان اصلي گروه اخير دولتهاي آلمـان، انگلـيس و              طلبانه پ 
جنبش واقعي آزاديبخش ارمنيان تمـايالت      . بودند) در برهه هاي مختلف زماني    (فرانسه  

  .  و اين امر در تضاد با منافع غرب بود روسي داشت
) بالكـان بلغارستان، يونـان و     ( استقالل كشورهاي سابق تابع امپراتوري عثماني      -5

باعث شد اين كشور توجه خود را به مرزهاي شرقي معطوف كرده جنبش هاي ارمنـي                
  .را سركوب نمايد

  . عمليات تروريستي و ماجراجويانه و غيردورانديش برخي از گروه هاي ارمني-6
  

  :مسئولين اصلي كشتارهاي ارمنيان عبارتند از
  .سيه تزاري مجارستان، انگلستان، فرانسه و رو- آلمان، اطريش-1
 سازمان هاي مخفي جهاني كه دولت هاي امپرياليسـتي در چنـگ آنهـا قـرار                 -2
  .داشتند
  . حكومت هاي عثماني، اتحاد و ترقي و كمال آتاترك-3
  .ساكن شرق و مركز تركيه گروه هاي مزدور -4

-22( با فرمان مخصوص سلطان محمد ششم وحيـد الـدين            1919 ماه مارس    8روز  
 اتحاد و ترقي و وزراي آنان به دادگاه فوق العاده نظامي استامبول             رهبران حزب ) 1918
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نفـر شخصـيت حزبـي و       20در جريان محاكمـات ده نفـر در غيـاب و            . تحويل شدند 
  . حكومتي بطور علني محاكمه شدند

  :افراد زير غيابي محاكمه شدند
  ).1917-18(طلعت پاشا وزير داخله، وزير اعظم -1
  .انور پاشا، وزير جنگ-2
  .جمال پاشا، وزير امور دريايي-3
بهاءالدين شاكر بيگ، عضو كميته مركـزي حـزب اتحـاد و ترقـي و رئـيس                 -4

  .”تشكيالت مخصوصه“
  .دكتر ناظم بيگ، عضو كميته مركزي حزب و وزير آموزش عمومي-5
  .جاويد بيگ وزير ماليه-6
  ).1915-17(سليمان البستاني بيگ، وزير تجارت و كشاورزي-7
  .وزير تجارت و كشاورزي. رف بيگمصطفي ش-8
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  ).1914-17(اسكان افندي، وزير پست و تلگراف-9
  .دكتر روزه اي افندي، عضو كميته مركزي حزب-10
  .عزيز افندي وزير امنيت اجتماعي-11
  
   شمه اي از تاريخ انتقامجويي ارمنيان-7
  

ه مصـون   سازمان دهندگان قتل عام ارمنيان از خشم انتقام فرزندان قوم كشتار شـد            
  :نماندند و افراد زير به ترتيب هدف گلوله هاي ارمنيان قرار گرفتند

  .، بدست آقابگف ارمني در تاشكند كشته شد1922انور پاشا، -1
، ترور بدسـت پتـروس بغوسـيان و آرتاشـس گئوگيـان در              1922جمال پاشا،   -2
  .تفليس
  .، بدست آرام يركانيان1920خان خويسكي، نخست وزير آذربايجان، -3
  .، بدست يركانيان1920عباس بگف، -4
  .، برلين، بدست سوغومون تهلريان1921 مارس 21طلعت پاشا، -5
  .، رم، بدست آرشاوير شيراكيان1921 دسامبر 6سعيد حليم پاشا، -6
  . ، برلين، بدست آرام يركانيان1922آوريل 17بهاءالدين شاكر بيگ، -7
  .   ر يركاينان، برلين، آرشاوي1922 آوريل 17عظيم پاشا، -8
، اسـتامبول، بدسـت     1931 ژوئيه   19بهبودخان جوانشير، وزير داخله آذربايجان،      -9

  .ميساك ترالكيان
  

   روند شناسايي رسمي نژادكشي ارمنيان از سوي كشور هاي جهان -8
  

در زير به اختصار    . قتل عام ارمنيان در مجامع بين المللي انعكاس خود را يافته است           
  و مجامع بين المللـي     سمي نژادكشي ارمنيان از سوي كشور هاي جهان       روند شناسايي ر  

  :مي پردازيم
  واكنشهاي اوليه: الف

 در بـاره    1915 ماه مه    24بيانيه مشترك دولتهاي فرانسه، انگليس و روسيه مورخ          -
وقوع كشتارهاي اواسط ماه آوريل توسط دولت عثماني و مسئول بودن همـه مقامـات               

  .دولتي در اين وقايع
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 براي همدردي و كمك به صدها هزار        1915 فوريه   9 بيانيه سناي آمريكا مورخ      -
  .ارمني بي خانمان ، بي غذا و پوشاك

 سناي آمريكا با به رسميت شناختن استقالل ارمنستان آن را باال تر               1920 مه   11 -
  .از كشتارهاي توده اي ارمنيان قلمداد نمود

  1948 مه 28 كميسيون جنايات جنگي سازمان ملل -
 2كميسيون فرعي ضد آپارتايد و حمايت از حقوق اقليت هاي ملي سازمان ملل ،               -
  .1985ژوييه 
  1983بيانيه شوراي جهاني كليساها -
   1998 آوريل 24 بيانيه شوراي اروپا ،-
  

  : شناسايي رسمي–ب 
  1965 آوريل 20 اروگوئه ، -
  1982 آوريل 29 قبرس -
  1995آوريل  14 روسيه -
  1996آوريل  25نان  يو-
   2000 مه 11 لبنان -
  1997 آوريل 17 ولز جنوبي استراليا -
  1998 بلژيك ماه مارس -

  1998آوريل  16  ، مجلس قانونگذاري1993 مه 5آرژانتين ، سنا 
   پارلمان در تبعيد كردستان در بروكسل-
  2000 نوامبر 8 فرانسه -
  2000 نوامبر 17ايتاليا  -
   2004 آوريل 21 كانادا  -
 قتل عام ارمنيـان     2004 مه   31مين ايالت آمريكا بود كه در تاريخ        -37 ورمونت     -

  .را به رسميت شناخت
   2003 دسامبر 16  سوييس -
   2004 نوامبر 30اسلواكي -
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  سخن پايان-9

  
بدين سان ارمنيان سـاكن در ارمنسـتان غربـي تحـت اشـغال ددمنشـانه تركهـا،                  

 دارايي، ارزشهاي ملي و وطن خود را از دست دادند،           موجوديت فيزيكي، مال و جان و     
 كليسـا   2000بيش از   .  روستاي ارمني نشين به دست تركها ويران شد        2500 شهر و    66

خسارات وارد شده تنها بـه      .  مدرسه و آموزشگاه با خاك يكسان شدند       1500و وانك،   
 ميليارد فرانـك    15 بالغ بر    1919ارمنيان ساكن امپراتوري ترك با توجه به بورس سال          

  .بود
پس از پايان جنگ جهاني اول، افكار عمومي جهان به اعتراض با اعمال ددمنشـانه               

از جمله ژاك دومورگان باستانشـناس و تاريخـدان فرانسـوي،           . عنصر ترك پرداخت  
ژوزف ماركوارت ارمني شناس ، يوهان لپسيوس، آرمين وگنر، آنتوان ميه، فردريـك             

  .والري بروسف، هنري مرگنتاو و ديگرانماكلر، آرنولد توين بي، 
امروزه كشورهاي جهان يك به يك در تالش براي شناسايي رسمي وقوع قتل عام              

ليك هر برخوردي هم با اين فاجعه تاريخي صـورت گيـرد نمـي              . ارمنيان بر آمده اند   
تواند ضربات مهلكي كه به ارمنيان وارد شده است جبران كند و قتل عـام ارمنيـان تـا       

ان جهان در درجه اول به عنوان ننگي بزرگ براي تركها و بطور كلي تاريخ جهاني                پاي
  .باقي خواهد ماند
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  مسئوالن قتل عام

  
  ”شواهد و مدارك انكار ناپذير“از كتاب 

  گرمانيك.  نوشته آرتم اوهانجانيان ترجمه ا
  1378تهران انتشارات ناييري 

  
زير اعظم، بارها يادآور مي شـدند       سياستمداران تركان جوان همچنين خليل بيگ و      

كه انور و طلعت نيروي محركه كشتارها بودند و كال بـه دولتهـاي اروپـاي مركـزي                  
  .وابستگي داشتند

 در استامبول بود، تا مقامات دولتـي تركيـه را           1915هنگامي كه لپسيوس در آغاز      
ويد كـه   ــمي گ متقاعد سازد سياست خود نسبت به ارمنيان را تعديل نمايند، انور به او              

  .»او مسئوليت كليه وقايعي را بعهده مي گيرد كه در داخل كشور روي داده است «
بدون ترديد، محرك اصلي طلعت بود، او والـي         «: ولفديتربيل تاريخنگار مي نويسد   

ها را راهنمائي مي كرد، ليكن تصميم گيري در مورد تبعيد توسط كليه اعضـاء كابينـه                 
  .»گرفته مي شد
تور كشتارهاي ارمنيان را دولت صادر كرده است، مدارك زير نيز اثبات            اينكه دس 

  : چنين مي نويسد1915 ژوئن 24پاالويچيني . مي كنند
  .»شكي نيست كه عملكرد دولت در مورد ارمنيان اشتباه است«

  : مي نويسد1915 اوت 13پاالويچيني 
ا مي رسد كه     من توجه وزير اعظم را به اين موضوع جلب كردم كه زماني فر             …«

  .»…به هر حال تركيه بخاطر اين سياست نابودسازي ملتي مفيد پاسخگو خواهد بود
  : مي نويسد1915 سپتامبر 3پاالويچيني 

 ليكن اخيرا فرمان وزارت جنگ نيز واصل شد، كه بر اساس آن ارمنيان با هر                …«
صـد جمعيـت   مذهب كه باشند بايد جابجا شوند تا هيچ كجا تعداد آنها بيش از پـنج در   

  .»نباشد
  : 1915 سپتامبر 12فرماندهي كل ارتش، ارتباطات، استامبول، 
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چنانكه مشخص است، دولت تركيه تصميم گرفته است تمام ملت ارمني را نـابود              «
  .»كند

  :  1915 سپتامبر 30تراوتمانسدورف، استامبول، 
جـان  همه اخبار حاكي از يك امر هستند كه اقدامات اخير دولت بطـور نسـبي                 «

  .»افراد بيشتري را تباه كرده است تا كشتارهاي عبدالحميد
خود طلعت بيگ با خرسندي نسبي اخيرا به من گفت كه به زحمت بتـوان در                «

  .»ارزروم يك ارمني يافت
  :1915 سپتامبر 8فرماندهي كل ارتش، ارتباطات، استامبول، 

بعنوان يـك پوشـش     بطور كلي   ) تبعيد ارمنيان (بله، بنظر مي رسد كه اين قانون        «
  .»قانوني براي نابودسازي قانوني ارمنيان وضع شده است

  :1915 اكتبر 29ناداملنسكي، آدرياناپل، 
مقامات دولتي اعالم مي كنند كه مسئوليتي در قبال اين رويدادها تقبل نمي كنند،     «

  .»زيرا مطابق با فرمانهاي دريافتي از استامبول عمل مي كنند
  :1916 مارس 3پل، ناداملنسكي، آدريانا

فرمانهايي كه در اين مورد از استامبول دريافت شده اند، بنظر مي رسد كه قطعـي                «
  .»تر هستند

  :1916 مارس 10پاالويچيني، استامبول، 
خليل بيگ مجبور بود به من اقرار كند كه رونـد كارهـاي دولـت اشـتباه بـوده                   «
  .»است

  :1916 آوريل 8پاالويچيني،استامبول، 
، مقامات تركان جوان كه تحت لواي اين انجمن خود را در عملي ساختن              متأسفانه«

طرح خويش مقتدر احساس مي كردند، از اوضاع استفاده كردند تا بر عليـه قوميتهـاي                
طلعت و انور و طرفـداران آنهـا تنهـا در           . غير ترك دست به شديدترين اقدامات بزنند      

  .»كنندشرايط جنگ مي توانستند بر عليه ارمنيان اقدام 
  :1917 ژانويه 20پاالويچيني، استامبول، 

اگر دولت در صدد برمي آمد تا باقي مانده اين قوم را با يك ضربه ضد ارمني در                  «
تركيه نابود كند و بدينوسيله مسئله ارمني را كال محو نمايد، اين امر كال بـا تمـايالت                  

  .»ملت ترك هماهنگي مي داشت
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  :1917نويه  ژا30تراوتمانسدورف، استامبول، 
 كه خود معتقد است، تركيه روزي مجبور خواهد شـد           …وزير اعظم به من گفت    «

تا در مورد سرزنشهاي دائمي دشمنان مربوط به عملكرد خود در قبال ارمنيان بـه همـه                 
او گفت دائما بايد تأكيد نمود، كه علت اين اقدامات كه تركيه نه             . جهان پاسخگو باشد  

داشت، بلكه مجبور به انجام آن بود، توطئه هـايي بـود كـه از      تنها براي انجام آنها حق      
سوي روسها و نيز انگليسيان و فرانسويان صورت مي گرفـت لـذا تقصـير همـه ايـن                   

 من سعي نكردم وزير اعظم را از نحوه تفكرش          …كارهاي انجام شده متوجه آنان است     
اشـت، كـه تركيـه      منصرف كنم، زيرا هرقدر كه نظر او درست مي بود، نبايد انتظار د            

تركيـه  . بتواند با انداختن تقصير كارها به گردن ديگران خود را از اين گناه مبرا سازد              
همچنين نخواهد توانست اين امر را به فراموشي بسپارد كه نحوه اعمـال اقـدامات ضـد                 

  .»ارمني نمونه اي از وحشيگري آسيايي و خشونت غيرقابل وصف بشمار مي رود
  :1917 مارس 24بول،  پاالويچيني، استام

هنگام گفتگو با من، كشـتار ارمنيـان را بزرگتـرين اشـتباه             ) جاويد بيگ (وزير  «
او گفت كه از نظر سياسي ميل به تعقيب و آزار و نابودسازي             . كابينه قبلي قلمداد كرد   

  .»همه مليتها اشتباه بزرگي بود
ارم تركيـه در    پاشا يكي از سياستمداران مهم ترك و فرمانده ارتش چه         جمال  حتي  

 .سوريه، نحوه اجراي تبعيد و مهاجرت اجباري را محكوم مي كرد
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   گواهان نژادكشي ارمنيان

  
  اديك باغداساريان: گرداوري و برگردان 

  
   بخشي از گزارش نورمن خبرنگار روزنامه تايمز لندن-1

  1877 اوت 24            ارزروم ،                                                                       
از . اوضاع ارمنيان در سرزميني كه ارتش اسماعيل پاشا عبور كرده بسيار اسفناك است

تعدادي از مسيحيان كه در . ده ، همه ويران شده است 9روستاي آالشگرد غير از 122
نه  از حمايت روسيه استفاده نكردند ، بطور وحشياژنرال ترغوكاسفزمان عقب نشيني 

چند روستا موش در واليت . بقتل رسيدند و همه روستاها به آتش كشيده شده اند 
روستاي بايزيد و نواحي اطراف هم به .ويران و بسياري از ساكنان آنها سالخي شده اند

دربخش اعظم اين نواحي، مردان، زنان وبچه هابه فجيع ترين .همين سرنوشت دچارشدند
  ...وجه بقتل رسيده  اند

 , C.B.Norman , Armenia and the Campaign of 1877 . London , Paris and New York: منبع
p.299-300.          

 
   از گزارش سركنسول روسيه در ارزروم به نليدوف سفير استامبول -2

  1894 اكتبر 29                                              
ارمني را نابود كرده 000/10-000/15ساسونر بر اساس اطالعات واصله جديد، تركها د

سرهنگ اسماعيل بيگ فرمانده ارتش ساسون ، دست به اعمال بسيار وحشيانه بر .اند
ساكنان روستاهاي منطقه از ترس او به كوه هاپناه ... عليه ارمنيان اين منطقه زده است

ليم شده بي رحمانه كليه افراد تس...بردند ولي وي دستور داد تا آنان را بمباران كنند 
 روستا را با خاك يكسان 30 روز دست به وحشيگري زدند و 25تركها . بقتل رسيدند

  ماكسيموف.                                                    و                              ...كردند
  
  گزيده گزارش سرهنگ پشكوف وابسته نظامي روسيه در استامبول-3

  1896 اوت 16                                                           34 گزارش شماره از:الف
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ترس و . ماه اوت ، و امروز كشتار ارمنيان استامبول در جريان بود14بعد از ظهر روز 
هراس و سراسيمگي ساكنان به حدي رسيده است كه اطميناني به اقدامات مقامات 

ظامي خود محرك و از شركت كنندگان در كشتارها مسئول نيست نيروهاي انت
  ... اعتنايي به اعتراضات نمي كنند و با قاتالن همكاري مي نمايند"آنها عمدتا. هستند 

  
  1896 اوت 19                                                           36ازگزارش شماره  :ب 

روشن "دقيقا....ه در استامبول كشته شدند  نفر از ارمنيان بي پنا5500در طول دو روز 
شده است كه كشتارها توسط دولت طراحي شده است و به رهبري مقامات شهرباني و 

در اثر اعتراضات قاطعانه هيئت ديپلماتيك بويژه . گروه هاي اشرار صورت مي گيرند
امه سفيرما ، ديروز و امروز اوضاع كمي آرام است ليكن پريشاني و هراس كماكان اد

  ...دارد
  
 نامه بارنم ميسيونر آمريكايي به هيئت ميسيونري آمريكايي در استامبول              -4

  1896 سپتامبر 29
افت ــاطالعات و اخباري از دو نفر ترك بي طرف دريآكن  در مورد كشتارهاي 

 در ظرف هفته گذشته هيچ نامه اي از آنجا دريافت نشده ، ليكن امروز نامه .كرده ام 
 2000تعداد كشته ها . هايي واصل شد كه صحت اخبار كشتارها را تصديق مي كنند

اجساد ... نفر اعالم شده اما من فكر مي كنم اين عدد خيلي كمتر از واقعيت است 
كشتارها ... وراك سگ ها شده بود كشته شدگان چند روز در خيابان ها افتاده و خ

توسط مقامات دولتي طراحي و اجرا شده و ساكنان مقاومتي نكرده اند و هيچ تركي 
همه اين وقايع توسط اهالي شهر و سربازان روي داده و موج كشتار . كشته نشده است 

  ...به نواحي و روستاهاي اطراف گسترش يافته است
   بارنم. ن.گ                                   

  سركنسول روسيه در ارزروم به زينوويف سفير روسيه در استامبول -5
  1900 ژوئيه 19                                 

 ژوئيه ، افتخار دارد به عرض عاليجناب برساند كه 17 پيرو تلگراف محرمانه مورخ 
اگر .  واقعيت دارد"اطالعات ارسالي اينجانب در مورد روستاي اسپاغانك ساسون كامال
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چه مقامات تالش دارند آن را انكار كنند اما منابع موثق و سري ترك صحت اخبار را 
  شاخوسكوي.ن.                           و                                            ...تصديق كردند

  
  امبول معاون كنسول روسيه در سامسون به  زينوويف  سفير روسيه در است-6

     1901سپتامبر12سامسون   ،  374                             نامه شماره
ساكنان ارمني از اخبار منتشر شده در مورد كشتارهاي حلب ، ارزروم و بيتليس ... 

نفر ارمني ساكن 000/22در منطقه ما بيش از 1890در سال ... هراسان و پريشان هستند 
  ...رسيده است000/12ها به بود در حاليكه اكنون شمار آن

  زيوديچي                                             
   1904 فوريه 5 در باره كشتار ارمنيان هونان، -7

. ويران شده است "ساعت با اسب از نورساشن فاصله دارد ، كال5/1روستاي هونان كه 
ان را بدون توجه همه زن. كشتار ساكنان با بي رحمي غير قابل توصيف صورت گرفت 

  ...به سن آنها دزديده اند
Pour l`Armenie et la Macedoine , Paris , 1904,p.xxi-xxii  

      
  نامه ژان ژورس خطاب به رئيس كنفرانس بين المللي شرق نزديك -8

  )1904ژوئن (
  عاليجناب

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

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

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

 
  1905ژانويه19گزارشي پيرامون اوضاع ارمنيان واليت وان                       ژنو -9

قامات دولتي تركيه در حال تلگراف دريافتي از وان از طريق تبريز حاكي است كه م
يك گروه از كارچكان در ناحيه . توزيع اسلحه ميان ساكنان ترك و كرد منطقه هستند
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اشرار به فرماندهي موسي بيگ تشكيل شده و در گاركار سربازان ترك دست به 
 پنج زن ربوده شده اند ، جمع آوري ماليات با شدت غير يغگيسجنايت زده اندو در 

  ...ه داردقابل تحمل ادام
`Pro Armenia`, 1 feb. 1905,  No:103, p.654, Paris. 

      
  نامه يك سياح اروپايي در باره اوضاع ارمنيان كيليكيه-10

  1906مارس 5                                                      حلب،
، گروهي را دست بسته از زيتون "اخيرا.دستگيري ارمنيان كماكان ادامه دارد

  .نا و هاچن به اينجا آوردنداماراش،آد
 فوت كرده " نظامي زيتون اخيراهفرماند. اوضاع ارمنيان بويژه در زيتون اسفناك است 

ناظم پاشا استاندار جديدحلب يك جالد واقعي .... است او عامل اين دستگيري ها بود
  ....فرمان دستگيري و انتقال ارمنيان به حلب را خود صادر مي كند. است 

`Pro Armenia `, 5 may , 1906, No: 133, p.893. 
  

  سركنسول ارزروم به زينوويف سفير-11
اين اقدامات  . ساكنان ترك را بر عليه ارمنيان مسلح مي كنند"تركان جوان سريعا.... 

نمي توانست مخفي بماند، اين وقايع در مناطق ارزروم ، بيتليس ، سيواس ، خاربرد و 
  ....اني شديد شده استدياربكر باعث نگر

  
  گزارش خبرنگاران از كشتار ارمنيان آدانا-12

   1909 آوريل 26                                                 استامبول ،
روزنامه هاي عصر جزئيات تكان دهنده اي از كشتارهاي ارمنيان در آدانا، انطاكيه و 

نفر كشته 000/35 آمار ارائه شده بيش از بنا به. نواحي ديگر و سوريه منتشر كرده اند
تنها به همت هرسين  طعمه حريق شده و "آدانا كال. و ده ها روستا ويران شده اند

  .ورود كشتي هاي خارجي نجات يافته است
  گزارش سرهنگ دوم اشتانگه به هيئت نمايندگي نظامي آلمان در استامبول-13

  1915  اوت  23           ارزروم،                                        
  :در باره وقايع روي داده مي توان مطالب زير را با اطمينان بيان كرد....
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. تصميم تبعيد و كشتار ارمنيان توسط كميته تركان جوان استامبول اتخاذ شده است 
اجراي اين تصميم به كمك نيروهاي نظامي و اشرار انجام گرفته و غير از مقاماتي 

 رئيس شهرباني منطقه ، محمود كامل پاشا فرمانده كل نيروهاي لوس بيگهوچون 
نظامي منطقه ، برخي از اعضاء كميته مانند حليم بيگ ، شاكر بيگ ، نماينده ارزروم ، 

  .سيف اهللا بيگ نيز دخيل هستند
                                     سرهنگ دوم اشتانگه
Deutschland und Armenien...,s.142  

  
  )"ژورنال دو ژنو"سرمقاله ماهنامه (نابودي كامل يك ملت -14

اكنون چنان كار وحشتناكي انجام مي گيرد كه كليه فجايع ديده شده در طول يك 
سال تمام در مقايسه با آن ناچيز بنظر مي رسد ، نابودي سيستماتيك و خشونت آميز 

  ...ي بي سابقه استاين واقعه در تمام تاريخ جهان. يك قوم در جريان است 
`Journal de Geneve `,p.9.ix,1915 

  
  " ژورنال دو ژنو"نامه به هيئت تحريريه ماهنامه-15

 همين 9مورخ (     جناب آقاي سردبير ، اجازه مي خواهم در تاييد مقاله آن نشريه 
اتحاد و "، نگراني و خشم بي كران خود را نسبت به اقدامات كميته خون آشام )ماه

اينان اقدامات ددمنشانه و نابخردانه اي را مايه مباهات خود مي دانند . ابراز دارم  "ترقي
  .كه تنها توسط چنگيز خان و تيمورلنگ در تاريخ مشاهده شده است 

اگرملتي وجود دارد كه خدمات ارزنده اي به همت فعاالن دولتي ، مقامات سرشناس ...
 ،ع ، علوم وهنر در تركيه انجام داده اندو افراد با استعدادي در زمينه تجارت ، صناي

همين ارمنيان بودند كه صنعت چاپ و هنرهاي دراماتيك را . همان ملت ارمني است 
نقش نويسندگان و شعرا و ادبا و چهره هاي اقتصادي ارمني . به تركيه وارد كردند

ن اساسي  ارمني نبود كه با مدحت پاشا در تأليف قانو اوتيانمگر... انكارناپذير است
هيچ شخصيت روشنفكر ترك پيدا نخواهد شد كه زير اين ...عثماني همكاري نمود 

 نماينده مجلس انگليس عنوان كرد ،  لينچ سال پيش دوست فقيد من13اعالميه را كه 
ارمنيان بطور استثنائي و فوق العاده شايسته و مستعد اين امر هستند كه ":امضاء نكند
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آنها دست آوردهاي تمدن جديد اروپايي را بطور . اشندحامالن تمدن نوين جهاني ب
  ."شگفت انگيزي كسب كرده اند كه هيچ ملتي هرگز نتوانسته است به آن نايل آيد 

                                                   ژنرال شريف پاشا  
    `Journal de Geneve ` , 18 . ix.1915 

  
  )"تايمز"گزارش خبرنگار روزنامه (  ادامه دارد وحشيگري نسبت به ارمنيان-16

  1915 دسامبر 18                                               بوخارست،
آنان دستگير و . من گزارشي پيرامون نابودي ساكنان ارمني آدرياناپل دريافت كرده ام

دان محبوس زنان و بچه ها دو روز در زن. به اعماق آسياي صغير فرستاده شده اند
بخشي از خانواده هاي ...بودندودر طي آن متحمل تجاوز و رفتار خشونت آميز شدند

گزارشي در .  به يهوديان فروخته شده اند"تبعيدي به قيمت هاي تمسخر آميز عمدتا
مورد رنجها و مصيبت هاي اسراي ارمني در آسياي صغير توسط يك هيئت بلغاري به 

  . تدولت بلغارستان ارسال شده اس
 منطقه ارائه شده كه همه ساكنان آن ها ارمني بودند وشمار 29در اين گزارش فهرست 

يك .  نفر مي رسيد ، اينها يا كشته يا تبعيد و يا بزور مسلمان شدند000/835آنها به 
  ...نفر كشيش را زنده زنده آتش زدند

`The Times`, 21.xii. 1915 
  

   1915ني در سال خالصه جدول تعداد كشته شده گان ارم-17
  )توسط يوهان لپسيوس(
  تعداد كشته ها و تبعيدي ها  نفر،  950،242 كيليكيه و سوريه شمالي  كل جمعيت -1

  . نفر 950،238
  ).ترابوزان ، ارزروم ، سباستيا ، خاربرد ، دياربكر ، وان و بيتليس( آناتولي شرقي -2

  . نفر600،817 نفر ، كشته ها 000،058،1كل جمعيت 
  )بروس ، ازمير ، آنكارا ، قونيه (آناتولي غربي  -3

  . نفر800،309 كشته ها 000،337كل جمعيت ارمني 
  ) استامبول ، آدرياناپل (  بخش اروپايي تركيه -4

  . نفر000،30 كشته ها 000،194كل جمعيت ارمني 
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  500،13 تحت حمايت خيريه 500،13كل                      سوريه ، فلسطين ، بغداد -5
   نفر350،396،1 برابر 1915كل ارمنيان كشته شده فقط در سال 

  

Dr. Johannes Lepsius , Bericht uber die lage des Armenichen Volkes in der Turkei . 
Potsdam , 1916,5.298-303.  

  
  "موالن زاده رفعت "از خاطرات -18

... . سف آور سياسي است تبعيد و كشتار ارمنيان يك جرم فوق العاده و وحشتبار و تأ
 را بيان كنم  "اتحاد و ترقي "اگر من بتوانم چگونگي عملكرد جنايت بار حزب 

  .بهترين خدمت را به تاريخ انجام داده ام
  

  تلگراف سفير روسيه در لندن به سازونوف وزير امور خارجه-19
  1916)  مارس 6(  فوريه 22 ، 96تلگراف شماره 

ه به علت مراجعات مكرر دولت هاي انگليس و متفقين دولت انگليس متاسف است ك
به خزانه انگليس جهت كمك مالي به اهداف و مقاصد آنان ، نمي تواند ارمنيان ساكن 
در تركيه را مشمول كمك هاي خود كند و توصيه مي كند به اين منظور به موسسات 

                                 بنكندورف                                           . خيريه مراجعه شود
  

  هولوگ مشاور-گزارش سفيرآلمان دراستامبول به بتمان-20
      1916 ژوئيه10                                                        

دولت  .نابودسازي ارمنيان ساكن در استان هاي شرقي به مراحل پاياني خود مي رسد
له ارمني توسط نابودي اين قوم هيچ اعتنايي به در خواستهاي ما و تركيه براي حل مسئ

اكنون مترصد نابودي . سفارت آمريكا ونماينده پاپ و دولتهاي آنتانت نكرد
  . بازماندگان اولين تبعيد بر آمده است

Deutschland und Armenien...,s.280  
  

  )1916ژوئيه (از گفته هاي كارل ليبكنخت -21
 تركيه است كه دستان خود را به خون ارمنيان آغشته كرد و گناه آلمان هم پيمان

و ملت ارمني را متحمل فجيع ترين كشتارها  خود را در اين جنگ به حد اعال رسانيد
  54،ص1918كارل ليبكنخت،مجموعه اسناد،پتروگراد،                           ...نمود
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  )1916تار در رأس العين و در الزور ، تبعيد و كش(   از خاطرات نعيم بيگ مقام ترك-22
من فكر مي كنم ، كه تبعيدو كشتار ارمنيان هيچ واقعه قابل مقايسه و برابر در تاريخ 

در هر گوشه و پهنه وسيع تركيه مي توان اجساد و اسكلت هزاران ارمني . جهاني ندارند
  ...سالخي شده به فجيع ترين وجه را پيدا كرد

  1ص ،1920لندن  آندونيان،آرام خاطرات نعيم بيگ،
  

  .1915-17نامه يك آلماني ساكن تركيه در سالهاي -23
  1917مارس26                                               ماالنيا،

. زد  معتقدم كه اگر ملت ما واقعيت ها را مي دانست ، سر به طغيان و اعتراض مي... 
نيان انجام مي شود و  كماكان ادامه شكي نيست كه همه اقداماتي كه بر عليه ارم

  ...خواهد يافت ، بزرگترين جنايت در طول تاريخ جهاني است
  كريستوفل.                                                 ارنست ژ

Deutschland und Armenien... , s. 335.  
 

  معاون وزير امور خارجه آلمان به كولمان وزير خارجه-24
  .1918مارس22لين ، تلگراف ، بر

اهده ــــــــــدر اثر بازگشت تركها به ترابوزان موج جديدي از كشتارها مش... 
ارمنيان تحت . هزارنفر از روسهاي باقيمانده تيرباران يا طعمه حريق شده اند .مي شود

بچه ها را داخل كيسه كرده آنها را به دريا مي . فجيع ترين شكنجه ها قرار دارند
                                      بوسشه .ان را به صليب مي كشند و خفه مي كنندپير.افكنند

Deutschland und Armenien... , s.377 
  

  نظر آرمين وگنر نويسنده آلماني پيرامون قربانيان ارمني بين النهرين-25
 1915هنگامي كه دولت تركيه در بهار سال . ارمنيان قرباني اين جنگ شدند ... 

تصميم به اجراي طرح شيطاني نابودي دو ميليون ارمني گرفت هيچكس رهبران تاريك 
انديش ترك را از اجراي اين طرح ددمنشانه كه تنها با جنايات مجرمان ديوانه قابل 

  .مقايسه بود منع نكرد
Armin T. Wagner , offener Brief ... , Berlin, 1919, s.2-4. 
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  بهانه هاي دروغين-26
اين ستمكاري ها ، جنايات ، قتل عام و شاخ و برگ دادن مقامات دولتي ترك تمامي 

  .به آن ، بي هيچ انگيزه اي برارمن ها روا شد
 مادر جنگ هستيم ، براي موجوديت خود ": دولت تركيه پاسخ خواهد داد "احتماال

مي ارمن ها اميد پيروزي دشمنان مارا داشتند و براي اين پيروزي توطئه . مي جنگيم
ناگزير شديم در برابر آنها  آنها جنايتكاران پراكنده در منطقه جنگي بودندو ما. كردند

. ولي واقعيات اين بهانه ها را بكلي نفي مي كند. "به شدت عمل نظامي متوسل شويم
هيچيك از شهرها و دهكده هايي كه از . اين ارمن ها در منطقه جنگي سكونت نداشتند

همگي . بعيد شدند، در مراكز عمليات جنگي قرار نداشت  بسوي مرگ ت"آنجا منظما
. در داخل آناتولي بودند كه از جبهه هاي قفقاز و داردانل به يك اندازه دوراست 

امكان همكاري آنها با ارتش دول متخاصم وجود نداشت و حتي امكان ايجاد شورش 
 هاي كوچك كشوري آنها در آبادي. زيرا ارمنيان جمعيتي متراكم نبودند. هم نداشتند

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

  آرنولد توين بي-27
برابر گواهي پناهندگان از سوريه ، چندين كنسول آلمان يا قتل عام را رهبري مي "

يم كه آقاي روسلر كرده اند يا مشوق آن بوده اند ، بخصوص خاطر نشان مي كن
رفته ) عينتاب( به آينتاب "كنسول آلمان در حلب ، براي رهبري قتل عام ، شخصا

است و بارون اوپنهايم بد طينت كه مي دانست اين تيره بختان با مشاهده وحشيگري 
 غرق در خون است ، قادر به خودداري نخواهند بود "ارتش در خيابانهاي شهر كه عمال

ليل وابستگي نژادي ارمن ها با متفقين ، فكر تبعيد زن و بچه هاي با اين همه ، به د
  . پيش كشيد)اورفا(ارمني را به عرفا 

  )109-110كشتار يك ملت، ص . آرنولد توين بي ( 
  : يوهان لپسيوس-28

 اين تنها كشورهاي قدرتمند مسيحي بودند كه باعث و مسبب نابودي اسفناك ملت "
  "ارمني شدند
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  :مجارستان در استامبول -ي سفير اطريش پاالويچين- 29 
 10.["كشتار ارمنيان بصورت لكه ننگ جاوداني براي دولت ترك باقي خواهد ماند"

  ]1916مارس 
  

  : فريديف نانسن -30
دولتهاي اروپايي با ابراز همدردي نسبت به ارمنيان و تسليم اعتراض ها و يادداشتها و "

نها و اينكه هرگز يك بار هم بطور جدي در خواست رفتار و سلوك بهتر در قبال آ
در نهايت كار را به آنجا رساندند كه تركان را عصباني و جري تر . وارد عمل نشدند

تركان موفق . كردند و در عين حال عدم قاطعيت و جديت خود را نيز ثابت نمودند
بخاطر آنها شدند بدون هيچ گونه مانعي انتقام خونباري از اتباع ارمني خود بگيرند، زيرا 

اين . متحمل انتقادهاي نامطلوب شده و مجبور شده بودند قولهاي تحقير آميزي بدهند
كل كارهايي بود كه فعاالن سياسي و ديپلماتهاي اروپايي براي ملت ارمني انجام داده 

  ". اند
                                                                                 F. Nansen , `Betrogenes Volks ` s. 290 

 
  : كاليچه سفير اطريش در تركيه -31

 سلطان عبدالحميد پشت سپر حمايتي آلمان كه بسيار مديون آن است ، خود را از هر "
  "زمان ديگر آزادتر و مطمئن تر احساس مي كند

A.Ohandjanian , `Osterreicl - Armenien ...` B. 2, s.126 
 

  : مجارستان در استامبول -وسكي وابسته نظامي اطريش پوميانك-32
قيام در شهرهاي زيتون و وان اقدامات مأيوسانه ارمنيان بود ، زيرا آنان شاهد بودند "

 . "كه كشتار جمعي آغاز شد، در آينده اي نزديك نوبت آنها فرا مي رسد
Pomiankowski, ` Per Zusmmenbruch `, s. 160. 

 
  ):1915 اوت 13(  مجارستان در تركيه - اطريش پاالويچيني سفير-33

من توجه وزير اعظم را به اين موضوع جلب كردم كه زماني فرا مي رسد كه به هر ..."
  ."پاسخگو خواهد بود) ارمنيان(حال تركيه بخاطر اين سياست نابود سازي ملتي مفيد 

  
  :1917 ژانويه 20پاالويچيني، استامبول -34
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 مي آمد تا باقيمانده اين قوم را با يك ضربه ضد ارمني در  اگر دولت در صدد بر"
 با تمايالت " محو نمايد ، اين امر كال"تركيه نابود كندو بدينوسيله مسئله ارمني را كال

  ."ملت ترك هماهنگي داشت
Wien , Hllsta PA xii 463 Konstantinapel , 20 jan 1917 

 
  :1917  ژانويه30 تراوتمانسدورف ، استامبول ، -35

وزير اعظم به من گفت كه خود معتقداست تركيه مجبور خواهد شد تا در مورد "
سرزنش هاي دائمي دشمنان مربوط به عملكرد خود در قبال ارمنيان يك باربه همه 

  "جهان پاسخگو باشد 
  

  1917 مارس 24پاالويچيني ، استامبول -36
 را بزرگترين اشتباه كابينه هنگام گفتگو با من كشتار ارمنيان) جاويد بيگ( وزير "

او گفت كه از نظر سياسي ميل به تعقيب و آزار و نابودسازي همه . قبلي قلمداد كرد 
  ."مليت ها اشتباه بزرگي بود

  
  ):1909-1918( مجارستان در استامبول -پوميانكوسكي وابسته نظامي اطريش -37

از آنجا كه . از شد كمك هاي اصلي آلماني ها به تركها  از زمان شروع جنگ آغ"
تركها سالح  هاي جديد و كادر متخصص نظامي در اختيار نداشتند ، آنها مجبور بودند 
بخش هاي ستاد مشترك توپخانه ، واحدهاي تظامي، فني ، عمليات مهم توليدات نظامي 
و نيروي دريايي را به آلماني ها واگذار كنند و نه تنها فرماندهاني از آلمان به خدمت 

د ، بلكه كارشناسان و مسئوليني در همه زمينه ها حتي كارگراني براي كارخانه بگيرن
  ".ها دعوت كنند

Pomiankowski, Der 2 usammeubroch..., s.53 
 

  :وستننك-38
خيلي پيش از شروع جنگ ، افسران آلماني در تركيه  وجود داشته اند ، يعني خيلي "

  ."قنامه مربوط بيشتر از حد مستشاران نظامي مطابق با تواف
`Die Tagebuchervon westenenk`,s.67 

 
  :طلعت پاشا خطاب به دكتر لپسيوس آلماني -39
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  " ما طرح شما را به اجرا در آورده ايم " 
Wien , Hllstapa xii 463 Adrianopel , 10 nov 1915, z , 971p  

  
  : آتاترك- مصطفي كمال پاشا-40

كه مي بايست بـراي رانـدن و كوچانـدن بـي            اين بقاياي حزب پيشين تركان جوان       «
رحمانه ميليـون هـا     
اتباع مسيحي كشـور    
ما از خانه و كاشـانه      
ــان  ــود و كشتارش خ
ــي   ــس م ــاب پ حس
دادند، تحت حكومت   
ــان  ــوري همچن جمه
سركش و گردنكش   

  .»باقي مانده اند
  از مصاحبه كمال آتاترك بنيانگذار جمهوري نوين تركيه  (

   ، The Los Angeles Examiner، با نشريه 1923 در سال 
  )در خصوص نظر وي راجع به تركان جوان پيشين در كشورش

  آدولف هيتلر-41
در هـر   «: هنگام ترغيب همكارانش در خصوص تحمل غرب نسبت به كشتار يهوديان          

  .»حال، امروزه چه كسي در باره نابودي ارمنيان سخن مي گويد
  

، در پاسخ به    1994 آوريل   27سرائيل،  يوسي بيلين، جانشين وزير امور خارجه ا       -42
  :صاحبه تلويزيوني سفير تركيه

 مـا   …كشتار و قتل عام بود، آنچه كه دنيا بايد بخـاطر آورد           ” مسلما. جنگ نبود …«
همواره هر گونه كوششي براي پاك كردن اين رويداد از اسناد دفع خواهيم كرد، حتي               

  .»اگر بخاطر مصالح سياسي انجام گرفته باشند
  

  :  خطاب به مجلس نمايندگان   رييس جمهور اسبق آمريكاجرالد فورد-43
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آقاي رئيس، ما مملو از احساس پنجاهمين سالگرد قتل عام امنيان توسط تركيه را بياد               «
، مـا امـروز از كشـتار        1915با توجه به اين رويداد تكان دهنـده در سـال            . مي آوريم 

ني كه با تنازع بقا به زندگي خود ادامـه          ارمنيان با تأسف عميق ليكن از آن دالور مردا        
  .»دادند تا در جنگ جهاني اول براي آزادي مبارزه كنند با غرور و افتخار ياد مي كنيم

  . 8890ه ح     اسناد كنگره، صف
  )يكي از رهبران قتل عام(انور پاشا -44

ه اول را   ما گـرو  . امپراتوري عثماني بايد از وجود ارمنيان و لبنانيان پاكسازي مي شد          «
  .»با شمشير نابود كرديم، ما بايد گروه دوم را با گرسنگي نابود سازيم

  
  :انور پاشا در پاسخ به اعتراض مورگنتا و سفير آمريكا نسبت به قتل عام ارمنيان-45

” من اصـال  . ما كنترل كامل اين كشور را در دست داريم        . شما سخت در اشتباه هستيد    «
مـايلم  ” بخاطر اين رويدادها سرزنش كنم، بلكه كامال      عالقمند نيستم شخص ديگري را      

  ».به عهده گيرم” مسئوليت هر آنچه كه اتفاق افتاده است شخصا
  

  :1915طلعت پاشا در گفتگو با دكتر مورتمان از سفارت آلمان در ژوئن -46
تركيه با نابود سازي كامل دشمنان داخلي خود يعني مسيحيان بدون مزاحمت دخالت             « 

  .»اكثر استفاده را از جنگ مي بردخارجي حد
  

با  “ پاشا، طلعت1918پس از اصرار سفير آلمان در طرح مسئله آلمان در سال -47
  : چنين گفت” لبخند

  .»ديگر هيچ ارمني وجود ندارد . شما ديگر چه مي خواهيد؟ مسئله تمام است« 
  

  .» هستم من در مقابل ملتم شرمسار« :  وزير امور داخله تركيه جمال پاشا-48
  : مارس اعالم كرد كه بر اساس آمار كارشناسان وزارتخانه15در ”     جمال پاشا علنا

 دولت با توجه به ايـن گنـاه مترصـد پـاك             … ارمني تبعيدي كشته شدند    000،800« 
  . »استكردن گذشته خونين 
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  :شاهزاده عبدالمجيد در جريان يك مصاحبه-49
 كه بـه    ي است اين بزرگ ترين لكه ننگ    . نممن به كشتارهاي وحشتناك اشاره مي ك      «

مـن چنـد روز     . كار طلعت و انور بودند    ” اين رويدادها كال  . دامان ملت ما نشسته است    
لذا به استامبول رفتم و بـراي ديـدن انـور    . قبل شروع اقدامات آنان از برنامه مطلع شدم     

ويـي تركيـه    اصرار ورزيدم و از او در مورد شروع مجدد كشتارهايي كه باعث بي آبر             
: تنها پاسخي كه از او شنيدم ايـن بـود    . در زمان سلطان عبدالحميد شده بود سؤال كردم       

  .»اين برنامه است. تصميم گرفته شده است
  

  : وزير اعظم داماد فريد پاشا -50
  .»كشتاري كه باعث درد و آزدگي تمام بشريت شد«
  

 دسـامبر   13 مصطفي عارف، وزيـر امـور داخلـه،          -51
1918:  

تنها تعداد قليلي از ارمنيان با دشمن همكـاري         ” سلمام«
براي يك دولـت ضـروري اسـت كـه تنهـا            .. كردند

گناهكاران را تعقيب كند، متأسفانه رهبران ما در زمـان          
جنگ از يك روحيه راهزني و چپاول برخوردار بودند و قانون تبعيـد را بـه گونـه اي                   

آنهـا  . رين اشـرار پيشـي گرفتنـد      اجرا كردند كه از عملكرد و خوي خون آشامي بدت         
  .  »تصميم به نابودي ارمنيان گرفته بودند و آنها را نابود كردند

  
  : هنري مورگنتاو  سفير آمريكا در امپراتوري عثماني-52

مجوز مـرگ تمـام   ” زماني كه مقامات ترك دستور تبعيد را صادر كردند، آنها صرفا     «
هرگـز    مي دانستند و در مذاكراتشان با مـن،         آنها بخوبي اين امرر ا      . يك نژاد را دادند   

 من مطمئن هستم كه تمام تاريخ بشريت شـاهد          …سعي در كتمان اين واقعيت نداشتند     
كشتارهاي بزرگ كه در گذشته انسان ديده است        .  فاجعه وحشتناكي نبوده است    يننچ

  .»ست ني1915قابل مقايسه با اين فاجعه بزرگ ارمنيان در سال 
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  :1915 اكتبر 6مز برايس انگليس  ويسكانت جي-53
تا آنجا كه معلوم شده است كشتارها نتيجه سياستي است كه براي مدت معيني توسـط      «

آنها مترصد  . ماجراجويان حاكم بر حكومت فعلي امپراتوري تركيه به اجرا گذاشته شد          
  .»فرصتي مناسب بودند و اين فرصت در ماه آوريل بدست آمد

  
تلگراف  ،1916 ژوئيه 10ير آلمان در امپراتوري عثماني،  كنت ولف مترنيخ، سف-54

  :به صدراعظم
حكومت تركيه نه از    . هدف از اين كار حل مسئله ارمني توسط نابودي نژاد آنان است           «

نمايندگان ما، نه سفارت آمريكا، نه هيئت پاپ و نـه تهديـدهاي متفقـين و نـه آراء                   
  .  »هيچ ترس و هراسي نداردعمومي غرب كه نيمي از جهان را تشكيل مي دهد 

  
   :1918 ماه مه 11 تئودور روزولت، -55

كشتار ارمنيان بزرگترين جنايت جنگ بود و كوتاهي از انجام عملي بر ضـد تركيـه                «
 كوتاهي در عملي بنيادي نسبت به اعمال وحشتناك تركيه بـه            …اغماض از آن است   

هان بي معنـي و بيهـوده       معني اين است كه همه سخنان مربوط به حمايت صلح آتي ج           
  .»است

   
  :، در مراسم كاخ سفيد1978 ماه مه 16جيمي كارتر، -56
، كوششـي همگـاني بـراي    1916در دنيا ناشناخته ماند كه در سالهاي قبل از   ” عموما« 

يكي از اسفناك ترين رويدادهايي كه ” نابودي همه ملت ارمني صورت گرفت، احتماال
  .»د و هيچ محاكمه نورنبرگ هم روي ندادبراي يك قوم مي توانست پيش آي

  
  :، اعالميه1981 آوريل 22 رونالد ريگان، -57
قتل عام ارمنيان و قتل عام كامبوجي ها كه پس از آن روي داد، درسهاي نژاد كشي                 « 

  .»هرگز نبايد فراموش شود
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  :، سخنراني در اُرالندو، فلوريدا1990 آوريل 20 جورج بوش، -58
 بدسـت حكـام     1915-1923ن بخاطر كشـتارهاي وحشـتناك سـالهاي         با ما ارمنيا  «  

اياالت متحده آمريكـا توسـط اقـدامات        . امپراتوري عثماني احساس همدردي مي كنيم     
  .»ديپلماتيك تراز اول و انجام خيريه اختصاصي به اين جنايت عليه بشريت پاسخ داد

  
  :پروفسور فقيد،آكادميسين مگرديچ نرسيسيان  -59

 و 1920ي ارتش كمال آتاترك در ارمنستان شرقي در اواخر سال وحشيگري ها
  1921اوايل 

 ارتش شرقي تركيه كماليست به فرماندهي كاظم قره بگير 1920           در پائيز 
پاشاي شوينيست و نژادپرست ، وارد ارمنستان شرقي شد تا حكومت ارمني را از ميان 

.  نابودسازد "انده قوم ارمن را در اين خطه كالبردارد و در ادامه نژادكشي ارمنيان باقيم
بر اساس فرمان هايي كه از آنكارا دريافت شده بود ، وي اين تصميم گيري را بايد 

 محرمانه نگه مي داشت و اين لشكركشي باعث تجديدروحيه رهبران تركان جوان "كال
. رده بودند شد چون طلعت پاشا، انور پاشا ، جمال پاشا و ديگران كه به خارج فرار ك

  .اينان پيام هاي تبريك براي كاظم پاشا فرستادند
 جامه عمل "         با اين حال ، كماليست ها موفق نشدند به اين هدف خود كامال

. بپوشانند زيرا ارتش يازدهم روسيه شوروي مانع اجراي مقاصد جديد تركان گرديد
  . ي رحمانه زدندليكن تركها تا حد امكان دست به وحشيگري و كشتار ب

         در باره اين عمليات ددمنشانه ارتش كماليست تركيه اسناد موثقي در آرشيو 
دولتي مركزي ارمنستان نگهداري مي شود، جزئيات عمليات قتل و كشتار ارتش 

، آخالكاالك و )ومري كنوني يلنيناكان پيشين يا گ( تركان كمالي در آلكساندراپل 
بويژه گزارشهاي رسمي ارگان هاي .  اسناد بيان شده استمناطق هم جوار در اين

حكومتي ارمنستان شوروي ، خاطرات نجات يافتگان اين كشتارها و شاهدان عيني حائز 
  .اهميت هستند

 واسيلي "مثال.       گواهي شهروندان خارجي نيز در اين اسناد بسيار حائز توجه است 
يگرهاي تركان در قارص و آلكساندراپل ، يونسكو اهل روماني درباره كشتارها و وحش

گرانت نماينده . چارلز ف. مشاهدات عيني خود را به رشته تحرير در آورده است 
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كميته آمريكايي مستقر در قره كليسا و كستايشويلي كارمند وزارت مخابرات 
  . گرجستان در باره كشتارهاي ارمنيان در جاجور اطالعات ذيقيمتي نگهداري كرده اند

    تركيه و مسئله آرشيواسناد عثماني:  توروس تورانيان -60
در سالهاي اخير مطبوعات تركيه و نيز جرائد جهاني خبر دادند آرشيوهاي عثماني براي 

اعالميه اي نيز منتشر شد مبني بر اين . پژوهشگران و عالقه مندان گشوده شده است 
تاريخنگاران . نيان داشتندكه آرشيوهاي ياد شده حكايت از كذب بودن قتل عام ارم

بايد اين آرشيوها را مورد استفاده و تفحص قرار مي دادند و مدركي دال بر كذب 
براي آنها آنچه روي .برنامه هاي از پيش آماده شده براي قتل عام ارمنيان مي يافتند

داده بود چيزي جز جابجايي ساكنان در دوران سخت جنگ به منظور حفظ امنيت 
اين اعالميه آنقدر واضح بود كه مي توانست روي هر تاريخداني تاثير . تركيه نبود

ليكن مسئله اين است كه آيا اين آرشيوها مفتوح شده بود؟ امروزه نه تنها . بگذارد
تورگوت تارهانل يكي از . مطبوعات ارمني كه جرائد تركيه نيز اذعان كرده اند

آيا آرشيو "طرح كرده است كه  اين پرسش را م"راديكال"نويسندگان روزنامه تركي 
آيا موانع ": و ادامه مي دهد كه "هاي عثماني جزو اسرار محرمانه دولتي هستند؟

جديدي كه براي بررسي آرشيوهاي عثماني ايجاد شده است از بحث هاي مربوط  به 
  ."نژادكشي  ارمنيان    ناشي مي گردد؟

ظيم و حفظ آرشيوها به نخست  امر تن1984در سال ":     تورگوت تارهانل مي نويسد 
نخست وزيري اين وظيفه را توسط مديريت كل آرشيوهاي . وزيري محول گرديد
 بنا به دستور وزارت جديد امور خارجه كار 1994آنگاه در سال . دولتي انجام مي داد

تنظيم و نگهداري آرشيوهاي دولتي، همچنين چگونگي استفاده از آنها به يك هيئت 
ليكن اين تغيير و تحول باعث بروز اختالفاتي ميان دو ارگان ياد شده . ويژه محول شد

  ". اين خصوص از ديوان عالي كشور كسب تكليف شددرگرديد و
بر .  تاكيد مي كند"اسرار دولتي"تورگوت به يك قانون نخست وزيري در مورد 

ل از استفاده از آن دسته از اسناد آرشيوهاي دوران عثماني و قب"اساس اين قانون 
جمهوريت ممنوع است كه انتشار آنها به امنيت ملي و مناسبات خارجي لطمه وارد 

  ."خواهند كرد
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اگر تصميم گيري دولتي اين باشد پس سخن گفتن در مورد اعالميه مربوط به مفتوح 
لذا اسناد قابل استفاده سانسور و فيلتر شده به چكار خواهد . بودن آرشيوها منتفي است

  آمد؟
 كه مسلم شده است سران تركيه در فن اشاعه دروغ و تحريف تاريخ استادي    اكنون

و تبحر بدست آورده اند شايسته است مسئله تحريف استفاده از آرشيو عثماني كه حتي 
، به زبان هاي مختلف به اطالع مردم برسد تا هستمورد تأييد مطبوعات ترك نيز 

  .حقيقت و راستي از دروغ و تحريف متمايز گردد
.  دولت تركيه امكان استفاده از آرشيوهاي عثماني را از بين برده است"     عمال

  .آرشيوهاي عثماني كماكان بسته و غير قابل استفاده است
   "كامك"                                                    نشريه 

  1998 ژوئيه 30
  

  :منابع 
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  مشاهدات يك ايراني

  
نويسنده نامدار ايراني و ابداع كننده قصه نويسي  سيد محمد علي جمال زاده           

او ... نوين فارسي ، كه كتابهاي يكي بود يكي نبود ، دارالمجانين ، راه آب نامه ، و 
وان خواهد بود ، درست در روزهايي كه همواره سرمشقي آموزنده براي نويسندگان ج

ارمنيان عثماني در بيابانها آواره شده و عفريت مرگ بر فراز سرشان پر و بال مي زد ، 
  .از اين سرزمين مرگ و جنايت گذشت 

 مشاهدات شخصي " شاهد و ناظر بوده است ، زير عنوان "       وي آنچه را كه شخصا
  . كشيده است برشته تحرير"من در جنگ جهاني اول 

 آنچه در اين گفتار آمده ، همه چيزها و "     نويسنده پس از اينكه تأكيد مي كند 
 در "وقايعي است كه نويسنده بشخصه شاهد و ناظر آن بوده و بچشم خود ديده است 

  :  باره انگيزه سفر خود مي نويسد
 مأموريت از در اوايل نخستين جنگ جهاني ، راقم اين سطور جوان بود و به"      

طرف كميته مليون ايراني ساكن برلن برياست شادروان سيد حسن تقي زاده از طريق 
در آن تاريخ حكومت كشور عثماني با جوانان ترك بود و . تركيه به بغداد مي رفت

هر چند با آلمان متحد گرديده و بر ضد دشمنان آلمان مي جنگيد ، )يا عثماني(تركيه 
ايران نظر دوستانه اي نداشت و چنان مي نمود كه دولت ولي نسبت به مملكت ما 

عثماني مي خواهد از اوضاع و احوال پريشان و بي سرو ساماني ايران آنروز استفاده 
كند و چنانكه مكرر در تاريخ ما ديده شده است در آب آلوده ماهي بگيرد و بر قسمتي 

  ."از خاك اياالت و واليات مغرب ايران تسلط يابد
در اثر عقل و درايت و موقع "ويسنده پس از ابراز خرسندي از اينكه امروز       ن

شناسي دو كشور همجوار و مسلمان و دو ملت برادر ايران و تركيه ، اساس سياست دو 
 شرح سفر خود را "مملكت بر دوستي و اتحادواشتراك منا فع ومصالح نهاده شده است 

  : از برلن به بغداد ، چنين حكايت مي كند
 ميالدي ، چند ماهي پس از آغاز 1915مسافرت من از برلن به بغداد در بهار سال "    

حاال كاري به آن نداريم كه هر چند بقصدمبارزه با دشمنان . جنگ اول جهاني بود 
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ايران وعثماني ، يعني روس و انگليس و بانيت خدمتگزاري به دشمنان روس و انگليس 
متفق بود و شانه بشانه مي جنگيد براه افتاده بودم ، ولي كه عثماني هم با آنها متحد و 

كه (در ورود به استانبول دچار پليس عثماني گرديدم و پس از استنطاقهاي دور و دراز 
ايراني هستيد ، چرا  "واقعا اگرمسلماني پس چرا كاله فرنگي به سر داري واگر  "مثال

ا در واقع زندان نظميه بود ، در يك مهمانخانه يوناني كه گوي) تركي حرف نميزني
توقيف شدم وروزها احدي خبر نداشت كه در كجا هستم و چه بر سرم آمده است ، و 
يكنفر از كميسرهاي عثماني ، باتهديد سيلي مي خواست مرا به تكلم بزبان تركي 
مجبور سازد ، باالخره آزاد شدم و با خط آهني كه از استانبول به حلب مي رفت براه 

  .  افتادم 

 معلوم شد كه اين خط آهن هنوز تا به شهر حلب كه در آن تاريخ تعلق به "     بعدا
 ساخته نشده است ، و قطعه اي از راه را بايد با مال و درشكه و "عثماني داشت تماما

شب فرا رسيد و دردهكده اي پياده شدم و در قهوه . پيمود ) ارابه كوچك اسبي(عربانه 
  . بنابود شب را در آنجا گذرانده فردا صبح براه بيافتم.خانه محقري واردشدم
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       در گوشه قهوه خانه خزيدم و چون تركي نمي دانستم و هم صحبتي نداشتم يك 
  .كتاب رمان فرانسوي همراه داشتم ، بخواندن آن مشغول گرديدم 

  
الي       ناگهان يك جوان كه چند سالي از خودم مسن تر بود ، يعني بيست و پنج س

پس معلوم مي شود :بيشتر نداشت ، ذوق كنان بطرف من آمد و بزبان فرانسه گفت 
. خوشحال شد و بزودي صحبتمان گرم شد. مي دانم : گفتم ...شما فرانسه مي دانيد 

بخصوص كه معلوم گرديد ، كه او هم در بيروت در همان مدرسه آنطور در جبل لبنان 
من در اينجا :گفت .ته بودم ، درس خوانده است كه من درس خوانده و فرانسه ياد گرف

تلگرافچي هستم و تنها هستم و هر كتابي داشته ام خوانده ام ، و اگر بتوانيد يكي دو 
همان كتابي را كه . كتاب به فرانسوي بمن بدهيد ، حاضرم به هر قيمتي كه باشد بخرم 

گارنگاه بداريد و باز هم در در دست داشتم وتا نيمه خوانده بودم به اودادم وگفتم به ياد
  .چمدانم كتابهاي ديگري دارم باز خواهم كرد و بشما خواهم داد

       بسيار ممنون شد و مرا دعوت كرد كه از قهوه خانه بيرون بروم و در اتاق او كه 
نعمت غير . همان دفتر تلگرافخانه هم بود ، مهمان او باشم و شب را در آنجا بگذرانم 

 بتدارك خوراك مشغول گرديد و "فورا.  پذيرفتم و به اتاق او رفتيم مترقبه بود ،
گفت در حلب هم دوستان و آشناياني دارد و مرا به آنها توصيه خواهد كرد كه در 

  .حركت من بجانب بغداد كمك الزم را برسانند
       خورديم و آشاميديم و گفتيم و شنيديم و سرانجام چراغ را خاموش نموده بخواب 

بيدار شديم و جواني كه . دمدمه هاي صبح بود كه در بيرون هياهويي برخاست . فتيم ر
بمن گفته بود ارمني است ، براي تحقيق با همان جامه شبانه بيرون رفت و "ضمنا

. در حاليكه آثار وحشتزدگي عميقي در قيافه و حركاتش مشهود بود . بزودي برگشت 
 از ارمنيان را آورده اند و اگر بفهمند كه من همينقدر بمن گفت كه ژاندارمها گروهي

هم ارمني هستم ، اسير مي شوم و با اضطراب و تشويش هر چه تمامتر مرا و اتاق و 
  .دارايي و اسباب خود را گذاشت و ناپديد گرديد

      در آن ساعت و در آنجا ، نخستين بار شاهد عيني بالها و مصيبتهايي گرديدم كه 
ستين جنگ جهاني در عثماني بر سر ارامنه بيچاره آمد و چنانكه البد در سالهاي اول نخ

  . مي دانيد مستوجب قتل كرورها گرديد 
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 نوشتني است ، بركشتي چوبي "      با مشكالت بسيار و سر گذشتهايي كه واقعا
 كه عربها در ساحل فرات بپول خودم برايم ساخته بودند سوار " شخطور"كوچكي بنام 
چنانكه ).روز مسافرت بر روي آب فرات 22پس از ( را به بغداد رسانديم شديم و خود 

شايد شنيده باشيد در بغداد با كمك دوستان و از آن جمله شادروان ابراهيم پورداود و 
 را علم كرديم و چوي انگليسها " رستاخيز "شادروان حاج اسماعيل امير خيزي روزنامه 

ي شد ند به كرمانشاه نقل مكان كرديم و از آنجا از راه كوه العماره به بغدادنزديك م
 انگليسها هم شكست خورده بودند و "ضمنا(هم بمالحظه نزديك شدن قشون روس 

از نو بامليون بسيار ديگري به بغداد آمديم و سر انجام ) نتوانسته بودند به بغداد بيايند 
  . باز دسته جمعي راه استامبول وبرلن را پيش گرفتيم 

مسافرتم رويهمرفته شانزده .    من از جمع ياران زودتر از بغداد حركت كردم        
ماه طول كشيده بود و با دو نفر از صاحبمنصبان سوئدي ژاندارمري ايران و يك طبيب 
سويسي كه در سلطان آباد عراق سالها ساكن بود و يك نفر ايراني بنام حاج محمد 

با گاري و عربانه از بغداد از راه عربستان و )كه سرنوشت شومي پيدا كرد(باقركاشاني 
از همان منزل اول با گروههاي زياد از ارامنه مواجه . حلب بجانب استانبول براه افتاديم 

و مصادف شديم كه بصورت عجيبي كه باور كردني نيست ، و ژاندارمهاي مسلح و 
  .سوار ترك آنها را پياده بجانب مرگ و هالك مي راندند
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 ابتدا موجب نهايت تعجب ما گرديد، ولي كم كم چنان عادت كرديم كه حتي           
صدها زنان و . ديگر گاهي نگاه هم نمي كرديم و الحق كه نگاه كردن هم نداشت 

مردان ارمني را با كودكانشان بحال زاري بضرب شالق و اسلحه پياده و ناتوان بجلو مي 
، چون تمام جوانان را يا بميدان جنگ در ميان مردها جوان ديده نمي شد . راندند 

  . بقتل رسانده بودند )ملحق شدن بقشون روس (فرستاده و يا محض احتياط 
 كچل بودند و علت آن "     دختران ارمني موهاي خود را از ته تراشيده بودند و كامال

مرد و زن و پير و جوان بجاي .بود كه مبادا مردان ترك و عرب بجان آنها بيفتند
 با كهنه و كاغذ وريسمان و طناب براي خود كفشهايي درست كرده بودند كه كفش

دو سه تن ژاندارم بر اسب سوار اين گروهها را . بصورت گهواره كوچكي در آمده بود
اگر كسي از آن اسيران از فرط .درست مانند گله گوسفند بضرب  شالق بجلو مي راند 

 مي ماند، براي ابد عقب مانده بود و خستگي و ناتواني و يا براي قضاي حاجت عقب
ناله و زاري كسانش  بي ثمر بود و از اينرو فاصله به فاصله در حال جان دادن و نزع 

بعدها شنيده شد كه بعضي از ساكنان جوان آن صفحات در طريق اطفاي آتش . بودند
نداشته شهوت حرمت دختراني از ارامنه را كه در حال نزع بوده و يا مرده بودند نگاه 

  . بودند
         خود ما كه خط سيرمان در طول ساحل غربي فرات بود و گاهي بفرات نزديك 
و گاهي دور مي شديم روزي نمي گذشت كه نعشهايي را در رودخانه نمي ديديم كه 

  .آب آنها را با خود مي برد
اسبها سعي          روزها راه مي رفتيم و شبها براي استراحت خودمان و استراحت دادن 

شبي از شبها در . داشتيم در جاي مناسبي منزل كرده شامي بخوريم و شب را بگذرانيم 
 آباد بود و توانستيم از ساكنان آن بره اي بخريم و سر "جايي منزل كرديم كه نسبتا

از حبوبات عدس و برنج و نخود و لوبيا با خود همراه داشتيم ، . ببريم و كباب كنيم 
د كه مزه گوشت نچشيده بوديم و ذوقي داشتيم كه كبابي خواهيم ولي چند روز بو

مايع سبز رنگي بود . دل  و روده بره را در همان نزديكي خالي كرده بوديم . خورد
ناگهان ديديم كه جمعي از ارامنه كه ژاندارمها آنها را در جوار ما . بشكل آش مايعي

ي آن مايع افتاده اند و مشغول منزل داده بودند، با حرص و ولع هر چه تمامتر برو
  .منظره اي بود كه هرگز فراموشم نشده است . خوردن آن هستند 
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       باز روز ديگري در جايي اطراق كرديم كه قافله بزرگي از همين ارامنه در تحت 
يك زن ارمني با صورت و . مراقبت سوارهاي پليس عثماني در آنجااقامت داشتند 

ترا بخدا اين دو نگين ": ك شد و بزبان فرانسه بمن گفت قيافه مردگان بمن نزدي
الماس را از من بخر و در عوض قدري خواركي بما بده كه بچه هايم از گرسنگي دارند 

. باور بفرماييدكه الماسها را نگرفتم و قدري خوراك به او دادم ."هالك مي شوند
ده بود كه به حلب خوراك خودمان هم كم كم ته كشيده بودو چون هنوز روزها مان

  .برسيم دچار دست تنگي شده بوديم 
      در همانجا پيرمردي به دو صاحبمنصب سوئدي كه لباس نظامي در بر داشتند 

 خداوندا پس اين جنگ و خونريزي كي بپايان ": نزديك شد و بزبان فرانسوي گفت

ي قلع و  است يعن"اكسترمي ناسيون "اين جنگ نيست ، اين :  گفت "خواهد رسيد؟
معلوم شد كه در يكي از مدارس عالي استانبول . قمع و از ريشه در آوردن و قتل عام 

معلم رياضيات بوده است پسران جوانش را برده بودند و مي گفت يقين قطعي دارم كه 
زنده نمانده اند و دو دختر جوان را نشان داد كه با سرهاي تراشيده و طاس با دستهاي 

ير و رو مي كردند كه شايد ريشه علف خشكي بدست آورند و خود خاك زمين را ز
يكي از صاحبمنصبان سوئدي يك قطعه نان . نيم مردگاني بيش نبودند . سد جوع نمايند

 تلگراف رمزي طلعت پاشا
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مرد با سرعت و شهوت و ولع مشغول خوردن و بلعيدن .  بزرگ به آن مرد داد "نسبتا
:  پنهان ساخت و گفت بزرگي از آنرا در زير پيراهن خود"گرديد ، ولي قطعه نسبتا

به دخترانم نخواهم داد چون يقين دارم كه ثمري نخواهد داشت . اين براي خودم است 
از زندگاني آنهاچند ساعتي . و آنها را از مرگ بسيار نزديك رهايي نخواهد بخشيد 

بيشتر باقي نمانده است و چنان ناتوان و ضعيف شده اند كه ديگر نجات دادن آنها 
       "...پس بهتر است كه اين نان را براي خودم نگاه دارم. نيست امكان پذير 

 نام "مهمانخانه پرنس"در مهمانخانه بزرگي منزل كرديم كه .        به حلب رسيديم
هراسان نزد ما آمد كه جمال پاشا وارد حلب . داشت و صاحبش يك نفر ارمني بود 

ا بگيرند و بقتل برسانند و شده و در همين مهمانخانه منزل دارد و مي ترسم مر
به التماس و تضرع در خواست مي نمود كه ما به نزد جمال . مهمانخانه را ضبط نمايند

مي گفت شما اشخاص . پاشا كه به قساوت معروف شده بود رفته وساطت كنيم 
ولي بي اثر ماند و چند ساعت . محترمي هستيد و ممكن است وساطت شما بي اثر نماند 

لوم شد كه آن مرد ارمني را گرفته و به بيروت و آن حوالي فرستاده اند و پس از آن مع
  . معروف بود كه در آنجا قتلگاه بزرگي تشكيل يافته است 

حكم يك كابوس بسيار هولناكي را .        خالصه آنكه روزهاي عجيبي را گذرانديم 
ي كند و ناراحتم براي من پيدا كرده است كه گاهي به مناسبتي بروجودم تسلط پيدا م

  ... مي سازد و آزارم مي دهد 
       بعدها وقتي به ژنو آمدم و ساكن اين ديار گرديدم متوجه شدم كه تعدادي از 
خانواده هاي سويسي در همان موقعي كه ارمنيها در خاك تركيه روزگار شومي را مي 

يليون قلمداد شده تعداد تلفات دو ميليون و سه م( گذراندند و كرورها از افراد آنها 
يا تيرباران مي شدند و يا در بيابانهاي بي آب و علف راه عدم مي پيمودند ) است

بسويس آورده و چه بسا آنها را برسم فرزندي قبول نموده و به مدرسه فرستاده و 
بطوريكه امروز در همين شهر ژنو تعدادي از آن كودكان تربيت يافته . تربيت كرده اند

راه انسانيت . نشان شده اند و پزشك ، جراح و مهندس و معمار مي باشند، داراي نام و 
چنين است و خدا بخواهد كه اوالد آدم مرد باشندو عقل و عاطفه داشته باشند و همين 

  .          راه را بپيمايند
  1350 خرداد 25 ژنو 

                                    سيد محمد علي جمال زاده
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  ديگرره اي خاط

  
با استناد به ) سيد محمد علي جمال زاده (راكه اين نويسنده معروف ايراني        آنچه

 كه وي نيز -مشاهدات شخصي خود بيان كرده است ، خاطرات يك ايراني ديگر 
  . مورد تأييد قرار مي دهد- شاهد مناظري از تبعيد ارامنه عثماني بوده است ”شخصا

از سياستمداران آزاده و ميهن پرست و درستكار كشور    آقاي ديوان بيگي ، يكي   
ماست ، كه در سفر گروهي آزاديخواهان ايران به بغدادومهاجرت به عثماني شركت 

  . داشته است
    ايشان با شناسايي دقيق اوضاع عثماني ، و وقوف بر ريشه هاي پان تركيسم ، در 

  :  مي نويسد "ترك جوان "ه جلد اول يادداشتهاي دوران زندگي سياسي خود ، دربار
       

آن موقع زمام امور تركيه در دست فرقه ترك اجاقي يا به عبارت ديگر ترك "         
يكي . رهبري اين فرقه تندرو را طلعت پاشا و انور پاشا به عهده داشتند. جوان مي بود 

و به اصطالح روز وزير اعظم بود، يعني نخست وزير و ديگري وزير جنگ و هر د
اينها شش سال قبل از شروع جنگ جهاني به اتفاق جمال پاشا ، . فرمانرواي مطلق 

سلطان عبدالحميد مستبد را وادار به صدور فرمان مشروطيت . انقالب راه انداختند
بعد او را كنار گذاشتند ، سلطان محمد درويش و گوشه گير را خليفه كردند و . نمودند

 از دولت "ي انجام اصالحات داخلي اتصاالخود حكومت را در دست گرفته برا
آنقدر كه بر اثر نفوذ مستشاران . امپراطوري آلمان كمك مالي و فني دريافت نمودند

آلماني عاقبت دولت عثماني مجبود شد بطرفداري از دولت آلمان با روس و انگليس 
  .بجنگند

  :   مرام فرقه ترك اجاقي از اين قرار بود
  .ر عثماني در مقابل تحريكات دول استعمار طلب اروپايي حفظ مملكت پهناو-اول 
 يعني احياء و اشاعه فرهنگ تركي در  مناطق ترك زبان - اجراي پان تركيسم -دوم 

  .و سرانجام انضمام آن مناطق به امپراطوري عثماني
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 گسترش نفوذ خليفه عثماني در ممالك اسالمي كه به اين ترتيب عثماني به اوج -سوم 
  . دقدرت برس

         
     طلعت و انور پاشا و طرفدارانشان تصور مي كردند با تقويت دولت مقتدر آلمان 

 "ويلهلم دوم "در عين حال . مي توانند ضمن اصالحات داخلي مرام فوق را عملي سازند
  "....امپراطور جاه طلب آلمان هم خود را حامي مسلمانان جهان معرفي مي نمود

ر اين سه اصل مي توان ريشه هاي حوادث غم  انگيزي را كه      با اندكي تعمق د
اگر چه در هيچ يك از اين اصول .كتاب ما بر مبناي آن تدوين شده باز شناخت

 اشاره اي به قتل عام ارامنه يا ديگر اقليتها نشده است ، ولي عنوان "مستقيما
 در اصل دوم -"م پان تركيس" زير عنوان -ناسيوناليستي ، شووينيستي و برتري نژادي 

 براي - "گسترش نفوذ  خليفه عثماني "، و سرانجام تشكيل يك حكومت مقتدر و 
اما .  در اصل سوم ، مي توانست زنگ خطري براي همه اقليتها باشد- " كفار "مقابله با 

چنانكه مي دانيم جبهه ملي و ناسيوناليستي شعارها باعث شد ، كه كمتر به عمق آنها و 
  توجه شود و اجراي همين شعارها ، كار را به انهدام كشانيدجوانب ديگر 

    نويسنده آنگاه ضمن شرح مسافرت خود به بادكوبه و تماس با مقامات محلي دولت 
عثماني ، از يكسو صحنه هايي را كه خود با چشم ديده است ، توصيف مي كند و از 

بار خويش مي آوردند ، سوي ديگر بهانه هايي را كه براي اعمال وحشيانه و خشونت 
  .منعكس مي كند

وي كه خود از مشاهده شقاوت عثمانيان نسبت به ارامنه سخت متأثر شده است ، در     
مالقات با رئيس ستاد لشگريان عثماني ، به اين جنايات اعتراض  مي كند، كه شرح  

  :آن در همين بخش از يادداشتها آمده است 
  
. ر ارمني كشي با كمال شقاوت و قساوت ادامه داشت هنوز در گوشه و كنار شه ..."  

 كه آنها را قورشچي مي ناميدند "چوني گورود"تروريستهاي محله كارگران نفت 
اطفال بي گناه ارمني را كت بسته رديف به زانو مي نشاندند و شرط مي بستند هر كس 

يعني يك بتواند با يك ضربت قمه سر از تن آن فلك زده ها جدا كند هزار منات 
  .تومان نازشست از ديگران بگيرد
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      عيال ظهير همايون كه يوناني االصل بود و قيافه و لهجه اش  به ارمني ها شباهت 
وي حكايت . داشت با اطفال كوچكش در خانه اقوامش كه مقيم باكو بود ، مي زيست 

و . ستها افتادتوي خيابان به چنگ تروري) كه دهه عاشورا بود( مي كرد در همان ايام 
 ، او را هم با "يا حسين": اگر از فرط يأس و وحشت دست به آسمان فرياد نمي كشيد 

  . بچه هايش به قتل رسانده بودند
       چون نوري پاشا در بدو ورود رو نشان نمي داد ، بعد از چند روز به ديدن 

مي شناختم ، رئيس او را از گنجه .  رفتم "مير آالي ناظم بيگ "فرماندار نظامي شهر 
ضمن مذاكره در باب طريق مسافرت به . ستاد لشگريان ترك بود و افسري كج خلق 

. ربطي به عمل ما ندارد": ايران اشاره به آن كشتار سبعانه و غير انساني نمودم گفت 
مسلمانهاي متعصب بادكوبه انتقام بستگان خود را مي گيرند كه چند ماه پيش بي 

 "وحال آنكه سكنه شيعه مذهب بادكوبه عموما" ها كشته شده اندرحمانه بدست ارمني
اما رهبران حزب . هاي آدمكش اظهار تنفر و انزجار مي نمودند "قورشچي "از عمل 

 كه با تقويت قشون ترك حكومت آذربايجان قفقاز را درست كرده و در "مساواتچي"
فين خود را هم بوسيله دست گرفته بودند ، روزهاي اول ، با اين عذر و بهانه مخال

  "...تروريست هاي مزدور بقتل مي رساندند
      الزم به يادآوري است ، كه اين بهانه عثمانيان مربوط به دوراني است ، كه 

در نتيجه بين او و . شاهوميان براي ايجاد يك كشور مستقل ارمني تالش مي كرد 
تا .  هر دو طرف كشته شدند جمعي از"نيروهاي عثماني برخوردهايي روي داد كه طبعا

چندي بعد گروههاي كوچكي از شورشيان ارمني كه پس از انهدام دولت شاهوميان 
متواري شده و در گوشه و كنار مخفي بودند ، دست به اقداماتي عليه عثمانيان مي زدند 

 كه فرمانده عثماني در باال بدان اشاره مي كند ، مربوط به همين "انتقامجويي"، عنوان 
  .طلب استم

پس از آنكه شاهوميان شكست خورد، عده اي از ارامنه عضو دولت و قشون او به "     
ولي عده اي از نفرات او در .  رفتند ، كه دستگير و اعدام شدند" گراسنوودسك "

  .جزيره آبشوران روبروي بادكوبه لنگر انداخته متعرض مسافران مي شدند
 ورود به بادكوبه ، در عين حال كه حكايتگر        يادداشتهاي نويسنده ، هنگام

شقاوتها و خشونتهاي عثماني ، در قبال ارامنه است ، نشان مي دهد كه عمال حكومت 
  .نهايت بهره بردادي را مي كرده اند) انتقام از ارامنه ( چگونه از اين دستاويز 
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من بيست و . در اواخر تابستان قشون ترك موفق گرديد بادكوبه را بگيرد "       
صبح آن شب آفتاب ...چهار ساعت بعد شبانه با يك قطار سربازبر عازم آن شهر شدم 

تازه طلوع كرده بود كه از ايستگاه راه آهن بادكوبه با كمك دژبانان ترك ، يك 
در بعضي . شهر خالي از جمعيت بنظر مي آمد. درشكه مرا به قنسولخانه ايران رساند

  .فن و دفن نشده هوا را مسموم نموده بود نقاط تعفن اجساد ارامنه ك
       نويسنده يادداشت ها كه خود شاهد تبعيد ارامنه و وضع غم انگيز تبعيديان بوده 

اكنون مي دانيم كه اين . است ، گوشه اي از ماجراي تبعيد را نيز حكايت مي كند
جريان اين تبعيدها را پايان و مقصدي نبود ، بلكه هدف اين بود كه قربانيان در 

  :آوارگيها زير پوشش تبعيد معدوم شوند
يكي جريان كوچ چند صد هزار . در آن سفر دو چيز باعث تأثر و تحير گردند"     

 اينها " وان "خانوار ارمني نگون بخت كه پس از وقوع قتل و غارت ارامنه در واليت 
دند ، سربازان ترك را كه بيشتر زن و بچه گرسنه و برهنه و پيرزنهاي عليل و ذليل بو
  "...بوضع فجيع زير آفتاب سوزان پاي پياده شهر به شهر مي گرداندند

  
  217-221 ، ص ص اسماعيل رايين: قتل عام ارمنيان: از كتاب 
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  1915چند شعر از شعراي قرباني در سال 
  

  سيــــامانتو
1915-1878  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صحنة مرگ 
  

  كشتار ، كشتار ، كشتار 
   و در بيروندر درون شهرها

  مردگان و محتضران را 
  آدميان خونخوارند كه مي تازند 

  انبوه كالغان با قهقهه مست 
  و منقارهاي خون آلود از آسمان مي گريزند 

  محتضران را باد ، در خشم فرو مي گيرد 
  و كاروان بي صداي پيران

  شتابان از جاده هاي پهناور دور مي شوند
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  از دل شب موج خون مي جهد
  ختان چونان فواره اي در ظلمت و خونندو در

  واز هر سو گله گاوان از ميان كشتزارهاي آتش گرفته گندم
  وهمناك و هراسان به پيش مي تازند

  در كوچه ها نسلهاي بي سرند
  و انبوهي كه از شمشيرزاران وصف ناپذير باز مي گردند

  حرارت استوايي كه از شهرهاي آتش گرفته نجيت زادگان 
  . . .                                              بر مي خيزد         

  و در زير بارش برفي چونان سنگهاي مرمرين سنگين ،
  . درنهايت برودت،مردگان تنها و ويرانه هاي خلوت مي لرزند

  آه ، گوش فرا دهيد به چرخش وحشتبار ارابه ها
  كه در زير بار گران توده هاي اجساد ، خش خش مي كنند

  و به دعاي اشكبار مردان سوگوار 
  كه از فراز دره ها به سوي سياهچالهاي پهناور كشيده مي شود 

  گوش فرا دهيد ، به واپسين آواي احتضار،
  كه در چارراه وزش ، توفانها را از پاي در مي افكند
  آه ، نزديك نشويد ، نزديك نشويد ، نزديك نشويد

  به گورستانها و درياها نزديك نشويد
  ر آب هاي سرخ افق دورب

  !كشتي هاي انباشته از توده مردگان را بنگر 
  و بر امواجي كه از دور مي خروشند

  . . .جمجمه ها و ساقها را 
  هشدار ، هشدار ، هشدار 
  كشتار ، كشتار ، كشتار 

  هشدار ، هشدار ، هشدار 
  آنجاست زوزه مرگوار و وحشتبار سگان

  از مي رسدكه از دست ها و گورستانها به من ب
  .آن ، دريچه ها را بربنديد ، چشم ها را نيز 

  . . .كشتار ، كشتار ، كشتار 
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  دانيل واروژان
1915-1884  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ....انتظار مادر
  

  امشب ، شب جشنواره پيروزيست
  .عروس ، چراغ را روغن كن

  پسرم ، از جنگ ، فاتح باز خواهد آمد 
  !عروس ، فتيله را پاك كن 

  اي در آستانه خانه كنار چاه ايستاد ارابه 
  عروس ، چراغ را روشن كن، 

  پسرم،با تاجي از پيروزي بر پيشانيش باز مي گردد
  عروس ،چراغ را بر در گاه بياور

  
  ارابه پر از خون و سوگواريست. . . اما 

  !عروس ، چراغت را از اينسوي گير 
  .پسر دالورم را ، قلبي خونين است

  !راغت را خاموش كن عروس ، چ. . . آه 



 نژادكشي ارمنيان                                              74                                        دادگاه سوغومون تهليريان

  روبن ســــواك
1915-1885  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وطن
  

  اين كيست كه بر آستان كلبه ام مي گريد
  ! غريبي  است  خواهر ، در بگشا-

  آيا اسكلتي با چشم گريانست
                                     كه در ظلمت مي گذرد

  
  ! قحطي است ، در را بگشا-

  رود آمدبر قفس سينه ام تبري ف
  . كشتاراست ، بگشاي در را-

  
  گزيده اشعار شاعران ارمني ،

               1348 تهران 
                                                            ترجمه دكتر هراند غوكاسيان



 نژادكشي ارمنيان                                              75                                        دادگاه سوغومون تهليريان

  
  

   دادگاه سوغومون تهليريانيا محاكمه طلعت پاشا
  

  نگارش آرمين وگنر
  داساريانترجمه دكتر اديك باغ

  )گرمانيك. ا(
  

 
 
  
  
  
  
  
  

  
  

  آرمين وگنر
  

  آرمين وگنر
  ، نويسنده و روزنامه Armin Theophil Wegner)   (آرمين تئوفيل وِگنِر

ووپرتال زاده شد و روز - در اردرفلد1886نگار نامدار آلماني درتاريخ شانزدهم اكتبر 
ه هاي برسالو ، زوريخ و وي در دانشگا.  در رم ايتاليا در گذشت1978هفدهم ماه مه 

تحصيل كرد و نايل به دريافت درجه دكترا در رشته حقوق ) 1908-1913(برلين 
 به 1915-1916ودر سال هاي  وي در جنگ جهاني اول شركت كرد. گرديد) 1914(

عنوان افسر بهداري ارتش آلمان در تركيه خدمت نمود و خود شاهد عيني مصائب 
 گرديد و از  ديرالزوريا درزوررمني در منطقه كشتار و حتك حرمت  هزاران ا

  .بسياري از صحنه هاي كشتارها عكس گرفت
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وگنر آنچه را كه ديده بود به رشته تحرير كشيد و همراه با عكس هاي مستند اين 
وقايع براي شخصيت ها و جرايد آلمان ارسال كرد، ليكن اينها در آن زمان منتشر 

جاده بي «  هايش در مجموعه اي تحت عنوان بعد ها نامه ها و نوشته. نگرديد
  .چاپ شد) 1919(بصورت  كتاب » بازگشت

وگنر در راستاي صلح و آرامش فعاليت مي كرد و با اعتقادات عميقي كه به 
سوسياليسم داشت ، با مقاله ها و سخنراني هاي انقالبي فراوان خود ظاهر شد و در سال 

  وي در . را ويراستاري و منتشر كرد(Der Osten)» در اُستِن «  نشريه مترقي 1919
را خطاب به وودرو » وصيت در بيابان« همان سال نامه سرگشاده اي تحت عنوان

ويلسون رئيس جمهور وقت اياالت متحد آمريكا نوشت و در آن با اتكا به اسناد و 
مدارك متقن سياست حكام تركيه براي نژادكشي برنامه ريزي شده ارمنيان را آشكار 
. و ثابت كرد و از دولتهاي امپرياليست غربي بعنوان شركاي جرم به شدت انتقاد نمود

 زماني كه دولت تركيه اقدام به اجراي سياست 1915در بهار « : او چنين نوشت 
كسي در برابر ... شيطاني خود براي نابودي دو ميليون ارمني از صفحه روزگار كرد ، 

 » جنون آميز و گناهكارانه تركان قد علم نكرداين اقدامات و براي منع عمليات  
Wegner A.T., <<Am Kreuweg der Welten>>) 224  صفحه.( 

 در دادگاه محاكمه سوغومون تهليريان در برلين به عنوان 1921وگنر در سال 
 پيشگفتاري بر آن نوشت ؛گواه حاضر شد و يادداشت هاي دادگاه را گردآوري نمود 

 1921بسال » محاكمه طلعت پاشا«و در كتابي مجزا تحت عنوان ) »راي عادالنه « ( 
  .در برلين منتشر كرد
، سياست ضد ارمني ازمير با تشريح كشتارهاي »نداي آرارات  «وگنر دركتاب 

  . آشكار و افشاء نمودامحافل حكومتب تركيه و بي تفاوتي دولتهاي غربي ر
، وگنر 1933لر در سال پس از روي كارآمدن حكومت فاشيست ها به رهبري هيت

طي نامه سرگشاده اي كشتارهاي يهوديان را محكوم كرد و لذا روانه زندان و در 
 از آلمان گريخت و پس از تحمل 1934او به سال . اردوگاه هاي كار اجباري شد

 250وگنر يكي از ). پرسي اكشتاين(تحت نام (دشواري هاي بسيار در رم اقامت نمود 
  .ماعي بود كه كتابهايشان در آلمان ممنوع و آتش زده شدتجنويسنده و فعال ا

نوشته هاي وگنر شامل شعر، داستان، مقاله، رمان، سفر نامه مي شود كه داراي 
نخستين كتاب شعر او در . مضمون انسان دوستي، برادري و نفي استعمار ملل هستند
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به چاپ » نثر مسجع« مجموعه 1920در سال . سالهاي تحصيل در مدرسه منتشر شد
آناماريا به سخنم گوش «، )1909(» ميان دو شهر«وگنر در مجموعه هاي شعر . رسيد
، موضوع )1924(» كوچه اي با هزار منظور«، )1917(» چهره شهرها«، )1912(» كن

همين مطلب در بهترين رمان هاي او، .  را در ادبيات آلمان مطرح كردبزرگ شهر
سوژه هاي .  به چشم مي خورد) 1929(» ن جهانموني يا از درو«، )1912(» اعتراف«

او براي نخسين بار در ادبيات آلمان مشرق . شرقي مورد توجه خاص وگنر قرار داشت
» حسين نو جوان«) 1920(» درخانه خوشبختي«زمين را بدون رنگ آميزي صورتي در 

قي در نقطه تال«سفرنامه هايي چون . و ديگر داستان ها به تصوير مي كشد) 1921(
اتومبيل «، ) برداشتهايي از روسيه و ارمنستان شوروي1930(» حيثيت«، )1930(» دنياها

  ).1932(» شكار در سرزمين هزار ساله«، )1932(» ها در صحرا
 بنا به دعوت دولت شوروي در سال وئادالن. ل و همسر داستان نويسش وگنر

پيروزي انقالب اكتبر  از مسكو ديدن كردند و در مراسم بزرگداشت دهمين سال 1927
كاراپت مليك ( به ارمنستان سفر كرده با دوستان ديرينه خود "شركت نمودند ضمنا

ط ـــكه در برلين با هم آشنا شده و رواب) اوهانجانيان، هاكوپ زوريان و ديگران
در طي همين بازديد در ). 1918-1920( بر پا كرده بودند، ديدار كردند انه ايصميم

 در باره ادبيات نوين آلمان و نمايش در يونان باستان و نمايش نامه دانشگاه ايروان
در عين حال مطالبي براي نوشتن شعر در باره ارمنيان گرد آوري . نويسي سخنراني كرد

. بچاپ رسيد» آدام نوجوان«تنها يك قطعه آن . نمود كه اين كار ناتمام باقي ماند
  .دار كرد از ارمنستان دي1968وگنر بار ديگر در سال 

او تا پايان عمر در باره ارمنستان و ارمنيان كنجكاو بود و مقاله ها و يادداشتها و 
 در شهرهاي مختلف آمريكا 1972او در سال .  نوشتنخاطرات خود را در باره آنا

همراه با نمايش عكس در باره قتل عام ارمنيان و شكوفايي ارمنستان شوروي سخنراني 
  .هايي ايراد كرد

  
  استپانيان . انيان و سجمليك اوهان. ه لنوشت

  1982منبع، دانشنامه بزرگ ارمني، ايروان 
  اديك باغداساريان: برگردان 
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  دادگاه طلعت پاشا

  
 دانشجوي ارمني به اتهام قتل تهليريانيادداشت هاي مربوط به محاكمه سوغومون 

، 1921 ژوئن 3و2 مورخ. طلعت پاشا ، كه در دادگاه سوم ايالتي برلين برگزار گرديد
  . در چاپخانه مخيتاريان، وين1921 چاپ شده بسال C.J.22/21شماره ثبت 

  
   دادگاهياعضا

 .دكتر لمبرگ، رياست دادگاه ايالتي: رئيس -1
  .باته، مشاور قضايي ايالتي:    قضات

  .             دكتر الكس، معاون قاضي
  .             منشي، وارمبورگ

  
   گولنيك:دادستان-2
  
  : اعضاء هيئت منصفه-3

  .ويلهلم گراو  ، شغل بنا، ناون حومه برلين
  )مارك(رودلف گروسر، بازرگان، برناو 

  .كورت بارتل، فروشنده جواهر، برلين
   بانكف-آدولف كيوهنه، صاحب خانه، برلين
  اسو اوالد، صاحب خانه، شارتونيورگ
  اسو واگنر، سقف ساز، شارتونيورگ

  دهاسو بينده، آهنگر، شونرلين
  اسو راينكه،مدير ، دگل

  اوژن دپريس، رنگ كار، برلين، ويلمرسدورف
  هرمان گولده، آهنگر، شارلوتنبورگ

  روبرت هايزه، صاحب آجرپزي، شارلوتنبورگ
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  :اعضاء علي البدل
  يوليوس فوره، صاحب خانه

  .اوگوست بليزنر، قصاب، دگل
  
  :وكالي مدافع-4

  ، برليندكتر آدولف فون گوردون،مشاور حقوقي خصوصي
  دكتر يوهانس ورتاور، مشاور حقوقي، برلين

  لنكدكتر كورت نيماير، مشاور خصوصي و استاد حقوق در دانشگاه 
  

  نخستين روز دادگاه
  

.  دادگاه را افتتاح كرد9 : 15  رياست دادگاه ايالتي راس ساعتدكتر لمبرگ 
 گئورگ ان واهان زاكاريان وترجمحضور متهم و سه وكيل مدافع تائيد شد و م

  .   گالوستيان سوگند ياد كردند
 ند در مورد اعضاء هيئت منصفه راي گيري شد و هر يك سوگند ياد كرد”متعاقبا

  .د دادنكه بنا بر وجدان خود راي خواه
  .كارشناس تائيد شدگواهان سپس حضور شاهدان و 

  :گفتكارشناس گواهان آنگاه رياست دادگاه خطاب به شاهدان و 
با موضوع . يديمه شما بايد بعنوان گواه و يا كارشناس سخن بگودر طي اين محاك
من تنها در مورد اهميت و قداست سوگند شما مي خواهم تاكيد . محاكمه آشنا هستيد 

توجه داشته باشيد كه قانون در قبال افرادي كه عمدا يا سهوا گواهي نادرست . كنم
آن، اطالعاتي كه در باره متهم و افزون بر . بدهند، مجازات سنگيني پيشبيني كرده است

پس خواهش مي كنم .  يا روابط شما با او ارائه مي دهيد بايد با حقيقت مطابقت كند
 تصميم خواهيم گرفت كه ”احتماالما . كه از دادگاه خارج شويد و منتظر احضار بمانيد

كه دم برخي از گواهان نبايد امروز در جلسه حاضر شوند، بنابراين خواهش خواهم كرد 
  .در منتظر باشيد

گواهان كارشناس زير در جايگاه . همه گواهان از جلسه دادگاه خارج مي شوند
  :خود قرار مي گيرند
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   فريدناو-يله، پزشكيار منطقه، برلينتدكتر 
  نبورگتولدكتر شمولينسكي، مشاور خصوصي بهداشت، شار

  . 7دكتر شلوس، پزشك، درمانگاه بهداشت شماره 
  برلين. پزشك دادگاه، مشاور خصوصي بهداشتدكتر اشتورمر، 

دكتر هوگوليپمان، استاد افتخاري دانشگاه برلين و مشاور خصوصي پزشكي ، 
  برلين، بعنوان روانشناس

  ، پزشك اعصاب و استاد دانشگاه برلين ركاسير) ريچارد(دكتر ريكارد 
اب ي درمانگاه اعصكپروفسور دكتر ادموند فورستر، پزشك اعصاب و رئيس پزش

  .دانشگاهي بيمارستان خيريه
  .دكتر برونو هاكه، پزشك اعصاب، برلين

  گرمآقاي بارال، اسلحه ساز درباري، برلين  ، بعنوان كارشناس سالح 
  . فريدناو، مترجم زبان فرانسه-فر، برلينف. دكتر فيل ب

  
  :رياست دادگاه خطاب به اعضاء دادگاه و وكالي مدافع

ه، قصد دارم بازپرسي دقيق متهم را با نهايت دقت  دادگايهپس از قرائت افتتاح
ينت ، بازرگان ياسن، خدمه ديمبيكي، پاسبان گناس، تانجام دهم، و سخنان خانم 

 گ، دكتر شلوس، بارال و ديگر گواهان پزشن، سسرپاسبان شولتس، مشاور قضايي شول
 را مي شناسند و و دوم آنكه تنها آنهايي را مورد بازجويي قرار دهم كه متهم. بشنومرا 

يعني خانم . هنگامي كه  او در برلين و پاريس اقامت داشت با او معاشرت داشته اند
اشتلباوم، خانم ديتمان، دوشيزه لوال بايلنسون آموزگار، آقاي آپليان، آقاي افتيان، آقاي 

  . ترزيباشيان، خانم ترزيباشيان و آقاي ساموئل وسكانيان كه اخيرا احضار شده اند
  .موافقيم: گوردونفون 

اكنون مايلم از وكالي مدافع درخواست كنم تا در صورت امكان از : رئيس دادگاه
  . ذكر شده است خودداري كنند”قبالاظهار شواهد بيشتر نسبت به آنچه كه 

بدون شك در مراحل بعدي محاكمه مي توانيم در اين : وكيل مدافع فون گوردون
از يك سو ما .  مضمون بسيار پيچيده اي دارداين پرونده. مورد تصميم گيري كنيم

متعهد هستيم از حقوق متهم دفاع كنيم و از ديگر سو ، بايد منافع دولت آلمان را مد 
  .نظر داشته باشيم
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رضايت بخش خواهد بود اگر فهرست اول و دوم گواهان را امروز : رئيس دادگاه
 احضار شده "ه يا قبل از آن كتبا ماه م30داشته باشيم، فردا من بايد آنهايي را كه روز 

  .بنابراين نوزده نفر از گواهان براي امروز خواهند ماند. اند بازپرسي كنم
فه در اين صاعضاي هيئت من. شايد مناسب باشد كه براي ناهار تنفس اعالم شود

ما ساعت يك و نيم تنفس ). هيئت منطفه اعالم موافقت مي كند(مورد چه نظر دارند؟ 
  .به عمل مي آيدهيم داشت و فردا صبح از بقيه گواهان بازپرسي كوتاهي خوا
 ما بايد شهادت گواهان كارشناس ، پروفسو دكتر كاسيرر، دكتر اشتورمر، ”متعاقبا

  .مشاور خصوصي دكتر ليپمان و پروفسور فورستر را بشنويم
ما درخواست مي كنيم كه نام دكتر لپسيوس و جناب : وكيل مدافع فون گوردون

همچنين .  ژنرال لينام فون زاندرس نيز به فهرست گواهان كارشناسي افزوده شودآقاي
  . مي خواهيم كه اين دو گواه كارشناسي در باره كليت مسئله ارمني سخن بگويند

آقايان هيئت منطفه، شواهدي در اين جلسه محاكمه ارائه خواهند شد كه براي شما 
ز داريم تا با ويژگي هاي شخصي ا نياييهو ما تازگي دارد، بنابراين ما به آگاهي 

بدين منظور، واجد شرايط ترين شخص در اين زمينه آقاي دكتر . ارمنيان آشنا شويم
لپسيوس هستندكه مدت مديدي در آنجا زندگي كرده و آگاهي هاي شخصي از وقايعي 

همچنين جناب آقاي ژنرال ليمان فون زاندرس، . كه روي داده است در اختيار دارند
مانگونه كه همه ما مي دانيم چندين سال نه تنها در حين جنگ بلكه قبل از آن نيز در ه

  .تركيه زندگي كرده است
ما مي خواهيم يك گواه كارشناس ديگر، آقاي روسلر، كنسول پيشين آلمان در 

 بسر مي برند به جلسه دادگاه (Eger)شهر حلب سوريه را نيز كه اكنون در اگر 
 و اظهار داشته اند كه اگر وزارت هتلگرامي از آنجا برايم فرستادايشان . دعوت كنيم

وزارت . خارجه اجازه مي داد مي توانست بعنوان گواه كارشناس در جلسه حاضر گردد
خارجه در ابتدا اجازه داده بود، با اين حال، ديشب، آنها به كنسول اجازه ندادند تا به 

ايي كه مي توانستيم از آقاي كنسول در مورد پرسش ه. اينجا بيايد و شهادت دهد
سئوال كنيم، بايد اظهار كنيم كه در مرحله مكاتبه با ايشان هستيم و اميدواريم اين 

  . موضوع امروز حل و فصل گردد
مي خواهم به اين نكته اشاره كنم كه واقعه موضوع محاكمه نه : دادستان گولنيك

من، نيازي به شنيدن گواهي اين به نظر . در ارمنستان كه در برلين روي داده است
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 گواهان ”قبالبا اين حال، از آنجا كه وكالي مدافع . كارشناسان در باره ارمنستان نداريم
. كارشناسي را دعوت كرده اند، آنها بايد بر اساس مفاد قوانين كيفري ما شهادت دهند

واهد و ين وصف مي خواهم درخواست كنم كه شا با ،ما اعتراضي به اين امر نداريم
  .  قرائني كه به نظر من ربطي با موضع اصلي ما ندارند، ارائه نگردند

ما بايد حتي االمكان، شواهد مان را به اين مسايل : وكيل مدافع فون گوردون
آقايان، باور . اما از شما التماس دارم تا هيچ مطلبي ناديده گرفته نشود. محدود كنيم

  .است كه هيچ چيز ناديده گرفته نشودكنيد، اين امر به منفعت دولت آلمان 
اين دادگاه تصميم گرفته است كه پروفسور دكتر لپسيوس و جناب : رئيس دادگاه

هر دو نفر . آقاي ژنرال ليمان فون زاندرس بعنوان گواهان كارشناس شهادت دهند
  .مجازند تا در سراسر جريان محاكمه حضور داشته باشند

  )دندهر دو گواه وارد جلسه دادگاه ش(
مايلم به آگاهي دو نفر آقايان برسانم كه بنا به درخواست وكالي مدافع ايشان 

  .بعنوان گواه كارشناس سخن خواهند گفت
 اوا الورس، خواهر رمي خواهم تكرار كنم كه گواهان خواهر تورافون ودل، خواه

فرانس ديدزوم، خانم اشسبيكر، نويسنده آرام آندونيان، ستوان ارنست باراكين، سروان 
بنابراين ايشان مي . كارل اندرس و جانشين خليفه باالكيان فردا شهادت خواهند داد

.  صبح فردا در اينجا حاضر گردند9توانند امروز مرخص شوند، ليكن بايد راس ساعت 
  .بقيه گواهان بايد امروز در اينجا باقي بمانند

  در كردهايگاه افتتاح به ج) خوانده(اكنون ما جلسه دادرسي را با فراخواني متهم 
  .نماييممي خصوص سوابقش سؤال 

 در 1897آيا اين صحيح است كه شما روز دوم آوريل سال : رييس دادگاه
  باگاريچ متولد شده ايد؟

  .آري: ، سوغومون تهليريان متهم
  والدين شما چه حرفه اي داشتند؟: رييس دادگاه

  .بازرگان بودند: متهم
  ؟كجا مي زيستند: رييس دادگاه

  .در باگاريچ: متهم
  هميشه؟: رييس دادگاه
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  . سه سال داشتم آنها به ارزنجان نقل مكان كردند- وقتي كه من دو: متهم
  چند برادر و خواهر داشتيد؟: رييس دادگاه

  .ردو برادر و سه خواه: متهم
  ، همه آنها با والدين شما زندگي مي كردند؟1915تا سال : رييس دادگاه

  .از خواهرانم كه ازدواج كرده بودهمه بجز يكي : متهم
  كجا مدرسه مي رفتي؟:رييس دادگاه

  .در ارزنجان: متهم
  چه مدت؟: رييس دادگاه

  .تقريبا هشت يا نه سال: متهم
  آيا موفق به اتمام تحصيالت شدي؟: رييس دادگاه

  .موفق شدم. بله : متهم
  آيا والدين شما وضع مالي خوبي داشتند؟: رييس دادگاه

  .خيلي خوب، بله : متهم
  آيا آنها در نتيجه جنگ جهاني متحمل ضرر و زيان شدند؟: رييس دادگاه

اما كسب و كار . تا زمان كشتارها، خانواده ما متحمل هيچ خسارتي نشد: متهم
  .كمي كساد شده بود
  يكي از برادرانت سرباز بود؟: رييس دادگاه

  .هايم سرباز بودربله يكي از براد : متهم
  او كجا مي جنگيد، در كدام جبهه؟: رييس دادگاه

  .به جبهه نرفت، او در خارپوت در جنوب ارزنجان بود: متهم
  ت در ارمنستان واقع است؟وخارپ: رييس دادگاه

  .بله در بخش آسيايي تركيه : متهم
  ، برادرت در خانه بود؟1915در سال : رييس دادگاه

  .كه قتل عام شروع شد،  او در خانه در مرخصي بسر مي برد 1915بله، در: متهم
آيا كشتارهاي ارزنجان باعث شگفت زدگي كامل شد؟ يا نشانه : رييس دادگاه

  هايي از آن در قبل وجود داشت؟  
ما فكر مي كرديم كه كشتارهايي در كار است، زير خبرهايي پخش شده : متهم

  .بود كه مردم كشته مي شدند
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ردند؟ چه گفته مي شد؟ مردم در مورد كشتارها چه فكر مي ك: رييس دادگاه
  علت آنها چه بود؟

از زماني كه من متولد شدم و از زماني كه . كشتارها همه جا جريان داشت: متهم
والدينم به ارزنجان نقل مكان كردند، هميشه آنها به ما مي گفتند كه كشتارها روي 

  .داده بود
   هم؟ چه زماني اين كشتارها روي داد؟”قبال: رييس دادگاه

  . كشتارهايي در ارزنجان روي داد1894ر سال د: متهم
 وجود داشت؟ آيا مشخص 1915آيا نشانه هايي قبل از كشتارهاي : رييس دادگاه

  بود كه علت كشتارهاي آتي چيست؟
  . در آن زمان من هنوز متولد نشده بودم-)پرسش را اشتباه متوجه شد: (متهم

  ؟1915در سال : رييس دادگاه
 كشتار زندگي مي كرديم، اما هيچ چيز در  از و هراسما هميشه در ترس: متهم

  .مورد علت آن نمي دانستيم
  آيا مردم از چنين كشتارهايي مي ترسيدند؟: رييس دادگاه

آنها سالها در ترس و هراس بودند، مدت هاي بسيار طوالني قبل از : متهم
  .كشتارها، آنها مي ترسيدند كه چنين كشتارهايي بوقوع خواهند پيوست

آيا هيچ چيزي در باره علل كشتارها در صحبت هاي داخل خانه : يس دادگاهري
  وجود داشت؟ 

  .من سئوال را متوجه نشدم:  متهم
  در خانه راجع به علل كشتارها صحبت مي شد؟: رييس دادگاه

  .اشاره مي شد كه دولت جديد تركيه كشتارها را بر عليه ما انجام خواهد داد: متهم
دولت تركيه ادعا مي كرد كه مقتضيات نظامي اين امر ار شايد : رييس دادگاه
  بطور كلي در باره اين امر چه گفته مي شد؟. ضروري مي كرد

  .در آن وقت، من بسيار جوان بودم:  متهم
  .   سال داشتيد18ولي،آنوقت شما :  رييس دادگاه

  .آن وقت، به من مي گفتند علل مذهبي و سياسي دارد: متهم
 احساس مي كنم كه در برگيري اين مطالب قبل از رويداد، در من: رييس دادگاه

  .بازپرسي متهم سودمند باشد
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فكر مي كنم كه بهتر است ما اين امر را كنار بگذاريم و كيفرخواست را : دادستان
  .قرائت كنيم

 اين دادگاه مايل است مفصال از -)پس از مشاوره با همكارانش: (رييس دادگاه
  .اين كشتارها چگونه روي دادند و چه بر سر خانواده او آمدزبان متهم بشنود كه 

، جنگ شروع شد و مردان جوان ارمني به ارتش فراخوانده 1914در سال :  متهم
، شايعه شد كه مدارس بايد بسته مي شدند و رهبران جامعه ارمني 1915در ماه مه . شدند

  . دو آموزگاران بصورت گروهي بايد به مكان ديگري منتقل گردن
  آيا آنها در مكان هاي خاصي جمع مي شدند؟: رييس دادگاه

 مي ”كامالمن . آنها جمع آوري شده و تبعيد مي شدند. من اطالعي ندارم: متهم
اين گروه ها قبل از اينكه خبر كشته . من نمي خواستم از خانه بيرون بروم. ترسيدم

سپس، ما يك . دندشدن گروه هاي تبعيدي قبلي به گوش ما برسد، حركت كرده بو
 تنها يك نفر به اسم مارتيروسيان از ميان اين تبعيدي ها جان هتلگرام دريافت كرديم ك

  . سالم به در برده است
به همه ما . در اوايل ماه ژوئن، به مردم دستور داده شد تا آماده ترك شهر بشوند
سه .  بسپاريمگفتند كه پول و چيزهاي ارزشمند را براي نگهداري مي توانيم به دولت

  .  روي بعد، صبح زود، مردم از شهر رانده شدند
  در گروه هاي بزرگ؟: رييس دادگاه

همين كه دستور رسيد، در خارج شهر، مردم به چندين دسته تقسيم شدند و : متهم
  .بصورت كاروان مجبور به راهپيمايي شدند

خواهيد با خود آيا دستوري براي شما آمد كه مي توانستيد هر چه ب: رييس دادگاه
  برداريد؟
غير ممكن بود كه هر چيزي با خود برداريم زيرا نه اسبي داشتيم و نه : متهم

  .مجبور بوديم آنچه را برداريم كه مي توانستيم حمل كنيم. گاوي
  آيا گاري در اختيار داشتيد تا وسايلتان را با آن حمل كنيد؟: رييس دادگاه

ما . ه جنگ شروع شد، آن را از ما گرفتندما يك اسب داشتيم، اما وقتي ك: متهم
  .سپس يك االغ خريديم

آيا االغ مي توانست همه متعلقات شمارا حمل كند؟ آيا يك گاري : رييس دادگاه
  نداشتيد؟
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  .ما يك گاري براي گاو داشتيم: متهم
  چند روز پياده رفتيد؟: رييس دادگاه

  .در و مادرمان كشته شدندهمان روز كه ما شهر را ترك كرديم، پ. نمي دانم: متهم
  به كجا رانده مي شديد؟: رييس دادگاه

  .به سمت جنوب: متهم
  چه كساني كاروان ها را همراهي مي كردند؟ :  رييس دادگاه

  .ژاندارم ها، سواره نظام و ساير سربازها: متهم
  در دسته هاي بزرگ؟: رييس دادگاه

  .آنها در تمام طول جاده، در هر دو طرف، بودند: متهم
  جلو و عقب كاروان چگونه بود؟  : رييس دادگاه

  .فقط در دو طرف: متهم
  آيا براي اين بود كه كسي فرار نكند؟: رييس دادگاه

  .بله: متهم
  پدر و مادر، برادران و خواهرانت چگونه كشته شدند؟: رييس دادگاه

ژاندارم ها شروع . همين كه گروه فاصله كمي از شهر دور شد، متوقف شد: متهم
آنها مي خواستند پول و همه چيزهاي ارزشمند ما را از دست مان . به چپاول ما كردند

  . بگيرند
  بنابراين حتي سربازان هم تبعيديان را غارت مي كردند؟: رييس دادگاه

  .بله: متهم
  .چه علتي براي اين اعمال ارائه مي شد: رييس دادگاه

اسر دنيا غير قابل وصف است براي سر. هيچ چيز در اين باره گفته نمي شد: متهم
  .اما در داخل خاك آسياي صغير امكان پذير بود

بنابراين اين گونه وقايع بدون آنكه علت آنها مشخص باشد، روي : رييس دادگاه
  مي داد؟
  .بله چنين بود: متهم

  آيا اين امر براي مليت هاي ديگر هم اتفاق افتاد؟:رييس دادگاه
  .چنين رفتاري مي كردندترك ها تنها با ارمنيان : متهم

  پدر و مادر شما چگونه جان باختند؟: رييس دادگاه
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. وقتي كه مورد غارت قرار گرفتيم، از جلوي كاروان به ما تيراندازي كردند: متهم
مادرم گريه و زاري . در آن موقع، يكي از ژاندارم ها خواهرم را گرفت و با خود برد

نمي . يگر آن روز را بخاطر نمي آورممن د. »الهي چشمانم كور شوند«: مي كرد
برايم بهتر است بميرم تا وقايع آن روز سياه را توصيف . خواهم آن روز را بياد آورم

  .  كنمن
با اين وصف، مي خواهم تاكيد كنم كه براي دادگاه اهميت : رييس دادگاه

مي توانيد د كه يشما تنها فردي هست. فراواني دارد كه اين مطالب را از زبان شما بشنود
سعي كنيد خود را جمع و جور كنيد و . اطالعاتي در باره اين رويدادها به ما بدهيد

  .كنترل خود را از دست ندهيد
من نمي توانم همه چيز را بگويم، زيرا هر بار آنها را مجددا احساس مي : متهم

ه چگونه سپس من ديدم ك. و به من ضربه زدند... آنها همه چيز را با خود بردند... كنم
  ...با تبر به جمجمه برادم كوبيدند و شكافتند

  خواهرت، آنكه آنها با خود بردند، آيا بازگرديد؟: رييس دادگاه
  .بله، آنها خواهرم را بردند و مورد تجاوز قرار دادند: متهم

  آيا او باز گرديد؟: رييس دادگاه
  .نه: متهم

  ؟ تبر شكافت باچه كسي جمجمه برادرت را: رييس دادگاه
به محض آنكه ژاندارم ها و سربازان كشتار را آغاز كردند، گروه غارتگر : متهم

  سپس مادرم به زمين افتاد؟ . هم به ما حمله كرد و سر برادم شكافته شد
  از چه؟: رييس دادگاه

  .نمي دانم، از يك گلوله يا يك چيز ديگر: متهم
  پدرت كجا بود؟:  رييس دادگاه

اما در آنجا هم جنگ و . در يك دسته ديگر جلوي ما بودپدرم را نديدم، او : متهم
  .  دعوا بود

  شما چه كرديد؟: رييس دادگاه
  .ديگر نمي دانم بعد از آن چه اتفاقي افتاد. سرم ضربه خورد و به زمين افتادم: متهم

  موقعي كه افتادي در محل كشتارها باقي ماندي؟: رييس دادگاه
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وقتي كه . ممكن است دو روز بوده باشد. ما ماندجنمي دانم چقدر در آن: متهم
همه اعضاي كاروان به قتل . چشمانم را باز كردم، ديدم كه در محاصره اجساد بودم

در ابتدا نمي .  هوا نمي توانستم همه چيز را تشخيص دهميبعلت تاريك. رسيده بودند
  . دانستم كجا هستم، سپس فهميدم كه در بين اجساد كشته شدگان قرار دارم

ن و خواهرانت را ادر ميان كشتگان، آيا اجساد پدر و مادر، برادر: ييس دادگاهر
  پيدا كردي؟
جسد برادرم .  افتاده بودنمن جسد مادرم را ديدم، او روي صورتش به زمي: متهم

  .چيز ديگري نتوانستم معلوم كنم. روي من افتاده بود
  دي؟وقتي كه چشمانت را باز كردي پا شدي چه كر: رييس دادگاه

  . وقتي كه پا شدم متوجه شدم كه پايم زخمي شده و از دستم خون مي ريزد: متهم
  آيا روي سرت زخمي بود؟: رييس دادگاه

  .من اول از ناحيه سر ضربه خوردم: متهم
  مي داني كه با چه وسيله اي زخمي شدي؟: رييس دادگاه

م بطوري كه وقتي كه كشتار را شروع كردند، سرم را ميان دستانم گذاشت: متهم
  .من تنها صداي جيغ و فرياد مي شنيدم. رويدادها را نبينم

در ابتدا گفتيد كه نيروهاي محافظ، ژاندارم ها و سواره نظام بودند : رييس دادگاه
 هامنظورت از اين. كه به شما حمله كردند، سپس گفتيد كه جمعيت ياغي هجوم آوردند

  چيست؟
  .ساكنان ترك شهر ارزنجان: متهم
  . پس ساكنان ترك آنجا بودند و در غارت و چپاول شركت كردند:  دادگاهرييس
هر آنچه كه من مي دانم اين است كه وقتي ژاندارم ها كشتار را شروع : متهم

   .كردند، ساكنان ترك به ما حمله ور شدند
پس، يكي دو روز بعد كه به هوش آمديد، خود را زير جسد : رييس دادگاه

   نمي توانستيد تشخيص دهيد كه اجساد والدين شما هم آنجا بود؟ آيا. برادرتان ديديد
  .هر آنچه كه ديدم، جسد برادر بزرگترم بود كه روي من افتاده بود: متهم

من گمان مي كنم برادر كوچكتر شما بود كه سرش را با تبر : رييس دادگاه
  .شكافته بودند

  .نه برادر بزرگترم بود: متهم
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رادر كوچكترتان را ديديد كه جلوي شما با تبر ضربه ولي آيا ب: رييس دادگاه
  خورده بود؟
  .بله: متهم

  آيا پدر و مادرت را از آن روز به بعد ديديد؟: رييس دادگاه
  .نه: متهم

  و اما برادران و خواهرانتان چطور؟: رييس دادگاه
  .نه من ديگر آنها را نديدم: متهم

  .دپس از آنها هيچ اثري باقي نمان: رييس دادگاه
  .تا امروز، من هيچ اثري از آنها پيدا نكردم: متهم

   ديدي چه كردي؟ياوروقتي كه خود را بي يار و : ادگاهرييس د
 به خانه اش برد و وقتي  مرايك پيرزن. من به يك روستاي كوهستاني رفتم: متهم

ا را نزدشان مخفي كنند، زيره من گفتند كه ديگر نمي توانند مكه زخم هايم بهتر شد، ب
مخالف حكم دولتي بود و دولت آنهايي را كه به ارمنيان كمك مي كردند به مرگ 

  . تهديد مي كرد
  آيا آنهايي كه شما با به خانه شان بردند ارمني بودند؟: رييس دادگاه

  .نه آنها كرد بودند: متهم
  آز آنجا به چه محلي رفتي؟: رييس دادگاه

آنها به من توصيه كردند به ايران . نداين كردها مردمان بسيار مهرباني بود: متهم
. به من پوشاك كهنه كردي دادند زيرا لباسهاي من خون آلود و پاره شده بود. بروم

  .من لباسهايم را سوزاندم
  چگونه معاش مي كرديد؟. از همه چيز محروم شديد: رييس دادگاه

  .با نان جو: متهم
  .يدا كنندچه مدت طول كشيد تا زخمهايتان شفا پ: رييس دادگاه

  .بيست روز يا يك ماه: متهم
  پس از آن، براي مدت طوالني تر به كجا پناه بردي؟: رييس دادگاه

  .در ابتدا نزد كردها اقامت كردم: متهم
  . در ماه ژوئن روي داد1915چه مدت؟ قتل عام : رييس دادگاه
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تم كه در اين مدت به پناهندگاني پيوس.  بودمدرسيممن دو ماه نزد كردهاي : متهم
سه نفر از ما از طريق كوهستان از دهي . از آنها در باره كشتارهاي خارپوت آگاه شدم

يكي از . بعضي روزها تنها چيزي كه مي خورديم علف بود. به ده ديگر فرار كرديم
 ”كامالدوست دوم من . دوستانم در طول راه به علت خوردن علف مسموم در گذشت

 ”حتما همينطور به پياده روي خودمان ادامه دهيم، اگر«: تحصيل كرده بود و مي گفت
ما تصميم داشتيم از كوه ها عبور كنيم . »به ايران مي رسيم و از آنجا به قفقاز مي رويم

تقريبا دو . در طول روز مي خوابيديم و در شب راه مي رفتيم. و خود را به ايران برسانيم
ما لباسهاي . سربازان روس روبرو شديمماه پياده روي كرديم با به مكاني رسيديم كه با 
آنها ما را دستگير و شروع به بازجويي . كردي به تن داشتيم اما كفش يا كاله نداشتيم

دوست من ، كه به زبانهاي انگليسي و فرانسه صحبت مي كرد توانست به روس . كردند
 سمت ايران آنها به ما اجازه دادند به. ها بفهماند كه ما بازماندگان قتل عام هستيم
من به ايران رسيدم جايي كه جنگي در . حركت كنيم ولي مجاز نبوديم به قفقاز برويم

دوست من راه خود را به سمت .  اقامت كردمسلماسمن بيمار شدم و در . كار نبود
  .بعدها من هم به آنجا رفتم و يك سال ماندم. تفليس ادامه داد

  در تفليس چه كار مي كرديد؟: رييس دادگاه
به محض اينكه به تفليس رسيدم به كليساي ارمني رفتم، در آنجا به من غذا ، : متهم

من . ك بازرگان ارمني برد يپيش از ترك آنجا دوستم مرا نزد. پوشاك و پول دادند
  .نزد او زندگي و در مغازه اش كار مي كردم

  چه مدت آنجا ماندي؟ :  رييس دادگاه
  . ماندمكمي بيش از يك سال در تفليس: متهم

 سپس به كجا رفتي؟: رييس دادگاه
ما خبردار شديم كه ارتش روسيه ارزنجان را تصرف كرده است، بنابراين : متهم

بعالوه، مي دانستم . تصميم گرفتم به آنجا برگردم و دنبال خانواده و خويشاوندانم بگردم
ين وصف  با ا.كه ما پول مخفي شده در خانه داشتيم و لذا مي خواستم پولها را بردارم

  .را از اين كار باز داردبازرگان ارمني تالش كرد م
  كي به ارزنجان رسيدي؟: رييس دادگاه

  .1916اواخر سال : متهم
  در آنجا چه پيدا كردي؟: رييس دادگاه
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يك طرف . وقتي به آنجا رسيدم، تمام درهاي خانه را شكسته و داغان ديدم: متهم
  .خانه رفتم از حال رفتموقتي به داخل . خانه تخريب شده بود
  آيا بي هوش شدي؟: رييس دادگاه

  .بله، من بي هوش شدم: متهم
  آيا مدت زيادي در اين حال ماندي؟:  رييس دادگاه

  . نمي توانم بگويم چه مدت بي هوش بودم: متهم
  وقتي كه حالت جا آمد چكار كردي؟: رييس دادگاه

يدا كردم كه تنها نجات پس از به هوش آمدن من دو خانواده ارمني پ: متهم
  .آنها اسالم آورده بودند. يافتگاه در سراسر شهر بودند

بعبارت ديگر، از تمام جامعه ارمني تنها دو خانواده باقيمانده پيدا : رييس دادگاه
حاال كه روسها ارزنجان را به تصرف خود در آورده . ندگرويده بود اسالم  بهكردي كه

يت باز گشتند و آيا آنها احساس مي كردند كه مسيحي بودند آيا آنها مجددا به مسيح
  ؟هستند؟ آيا اينها تنها بازماندگان ساكن ارزنجان بودند

اينجا و آنجا تعدادي افراد بودند كه جمعا . بله، اينها تنها دو خانواده بودند: متهم
  .بيست نفر مي شدند اما فقط اين دو خانواده بودند

  ايي هاي خود را در خانه پيدا كردي؟آيا چيزي از دار: رييس دادگاه
 پول  ،بقيه تخريب و سوزانده شده بود. بله من چند قلم جنس پيدا كردم: متهم

  .  مخفي شده را هم پيدا كردم
  ه از پدر و مادرت اطالع داشتي؟ردر اين با: رييس دادگاه

 دو برادر و پدرم،  مادرم و من مي دانستيم كه پول را كجا پنهان كرده: متهم
  .خواهرانم نمي دانستند. بودند

  جه مقدار پول پيدا كردي؟: رييس دادگاه
  . تكه طالي ترك پيدا كردم4800: متهم

  آيا پول را برداشتي؟: رييس دادگاه
  !البته: متهم

  بعد كجا رفتي؟: رييس دادگاه
اميدوار بودم كه تبعيديان ديگري را هم كه گريخته . كمي بيشتر آنجا ماندم: متهم

  . اميد داشتم شايد يكي از خويشاوندانم را پيدا كنم. پيدا كنمبودند 
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   در ارزنجان ماندي؟تچه مد: رييس دادگاه
  .تقريبا يك ماه و نيم: متهم

  از آنجا به كجا رفتي؟:  رييس دادگاه
  .به تفليس: متهم

  در آنجا مشغول چه كار شدي؟  : رييس دادگاه
  .مدرسه رفتم تا روسي ياد بگيرم: متهم
  چه مدرسه اي بود؟:  دادگاهرييس
آنها كالسهاي ويژه اي براي تبعيديان و . يك مدرسه ارمني بنام نرسيسيان: متهم

  .پناهندگان داير كرده بودند
  آيا زبان روسي را آنجا فرا گرفتي؟: رييس دادگاه

يادم مي آيد كه نمي توانستم . تا آنجا كه در مدت پنج ماه امكان پذير بود: متهم
  .  نداشتمستمركز حوا. فكر و ذهنم جاي ديگري بود.  ياد بگيرمخيلي زياد

  بعدها زبان فرانسه را هم ياد گرفتي؟: رييس دادگاه
  .بله ولي نه آنقدر كه مي خواستم: متهم

  چه مدت در تفليس ماندي؟: رييس دادگاه
  .حدود دو سال: متهم

  كي تفليس را ترك كردي؟: رييس دادگاه
  . ماه فوريه"اال، احتم1919در سال : متهم

  كجا رفتي؟:رييس دادگاه
  .به استامبول: متهم

  ؟آنجا چه كار كردي: رييس دادگاه
 جان سالم بدر ”احتماالدر روزنامه آگهي دادم به اميد آنكه خويشاوندانم را كه . : م

  .گريخته باشند، پيدا كنم) ميانرودان(برده و از بين النهرين 
چه مدت در استامبول . بول انقالب شده بوددر آنزمان در استام: رييس دادگاه

  ماندي؟
  .تقريبا دو ماه: متهم

  از آنجا به كجا رفتي؟: رييس دادگاه
  .ونيكا دريونانالس: متهم
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  از آنجا؟: رييس دادگاه
  .به صربستان: متهم

  از آنجا؟: رييس دادگاه
  . به سالونيكا"مجددا: متهم

  از آنجا؟: رييس دادگاه
  .به پاريس: متهم

آيا برنامه اي داشتي كه در جايي مقيم شوي؟ علت اين سرگرداني : دادگاهرييس 
  چه بود؟ 
نمي خواستم يك جا قرار . مي خواستم تحصيل كنم، اما ذهنم آشفته بود: متهم

  .گرايش خاصي نداشتم. بگيرم
  آيا مدرسه رفتي و در سالونيكا و صربستان ادامه تحصيل دادي؟: رييس دادگاه

  .ونيكا، نزد خويشاوندان ماندم تا تحت مراقبت پزشكي قرار بگيرمدر سال. نه: متهم
  چه بيماري داشتي؟: رييس دادگاه

  .تشنج عصبي: متهم
 از زماني كه خانه شما را براي ،چند بار دچار تشنج عصبي شدي: رييس دادگاه

  اولين بار مجددا ديدي؟
دم، ولي نمي توانم دو بار، از زماني كه به ارزنجان رفتم و خانه ام را دي: متهم

هر باركه صحنه كشتارها را تجسم مي كنم، . مشخص كنم كه چگونه تشنج هايي بودند
  .دچار تشنج مي شوم
موقعي كه در استامبول، سالونيكا و صربستان بودي آيا چنين تشنج : رييس دادگاه
  هاي عصبي داشتي؟

  .بله: متهم
  كي به پاريس رسيدي؟: رييس دادگاه

  .1920در سال : متهم
  ؟1920اوايل : رييس دادگاه

  .بله: متهم
  آيا در استامبول، سالونيكا و صربستان تماس زيادي با مردم داشتي؟: رييس دادگاه

  .بله با خويشاوندانم: متهم
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آيا مسئله كشتارها را با خويشاوندانت و ساير پناهنگان بحث مي : رييس دادگاه
  وردي؟كردي و با اين كار آيا حافظه ات را بدست مي آ

  . در باره كشتارها زياد صحبت مي كردم”معموالبله : متهم
  چه كسي مسئول اين اعمال وحشيانه بود؟: رييس دادگاه

موقعي كه در استامبول بودم از طريق روزنامه پي بردم كه عامالن اين : متهم
  .جنايات كه بودند
 بود؟ در پيش از آن، آيا مي دانستي كه مسئول قتل عام چه كسي: رييس دادگاه

  خانه چه كسي مسئول اين اعمال شناخته مي شد؟
  .چيزي در اين باره نمي دانستم: متهم

پس آيا به اين نتيجه گيري رسيدي كه طلعت پاشا عامل كشتارها :رييس دادگاه
  بود؟

زنامه متقاعد  شدم كه او مسئول وزماني كه در استامبول بودم، با مطالعه ر: متهم
  .اين اعمال بود
آيا اطالعي از محل و موقعيت طلعت . زماني كه در استامبول بودي: ادگاهرييس د

  پاشا در آن هنگام كسب كردي؟
  .فكر مي كردم جايي در استامبول مخفي شده باشد: متهم

آيا در آن موقع تصميم گرفتي از طلعت به عنوان مقصر سرنوشت : رييس دادگاه
  غم انگيز خانواده ات انتقام بگيري؟

  .نه: متهم
  .خوب، اكنون فكر مي كنم موقع قرائت كيفر خواست باشد: رييس دادگاه

من همچنين مايلم از متهم سئوال كنم كه آيا هنگامي : وكيل مدافع فون گوردون
كه در استامبول بسر مي برد در روزنامه خوانده بود كه طلعت پاشا در دادگاه نظامي 

  ؟بوداستامبول به علت اين كشتارها به مرگ محكوم شده 
موقعي كه كمال يكي از عوامل كشتارها اعدام . بله من اين مطلب را خواندم: متهم

به همين مناسبت، در روزنامه ها نوشته شده بود كه طلعت . شد من هم در استامبول بودم
  .و انور نيز به مرگ محكوم شده اند

  چند نفر ارمني در ارزنجان زندگي مي كردند؟: فون گوردون
  .ا بيست هزار نفرتقريب : متهم
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خراج ا آيا حكم يا ترتيبات خاصي براي 1915در ماه ژوئن : فون گوردون
  گروهي ارمنيان از شهر وجود داشت؟

  .بله چنين حكمي صادر شده بود: متهم
و يا از طرف مقامات نظامي ) حاكم كل(آيا اين حكم از سوي والي : دادستان

  بود؟
  .حصر اعالم شده بود وضعيت ”قبالدر اين مدت ،: فون گوردون

  .گفته مي شد كه اين احكام از استامبول صادر شده بود: متهم
طول كاروان چقدر بود؟ آيا از ابتدا تا انتهاي آن به اندازه يك : فون گوردون

  ساعت پياده روي بود؟
  .نمي دانم، شايد پنج ساعت بود: متهم

يا شما موقع بازگشت آيا تمام ساكنان شهر اخراج و تبعيد شدند و آ: فون گوردون
  ؟يدبه ارزنجان تنها دو خانواده و چند فرد را پيدا كرد

  .بله: متهم
ممكن است از متهم پرسيد آيا او اطالع داشت كه در سال : يل مدافع نيمايروك

، ارمنيان با تركان جوان بويژه با انور و طلعت پاشا متحد شده بودند و در انقالب 1908
وهاي ملي خود به آنان اعتماد كردند ولي وقتي كه شركت جسته براي تحقق آرز

دريافتند تركان جوان بدتر از سلطان عبدالحميد رفتار مي كردند دچار نا اميدي عميقي 
  شدند؟

اما وقتي كه .  من خيلي كوچك بودم و به عقلم نمي رسيد1908در سال : متهم
مكاري كردند ولي كان جوان هركمي بزرگتر شدم چنين شنيدم كه ارمنيان جوان با ت

 از ”كامال در آدانا قتل عام شدند، اميد خود را 1909 ارمني در سال 40،000وقتي كه 
  .دست دادند

  .من مايلم اول كيفر خواست قرائت شود: رييس دادگاه
  ):كيفر خواست را قرائت مي كند: (منشي

 در 1897سوغومون تهليريان دانشجوي مهندسي مكانيك، متولد دوم آوريل 
 خيابان هاردنبرگ در 37اريچ، تبعه تركيه، ارمني پروتستان، كه در شماه باگ

 در زندان 1921 ماه مارس 16رد و از تاريخ كشارلوتنبورگ با خانم ديتمان زندگي مي 
ترور عمدي و از پيش برنامه ريزي شده طلعت پاشا : شهر بسر مي برد متهم است به 
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 211بر اساس بند .  در شارلوتنبورگ1921 ماه مارس 15وزير اعظم پيشين در تاريخ 
با توجه به مطالب ياد شده، دوران . قانون كيفري اين يك جنايت آدم كشي است

  .1921 آوريل 16برلين، . زنداني ادامه دارد
  . جنايي6 ايالتي،بخش شماره 3دادگاه شماره 
 او ،  لطفا به متهم تفهيم كنيد كه كيفر خواست-)خطاب به مترجم: (رييس دادگاه

  ).متهم ساكت است. (را متهم به قتل از پيش برنامه ريزي شده طلعت پاشا مي كند
اگر مجبور به پاسخ دادن به اين كيفر خواست شويد، آيا پاسخ تان : رييس دادگاه

  مثبت خواهد بود يا منفي؟
  .منفي: متهم 

 ملاعتراف كرديد كه اين ع.  طور ديگري فكر مي كرديد”قبالاما : رييس دادگاه
  .ه ريزي قبلي انجام داده ايدما با برنار

  كي من چنين مطلبي گفته ام؟: متهم
بگذاريد جريان . خوب، نمي خواهي كه امروز اعتراف كني:  رييس دادگاه

اما در مناسبت ها و زمان هاي ... رويدادها را از زمان ورودتان به پاريس پيگيري كنيم
  .طلعت پاشا را به قتل برسانيدمختلف اعتراف كرده ايد كه تصميم داشتيد 

  ممكن است لطفا از متهم بپرسيد چرا خود را گناهكار نمي داند؟: فون گوردون
  ).رييس دادگاه همين پرسش را از متهم مي پرسد(

  .من خودم را گناهكار نمي دانم زيرا وجدانم راحت است: متهم
  .چرا وجدانت راحت است:  رييس دادگاه

  .ولي جنايتكار نيستم. ممن يك آدم كشته ا: متهم
آيا . مي گويي كه هيچ عذاب وجدان نداري، وجدانت راحت است: رييس دادگاه

آيا مي خواستي طلعت پاشا را به قتل . خود را سرزنش نمي كني؟ ولي از خودت بپرس
  برساني؟ 
  .اما من ديگر او را كشته ام. من متوجه اين پرسش نمي شوم: متهم

 خواهم بگويم اين است كه آيا طرحي براي كشتن او آنچه كه مي: رييس دادگاه
  داشتيد؟

  .من چنين طرحي نداشتم: متهم
  اولين بار كي فكر كشتن طلعت به مغزت خطور كرد؟: رييس دادگاه
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دائما صحنه هاي . احساس بسيار بدي داشتم.  از واقعه”قبالتقريبا دو هفته : متهم
ديدم كه گويي جلوي من ايستاده بود من جسد مادرم را . م مي آمدانكشتار جلوي چشم

تو . و به من مي گفت كه تو مي داني طلعت پاشا در اينجاست و هنوز بي تفاوت هستي
  .ديگر پسر من نيستي
 پس چكار -)اين كلمات را براي هيئت منصفه تكرار مي كند: (رييس دادگاه

  كردي؟
  .من ناگهان بيدار شدم و تصميم گرفتم آن مرد را بكشم: متهم

 ”قبالزماني كه در پاريس و ژنو بودي يا وقتي كه به برلين آمدي، : ييس دادگاهر
  چنين تصميمي گرفته بودي؟

  .من هيچ تصميمي نگرفته بودم: متهم
  آيا ايده اي از حضور طلعت پاشا در برلين داشتي؟: رييس دادگاه

  .نه: متهم
   را در پاريس گذراندي؟1920آيا تمام سال : رييس دادگاه

  .بله. : م
  در آنجا چكار مي كردي؟ آيا زبان فرانسه ياد مي گرفتي؟: رييس دادگاه

  .بله: متهم
  ي؟بود فني نتهيچ تحصيالمشغول هيچ چيز ديگر؟ : رييس دادگاه

  .نه، من هيچ مشغله ديگري نداشتم: متهم
   فني را در برلين ادامه دهي؟تولي تصميم گرفتي تحصيال: رييس دادگاه

  .بله: متهم
  آيا رفتن شما به ژنو در جهت تسهيل آمدنت به برلين بود؟: دگاهرييس دا

  .من مي خواستم حداقل يك بار ژنو را ببينم: متهم
 چگونه وارد ژنو وآيا در پاريس نزد يك هم ميهن بودي؟ به ما بگ: رييس دادگاه

   برلين شدي؟ واردسپس
. ريافت كنمدر پاريس من به سفارت سوئيس رفتم تا ويزاي آن كشور را د: متهم

از او در . در آنجا يك ارمني را ديدم كه تبعه سوئيس و صاحب خانه اي در ژنو بود
او به من گفت كه اگر ادعا كنم خانه او در ژنو به . باره چگونگي اخذ ويزا سوال كردم

من تعلق دارد، اخذ ويزا تسهيل مي شود، او يك معرفي نامه براي ارائه به خانم صاحب 
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 ماه نوامبر پاريس 21روز .  داد و لذا موفق شدم ويزاي سوئيس را بگيرمخانه اش به من
من در . مدت كوتاهي در ژنو ماندم و سپس به برلين آمدم. را به مقصد ژنو ترك كردم

  . در برلين بودم1920اوايل دسامبر 
  چه مراحلي را طي كردي تا به اينجا بيايي؟: رييس دادگاه

  .   رنامه ام داشتممن يك ويزا به پيوست گذ: متهم
در آغاز، آيا يك ويزا تنها براي اقامت كوتاه مدت در آلمان : رييس دادگاه

  داشتي؟ 
  .فقط براي هشت روز: متهم

  پس از ورود به اينجا، به كدام بخش از برلين رفتي؟: رييس دادگاه
 آيا مي داني تبعه كدام ؟ممكن است چند سوال شخصي از متهم بپرسم: نيماير
 ماه مارس آيا مي دانستي كه تبعه كدام كشور بودي؟ آيا 15تي؟ در تاريخ كشور هس

، اطالع داشتي كه تركيه و 1921مي داني طلعت تبعه كدام كشور بود؟ آيا از فوريه 
جمهوري ارمنستان در حال جنگ بودند و اين جنگ در حد فاصل ميان اول مارس و 

 متر 120،000منطقه به بزرگي  به نقطه اوج خود رسيد و در يك 1921اول آوريل 
  مربع جريان يافت؟

  .بله، مي دانم: متهم
  از كجا مي داني؟: رييس دادگاه

  .در روزنامه ها نوشته شده بود: متهم
وضعيت جنگي ميان ارمنستان و تركيه تنها از اول مارس وجود :  رييس دادگاه

  ن فاصله خواندي؟ آيا اين مطلب را در همي.  مارس روي داد15اين واقعه روز . داشت
  .بله من اين مطلب را در روزنامه ها خواندم: متهم

  جنگ كي شروع شد؟:  رييس دادگاه
  .ندكرد روي، ترك ها تا تفليس پيش1918در پايان سال : متهم

   اعالن جنگ شده بود؟"آيا رسما:  رييس دادگاه
  ."بله، تماما: نيماير

ا بلشويك ها و تركان جوان در بنابراين از اول مارس به بعد آي: رييس دادگاه
  كنار هم عليه ارمنستان مي جنگيدند و انور پاشا را براي فرماندهي جبهه فرستاده بودند؟

  .بله من اين مطلب را نيز مي دانستم: متهم
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ممكن است لطفا از متهم بپرسيد كه آيا مادرش را در خواب ديد و : دكتر ليپمان
  يا در آن هنگام نيمه بيدار بود؟

در ابتدا شما فقط براي هشت .  به اين نكته خواهم رسيد”بعدامن : س دادگاهريي
  سپس اجازه اقامت دائمي اخذ كردي؟.  داشتي راروز اجازه اقامت در اينجا

  .در دسامبر: متهم
آيا هم ميهنت آقاي آپليان در . ژانويه به اداره پليس اطالع دادي: رييس دادگاه

  همان ساختمان اقامت داشت؟
  .بله: متهم

  سپس اقامتگاه خود را عوض كردي؟: رييس دادگاه
  .بله: متهم

  كي؟: رييس دادگاه
  .تقريبا دو هفته پيش: متهم

. روز پنجم ماه مارس به ساختمان خانم ديتمان نقل مكان كردي: رييس دادگاه
  چرا؟

به . من تصميم گرفتم طلعت را بكشم. وقتي كه مادرم را در خواب ديدم: متهم
  . نيز آپارتمانم را نيز عوض كردمهمين علت 

  آيا مي توانيم بگوئيم كه در تدارك انجام اين عمل بودي؟: رييس دادگاه
روز دوم بعد از آنكه مادرم به من گفت چه كنم، من به خودم گفتم كه بايد : متهم
  .او را بكشم

  از آن لحظه به بعد، آيا قصد داشتي اين تصميم را عملي كني؟: رييس دادگاه
  .وقتي كه به اقامتگاه جديدم رفتم، تا حدي تعاليم مادرم را فراموش كردم: ممته

فراموش كردي؟ من فكر مي كردم انجام اين عمل علت اصلي : رييس دادگاه
  .   تغيير اقامتگاه بود، زيرا مادرت بعلت بي تفاوتي ات ترا مورد سرزنش قرار داده بود

يدم كه چگونه مي توانم يك انسان را من انديشه مي كردم و از خود مي پرس: متهم
  .بكشم

رسيدي كه چگونه مي تواني طلعت پاشا را بقتل پاز خودت مي : رييس دادگاه
  برساني؟
  .به خودم مي گفتم كه قادر به كشتن انسان نيستم: متهم
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يك لحظه قبل جواب دادي . من اين مطلب را خود متوجه نمي شوم: رييس دادگاه
. اهر شد، تصميم گرفتي به خيابان هاردنبرگ نقل مكان كنيكه از روزي كه مادرت ظ

  آيا اين بدين معني است كه شما مي دانستي طلعت پاشا روبروي شما زندگي مي كرد؟
  .بله: متهم

  پس اين قصد شما بود تا در نزديكي او زندگي كنيد؟: رييس دادگاه
  . پس از شنيدن حرفهاي مادرم: متهم

  اين تصميم چه بود؟. صميم گيري كرديدر آن موقع ت: رييس دادگاه
  .كه مي خواستم او را بكشماين: متهم

لطفا به من بگو، آيا درست است كه پيش از آن مطمئن شده بودي : رييس دادگاه
  كه طلعت پاشا در برلين زندگي مي كرد؟

  .بله، در حدود پنج هفته پيش از اينكه او را ببينم: متهم
  كجا؟:  رييس دادگاه

. سه نفر ديگر از نزديكي هاي باغ وحش مي آمد-او همراه دو. خياباندر : متهم
 ،يكي از آنها را طلعت خطاب مي كرد. شنيدم كه به زبان تركي صحبت مي كردند
تئاتر -آنها را دنبال كردم تا اينكه به سينما. برگشتم و ديدم كه آن مرد طلعت پاشا بود

 شد و قبل از آن دست طلعت را بوسيد و از ورودي تئاتر ديدم يكي از آنها جدا. رسيدم
  .دو نفر ديگر وارد خانه اي شدند.  او را پاشا صدا زد
  آيا قصد داشتي طلعت پاشا را در آن لحظه بقتل برساني؟: رييس دادگاه

وارد سينما شدم و مادام كه فيلم را . ولي احساس بدي داشتم. نمي خواستم. نه: متهم
 همه چيز هايي كه مي توانستم ببينم صحنه هاي تماشا مي كردم مثل اين بود كه

  .از سينما خارج شده به خانه رفتم. كشتارها بود
بنابراين همانگونه كه گفتي، همه اينها چهار تا پنج هفته قبل از نقل : رييس دادگاه

  مكان به خيابان هاردنبرگ اتفاق افتاد؟
  .بله: متهم

ه حتي قبل از اين، مي دانستي بنابراين اين مطلب درست نيست ك: رييس دادگاه
  كه طلعت پاشا در برلين زندگي مي كرد؟
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علت اينكه اين سئوال را پرسيدم اين است كه متهم در جايي ديگر اظهار : متهم
نمود كه به برلين آمده بود تا تحصيل كند و نيز به اين دليل كه مي دانست طلعت پاشا 

  .در برلين زندگي مي كرد
در هفته قبل از .  امروز متهم با اظهارات قبلي مطابقت دارداظهارات: فون گوردون

واقعه بود كه ظهور روح مادرش باعث شد تصميم به قتل طلعت بگيرد و به همين علت 
  .به خيابان هاردنبرگ نقل مكان كرد

  .بله: متهم
از آن لحضه به بعد تصميم گرفتي كه بتدريج به طلعت پاشا نزديك : رييس دادگاه

  شوي؟
 نه، وقتي كه به آپارتمان جديد منتقل شدم، تصميم گرفته بودم كه روال :متهم

  . عادي زندگي را طي كنم
پس از نظر جسماني قادر به انجام كارهاي روزانه بودي و تحصيل : رييس دادگاه

  را با دوشيزه بايلنزون ادامه دهي؟
وفسور مادام كه تحت توجه پر. تالش مي كردم در تحصيالتم پيشرفت كنم: متهم

 به ”متعاقبا. كاسيرر بودم، چنان حالم نامساعد بود كه نمي توانستم زياد مطالعه كنم
همين علت هم به دوشيزه بايلنزون گفتم كه نمي توانستم بيشتر از آن درسم را ادامه 

در واقع در اين مدت اخير درسهايم را پيگيري . دهم زيرا به استراحت احتياج داشتم
  .نمي كردم

 مارس با دوستان ارمني خود حفظ 15آيا روابط خود را كماكان تا : گاهرييس داد
  مي كردي ؟
  .بله: متهم

  به همين مناسبت آيا روح مادرت باز هم ظاهر شد؟: رييس دادگاه
در . مخصوصا بعضي صحنه هاي قتل عام اغلب جلوي چشم من بود. كشتارها: متهم

  .مورد مادرم اين امر تنها چند بار اتفاق افتاد
  كي اين روياها را مي بيني؟ در طول روز؟: رييس دادگاه

  .نه، در شب: متهم
  علت در خواست خدمات پروفسور كاسيرر در آن زمان چه بود؟: رييس دادگاه

  .حالم خيلي بد بود: متهم



 نژادكشي ارمنيان                                              102                                        دادگاه سوغومون تهليريان

  چنين نيست؟. اينجا در برلين از اختالالت عصبي هم رنج مي بردي: رييس دادگاه
  .بله، در چند نوبت: متهم

  اولين بار، كي بود؟: ييس دادگاهر
  .بطور حتم نمي توانم بگويم: متهم

كي بود كه دچار تشنج شدي و يكي از كارمندان بانك شما را از : رييس دادگاه
  خيابان اروسالمر به خانه برد؟

  .اولين حمله عصبي من در برلين بود: متهم
  ي؟در آن موقع درخيابان آگسبورگر زندگي مي كرد:  رييس دادگاه

  .بله: متهم
  اولين حمله عصبي چگونه اتفاق افتاد؟: رييس دادگاه

به خاطر نمي آورم كه در جلوي دريا در . در خيابان اروسالمر قدم مي زدم: متهم 
يك نفر به من . وقتي به هوش آمدم ديدم جمعيت دور من جمع شده بود. خيابان افتادم

.  مرا تا قطار زير زميني همراهي كرديك افسر محل منزلم را از من پرسيد و. دارو داد
  .  سوار قطار شدم و پس از رسيدن به خانه دوباره روي پله ها از هوش رفتم

چرا به پروفسور كاسيرر مراجعه كردي؟ آيا به علت اين حمالت : رييس دادگاه
  عصبي بود و يا اينكه بيماري ديگري داشتي؟

  .رفتم مداوا شوم:  متهم
دوستت اقاي آپليان گفتي كه از هوش رفته بودي و آيا اين آيا به : رييس دادگاه

توصيه او بود كه پيش پروفسور كاسيرر بروي؟ ما اين مطلب را بايد به كمك خود 
  .گواهان روشن كنيم
آيا من متهم را . كمي قبل نكته اي عنوان شد كه برايم روشن نبود: فون گوردون

 به اقامتگاه براي اينكهابان هاردنبرگر درست فهميدم كه پس از اجاره آپارتمان در خي
طلعت پاشا نزديك باشد، متهم علت اين نقل مكان را فراموش كرد، همانگونه كه خود 

آيا تصميمي كه . گفت، چون كه نمي توانست يك انسان را بكشد؟ به اختصار بگويم
پس از ديدن خواب مادرش گرفته بود محكم بود و يا پس از مدتي آن را فراموش 

رد و به روند عادي كارش ادامه داد زيرا او فكر مي كرد كه كشتن انسان درست ك
  نبود؟

  .متهم اظهار كرد كه مردد بود :رييس دادگاه
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وقتي كه بيمار شدم فكر كردم توصيه هاي مادرم را به . بله من مصمم نبودم: متهم
  .اجرا در آورم

مه داد، گرچه تا حدي اين متهم روند عادي زندگي را ادا بنابراين،: رييس دادگاه
آيا تغييري در روابط خود با دوستان احساس كردي؟ ضمنا . كار برايش سخت بود
  دوستانت كه بودند؟

  .ترزيباشيان، افتيان، گالوستيان و آپليان: متهم
   آيا يكي از دوستان او نيز بودند؟-)خطاب به مترجم: (رييس دادگاه

  .بله:  مترجم
ويه به بعد، غير از آموزش خصوصي زبان آلماني از از ماه ژان: رييس دادگاه

  دوشيزه بايلنزون، چه كار ديگري انجام مي دادي؟
  .از خانواده هاي ارمني ديدن مي كردم، به سينما و رقص مي رفتم: متهم

  به گمانم درس آموزش رقص هم داشتي، درست است؟: رييس دادگاه
  .بله: متهم

  كي؟: رييس دادگاه
  .نويهاز ماه ژا:  متهم

آيا اين مطلب درست است كه در يكي از كالسهاي رقص دچار : رييس دادگاه
  حمله عصبي شدي؟

  .بله: متهم
آيا اين مطلب درست است كه در ماه ژانويه از اينگونه حمالت : رييس دادگاه

  رنج مي بردي؟
  .بله: متهم

غير از اين دو حمله، يكي در زمان كالس درس و ديگري در :  رييس دادگاه
  خيابان، آيا حمله عصبي ديگري هم داشتي؟

  .بله، در منزل: متهم
  تنها در منزل؟ نه در خيابان؟: رييس دادگاه

  . نه :متهم
  براي گذراندن اوقات چه كار ديگري مي كردي؟:  رييس دادگاه

  .من رابطه نزديكي با ترزيباشيان، افتيان و آپليان داشتم. : م
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  تي؟آيا به تئاتر مي رف:  رييس دادگاه
  .بله ولي من اغلب به سينما مي رفتم: متهم

  يك روز عادي را چگونه سر مي كردي؟: رييس دادگاه
صبح ها زبان مطالعه مي كردم و سپس كالس درس با دوشيزه بايلنزون : متهم

  .داشتم
  كجا غذا مي خوردي؟:  رييس دادگاه

  .به رستوران بخصوصي نمي رفتم: متهم
  هرها هم كالس داشتي؟آيا بعد از ظ:  رييس دادگاه

  .غلب كالسهايم بعد از ظهرها بودا: متهم
  عالوه بر زبان، آيا درسهاي فني هم مطالعه مي كردي؟: رييس دادگاه

  .ط روي آموختن زبان ها متمركز مي شدمقنه ف: متهم
  كدام روزنامه ها را مي خواندي؟: رييس دادگاه

هاي ارمني را كه آنها در اختيار وقتي ارمنيان را مالقات مي كردم، روزنامه : متهم
  . داشتند مطالعه مي كردم

  آيا روزنامه هاي خارجي را هم مي خواندي؟: رييس دادگاه
  . رسيد خواندممچند بار كه روزنامه هاي روسي بدست: متهم

حال به عقب برگرديم، به ماه مارس كه به آپارتمان خانم ديتمان : رييس دادگاه
   با صاحب خانه قبلي، خانم اشتلباوم چگونه بود؟روابط شما. نقل مكان كردي

  .ارتباط بسيار خوبي با او داشتم: متهم
  .آيا از خانم ديتمان راضي بودي: رييس دادگاه

  .بله: متهم
  چطور شد كه اقدام به آدم كشي كردي؟: رييس دادگاه

من در اين باره فكر مي كردم و . به اين علت بود كه مادرم گفته بود: متهم
  ...دهم ماه مارس طلعت را ديدمپانز

  كجا او را ديدي؟: رييس دادگاه
وقتي كه در اتاقم قدم مي زدم، مطالعه مي كردم و ديدم كه طلعت از خانه : متهم

  . اش خارج شد
  ؟آيا او را ديدي كه از خانه خارج شود: رييس دادگاه
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وقتي كه . سپس خانه را ترك كرد. اول او را در بالكن آپارتمانش ديدم: متهم 
. دوباره او را جلوي چشمم ديدم. پايش را از خانه بيرون گذاشت، مادرم به ذهنم آمد

  .ان و خواهرانم بودرسپس طلعت را هم ديدم ، مردي كه مسئول مرگ پدر و مادر، براد
خويشاوندانت را هم جلوي چشمانت ديدي و فكر كردي كه طلعت : رييس دادگاه

شايد مي دانستي كه . كه مسئول قتل هم ميهنانت هم بودپاشا نه تنها مسئول قتل آنها 
  طلعت در حال خروج از خانه بود؟

  .نه: متهم
  سپس چكار كردي؟: رييس دادگاه

لحظه اي كه ديدم او از خانه خارج مي شود، تپانچه ام را برداشتم، دنبال او : متهم
  .دويدم و به او شليك كردم

  اشتي؟تپانچه را  كجا نگه مي د: رييس دادگاه
  .همراه لباسهاي زير داخل چمدانم: متهم

  تپانچه پر بود؟: رييس دادگاه
  .بله: متهم

  چند وقت بود كه اين تپانچه را در اختيار داشتي؟: رييس دادگاه
.  در تفليس بودم خريدم و با خودم آوردم1919من آن را موقعي كه در سال : متهم

اني ها را در آنجا نمي ديدند، باز هم شنيده بودم كه اگر تركان باز مي گشتند و آلم
  .كشتارها را ادامه مي دادند

همينكه طلعت خانه اش را ترك كرد باز هم روياي مادرت را : رييس دادگاه
  ديدي؟

وقتي كه او را ديدم، مادرم را ديدم و به خيابان . بطور حتم نمي توام بگويم: متهم
  .پريدم

  ر پياده رو ديدي؟وقتي خارج شدي، طلعت را د: رييس دادگاه
  .بله، او به سمت باغ وحش قدم مي زد: متهم

آيا به او نزديك شدي و آيا عمدا از خيابان هاردنبرگ عبور : رييس دادگاه
  كردي؟

وقتي كه به او .  كه آپارتمانم واقع بود دويدمم من به طرف خياباننه،: متهم
  .برخورد كردم خيابان را رد كردم و به او رسيدم
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  آيا صورت او را ديدي؟ آيا با او صحبت كردي؟: اهرييس دادگ
من در پياد ه رو از او عبور كردم و سپس شليك . با او صحبت نكردم: متهم

  .كردم
آيا مطمئن هستي كه اول از او عبور كردي؟ وقتي كه داشت به : رييس دادگاه

طرف شما مي آمد به او شليك كردي و يا به موازات و پشت او مي رفتي و سپس 
  شليك كردي؟

  .تا موقعي كه به طلعت پاشا برسم من پشت او بودم: متهم
  سپس از پشت به او شليك كردي؟:  رييس دادگاه

  .بله: متهم
  كه به طرف سر او نشانه گرفتي؟:  رييس دادگاه

  .من به او خيلي نزديك شدم: متهم
  اگر لوله تپانچه را به روي سر او گرفتي؟: رييس دادگاه

  .بله: متهم
  بعد چه اتفاقي افتاد؟: س دادگاهريي

طلعت . مفصل تر از اين نمي توانم تشريح كنم. من فقط همين قدر مي دانم: متهم
  .ت دور تا دور او جمع شديپاشا روي زمين افتاد، خون  از صورتش جاري شد و جمع

  آيا كسي را ديدي كه طلعت را همراهي كند؟: رييس دادگاه
  .كسي را نديدم نه، من: متهم

  همسر او را هم نديدي؟:  ييس دادگاهر
  .نه: متهم

  بعد از قتل چه كار كردي؟: رييس دادگاه
  .نمي دانم چه كردم: متهم

  يادت نمي آيد كه از صحنه حادثه گريختي؟. فرار كردي: رييس دادگاه
ه كه ديدم جريان خون و ازدحام چآن.  آيد كه فرار كرده باشميمن يادم نم: متهم

  .و بودجمعيت در اطراف ا
  پس از ديدن اين صحنه نگريختي؟: رييس دادگاه

به اين . وقتي كه مردم ار دور خودم ديدم، فكر كردم كه مرا خواهند زد: متهم
  . علت فرار كردم



 نژادكشي ارمنيان                                              107                                        دادگاه سوغومون تهليريان

  بالفصله در كنار جسد دستگير شدي يا پس از فرار؟: رييس دادگاه
  .نمي دانم كه چگونه اتفاق افتاد: متهم

  آيا اينطور نيست؟  . رف خيابان فازانن گريختي در ط”كامال: رييس دادگاه
  .نمي دانم: متهم

  تپانچه ات را دور انداختي، اينطور نيست؟: رييس دادگاه
  .نمي دانم: متهم

با ديدن اينكه طلعت پاشا جلوي چشمت كشته شد، چه احساسي : رييس دادگاه
  داشتي؟ چه فكر مي كردي؟

 .چه احساسي به من دست دادنمي دانم كه بالفاصله پس از واقعه : متهم
ولي بعد از مدتي بايد تشخيص مي دادي كه چه كاري انجام داده : رييس دادگاه

  .بودي
  .وقتي كه مرا به اداره پليس آوردند متوجه كارم شدم: متهم

  پس در مورد اين عمل چه فكر مي كردي؟: رييس دادگاه
  . احساس رضايت كامل مي كردم: متهم

  در اين مورد چه فكر مي كني؟اكنون : رييس دادگاه
  . حتي امروز هم احساس رضايت زيادي دارم: متهم

البته آگاه هستي كه در شرايط عادي هيچ كس حق ندارد قاضي : رييس دادگاه
  .خودش باشد صرف نظر از اينكه چقدر رنج برده باشد

 ها مادرم به من گفت طلعت پاشا را بكشم، زيرا و به خاطر كشتار. نمي دانم: متهم
گناهكار بود و من چنان تحت چنين اجباري قرار داشتم كه تشخيص نمي دادم كه نبايد 

  .مي كشتم
  .ل انسان ها را ممنوع كرده استتولي مي دانستي كه قوانين ما ق: رييس دادگاه

  .نه، من اين قانون را نمي دانم: متهم
  آيا انتقامجويي در ميان ارمنيان وجود دارد؟: رييس دادگاه

  .نه: متهم
وقتي كه جمعيت شما را كتك مي زد در حال خون ريزي بودي؟ چيزي : نيماير

  گفتي؟ آيا بخاطر داري كه براي توجيه عمل خود به جمعيت چه گفتي؟
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بازپرسي او نشان داده است كه فرار نكرده بلكه فقط خون و ازدحام : رييس دادگاه
اري كه كسي از ميان جمعيت آيا بخاطر د. ه استجعمعيت را ديده در محل دستگير شد

با تو صحبت كرده باشد و يا اينكه مطلبي به يكي از افرادي كه شما را گرفت يا كتك 
  زد، گفته باشي؟ آيا عمل خود را براي آنها توجيه كردي؟ 

من به آنها گفتم كه خارجي هستم، مقتول خارجي بود و بنابراين چرا بايد :متهم
  تبط نيست دخالت كنند؟آنان مراآلمانيان در كاري كه ب

 به جمعيت حاضر گفتي كه مي دانستي چه كار كرده اي و ”احتماال: رييس دادگاه
  .اين عمل هيچ زياني براي آلمان به همراه نداشت

  .)متهم اظهارات اخير خود را تكرار مي كند(
آيا مي دانستي كه چنين عملي در آلمان مجازات دارد؟ من يك توضيح : نيماير
  .مي خواهم

متهم از روزي كه مرتكب قتل شده .  بيان شده است”قبالاين نكته : رييس دادگاه
هيچ تناقضي ميان بازپرسي امروز و اعترافات قبلي او وجود . در زندان بسر مي برد

  .ندارد
 خيابان هاردنبرگ زندگي مي 34اره مدر طبقه چندم ساختمان ش: فون گوردون

هاردنبرگ يعني در خانه اي ميان خيابان شيلر  خيابان 4كردي؟ طلعت پاشا در شماره 
  . و كنزيك اقامت داشت

  .من در طبقه اول ساكن بود: متهم
تپانچه ات .  مارس ديدي كه طلعت پاشا از خانه خارج شد15روز : فون گوردون

در آن موقع، . را برداشتي، كالهت را گذاشتي، از پله ها پائين آمدي و به خيابان رفتي
 در خيابان كنزيك طي كرده ا دانم، طلعت پاشا مي بايست مسافتي ره ميكتا آنجا 

  .بود
  . گفتم كه براي گرفتن او من دويدم”قبال: متهم

 د هاي وسط خيابان هاردنبرگ رچمندر اين صورت از روي : فون گوردون
  آيا از طلعت جلو بودي؟. شدي

زديك شده متهم موكدا انكار كرده است كه از پشت به طلعت ن: رييس دادگاه
  .بود

  .     لطفا اين سوال را مجددا از متهم بپرسيد: فون گوردون
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  . توضيح بدهااين مطلب را مجدد: رييس دادگاه
من جلوتر از طلعت پاشا بودم و منتظر او شدم وقتي از من عبور كرد، به او . : م

  .شليك كردم
ا ديده بود و طلعت پاشا شما ر. به نظر من اين يك كم عقلي است:  رييس دادگاه

 يك ”واقعااين . مي توانست مضنون شود كه شما در حال انجام كاري بر عليه او بوديد
  آيا مطمئن هستي كه از پشت به طلعت نزديك نشده اي؟. حركت احمقانه بود

  .من به چنين چيزهايي فكر نمي كردم: متهم
 نزديك شدي يا شما از پشت به طلعت پاشا. دو احتمال وجود دارد:  رييس دادگاه

ما هنوز نمي توانيم مشخص كنيم كه طلعت پاشا از شما سبقت . و يا جلوتر از او رفتي
  . گرفته يا نه

از مطالب تائيدي متهم بنده مي توانم بگويم كه طلعت پاشا از متهم : فون گوردون
آيا صورت طلعت . اين مطلبي است كه متهم مكررا بيان كرده است. سبقت گرفته بود

  ؟ استهرا ديد
بله، موقعي كه روي پياده روي خيابان پياده مي رفتم، قبل از آنكه من به : متهم

  .آنسوي خيابان كه او مي رفت بروم
  .ما بايد ببينيم كه گواهان ديگر در اين باره چه اظهاري دارند: رييس دادگاه

ن در پاسخ به سوالي كه يكي از وكالي مدافع عنوان كرده اند، متهم بيا: دادستان
درست است كه . كرد كه مي دانست طلعت پاشا در استامبول به مرگ محكوم شده بود

چنين حكمي صادر شده بود، اما براي من اهميت دارد كه مشخص كنم اين حكم 
تركيه جنگ . موقعي صادر شد كه كنترل شهر استامبول در دست يك دولت ديگر بود

من اين مطلب را به . يتانيا قرار داشترا باخت و استامبول در اختيار نيروي دريايي بر
من مايلم متهم به . دادگاه واگذار مي كنم كه اين محكوميت به مرگ چه ارزشي داست

آيا او را دفن . او گفت كه جسد برادرش را پيدا كرده بود. يك سوال پاسخ بگويد
  كرد؟  

  .نه: متهم
  .زندگي او در خطر يود. متهم گريخت: رييس دادگاه

آيا زخم يا نشانه . متهم تائيد كرد كه تحت معالجه پزشكي قرار گرفت: دادستان
  اي روي بدن او باقي مانده است؟
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  .”مسلما: متهم
مايلم اين پرسش مجددا از .  بررسي شود”بعدادر خواست مي كنم مطلب : دادستان

 ديده ”قبالاو از كجا مي دانست كه آن شخص طلعت بود؟ آيا او را : متهم سوال شود
   يا او را از روي عكس هايي كه ديده بود تشخيص داد؟بود

  .از روي تصاوير روزنامه ها او را شناختم. نه، او را هزگز نديده بودم: متهم
من اطالع . متهم تائيد كرد كه كشتارها در خارج شهر ارزنجان اتفاق افتاد: دادستان

سلح كرد به كاروان دارم كه وقتي كاروان مسافتي را از ارزنجان دور شد، راهزنان م
و در يك برخورد حتي چند ژاندارم ترك هم كه سعي مي كردند از  حمله كردند

ممكن است متهم پاسخ دهد كه آيا آنها از سوي دسته . وان دفاع كنند كشته شدندركا
  هاي كرد مورد حمله قرار گرفتند؟

  .به من گفتند كه ژاندارم هاي ترك روي ما آتش گشودند: متهم
  .اميدوارم كه موضوع اين دسته هاي راهزن كرد روشن شود: نيماير

 عجيب به نظر مي رسد كه متهم در چنين مدت كوتاهي ”كامالبرايم : دادستان
  .توانسته است خانه اي در خيابان هاردنبرگ پيدا كند

روش . فكر مي كنم كه مسئله كردها را به اين طريق بتوانيم حل كنيم : نيماير
ده در قتل عام اين بود كه كردهاي ساكن كوهستان بودند با اصلي بكار گرفته ش

  .ارمنيان دشمني دارند، بعنوان ژاندارم مسلح كنند و مامور كشتار ارمنيان گردانند
برخي دشمن ارمنيان بودند، در حالي كه . كردهاي مختلفي وجود دارند: متهم
  .  با آنان دوست بودند”كامالديگران 

پس كردهاي خوب، كردهاي بد . كه نزد كردها پناه بردمتهم بيان كرد : نيماير
اين مطلب از اظهارات متهم برداشت مي شود كه كردها با او به مهمان . وجود دارند

  . اما كردهايي هم هستند كه با دولت تركيه رابطه دوستانه دارند. نوازي رفتار كردند
  .اكثريت كردها براي دولت كار مي كردند: متهم

  وقتي كه پدرت كشته شد اولياي شما چه سني داشتند؟: دكتر ورتاوروكيل مدافع 
پدرم پنجاه و پنج سال داشت، مادرم پنجاه ودو يا پنجاه و سه، برادرانم : متهم

بيست و هشت و بيست و دو، يك خواهرم بيست و شش يا بيست و هفت، ديگري 
  .شانزده و نيم و جوانترين آنها پانزده سال
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آن خواهرت كه ازدواج كرده بود همراه شوهر و بچه اش تبعيد آيا : رييس دادگاه
  شد؟

بله، آنها با هم از شهر اخراج شدند اما در كاروان كمي با يكديگر فاصله : متهم
  .داشتند

متهم امروز اظهار كرد كه غير از جسد برادرش، اجساد هيچكدام از : ورتاور
شايد يك . يگري به من گفته بود چيز د”قبالبا اين وصف، او . خويشاوندانش را نديد

مي خواهم از او سؤال كنم كه آيا او يكي از خواهرانش كه در ميان . سوء تفاهم باشد
   او را پيدا كرد يا نه؟”بعدابته ها ناپديد شد، ديده است يا نه و آيا 

ديگران . ديدم كه مادرم به زمين افتاد، برادر مقتولم و اجساد ديگر را ديدم: متهم
  .  توانستم تشخيص دهم، زيرا سعي مي كردم فرار كنم نميار

 مليت هاي چه.  ارمني مسيحي بودند20،000اظهار كرديد كه در ارزنجان : ورتاور
  ديگر هم در آنجا زندگي مي كردند؟ 

  . نفر ترك در ارزنجان زندگي مي كردند20،000 -25،000تقريبا : متهم
بود كه ارمنيان خانه هايشان را ترك آيا اطالعيه به ديوار ها زده شده : ورتاور

ونه در اين گ نفر ارمني چ20،000كنند و يا اينكه دستورهاي شفاهي داده شده بود؟ 
. مدت كوتاه مطلع شدند؟ چنانكه من فهميدم، تمام اين واقعه در يك صبح روي داد

ن اي. چند لحظه قبل، پي بردم كه دستور صادر شده بود كه ارمنيان شهر را ترك كنند
  امر چگونه اتفاق افتاد؟ 

ارمنيان ساكن در شهر و حومه با هم گردآوري و به خارج از شهر تبعيد : متهم
  .  اخراج شدند”بعداآنهايي كه باقي مانده بودند . شدند

  آيا دستور از سوي دولت صادر شده بود؟: ورتاور
  . اشا بودبله، به ما گفتند كه دستور از استامبول آمده و دستور طلعت پ: متهم 
  در آن موقع به شما گفتند كه دستور از سوي طلعت پاشا است؟: ورتاور
  .خبري بود كه پخش گرديد. بله، اين چيزي است كه گفته شد: متهم

ممكن است لطفا از متهم بپرسيد آيا مدارس در ماه فوريه بسته شدند؟ در : ورتاور
  حاليكه او تا ماه مه در ارزنجان باقي ماند؟

 به ما گفته است كه مدارس يك ماه قبل از قتل عام بسته ”قبالمتهم : گاهرييس داد
  .شدند
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  .دو يا سه ماه قبل از شروع كشتارها: متهم
ممكن است از او بپرسيد كه پول مخفي كه در خانه پيدا كرد سكه هاي : ورتاور
  طال بود؟
  .سكه هاي طال بود: متهم

  ين مدت شما كفايت مي كرد؟آيا اين پول براي مخارج همه ا: رييس دادگاه
  .بله: متهم

 مارك طال 20يك پوند ترك برابر .  پوند طالي ترك بود4800مبلغ : ورتاور
  .است

  آيا هنوز با همان پول زندگي مي كني؟: رييس دادگاه
  .بله: متهم

وقتي كه خواهر كوچكترتان را از شما دور كردند آيا شنيديد كه : فون گوردون
  گريه كند؟
مادرم پيش من آمد و گريه . ، من گريه او را شنيدم و مادرم او را نيز ديدبله: متهم

  .مگر من كور بودم. كرد
  آيا سؤال ديگري از متهم هست؟: رييس دادگاه

   چگونه به آلمان آورد؟امتهم اين پول ر. من يك توضيح ديگر نياز دارم: دادستان
  .من پولم را در جيب و بقيه را در چمدانم گذاشتم: متهم

 احضار رااگر سؤال ديگري نيست اجازه دهيد برخي از گواهان : رييس دادگاه
  . كنيم

بازرگاني از ناحيه شارلوتنبورگ برلين، پروتستان چهل (گواه نيكالس يسن، 
  .قسم ياد مي كند). سال

  آيا شاهد عيني بوديد؟: رييس دادگاه
  .بله: گواه

  ان تعريف كنيد؟   ممكن است آنچه كه ديده ايد برايم: رييس دادگاه
 صبح، در خيابان هاردنبرگ به سمت 11 مارس، ساعت 15روز سه شنبه : گواه

من نماينده يك كارخانه بسته . ميدان وتينبرگ مي رفتم تا چند مشتري را مالقات كنم
. جلوي من مردي با كت اولستر خاكستري آهسته راه مي رفت. بندي گوشت هستم
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از كنارم گذشت در حالي كه دست خود را در جيب ناگهان متهم با قدم هاي تند 
  .  گذاشته بود

  كجا مي رفتي؟ آيا در پياده روي سمت راست حركت مي كردي؟: رييس دادگاه
  .بله، من به طرف باغ وحش مي رفتم: گواه

  در اين موقع آيا متهم در پياده رو از شما سبقت گرفت؟: رييس دادگاه
  .بله: گواه

  نچه اش را از جيب بيرون آورد؟ از كدام جيب؟آيا تپا: رييس دادگاه
من فكر مي كنم كه تپانچه را از جيب بغل . درمورد جزئيات مطمئن نيستم: گواه

او آن را از جيبش در آورد و از . در هر صورت يك تپانجه بود. سمت راست در آورد
روي مقتول بالفاصله به طرف جلو . فاصله نزديك و از پشت به سر مقتول شليك كرد

متهم تپانچه را دور انداخت و سعي كرد فرار . زمين افتاد و جمجمه اش متالشي شد
من نخست زن را . يك زن كمي جلوتر از مقتول راه مي رفت، او هم بي هوش شد. كند

از روي زمين بلند كردم با اين فكر كه او هم زخمي شده بود سپس من دنبال متهم 
 جمعيت ازدحام كردند و مردم بي ”طبيعتا. رفتم گ او رادويدم و در خيابان فازانن

يك مرد، مخصوصا، همانطور با يك كليد به كله . رحمانه شروع به زدن متهم كردند
من متهم را به كالنتري نزديك باغ . ند قاتل را بگيريددديگران فرياد مي ز. متهم مي زد
  .وحش بردم

  . شروع به زدن متهم كردجمعيت در برابر كالنتري ازدحام كرد و . سيگار خواست
   مطمئن هستيد كه متهم در پياده رو از شما سبقت گرفت؟”كالآيا : رييس دادگاه

  .بله: گواه
   و او به پشت گردن مقتول شليك كرد؟ :رييس دادگاه

  .بله: گواه
 او از سمت مخالف حركت نمي كرد و پس از اينكه ”احتماالآيا : رييس دادگاه

  تهم از پشت شليك كرد؟ طلعت پاشا از او گذشت، م
  .نه: گواه

  آيا او صورت مقتول را از جلو ديد؟:  رييس دادگاه
. متهم سريعا جلو افتاد، بدون اينكه چيزي بگويد. نه من بايد مخالفت كنم: گواه

  .تپانچه را در آورد و به پشت گردن مقتول شليك كرد
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  آيا او بالفاصله روي زمين افتاد؟: رييس دادگاه
  .رف جلو افتادبه ط: گواه

   صبر نكرد؟ ”اصالآيا متهم :  رييس دادگاه
  .نه: گواه

  آيا او بالفاصله گريخت؟: رييس دادگاه
  . او وارد خيابان فازانن شد و به سمت خيابان كانت ادامه داد. بله: گواه

  .آن زن در كدام جهت راه مي رفت: رييس دادگاه
  .جلوي مقتول: گواه

  ر مقتول راه نمي رفت؟آيا او در كنا: رييس دادگاه
  .نه: گواه

  و او غش كرد؟: رييس دادگاه
  .بله: گواه

  آيا شخص ديگري كنار مقتول بود؟:  رييس دادگاه
  .نه: گواه

  آيا شما اولين شخصي بوديد كه مقتول را گرفتيد؟ :  رييس دادگاه
  .اول من آن زن را از روي زمين بلند كردم: گواه

   كه متوجه شديد مقتول مرده است؟آيا پس از آن بود: رييس دادگاه
  .بله: گواه

  در آن موقع، آيا ديگران هم وارد صحنه قتل شدند؟: رييس دادگاه
يك كاميون از آنجا رد مي شد و يك مرد با خدمتكارش از خانه بيرون : گواه

  .آمد
  آيا سؤالي از گواه هست؟: رييس دادگاه

  )هيچ سؤال ديگري نيست(
قسم )  ساله32متكاري از ناحيه شالوتنبورگ برلين، خد(گواه بولسالو دمبيسكي 

  .ياد مي كند
  قعه آنچه كه مي دانيد بازگو كنيد؟اممكن است در باره اين و: رييس دادگاه

  .من از خيابان هاردنبرگ براي صرف ناهار به سمت منزل مي رفتم: گواه
  در كدام جهت حركت مي كرديد؟: رييس دادگاه
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  .به سمت باغ وحش: گواه
  در سمت راست خيابان؟: يس دادگاهري

  .متهم نبش خيابان فازانن به من رسيد. بله: گواه
  آيا از پياده رو مي رفتيد؟: رييس دادگاه

ناگهان صداي انفجار . بله، متهم سه يا چهار قدم مانده به مقتول به من رسيد: گواه
وي زمين اما سپس ديدم مردي جلوي من ر. فكر كردم الستيك ماشين تركيد. شنيدم

  .افتاد و مرد ديگر فرار كرد
  آيا او همان موقع فرار كرد؟: رييس دادگاه

متهم از سمت چپ وارد فازانن شد اما . بله بالفاصله، و من دنبال او افتادم: گواه
گواهي كه شهادت داد . تعدادي از مردم خيابان جلوي او بودند و او نتوانست بگريزد

 آنجا ما متهم را گرفته تحويل كالنتري نزديك باغ از. آن شخصي بود كه او را گرفت
  .وحش داديم

  آيا مطمئن هستيد مردي كه از شما سبقت گرفت همين متهم بود؟:  رييس دادگاه
  .بله: گواه

  آيا متهم مقتول را از جلو ديد و يا او از پشت به او نزديك شد؟: رييس دادگاه
  .ورد و شليك كردز پشت به او رسيد، تپانچه را در آامتهم : گواه

  آيا او از شما سبقت گرفت و به پياده رو آمد؟: رييس دادگاه
بله، دور كوچكي زد، به بالكن يكي از ساختمان ها نگاه كرد و به سمت : گواه

  .مقتول رفت و شليك كرد
  پس از واقعه، آيا شنيديد كه متهم فرياد بزند؟: رييس دادگاه

  .نه: گواه
او سوالهايي كردند؟ آيا او عمل خودرا توجيه مي آيا مردم از : رييس دادگاه

  كرد؟
  .هيچ ضرري ندارد. من هم خارجي هستم. او گفت كه خارجي است: گواه

  .اين كلمات را كجا بيان كرد: رييس دادگاه
  .در پاسگاه: گواه

  آيا كنار جسد مقتول باقي ماند؟: رييس دادگاه
  .نه: گواه
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  ، آنرا دور انداخت و فرار كرد؟درست بعد از شليك گلوله: رييس دادگاه
  .بله: گواه

  و آيا شما دنبال او دويديد؟:  رييس دادگاه
  .بله: گواه

آيا توجه كرديد كه خانمي همسو يا كمي جلوتر از مقتول در حال : رييس دادگاه
  پياده روي باشد؟  

  .نه، نه من چيزي متوجه نشدم: گواه
   نبود؟پس هيچكس پهلو به پهلوي مقتول: رييس دادگاه

  نه، كسي نبود؟: گواه
  پس شما ديديد كه مقتول آرام در خيابان قدم بزند؟: رييس دادگاه

  .بله، خيلي آرام: گواه
  و هيچكس بغل شما نبود؟: رييس دادگاه

  .نه: گواه
سن اولين افرادي بوديد كه به جسد رسيديد و يپس شما و آقاي :  رييس دادگاه

  يا افراد ديگري هم بودند؟
  . بوديمما اولين افراد: گواه 

  آيا سؤال ديگري از گواه وجود دارد؟: رييس دادگاه
بازپرسي گواه بعدي، بيوه طلعت پاشا، غير ضروري تشخيص . بازپرسي تمام شد(

داده شد، زيرا مشخص شد بر اساس اين اظهارات كه او زني بود كه در هنگام قتل با 
  ). طلعت پاشا بود و غش كرد، نادرست بود

قسم ياد )  ساله47رئيس پليس، ناحيه شارلوتنبورگ برلين، (پاول شولتز گواه 
  . كرد

  در باره اين واقعه چه مطلبي داريد بيان كنيد؟: رييس دادگاه
در روز مورد نظر، تلفني به من اطالع دادند كه در خيابان هاردنبرگ قتلي : گواه

قتول را روي پياده رو من به محل قتل رفتم و م. روي داده و قاتل دستگير شده است
  .محل توسط پليس محاصره شده بود. ديدم

  آيا در صحنه قتل بازجويي و بازرسي انجام نداديد؟: رييس دادگاه
  .نه: گواه
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  آيا توجه خود را روي مقتول و يا متهم متمركز كرديد؟: رييس دادگاه
من همه متعلقات شخصي را از جيب هايش . من روي جسد كار مي كردم: گواه

  .و ديگر متهم را نديدم. رداشتمب
كيفر خواست بر عليه متهم بر اساس آنچه كه گواهان به شما گفتند : رييس دادگاه

آيا اين مطلب درست . تنظيم شد و در نتيجه هيچ بازرسي از طرف شما تهيه نشده است
  است؟

  .بله: گواه
  آيا سؤالي از گواه هست؟: رييس دادگاه
ين خيابان فازانن و ميدان اشتاين بود يا بين اشتاين جسد كجا بود؟ ب: فون گوردون

  و گنزيك؟
 خيابان هاردنبرگ، بين فازانن و يوكسيمشتالز 17درست در مقابل شماره : گواه

  .ولي نزديكتر به فازابن
  سئوال ديگري هست؟: رييس دادگاه

  ).سؤال ديگري نيست(
 كه دو نفر از آقاي مترجم، ممكن است  لطفا به متهم بگوييد: رييس دادگاه

گواهان شهادت دادند كه او از مقتول سبقت نگرفته بلكه پشت سر مقتول در پياده رو 
مي رفته و پس از گذشتن از چند نفر، به طلعت رسيده و از پشت به او شليك كرده 

  .است
من از مقتول گذشتم . واقع درست آنگونه اتفاق افتاد كه برايتان توضيح دادم: متهم

   .  به او شليك كردمو سپس از پشت
  .اين مطلب با گفته گواهان تطابق ندارد: رييس دادگاه
شايد متهم در آن لحظه آنقدر دچار هيجان بود كه نمي تواند خوب : فون گوردون

  .بخاطر بياورد
ر نفدو . شايد شما دقيقا به خاطر نداري كه واقعه چگونه اتفاق افتاد: رييس دادگاه

  .از مقتول او را از پشت هدف قرار داديدگواه گفتند كه بدون سبقت 
  .من خيابان را رد كردم و از پشت به او شليك كردم: متهم

زيرا . مايلم از رئيس دادگاه بپرسم آيا گواه رش حاضر هستند: فون گوردون
  .شهادت او ضروري است
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 رشاجازه دهيد يكي از ماموران پرس و جو كند تا ببيند گواه : رييس دادگاه
  ) هنوز نيامده استرش. (آمده است

 توجه دو گواه قبلي آقاي يسن و آقاي دمبيسكي را به هممي خوا: رييس دادگاه
متهم . اين نكته جلب كنم كه متهم اظهاراتي كرده است كه با شهادت آنها تناقض دارد

او گذاشته است طلعت . مي گويد كه از خيابان عبور كرده و جلوتر از طلعت بوده است
د سپس در پياده روي سمت راست از هر دو شما گذشته و از پشت به از او بگذر

  .طلعت شليك كرده است
با اين حال، متهم بيست متر مانده به محل وقوع قتل از . شايد حق با متهم است: يسن

  .من گذشت شايد او از كوچه جنب مدرسه موسيقي عبور كرده است
  ي جلوتر از طلعت به او رسيد؟آيا او در مسافت. پس در اين صورت: رييس دادگاه

او در پياده روي خيابان هاردنبرگ به مقتول نزديك شد و در خيابان : دمبيسكي
  .فازانن به او رسيد

او جواب داد . مي بي درنگ از متهم پرسيدم كه چرا به آن مرد شليك كرد: يسن
  . هيچ زياني متوجه آلمان نيست. او يك ترك است. من يك ارمني هستم

  . اظهار كرد”بعداا ر اين مطلب ”احتماالبه گمانم متهم : ادگاهرييس د
سپس جستجو كردم تا ببينم آيا . من از او پرسيدم چرا به مرد شليك كرد: يسن

من ارمني هستم او ترك : او سپس گفت. اسلحه ديگر و يا شايد چاقو در اختيار دارد
  .قه بعد از واقعه بيان كرداين مطلب را حدود پنج دقي. براي آلمان ضرري ندارد. است

هر دو . اما متضاد نيستند. هنوز در اين اظهارات ناهمگني وجود دارد: رييس دادگاه
  .اظهارات ممكن است درست باشد

گفته هاي رش اظهار گواه .  روشن است”كامالبراي من مسئله : فون گوردون
  .متهم را تائيد مي كند و مخالف شهادت يسن و دمبيسكي است

  .قسم ياد مي كند) از اداره پليس، ناحيه شاتونبورگ برلين(روان كناس گواه س
در باره واقعه چه مي دانيد؟ آيا جسد را بازرسي كرده ، ترتيب : رييس دادگاه

  . انتقال آن را فراهم كرديد
 مارس مطلع شدم كه هنگام ظهر يك نفر ترك در خيابان 15روز سه شنبه : گواه

. متهم دستگير و كتك خورده بود. ه قرار گرفته استهاردنبرگ مورد اصابت گلول
. يك روز بعد، جسد را بازرسي كردم و يك سوراخ گلوله باالي چشم چپ پيدا كردم
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من با كمي ترديد به حفره باالي چشم . مي توانستيد انگشت خود را در آن فرو ببريد
. را احضار كردمبعد از ظهر من متهم . هيچ زخمي در پشت سر نمي شد ديد. نگاه كردم

شنيدم كه او به قتل اعتراف كرده بود زيرا . متاسفانه همديگر را مشكل مي فهميديم
پرسيدم كه زبان آلماني مي داند و مقتول . مقتول را مسئول مرگ والدينش مي دانست

را چگونه كشته است؟ من تپانچه را در دست گرفتم و از متهم خواستم نشان دهد 
من تپانچه را جلوي سرم نگه داشتم و از او پرسيدم كه .  استچگونه مرتكب قتل شده
نمي . گفت نه ، و اشاره كرد كه از پشت شليك كرده است. اينطور شليك كرده بود

در دفتر دادستان، اظهار كرد كه قتل را به اين خاطر . خواست چيز بيش از اين بگويد
از طريق بازرسي هاي بيشتر . انجام داد زير معتقد بود مقتول مسئول مرگ والدينش بود

 51 شونيرگ آمده و در خانه شماره -مدلل شد كه متهم در اوايل مارس از ژنو به برلين
  . خيابان آوسبورگر زندگي مي كرد

  در ژانويه؟: رييس دادگاه
سعي كردم علت . در ماه مارس محل اسكانش را عوض كرد. بله در ژانويه: گواه

 خيابان 37در شماره . دليل محكمي بدست نياوردمتغيير مكان را مشخص كنم ولي 
پس، متهم امكان . هاردنبرگ، آپارتمان مرتفع متهم مشرف بر آپارتمان مقتول بود

روز حادثه، گواهي ابراز كرد كه در . داشت تا خانه مقتول را تحت نظر داشته باشد
سه موسيقي، جلوي مدر. خيابان هاردنبرگ را ه مي رفت و متهم از جهت روبرو مي آمد

متهم به مقتول . همچنين، زني جلوي مقتول قدم مي زد. متهم از خيابان عبور كرد
مقتول بالفاصله . نزديك شد، تپانچه را از جيبش در آورد و بدون معطلي شليك كرد

ش مطمئن شود، سپس از گمتهم روي سر مقتول خم شد تا از مر. نقش بر زمين شد
   .   صحنه گريخت

در اين رابطه به خاطر داريد كه گواه رش را كه هنوز به جلسه : رييس دادگاه
دادگاه نرسيده مورد بازپرسي قرار داده باشيد؟ آيا بخاطر داريد بحث كرده باشيد كه 

  متهم از پشت شليك كرده و يا اجازه داده مقتول از او بگذرد و سپس شليك كند؟
ر داشت متهم از روبروي بخاطر ندارم كه گواه رش بود و يا نه، كه اظها: گواه

  .مقتول به او رسيد و يا از پشت
  اين به چه معني است؟ از روبرو و يا از پشت؟: رييس دادگاه

  .اينكه او متهم از پشت به مقتول شليك كرد: گواه



 نژادكشي ارمنيان                                              120                                        دادگاه سوغومون تهليريان

وقتي كه كسي از خيابان عبور مي كند، . معتقدم هر دو فرضيه درست است: نيماير
اين هم . ف خيابان را ه مي رود، عقب مي افتدطبيعي است كه از كسي كه در آن طر

درست است كه حتي اگر يك نفر در همان زمان از خيابان عبور كند، هر دو بطور 
اين امر بويژه زماني محتمل است كه شما در . موازي با يكديگر حركت كرده باشند

 به نظر من متهم پشت. نظر بگيريد خيابان هاردنبرگ يك بولوار بسيار پهن است
  .مقتول قدم مي زد

  . متهم طبقه همكف زندگي نمي كرد بلكه در طبقه اول: ورتاور
 منظورش باالي طبقه ”احتماالاو .  گفته است طبقه اول”قبالاو : رييس دادگاه
  .همكف بوده است

قسم ياد )  ساله، شارلوتنبورگ، بيمارستان شماره هفت42(گواه دكتر شلوس 
  . كرد

مارستان هفتم اطالع رسيد كه در خيابان هارنبرگ قتلي  مارس به بي15روز : گواه
مقتول حفره گلوله . خيابان توسط پليس بسته شده بود. به آنجا رفتم. اتفاق افتاده است

از حفره سر خون زيادي رفته . معاينه دقيق را ضروري ندانستم. اي در پشت سر داشت
  .دارممطلب ديگري ن. بود لذا نمي توانستم بيشتر از آن ببينم

  )گواه مرخص است(
  .قسم ياد مي كند)  ساله63پزشك مشاور،شارلوتنبول، (گواه دكتر اشمولينسكي 

 مارس همراه دكتر تيل جسد طلعت پاشا را كالبد شكافي 15روز : رييس دادگاه
  ممكن است نتيجه معاينات را بيان كنيد؟. كرديد

زخم شامل تعداد . ما يك حفره بزرگ گرد در پشت سر او پيدا كرديم: گواه
 سياه ”كامالهنگام معاينه متوجه شديم كه مغز او . زيادي استخوان هاي خرد شده بود

 خرد شده و آنقدر خون به مغز فوران شده ”كامالپشت سر . شده و در خون شناور بود
  .  چند ثانيه بعد دچار حمله قلبي هم شده بود”احتماال.  كه مقتول در دم جان سپردودب

  )ص استگواه مرخ(
  )سازنده در باري اسلحه، برلين، كارشناس اسلحه(گواه كارشناس آقاي بارال 

  . آقاي بارال تپانچه را وارسي مي كند
آيا با اين اسلحه طلعت پاشا را ) در حالي كه به متهم نگاه مي كند: (رييس دادگاه

  كشتي؟
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  .نمي توانم مطمئن باشم: متهم
ار داشتي، بايد قادر به شناسايي تپانچه خود اسلحه را مدتي در اختي: رييس دادگاه

  . باشي
  .بنظر مي رسد كه شبيه تپانچه من باشد: متهم
اين اسلحه اي است كه رسما براي استفاده .  ميليمتري است8-9لوله آن : گواه

اتومانتيك است و مي تواند هشت گلوله بدون پر . توسط ارتش آلمان تائيد شده است
 توسط كارخانه دويچه 1915از بقاياي جنگ است و در سال . كردن مجدد، شليك كند

  . وافن و مونيشن ساخته شده است و گلوله ها هم از انبار ارتش هستند
آيا مي توانيد مشخص كنيد كه اين اسلحه به وفور استفاده شده : رييس دادگاه

  است؟
  .تقريبا نو است ولي در هر صورت خوب نگهداري شده است: گواه

 آيا از اين اسلحه در اوقات ديگر هم استفاده -)با نگاه به متهم: (هرييس دادگا
  . كرده اي
  .نه: متهم

  )سوال ديگري نيست(
 63 خيابان آوگسبوگر در برلين، 51صاحب خانه، شماره (گواه اليزابت اشتلباوم 

  .قسم ياد مي كند)ساله، پروتستان
ي در باره يلطلب تكممن تنها يك م. متهم در ساختمان من زندگي مي كرد: گواه
من خدمتكاري ندارم، بنابراين همه . او داراي رفتاري شايسته و معتدل بود. او دارم

متهم هميشه هر كاري كه مي توانست انجام مي . كارهاي خانه را خود انجام مي دهم
از هر نظر ، . براي مثال كفش هاي خود را واكس مي زد. داد تا كار من آسان تر شود

  .واضع بودمعتدل و مت
  آيا هرگز بيمار مي شد؟: رييس دادگاه

او چند روز بعد از نقل مكان به ساختمان من درست قبل از كريسمس : گواه
از همان . به همين علت كمي دير آدرس جديدش را به پليس گزارش كرد. مريض شد

 بايد گزارش ”شخصااولين روز مي خواستم محل او را به پليس اطالع دهم، اما خودش 
. چند روز بعد از انتقال به ساختمان من بود. او بعلت بيمار ي، دير گزارش داد. مي كرد

با خودم فكر كردم . من در آشپزخانه بودم كه شنيدم كسي دنبال كليدهايش مي گردد
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دم در آمدم و .  بايد مستاجر جديدم باشدكه هنوز با كليدها آشنايي ندارم”احتماالكه 
او به من . فكر كردم كه مست است. و بنظرم غير طبيعي آمدوقتي كه متهم را ديدم ا

به اتاقش رفت و من هم به .  مضطرب است”كامالسالم داد ولي من فكر مي كردم كه 
شنيدم كه از . گوش مي كردم و منتظر بودم كه اجاق را روشن كند. آپارتمانم رفتم

.  حكمفرما شددستشويي استفاده كرد و سپس شنيدم روي مبل نشست و سپس آرامش
  .من پشت در او گوش ايستادم اما همه چيز ساكت بود

روز بعد چيزي در مورد شب قبل نشنيدم و به مستاجر ديگرم آقاي آپليان گفتم 
 در   از او خواستم به متهم بگويد من افراد مست را.  شب قبل مست بودتهليريانكه 

 صحبت تهليريانمورد با آقاي شنيدم كه آقاي آپليان در اين . خانه ام تحمل نمي كنم
  .كرد

   هم مريض شد؟”بعداآيا : رييس دادگاه
هر گاه كسي از او حالش را مي . او خيلي عصبي بود و نمي توانست بخوابد: گواه

  .پرسيد، همان جواب را مي داد
  آيا مي دانيد پيش كدام دكتر مي رفت؟: رييس دادگاه

 هاعصاب به او توصيه كردم كمن پزشك متخصص . بله، پروفسور كاسيرر: گواه
آشنايان من در . آدرس دقيق او را نداشتم. جايي در خيابان پوتسوامر زندگي مي كرد

  .  در هر صورت او دكتر هاك نبود. باره او با من صحبت كرده بودند
آيا او تميز و مرتب . در باره او ديگر چه مي تواني به ما بگويي: رييس دادگاه

  بود؟
  .ز و مرتبخيلي تمي: گواه

  آيا مي دانستيد كه كالس رقص مي رود؟: رييس دادگاه
  .بله: گواه

  آيا ارمنيان ديگري اغلب به ديدن او مي آمدند؟: رييس دادگاه
  .تنها يك نفر به اسم لئون افتيان: گواه

  آيا او اغلب با آقاي افتيان بيرون مي رفت؟: رييس دادگاه
  .بله: گواه

گهان به جاي ديگري نقل مكان كرد، متعجب آيا وقتي كه نا: رييس دادگاه
  نشديد؟
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  .البته كه شدم: گواه
  آن وقت چه گفتيد؟: رييس دادگاه

بنابراين به او گفتم، كه من . او مي خواست تا اول ماه مه پيش من بماند: گواه
به من گفت كه اين دكتر توصيه . فكر مي كردم تا اول مه مي خواهي پيش من بماني

من . قي آفتابي پيدا كنم، زيرا روشنايي گاز براي سالمتي او مضر بودكرده است كه اتا
اتاقش جنب . او پنجم مارس آمده بود. گفته او را باور كردم زيرا آدم خيلي عصبي بود

شب ها بنظر مي . اتاق من بود و مي توانستم آنچه كه در اتاق او روي مي داد بشنوم
  .رسيد كه دچار كابوس مي شد

   آيا او از نظر شما نرمال بنظر مي رسيد؟ و عقلش سر جا بود؟:رييس دادگاه
من در باره او فقط . او بسيار مهربان و مودب بود. او هرگز نامودب نبود: گواه

  .مطالب خوب مي توانم بگويم
در مورد حمالت عصبي او اطالع داشتيد؟ يك بار موقعي كه وارد : رييس دادگاه

  . ساختمان شده بود غش كرده بود
  . توضيح دادم”قبالبله اين همان واقعه اي بود كه : گواه

ممكن است به متهم بگوئيد كه اين گواه بر ): خطاب به مترجم: (رييس دادگاه
  .او تنها گفت كه فقط يك بار او را بيمار ديده است. عليه او صحبت نكرد

  آيا سوال ديگري از گواه داريد؟) با نگاه به وكال و دادستان(
  آيا متهم آالت موسيقي مي نواخت؟: نفون گوردو

  .بله هميشه ماندولين مي نواخت: گواه
  آيا هيچ وقت آواز مي خواند؟: فون گوردون

ماندولين هميشه در دستش . بله، او عادت داشت ترانه هاي غم انگيز بخواند: گواه
  .بود و هر گاه تنها مي شد، در اتاق ماندولين در دست جلو و عقب قدم مي زد

موقعي كه ماندولين مي نواخت، آيا اغلب چراغ گازي را خاموش : گوردونفون 
  مي كرد؟
بله، يك بار كه آقاي ديگر هم در اتاق او بود، به آپارتمان او رفتم و در را : گواه

متوجه شدم كه هر دو آنها در تاريكي .  كردم زيرا مي خواستم با او حرف بزنمزبا
آنها به من گفتند كه . وسيقي خود را مي نواختندنشسته ، سيگار مي كشيدند و آالت م

  .در تاريكي حال و هواي بهتري ايجاد مي شود
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  مرموزتر به نظر نمي آمد؟: رييس دادگاه
منظورش چيست؟ خيلي جدي . گواه گفت كه متهم خيلي عصبي بود: دكتر ليپمان

  بود؟ 
  .هميشه جدي بود. بله، او خيلي جدي بود: گواه

  مگين بود تا خوشحال؟غر بيشت: دكتر ليپمان
  .بله: گواه

  .او مانند همسن هايش مملو از شور و نشاط زندگي نبود: دكتر ليپمان
  .بسياري از مواقع من تعجب مي كردم كه چرا اينقدر افسرده است: گواه

آيا غرق در افكارش بود؟ بنظر نمي رسيد كه فكر و ذهنش مشغول : دكتر ليپمان
  باشد؟

  . آنقدر هم با او تماس نداشتمنه، بعالوه من: گواه
منظورتان از عصبي چه بود؟ آيا منظورتان اين است كه فكرش : دكتر ليپمان

  پريشان بود؟
بله، چند بار او با صداي بلند با خود حرف مي زد، طوري كه من فكر مي : گواه

  .كردم با يك نفر صحبت مي كند
  در طول روز هم؟: رييس دادگاه

  .نه، در شب: گواه
  گواه متخصص سوال مي كند كه او اغلب فراموش كار بود؟:  دادگاهرييس

  آيا اغلب توي خودش بود؟ محتاط و كم حرف بود؟: دكتر ليپمان
به محض اينكه به خانه مي آمد، ماندولين . بله، هميشه كم حرف و جدي بود: گواه

  . را بر مي داشت و مي نواخت
  شما صحبت مي كرد؟آيا هيچوقت در باره آينده با : رييس دادگاه

  .نه: گواه
  .آيا هيچوقت از او پرسيديد كه چرا به برلين آمده است: رييس دادگاه

و گفت كه براي تحصيل آمده، در واقع روز دوم بعد از ورودش يك معلم ا: گواه
  .زبان زن هم پيدا كرده بود

  برجسته اي ازيمدتي كه پيش شما بود آيا هيچوقت تغيير احساس: رييس دادگاه
  او مشاهده كرديد؟
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  .نه: گواه
  و يا در نحوه زندگي اش؟: رييس دادگاه

در هر حال، . ولي گاهي مي شد كه سوت مي زد. هميشه  يك جور بود. نه: گواه
  . بطور كلي جدي و انسان منحصر بفردي بود. يك مرد نمي تواند هميشه غمگين باشد

ي كرد؟ در باره هيچوقت در باره گذشته اش با شما صحبت م: فون گوردون
  فقدان اوليايش حرف مي زد؟

نه، چند روز پس از اينكه مرا ترك كرد، آمد تا اوراقي را تهيه كند و تغيير : گواه
آن موقع در باره گذشته اش سوال كردم و او به . آدرس را به اداره پليس اطالع دهد

. ا كرده بودمن گفت كه كه چگونه به خانه اش برگشته و همه چيز را ويران شده پيد
ين گفت كه پدر و مادرش و خواهران و برادر بزرگترش كشته شده اند و او ناو همچ

او كوتاه صحبت مي . اين چيزي بود كه به من گفت. تنها بازمانده محسوب مي شود
  .متوجه شدم كه مايل به ادامه صحبت نبود. كرد

احساسي در او موقعي كه داستانش را تعريف مي كرد آيا تغيير : رييس دادگاه
  مشاهده كرديد؟

چنين بود، او تنها همين مقدار به من گفت، تنها به خاطر اينكه . بله، بله: گواه
  .سوال كرده بودم

  آيا مايل بوديد علت اين تغيير مكان را بدانيد؟: رييس دادگاه
او گفت كه مايل به . درستش كماكان پيش من زندگي مي كرد. نه، نه: گواه

  .، سپس در باره اتاقش گفت و در آن وقت من از او سوال كردمصحبت با وي است
  )سوال ديگري از گواه نيست(

 خيابان هاردنبرگ در ناحيه 37صاحب خانه، شماهره (خانم ديتمان : گواه
  . كنديقسم ياد م) شارلوتنبوگ برلين
مي توانيد در باره رفتار . متهم چند هفته نزد شما زندگي كرده است: رييس دادگاه

  . اخالق او مطالبي به ما بگوييدو 
او همه چيز را مرتب . او يك مرد جوان مهربان، فروتن، آرام و تميز بود: گواه

 مارس، روزي كه واقعه روي داد، خدمتكار نزد من آمد و 15صبح روز . نگه مي داشت
به خدمتكار گفتم كه شايد يكي از اقوامش . گفت كه متهم در اتاقش گريه مي كند

من نمي توانستم به او كمك كنم چون او . رده باشد و بهتر كه تنهايش بگذاريدفوت ك
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وقتي . مرا نمي فهميد كمي بعد، فكر كردم به طبقه باال بروم و ببينم حالش چطور است
مدتي در اتاقش ماند و . كه ديدم در اتاقش نشسته و كنياك مي خورد شگفت زده شدم

ه اتاقش رفتم و ديدم كه بطري كنياكي كه مي بعد از رفتن او ، ب. سپس بيرون رفت
  .خورد، هنوز روي ميز است

   بطري كنياك را كي خريده بود؟”احتماالآيا مي دانيد : رييس دادگاه
  .خدمتكار به من گفت صبح همان روز: گواه

  چه مقدار از كنياك را خورده بود؟: رييس دادگاه
  . چهارم ليتري بوديك بطري كنياك فرانسوي سه. تقريبا يك سوم: گواه

  صبح همان روز چه چيز ديگري خورده بود؟: رييس دادگاه
  .همانند هر روز، يك فنجان چاي: گواه

  آيا مضنون نشديد كه او دارد چه كار مي كند؟: رييس دادگاه
تنها موقعي بود كه خدمتكار پيش من آمد تا بگويد خانم . گواه به هيچ وجه

 شنيدم كه ”بعدادر جوابش گفتم مگر ديوانه شده اي . ديتمان، آقاي ما كشته شده است
  .در ابتدا نمي خواستم باور كنم. او شخصي را كشته است

متهم آرامش هر روزي خود را آن روز داشت؟ و يا از ناراحتي : رييس دادگاه
  دروني و حواس پرتي رنج مي برد؟

تاقي نياز يكي از دوستانش آمد و به من گفت كه متهم مريض است و به ا: گواه
  . باشدگيردارد كه آفتاب

  وقتي كه متهم نزد شما آمد، متوجه چيز خاصي در او شديد؟: رييس دادگاه
  .نه: گواه

  در تمام مدتي كه نزد شما بود، مطلب خاصي متوجه نشديد؟: رييس دادگاه
  .نه: گواه

  آيا مطالعه مي كرد؟: رييس دادگاه
  .بله، بندرت بيرون مي رفت: گواه

  آيا بازديد كننده داشت؟: اهرييس دادگ
  .به هيچ وجه: گواه

  آيا آلت موسيقي مي نواخت؟: رييس دادگاه
  .نه: گواه



 نژادكشي ارمنيان                                              127                                        دادگاه سوغومون تهليريان

  به نظر شما عصبي بود؟: رييس دادگاه
  .بله: گواه

  مردد بود؟: رييس دادگاه
هميشه نگران و . گيج مي شد. او مستقيم به چشمان من نگاه نمي كرد: گواه
  . خجول بود

  از چيزي مي ترسيد؟آيا : رييس دادگاه
  .بيمناك بود: گواه

  آيا از احساسات عميقي رنج مي برد؟: رييس دادگاه
  .بله: گواه

هيچ وقت حرف بي ربط مي زد، به سوالهاي ساده جوابهاي نادرست : رييس دادگاه
  و گمراه كننده مي داد؟

  .نه، نمي توانم بگويم كه اينطور بود: گواه
  يض ديده ايد؟آيا هرگز او را مر: رييس دادگاه

  .نه، اما او مي گفت كه عصبي و مريض است: گواه
آيا هيچ وقت متوجه شديد كه در ساختمان شما دچار تشنج عصبي : رييس دادگاه
  يا صرع گردد؟

  .نه: گواه
بنابراين مي توانيم نتيجه بگيريم كه شما فقط مطالب مثبت و خوب : رييس دادگاه

  .مي توانيد در باره او بيان كنيد
  .بله، او جوان بسيار شايسته اي بود: اهگو

 ممكن است لطفا به متهم بگوييد كه اين گواه -)خطاب به مترجم: (رييس دادگاه
  .نيز به سود او گواهي داد

   چه كسي براي اجاره آپارتمان همراه شما بود؟-)خطاب به متهم: (رييس دادگاه
  .رئيس انجمن دانشجويان ارمني برلين: متهم

  آيا او امروز اينجاست؟ : رييس دادگاه
  .نه: متهم

 مارس گريه 15مي خواهم بدانم آيا متهم بخاطر دارد كه چرا روز : دكتر كاسيرر
  .مي كرد و آيا كنياك را همان روز خريد
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عصر همان روز . كنياك را روز قبل خريدم، چون احساس ضعف مي كردم: متهم
  .ري خوردماو صبح روز بعد با چاي مقد

  روز واقعه مشروب زيادي خورديد؟: رييس دادگاه
  .نه فقط كمي از آن را با چايم خوردم: متهم

  آيا از خدمتكار ليوان خواستي؟:رييس دادگاه
  .بله به ليوان نياز داشتم تا مقدار خوراكم را بدانم: متهم

آيا صبح همان . متهم تاكيد مي كند كه كمي مشروب خورده بود: رييس دادگاه
  روز گريه كرد؟

  .بله، من شنيدم: گواه
   صداي يك آواز غم انگيز نبود؟”احتماالآيا : فون گوردون

اما فكر كردم كه گريه . آنها چنين آوازهاي غم انگيزي دارند. احتمال دارد: گواه
  .مي كند

 آيا بخاطر داريد كه صبح روز واقعه، گريه مي -)خطاب به متهم: (رييس دادگاه
  كردي يا آواز مي خواندي؟

  .نه: متهم
 آيا خودتان ديديد كه متهم در بطري را باز كند -)خطاب به گواه: (فون گوردون

   بود؟8 يا 7و يا خدمتكار؟ كي شما ديديد؟ آيا حدود ساعت 
  . بود9بعد از : گواه

  پس آيا بيرون رفت؟ كي برگشت؟س: فون گوردون
  ديگر باز نگشت؟: گواه

  بود كه 8 يا 7ه ساعت او بايد باز مي گشت چون شما گفتيد ك: فون گوردون
  .خانه را ترك كرد
  .زمان ها درست به نظر مي آيد: رييس دادگاه

بعد از اينكه چايش را خورد، در اتاقش .  بود كه او رفت11تقريبا ساعت : گواه
  . من به باال رفتم تا اتاقش را مرتب كنم11بعد از ساعت . ماند

 نشنيديد كه فكر كنيد او صداي غير معمولي قبل از رفتن متهم: رييس دادگاه
گريه مي كند؟ پس از رفتن متهم، آيا ديديد كه يك سوم بطري كنيك خالي شده 

  باشد؟
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  .نمي دانم: گواه
  آيا مي دانيد كه بطري صبح همان روز باز شد؟: فون گوردون

  .خدمتكارم بهتر از من مي داند: گواه
   از آن خوردي؟خريدي و  بطري را روز قبل-)خطاب به متهم: (رييس دادگاه

  .من بطري را وقتي كه خريدم باز كردم: متهم
  عصر آن روز كمي مشروب با چاي خورديد؟: رييس دادگاه

  .بله من مقداري همراه چاي خوردم: متهم
  صبح يك ليوان پر خوردي؟: رييس دادگاه

  .نه: متهم
نمي متوجه . متهم انكار مي كند كه كنياك را با ليوان خورده است: رييس دادگاه

  .شوم
  .اول با ليوان اندازه گرفتم و سپس داخل چاي ريختم: متهم

خواند، آلماني اش را بآيا توجه كرده ايد كه متهم سعي كند آلماني : فون گوردون
  تمرين كند؟
  .بله: گواه

  .آيا از شما هم درس مي گرفت: فون گوردون
  .مي گفت كه درس مي خواند. نه، اما تكليف داشت: گواه

  پانچه او را ديده بوديد؟تآيا : گاهرييس داد
  .نه: گواه

  آيا متهم آزرده ياافسرده بنظر مي رسيد؟: دكتر ليپمان
  شكاك بود؟: رييس دادگاه

  .حداقل من فكر مي كردم كه چنين است) با لبخند. (بله، شكاك بود: گواه
 تپانچه متهم را درطول مدتي كه نزد -)خطاب به خانم اشتلباوم(  :رييس دادگاه

  شما ساكن بود، ديده بوديد؟
  .نه: گواه

  آيا مي دانستيد كه تپانچه اش را در چمدان نگهداري مي كند؟:  رييس دادگاه
  .نه: گواه

  آيا متهم وسايل شخصي زيادي داشت؟:  رييس دادگاه
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  .نه، يك چمدان داشت كه هميشه در آن باز بود: گواه
  آيا در چمدان را باز گرديد؟: رييس دادگاه

  .او آن را باز كرده و در گنجه گذاشته بود. باز بود: گواه
   تپانچه را كجا نگه مي داشتي؟-)خطاب به متهم: (رييس دادگاه

  .به احتمال قوي در چمدان بود: متهم
  حتي موقعي كه نزد خانم اشتلباوم بوديد؟: رييس دادگاه

  .در چمدانم بود: متهم
  . چمدان كوچك دستي داشتمن آن را نمي ديدم، او تنها يك: گواه اشتلباوم
عجب است كه اغلب داخل چمدان را مي ديديد ولي تپانچه را : رييس دادگاه

  نديديد؟
  .نمي توانم بگويم كه اغلب داخل چمدان را نگاه مي كردم: گواه

حتي يك بار هم تپانچه را نديده . خانم اشتلباوم، شما قسم خورده ايد: رييس دادگاه
  بوديد؟

  .ارنه حتي يك ب: گواه
  .گواهان مرخص اند: رييس دادگاه

  ).سوال ديگر از گواهان خانم ها اشتلباوم و ديتمان پرسيده نشد(
  .قسم ياد مي كند)  ساله21معلم خصوصي، برلين، (گواه لوال بايلنزون 

  شما به متهم زبان آلماني آموزش مي داديد؟: رييس دادگاه
  .بله: گواه

  الق و رفتار او مطالبي بگوئيد؟مي توانيد در باره اخ:  رييس دادگاه
در آغاز، براي درسهايش آمادگي .  ژانويه، به متهم درس مي دهم18از : گواه

  . دچار پريشاني شد”بعداخوبي داشت، اما 
  آيا به شما گفت كه مريض است و به پزشك مراجعه مي كند؟:  رييس دادگاه

ن گفت كه پروفسور وقتي كه پروفسور كاسيرر را ديده بود، به م. ”بعدا: گواه
يكبار هنگام درس ، . داروهايي تجويز كرده و تحصيل برايش خيلي مشكل شده است

برايم مشخص . متوجه شدم كه او ديگر نمي تواند بخواند و نمي دانست چه نوشته است
لذا درس . به او گفتم كه دليلي براي ادامه درس ها نمي بينم. بود كه مريض است

  .    متوقف شد
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  تقريبا كي بود؟:ادگاهرييس د
  .در فوريه: گواه

  كي قطع كرد؟.  ژانويه شروع كرد18او درس را : رييس دادگاه
  .در هر صورت نيمه آخر فوريه بود.  فوريه20تقريبا : گواه

  آيا بعدها درس را از سر گرفت؟: رييس دادگاه
تموج احساسي او . يك بار آمد و به من گفت كه حالش خوب نيست: گواه

  .هميشه غمگين به نظر مي رسيد. بودمشهود 
  هيچوقت راجع به غم خود صحبت مي كرد؟: رييس دادگاه

به من گفت كه ديگر . تنها يك بار، آنهم وقتي كه درباره ميهنش پرسيدم: گواه
اين جواب چنان رنجهاي او را . وطني ندارد و همه اعضاء خانواده اش كشته شده اند

  .واستم اين موضوع را پيگيري كنممنعكس مي كرد كه من ديگر نمي خ
  سوالهاي بيشتري نپرسيدي؟: رييس دادگاه

  . فوريه ديدم28 يا 27بله، يك بار ديگر، : گواه
  در درسهايش چطور بود؟: رييس دادگاه

حتي . به مرور زمان حواس پرتي او بيشتر شد. در ابتدا خوب ياد مي گرفت: گواه
  .»من چيزي نمي فهمم«: دائما مي گفت

  .احتمال دارد كه درس را نيمه اول مارس قطع كرده باشد: س دادگاهريي
  .بله، احتمال دارد: گواه

   مارس، بعد از عوض كردن آپارتمان؟15 چند روز قبل از ”احتماال: رييس دادگاه
او فقط زماني كه در خيابان آرگسبورگر زندگي . بعد از جابجايي ديگر نيامد: گواه

  .مي كرد، مي آمد
به نظر مي رسيد كه دليلي براي تغيير آپارتمان و قطع آموزش او :  گاهرييس داد
  وجود داشت؟

لفن كرد و تدر ماه مارس شايد يك هفته قبل از واقعه، به من . مي نمي دانم: گواه
ده و مايل است به محض اينكه حالش بهتر شود، رگفت كه آپارتمانش را عوض ك

  .درس را ادامه دهد
  .ش را بايد در نيمه دوم فوريه قطع كرده باشدپس درس: رييس دادگاه

  .بله: گواه
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 بعد از ديدن شبه بود كه درس را قطع كردي يا -)خطاب به متهم: (رييس دادگاه
  دليل ديگري براي آن داشتي؟

پس از تغيير . بعلت اينكه ضعيف و مريض بودم درس را متوقف كردم: متهم
ارم به محض اينكه حالم بهتر شد درسم را آپارتمان به معلم زنگ زدم و گفتم كه قصد د

  .ادامه دهم
  پس رويا و خيال ارتباطي با توقف درسهايت نداشت؟: رييس دادگاه

  .درسم را به خاطر وضعيت جسماني ام متوقف كردم: متهم
  زماني كه نزد خانم ديتمان بودي آيا حوصله ات سر نمي رفت؟: رييس دادگاه

  رفت؟چرا بايد حوصله ام سر مي : متهم
  زيرا درسي براي يادگيري نداشتي؟: رييس دادگاه

  .در هر حال مطالعه درس ها هرگز برايم دلپذير نبوده است: متهم
 برايت ياما اگر تحصيل را ادامه مي دادي حداقل يك مرحله تحول: رييس دادگاه

  زماني كه با خانم ديتمان بودي و وقتت را چگونه صرف مي كردي؟. مي شد
  .ب از دوستانم ارمني خود بازديد مي كردممن اغل: متهم

  آيا زبان آلماني را تمرين مي كردي؟: رييس دادگاه
  .عادت داشتم آلماني بخوانم. صبح پس از بيدار شدن: متهم

كتاب درسي داشتي؟ آيا هيچ كتاب آلماني ديگري در اختيار : رييس دادگاه
  داشتي؟

  .نه، فقط كتاب درسي داشتم: متهم
يا در زبان آلماني آنقدر پيشرفت كرده بودي كه مثال بگوييم، آ: فون گوردون

  خواني و بدون گرفتاري زياد بفهمي؟بكيفر خواست را بتواني 
  .من متن چاپي را خيلي بهتر از دستنويس مي توانم بخوانم: متهم

  )سوال ديگري از گواه بايلزون نيست(
 ساله، عضو كليساي 23دبير كنسولگري ارمنستان، برلين، (گواه يرواند آپليان 

  )حواري ارمني
  .با متهم نسبت نسبي يا سببي ندارد. ي كندمقسم ياد 

آيا در ساختمان خانم اشتلباوم واقع در خيابان آوگسبورگر با متهم : رييس دادگاه
  زندگي مي كرديد و آيا با متهم دوست شديد؟
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دوستان مشترك سال گذشته، در اواسط ماه دسامبر، متهم را از طريق . بله: گواه
آنها او را با من آشنا كردند و گفتند كه آيا مي توانم در ساختمان خودم . مالقات كردم

او عالقمند . اتاقي براي او پيدا كنم، چون يك هم ميهن ارمني بود و آلماني نمي دانست
بنابراين من با خانم صاحب خانه صحبت كردم و او گفت كه . بود با هم وطنانش باشد

متهم روز .  هرگز اجاره نداده تا اول ماه مه به دوستم اجاره مي دهد”قبالا كه اتاقي ر
ريش رقص آموزش مي ديدم ددر آن موقع، من از استاد رقص فر. بعد جابجا شد

كالس ماه نوامبر شروع .  را متقادعد كردم با من به اين كالس بيايدتهليريانبنابراين 
، افتيان و تهليريانسه نفر بوديم، . ص داشتيمشد هر سه شنبه، جمعه و شنبه آموزش رق

  . اين درسهاي خصوصي تقريبا سه ماه ادامه داشت. من
ديگر چه كار كرديد؟ آيا مسئول امور تجاري كنسولگري بوديد؟ : رييس دادگاه

  آيا هر روز بيرون مي رفتيد؟
  . فقط عصرها :گواه

  آيا هر روز با متهم بودي؟: رييس دادگاه
به من گفت كه مي . يك روز با او تنها بودم. ندگي مي كرديمبا هم ز: گواه

يك روز در زمان آموزش . مطلب را ادامه ندادم. خواهد در رشته فني تحصيل كند
پنج يا ده دقيق . بلندش كردم و او هوشياريش را بدست آورد. رقص از حال رفت

  .بعد كه آمد، خواست به خانه برود. بيرون بود
  همانند دفعات ديگر زمين افتاد؟آيا : رييس دادگاه

  .نه: گواه
  به دليل اين اتفاق بود كه فكر كرد به پزشك مراجعه كند؟: رييس دادگاه

نمي دانم بعد چه شد، چون آنجا . او نزد دكتر هاك رفت و معاينه شد. بله: گواه
  .نبودم

آيا شاهد غش كردن ديگري هم بوديد؟ غير از آنكه در كالس : رييس دادگاه
  اتفاق افتاد؟رقص 

. يك بار در راه پله اتفاق افتاد. معتقدم كه چند بار چنين حمالتي داشته بود: گواه
  .تنها از او شنيدم. اما من شاهد آن نبودم

  آيا از سر درد شكايت مي كرد؟: رييس دادگاه
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توانم ي دقيقا نيم. بله، مي گفت سردرد دارد و زخمي هم روي سرش هست: گواه
زماني قبل از تشنج عصبي در كالس رقص، . از سر درد شكايت داشتبگويم چه زماني 
  .در ماه ژانويه بود

متهم اوقاتش را چگونه مي گذراند؟ تحصيل مي كرد؟ بين اواسط : رييس دادگاه
اين درسها چند وقت به چند . ژانويه و اواسط فوريه، دوشيزه بايلنزون درس مي گرفت

  وقت بود؟
  .  در هفتهفكر مي كنم سه دفعه : گواه

  در منزل هم مطالعه مي كرد؟: رييس دادگاه
  .بله: گواه

عالمت ديگري از بيماري در او مشاهده كرديد؟ مانند عصبانيت يا : رييس دادگاه
  حواس پرتي؟

با اين حال، بطور . از كوچكترين نكته آزرده مي شد. بله خيلي حساس بود: گواه
  .كلي كنار مي آمد
ه گذشته زندگي او چيزي مي دانيد؟ آيا برايتان گفت آيا در بار: رييس دادگاه

  كه براي او در تركيه چه اتفاقي افتاد؟
  .بله، به من گفت كه همه خانواده اش را از دست داده است: گواه

  كي به شما گفت؟: رييس دادگاه
  .تاريخ دقيق آن خاطرم نيست. مدتي پيش بود: گواه

  رنوشت خويشاوندانش كيست؟آيا به شما گفت كه مسئول س: رييس دادگاه
  .نه: گواه

آيا در باره تصميمش براي نقل مكان نزد خانم ديتمان با شما : رييس دادگاه
  صحبت كرده بود؟

با اين حال، يك . نه، به من نگفته بود كه كجا مي خواهد نقل مكان كند: گواه
 زيرا روز از من خواست كه به خانم اشتلباوم بلگويم كه مي خواهد نقل مكان كند

  .پزشكش گفته بود كه چراغ گازي براي سالمتي او مضر است
  پس به شما هم علل سالمتي را به عنوان دليل نقل مكان گفته بود؟: رييس دادگاه

  .بله: گواه
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آيا به شما گفت كه در خيابان هاردنبرگ آپارتماني پيدا كرده : رييس دادگاه
  است؟

  .تان خيلي صميمي نبوديمنه، نمي دانستم كجاست؟ ما ديگر دوس: گواه
آيا دوستان ديگري هم داشت؟ مثال آيا آقاي افتيان از او ديدن مي : رييس دادگاه

  كرد؟
  .بله، سه نفرمان اغلب با هم بوديم: گواه

درست قبل از نقل مكان، آيا متوجه تغييري در اخالق و رفتار او : رييس دادگاه
  شدي و يا آيا او هميشه يك جور رفتار مي كرد؟

  .يك جور بود: گواه
  وقتي به شما گفت كه قصد تغيير مكان دارد شما اعتراض نكرديد؟: رييس دادگاه

  . من دليل آن را سؤال كردم: گواه
  و آيا علت را ناخوشي اش عنوان كرد؟: رييس دادگاه

  .بله: گواه
  آيا مي دانستيد كه متهم يك تپانچه دارد؟: رييس دادگاه

  .نه: گواه
  ا چمدان داشت؟آي: رييس دادگاه

  .بله: گواه
  هيچوقت داخل چمدانش را ديده بوديد؟: رييس دادگاه

  .نه: گواه
نظر شما چيست؟ آيا فكر مي كنيد او موقعي كه در خيابان آوگنر : رييس دادگاه

  بوگر ساكن بود، تپانچه اش را در اختيار داشت؟
  . نمي دانم: گواه

شتن طلعت پاشا صحبت نمي هيچگاه در باره قصد خود براي ك: رييس دادگاه
  كرد؟

  .نه: گواه
  متهم به شما نگفته بود كه طلعت را در خيابان ديده است؟: رييس دادگاه

  .نه: گواه
  هنوز هم اغلب با هم بوديد، چنين نيست؟: رييس دادگاه
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با اين وصف ما هيچوقت در . بله، من بعد از واقعه بود كه شگفت زده شدم: گواه
  .رديمباره سياست بحث نمي ك

آيا مي دانستيد . ن يك بحث سياسي باشديمن فكر نمي كنم كه ا: رييس دادگاه
  .كه طلعت پاشا در خيابان هاردنبرگ زندگي مي كند

 هرگز راجع به طلعت با من صحبت تهليريان گفتم، ”قبالهمانطور كه . نه: گواه
  . نمي كرد

  هيچوقت راجع به طلعت با شما صحبت نمي كرد؟: رييس دادگاه
  .نه: گواه

  متهم غير از شما، افتيان و ترزيباشيان دوستان ديگري هم داشت؟: رييس دادگاه
  .بله: گواه

مي توانيد به ما بگوييد كه چه انگيزه اي باعث شد تا متهم دست به : رييس دادگاه
  چنين عملي بزند، و يا مي توانيد چيزي در باره اين واقعه بگوييد؟

  .نه: گواه
اره غش كردن او در وسط خيابان اروزالمر چيزي شنيده در ب: فون گوردون

  بوديد؟
  .بله: گواه

  كي بود؟ در ژانويه؟ فوريه؟ قبل يا بعد از واقعه در كالس درس؟: فون گوردون
  .فكر مي كنم در ژانويه بود: گواه

   اين مطلب را به شما گفت؟تهليريان: فون گوردون
  .بله: گواه

 صحبت ”اصالان است كه در باره كشتارها آيا اين عادت ارمني: فون گوردون
  نكنند و يا خيلي كم حرف برنند؟

  .در باره آنها صحبت مي كنند ولي نه هميشه: گواه
  .اين وقابع مربوط به گذشته است: رييس دادگاه
وقتي كه در باره كشتارها صحبت مي كنيد چه مطلبي را بطور : فون گوردون

  خاص اغلب بحث مي كنيد؟
  .ه اتفاقي كه براي خانواده هايمان افتاده صحبت مي كنيمدر بار: گواه
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آيا نمي دانستي كه طلعت در برلين است؟ و آيا متهم هرگز اين را : رييس دادگاه
  به شما نگفته بود؟

  .من هرگز در باره اين موضوع با او صحبت نكردم. نه: گواه
توانستيد زماني كه متهم به شما گفت كه قصد جابجايي دارد، : فون گوردون

 اتاقي اجاره كرده يا نه؟ و يا فقط به شما مي گفت كه ”قبالتشخيص دهيد كه آيا او 
  قصد تغيير مكان دارد؟

  .كل مطلبي كه به من گفت اين بود كه تا روز شنبه تغيير جا مي دهد: گواه
اما متهم به شما نگفت كه از مسكن فعلي اش ناراضي است و به : فون گوردون
  جابجايي دارد؟                             همين علت قصد 

  .نه اين را نگفت: گواه
 جايي پيدا كرده است؟ در غير ”قبالآيا احساس نكرديد كه او : فون گوردون

اينصورت چنين مطمئن نمي توانست بگويد كه تا روز شنبه تغيير جا مي دهد و انجام 
  داد؟ 

  .بله: گواه
خانم ديتمان ممكن است به ما بگوييد ): نخطاب به خانم ديتما: (فون گوردون

متهم كي پيش شما آمدو اتاق اجاره كرد؟ اتاق از قبل خالي بود؟ همان روز به اتاق 
  جديد منتقل شد و يا چند روز بعد؟

 روز بعد از 4 يا 3چند روز، تقريبا . صبح روز يكشنبه منتقل شد: خانم ديتمان
  .بوداتاق تا آن موقع خالي ن. اجاره اتاق بود

 ممكن است به متهم بگوييد كه آقاي آپليان از -)خطاب به مترجم: (رييس دادگاه
سه بار غش كردن او را تائيد كرد و دليل جابجايي از خيابان آوكزبورگ را مشكل 

  ).اين جمله ترجمه شد. (سالمتي عنوان نمود
چند نفر در كالس رقص شركت مي ): خطاب به گواه آپليان: (فون گوردون

  ند؟كرد
  . نفر70 تا 60حدود : گواه

آيا متهم تالش كرد تا با دخترها صحبت كند؟ جرأت داشت يا : فون گوردون
  دوري مي كرد؟
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اميدوار بود . هرگز با هيچيك از دخترها نمي رقصيد. بطور كلي، جسور نبود: گواه
  .تا با معاشرت با افراد مختلف زبان آلماني اش را تقويت كند

 عجيب است كه، متهم با اين همه مشاركت در امر، ”كامال من براي: دكتر ليپمان
  . با شما بعنوان دوستانش راجع به كشتارها صحبت نمي كرد

متهم . يك روز ما كتاب پروفسورلپسيوس را در باره ارمنستان مي خوانديم: گواه
  . كتاب را از دستم گرفت و گفت بگذاريد زخمهاي كهنه را تازه نكنيم

آيا مي خواهيد بگوييد كه متهم سعي داشت موضوع كشتارها را : دكتر ليپمان
  فراموش كند و نمي خواست خاطراتش تجديد شود؟

كتاب را كنار بگذاريم و كمي «متهم كتاب را از دستم گرفت و گفت : گواه
  .»تفريح كنيم

آيا مي دانيد كه مطلب خاصي وجود داشت كه باعث شد متهم : پروفسور كاسيرر
  غش كند؟در كالس رقص 

آنچه كه به من گفت اين بود كه حالش خوب نيست و مي خواهد به . نه: گواه
  .خانه برود

وقتي كه روي زمين افتاد آيا فرياد زد يا زير لب حرف مي : پروفسور كاسيرر
  زد؟ آيا هيچيك از حرف هايش را بياد داريد؟

  .فرياد نزد، شروع به صحبت زير لبي كرد: گواه
  تهم مي لرزيد؟م: پروفسور كاسيرر

  از دهانش هم كف بيرون آمد؟.  بله :گواه
  كف رنگي بود؟: پروفسور كاسيرر

  .نه: گواه
  چه مدت حالت رعشه داشت؟: پروفسور كاسيرر

  .حداقل ده دقيقه: گواه
  آيا بالفاصله هوشياريش را بدست آورد؟: پروفسور كاسيرر

  .بله: گواه
آيا امكان ندارد كه بدون . نبودگفتيد كه دليل خاصي براي حمله : دكتر فرستر

  اطالع شما، متهم به عللي قبل از حمله كشتارها را به خاطر نياورده باشد؟
  .آنچه كه مي دانم اين است كه او چند بار غش كرده است. نمي دانم: گواه
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گواه اظهار مي كند كه از علت اطالعي ندارد، اما بايد دليل : پروفسور كاسيرر
آيا امكان ندارد كه درست قبل از حمله، . ه ها وجود مي داشتمشخصي براي اين حمل

آيا با چنين مطلبي . متهم تمام اجساد را دور خود ديده و كشتارها را بخاطر آورده باشد
  آشنايي داريد كه روي داده باشد؟

نه، اما او يك بار به من گفت كه قبل از غش كردن بوي تندي احساس مي : گواه
  .افتادكند و بعد زمين مي 
ممكن است يادآوردي كنم كه شما در كنسولگري ارمنستان به : دكتر اشتورمر

  من گفتيد كه حمله با فرياد بلند و تيزي شروع شد؟
در هر حال لغزيد و به زمين . مطمئن نيستم كه فرياد بود يا سخن زير لب: گواه

  . چيز بيشتري نمي توانم بگويم. افتاد
قسم ياد مي كند، )  ساله، عضو كليساي حواري ارمني21برلين، (ن افتيان وگواه لئ

  .با متهم نسبت سببي يا نسبي ندارد
  كي از پاريس به برلين آمديد؟: رييس دادگاه

  .1920فوريه : گواه
  از آن موقع آيا با خويشاوندانتان زندگي كرده ايد؟: رييس دادگاه

 75م كه در شماره من با شوهر خواهرم آقاي ترزيباشيان زندگي مي كن. بله: گواه
  .خيابان اٌرانين ساكن است

  آيا دامادت مغازه دخانيات دارد؟: رييس دادگاه
  .بله: گواه

  آيا خواهرت، همسر او، همانجا زندگي مي كند؟: رييس دادگاه
  .بله: گواه

  خواهرت اهل ارزنجان است؟: رييس دادگاه
  .نه، از كارين: گواه

  هم در برلين اغلب تماس داشتيد؟آيا اينطور است كه با مت: رييس دادگاه
  .بله: گواه

  آيا همراه متهم نزد استاد فردريش تعليم رقص مي ديديد؟ : رييس دادگاه
  .بله: گواه
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آيا موقعي كه متهم در خيابان آوگزبورگر زندگي مي كرد از او : رييس دادگاه
  ديدن مي كرديد؟

  .دو يا سه بار: گواه
يشاوندتان در خانه واقع در خيابان اٌرانين آيا متهم از شما و خو: رييس دادگاه

  ديدن مي كرد؟
  .بله، او اغلب هفته اي يكبار مي آمد: گواه

  آيا با خويشاوند انت صحبت مي كرد؟: رييس دادگاه
  .بله: گواه

  .آيا متوجه شده بوديد كه مريض است و از صرع رنج مي برد: رييس دادگاه
  .هميشه غمگين بود. ش به ما مي گفتاو هميشه در باره اختالالت عصبي ا: گواه

از چه چيزي شكايت داشت؟ بيماري او چگونه نمايان مي شد؟ آيا : رييس دادگاه
   پرتي، افسردگي با غم زدگي دارد؟سبا نگاه به او مي توانستيد تشخيض بدهيد كه حوا

  او هميشه غمگين بود؟: گواه
  بود؟موقعي كه تعليم رقص مي ديد آيا خوشحال : رييس دادگاه

ما هم براي اينكه روحيه اش تغيير كند او را به كالس رقص برديم، بعالوه : گواه
  .براي تقويت زبان آلماني اش فرصت خوبي بود

  چرا غمگين بود، اخالقش چنين بود؟: رييس دادگاه
  .بله: گواه

آيا هرگز راجع به خاطرات غم انگيز گذشته، از دست دادن : رييس دادگاه
  ن و اوليايش صحبت مي كرد؟ آيا در باره كشتارها حرف مي زد؟خواهران، برادرا

خواهرم اغلب موضوع را مطرح مي كرد، اما متهم نمي خواست در اين مورد : گواه
  .صحبت كند

  خواهر شاكي به برلين باز گشت؟: رييس دادگاه
  .حدود يك سال پيش: گواه

  ديد؟آيا خويشاوندان زيادي در كشتارها از دست دا: رييس دادگاه
 به استامبول 1912و در سال . پدر و مادرم نيز هنگام قتل عام كشته شدند: گواه

وقتي جنگ شروع شد، نتوانستم به شهر خودم باز . 1915رفتم و سه سال مدرسه رفتم، تا 
بعدها بود كه مطلع شدم پدر و . اما شنيدم تبعيد ارمنيان از قبل شروع شده بود. گردم
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باني قتل عام شده اند و تنها دو برادر و خواهرم جان سالم بدر مادر و خويشاوندانم قر
  .بردند

  پدر و مادرت كجا به قتل رسيدند؟: رييس دادگاه
  .در كارين: گواه

  قتل عام كجا اتفاق افتاد؟: رييس دادگاه
  .تاريخ دقيق را نمي دانم. 1916 و 1915بين سالهاي : گواه

  هرت از جريان قتل عام با خبر شديد؟آيا از طريق برادران و خوا: رييس دادگاه
  .او شاهد عيني بود. وقتي كشتارها شروع شد خواهرم در كارين بود: گواه

  آيا چيزي در باره اختالل عصبي متهم مي دانيد؟: رييس دادگاه
همچنين . در باره حمالت عصبي او شنيده ام اما هيچوقت به چشمم نديده ام: گواه

  .شنيده ام كه افسردگي دارد
غير از واقعه كالس رقص، آيا هيچوقت شاهد غش كردن او : رييس دادگاه

  بوديد؟
  .نه: گواه

ي مگاه دچار حمالت صرع گهآيا متهم هرگز به شما گفته بود كه : رييس دادگاه
  شود؟

به تفصيل برايم گفت كه چند بار در . بله، او به من گفت كه ضعيف است: گواه
  .خيابان نقش بر زمين شده است

 خانم اشتلباوم پيشايا مي دانستيد كه متهم ديگر نمي خواست : س دادگاهريي
  زندگي كند؟

  .نه: گواه
اين جابجايي ناگهاني باعث تعجب شما نشد؟ در هر حال او با هم : رييس دادگاه

  .ميهن شما آقاي آپليان زندگي مي كرد
  نداشت؟متهم به من گفت كه قصد جابجايي دارد زيرا اتاق او چراغ برق : گواه

   كي اين مطلب را به شما گفت؟دد داريابه ي: رييس دادگاه
  .درست قبل از جابجايي: گواه

  بعد بالفاصله نقل مكان كرد؟: رييس دادگاه
  .يك ماه بعد بعد جابجا شد: گواه
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چه وقت در . اوايل ماه مارس به خيابان هاردنبرگ نقل مكان كرد: رييس دادگاه
  .باره نقل مكان به شما گفت

  .نيمه اول فوريه: واهگ
  اوايل ماه فوريه گفت كه مي خواهد نقل مكان كند؟: رييس دادگاه

  .بله: گواه
  آيا در باره واقعه مورد بحث اطالعي داريد؟: رييس دادگاه

  .نه: گواه
  .آيا مي دانستيد كه طلعت پاشا در برلين است: رييس دادگاه

  .هرگز با اين مطلب روبرو نشدم: گواه
   نمي دانستيد، آيا شايعه اي هم نشنيده بوديد؟”شخصاحتي اگر : رييس دادگاه

  .چنين شايعاتي در استامبول جريان داشت: گواه
 از پاريس به برلين آمديد، تمام مدت 1920از زماني كه در ژانويه : رييس دادگاه
  در برلين بوده ايد؟

عت پاشا  درست بعد از آتش بس، شايعاتي در باره حضور طل1918در سال : گواه
  .ولي هيچكس مطمئن نبود. در برلين بر سر زبان ها بود

 ممكن است به متهم بگوييد كه اين گواه تاييد -)خطاب به مترجم: (رييس دادگاه
مي كند كه شاهد هيچيك از حمالت صرع شما نبوده است و اينكه هر هفته آنها 

  . سرباز مي زديكديگر را مي ديدند و متهم بطور كلي از بحث در باره كشتارها
  )ترجمه شد(

 در محافل شما آيا طلعت پاشا تنها مسئول مصيبت :)خطاب به گواه(فون گوردون 
قتل عام ارمنيان شناخته مي شود؟ نمي فهمم چرا هيچيك از ارمنيان سعي نمي كردند 

براي كسي اهميت نداشت؟ در هر حال اين امر . ببينند آيا طلعت در برلين بود يا نه
شايعات اخير در باره حضور طلعت در برلين رايج . ترين اولويت را مي داشتبايد باال

  .آيا شما اين مطلب را تنها در استامبول شنيديد. بود
  .من نمي دانستم كه طلعت پاشا در برلين است: گواه
  .من هم نمي دانستم: متهم

چرا . د خيابان هاي برلين ديدير ولي شما او را د-)خطاب به متهم: (رييس دادگاه
  اين امر مهم را به هم ميهنانتان اطالع نداديد؟
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  .مي ترسيدم به من بخندند: متهم
چرا بايد به شما مي خنديدند؟ در هر حال، مگر طلعت بطور كلي :  رييس دادگاه

به عنوان مسئول كشتارها شناخته نمي شد؟ به نظر مي رسد كه ترزيباشيان مايل بود در 
  چرا اين مطلب را به او نگفتيد؟ . باره طلعت با شما صحبت كند

  .موضوع طلعت هرگز مطرح نشد: متهم
  اين امر را چرا مخفي مي كرديد؟: رييس دادگاه

  .عالقه خاصي به موضوع نداشتم: متهم
  ولي ما مايل هستيم بدانيم چرا شما مطلب را ذكر نكرديد؟: رييس دادگاه

 زيادي سئوال به طرف من اگر مي خواستم موضوع را مطرح كنم آنها مقدار: متهم
  سرازير مي كردند؟
پس علت اينكه اين موضوع را پنهان مي كرديد اين بود كه نمي : رييس دادگاه

  خواستيد آنها كنجكاو شوند و با سواالتشان شما را اذيت كنند؟
در چنان شرايط ضعف جسماني بسر مي بردم كه نمي خواستم در باره اين : متهم

  .موضوع بحث كنم
مشاور خصوصي دادگاه و معاون رييس پليس، شارلوتنبورگ، (آقاي شولتز گواه 

  .قسم ياد مي كند)  ساله، پروتستان53برلين، 
نمي دانم، آيا ضروري بود تا همه جزئياتي كه متهم در اولين بازرسي عنوان : گواه

  .پيشنهاد مي كنم كه وارد اين مقوله نشويم. كرد، در اينجا مطرح شود
  .موافقم: فون گوردون

  .ممنون مي شوم اگر به سخنان آقاي شولتز گوش كنيم: دادستان
  ).دادگاه تصميم گرفت، پس از قسم ياد كردن آقاي شولتز به اظهاراتشان گوش دهد(

. شما اولين شخصي بوديد كه متهم را مورد بازجويي قرار داديد: رييس دادگاه
 استنباط كرديد برايمان بازگو بسيار سپاسگزار خواهيم شد تا مطالبي را كه از متهم

  .كنيد
او بدون هيچ مشكلي اعتراف . من پاسخهاي متهم را بخوبي بخاطر مي آورم: گواه

وقتي كه در باره علت آن . به قتل عمدي و از پيش برنامه ريزي شده طلعت پاشا كرد
. سؤال كردم، گفت كه طلعت مسئول كشتار خويشاوندان و يا حداقل برخي از آنها بود
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به من گفت كه مخصوصا به برلين آمده بود تا طلعت را بكشد و انتقام خون 
  .خويشاوندانش را بگيرد

  متهم كي تصميم گرفت طلعت را به قتل برساند؟: رييس دادگاه
تپانچه اي خريده . متهم به من گفت كه در تركيه چنين تصميمي گرفته بود: گواه

ردن آن، اتاقي روبروي خانه مقتول با پيدا ك. و دنبال محل اسكان طلعت مي گشت
اجاره كرد و از آنجا خانه و طلعت را زير نظر داشت و وقتي كه در روز حادثه، ديد 

براي . طلعت خانه را ترك مي كند، تپانچه اش را برداشته و او را تعقيب كرده بود
اينكه خطايي پيش نيايد، جلوي طلعت حركت مي كرد پس بر مي گردد و چشم در 

سپس با اطمينان به اينكه او طلعت است، متهم از پشت به او . قتول نگاه مي كندچشم م
  .اين مطلبي بود كه متهم به من گفت. شليك مي كند

آيا همه پيشبيني هاي الزم را حين بازجويي انجام داديد كه از بروز : رييس دادگاه
  سوء تفاهم جلوگيري كنيد؟

  .بله: گواه
 در اين مورد چه مي توانيد بگوييد؟ اين -)مخطاب به مترج: (رييس دادگاه

  شهادت درست است؟
بله با اين وصف، متهم آن موقع در شرايطي نبود كه خوب فكر : مترجم گالوستيان

  . كند
   مارس انجام شد؟15بازجويي روز : رييس دادگاه

  .سر متهم باند پيچي شده بود: گالوستيان
ي كه داديد آيا مربوط به بازجويي  شهادت-)خطاب به گواه شولتز: (رييس دادگاه

   مارس بود؟16روز 
  .متهم در آن موقع تب داشت: فون گوردون
متهم گفت كه جمعيت ازدحام كننده او را كتك زده و سرش را : گواه شولتز

 آرام و ”كامالبا اين حال، موقعي كه از او بازجويي مي كردم . مصدوم كرده بودند
  . جمع و جور بود

 1915مارس آيا اعتراف كرديد كه از 16 روز -)خطاب به متهم(: رييس دادگاه
  كه سعي كرديد از قتل عام فرار كنيد، تصميم گفته بوديد طلعت پاشا را بكشيد؟ 

  .به ياد نمي آوردم چنين چيزي گفته باشم: متهم
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آيا انكار مي كنيد كه مدت مديدي بود قصد كشتن طلعت را : رييس دادگاه
  داشتيد؟

  طور ممكن است  چنين چيزي گفته باشم؟نه، چ: متهم
د، زيرا چيزي است كه مترجم هنگام بازجويي يبايد گفته باش: رييس دادگاه
  .ترجمه كرده است

شايد چيزي شبيه آن گفته باشم، اما به ياد ندارم زيرا سرم صدمه ديده و باند  : متهم
  .پيچي شده بود

 به خاطر مصدوميت سرتان ”احتماالپس مي خواهيد بگوييد كه :  رييس دادگاه
از نقطه نظر قانون، اختالف زيادي وجود دارد كه بگوييد قصد به قتل طلعت . بوده است

 روز قبل از واقعه داشتيد يا اينكه از سالها پيش براي كشتن طلعت 14را در اول مارس، 
ب تصميم گرفته بوديد و تپايچه اي خريديد و در تعقيب او به برلين آمديد تا عمل خو

آيا آگاهي . يك اختالف اساسي وجود دارد. برنامه ريزي شده خود را به انجام برسانيد
  نداشتيد كه موقع بازجويي چه مي گوييد؟  

  .فقط به من چنين گفته شد. بخاطر ندارم كه آن روز چه گفتم: متهم
 آيا اين رشته از سؤاالت را با متهم پيش -)خطاب به گواه شولتز: (رييس دادگاه

  يد و او چنين پاسخي به سؤاالهاي شما داد؟برد
نه، متهم فقط اعتراف كرد و كل ماجراي اجاره آپارتمان روبروي خانه : گواه

  .طلعت را براي زير نظر داشتن او برايم تعريف كرد
متهم همين امروز هم مي گويد اما قبول نمي كند كه از سالها پيش :رييس دادگاه

  .ارك اجرا داشته باشدچنين برنامه و تصميمي براي تد
چنانكه در متن نوشته شده، متهم اعتراف كرد همان ميزان كه براي تحصيل : گواه

  .به برلين آمده بود براي انتقام جويي نيز بود
  .آيا دليلي دارد كه متن اعترافت را بخوانيم: رييس دادگاه

 كار خود مايلم از متهم بپرسم كه اگر از. نيازي نيست: وكيل مدافع فون گوردون
 م من انجام دادم زيرا قسم خورده بود”مسلما. من انجام دادم«رضايت دارد كه گفته بود 

آيا گفتيد كه . او به همه سؤالها با چنين رضايتي پاسخ مثبت مي داد. »كه انجام بدهم
  من سالها برنامه ريزي كردم و خوشحالم كه اين عمل را انجام دادم؟

  .نمي دانم: متهم
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چنين بازجويي مي توانست . زجويي به كمك يك مترجم انجام شدبا: نيماير
بصورت گيج كننده انجام گردد يا بازپرس مجاز بود آزادانه سخن بگويد و سپس 
مترجم خالصه گفته هاي او را ترجمه مي كرد و يا بازپرس سؤالهاي كوتاه و مشخص 

براي بازپرس ترجمه مي پرسيد و براي متهم ترجمه مي شد و پاسخ ها نيزبه نوبه خود 
با اين حال از مهارت مترجم تشكر مي . ما با چنين وضعي روبرو هستيم. مي گرديد

كنم، همه چيز به خوبي پيش مي رود، مثل اينكه ما جواب ها را مسقيما از متهم 
مترجم، آقاي زاكاريانس، به نظر مي رسد كه از زبان متهم تحويل . دريافت مي كنيم

، هر گاه خدمات ترجمه مورد ”معموال. يار شايسته اي انجام مي دهداو كار بس. مي گيرد
مايلم . بريده انجام مي شود-نياز باشد، اين امر بسيار آهسته، مرحله به مرحله و بريده

  بداند بازجويي به چه صورتي انجام شد؟
تا آنجا كه بخاطر دارم، من به متهم اجازه دادم راحت صحبت كند و چگونه : گواه

. اين شكل كلي كار بود. سپس من سؤالهاي خاصي از او پرسيدم.  را تعريف نمايدواقعه
در هر حال، من به او مجال دادم راحت صحبت كند و . جزئيات را به خاطر نمي آوردم

من از مترجم مي خواستم تا پرسشها را به او منتقل نمايد و سپس پاسخ هاي او را براي 
  . نيز پرسيدمو از محرك هاي او . من برگرداند

مي توانيد بگوييد كه آيا مترجم خيلي هيجان زده بود؟ آيا حاالت : فون گوردون
  او را بياد مي آوريد؟

  . بر خالف آن، به نظرم مي آيد كه مترجم از اين كار لذت مي برد: گواه
آيا او بطور هيجان زده راجع به متهم صحبت نمي كرد؟ لطفا اين : فون گوردون

  .مطلب را برايمان روشن كنيد
او همراه خود كيك و شيريني آورده بود و به متهم .  آرام بود”كامالمترجم : گواه

: پاسخ داد» چرا براي اين قاتل شيريني آورده اي«از او پرسيدم . تعارف مي كرد
  . »قاتل چيست؟ او مرد بزرگي است و مورد تحسين ما قرار داردمنظورت از «

  .اين اظهار وي خيلي مهم است: فون گوردون
 و خانم اآق: ما هنوز اين گواهان را داريم كه شهادت بدهند: رييس دادگاه

اگر وكالي مدافع گواهان ديگري را دعوت . ترزيباشيان و دو پزشك ، جمعا چهار نفر
  .نكنند
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با توجه . متاسفانه ما نمي توانيم در اين مورد امروز تصميم بگيريم: فون گوردون
در اين مورد فردا صبح مي توانيم اقدام . به منافع متهم اين امر را غير ممكن مي دانيم

  .كنيم
از طرف نايب رئيس شوراي پزشگي نامه اي دريافت كرده ام كه : دكتر اشتورمر

 صبح جلسه دادگاه 10و بايد ساعت .  كنمخواسته است فردا صبح در جلسه اي شركت
من هم از دردي ناله مي كنم كه قصد دارم نزد دكتر بروم و آمپول ضد . را ترك كنم

شك دارم فردا . در غير اينصورت نمي توانم مدت طوالني اينجا بنشينم. درد تزريق كنم
  .بتوانم بيايم

اريد تا ببينم از چهار پيشنهاد مي كنم كه اين موضوع را معوق بگذ: رييس دادگاه
  .گواه ديگر چه مطلبي دستگيرمان مي شود

ما بايد حق خود را براي شواهد بيشتر محفوظ بداريم، اگر چه ما : فون گوردون
  .به اين اميد كه اين درخواست از طرف دادگاه رد نشود. بايد چنين عمل كنيم

ها و بصورت مشروح  تناي دكتر اشتورمر امكان ندارد كه نظر ايشان رابر: نيماير
 بدهند و ما ”بعداارائه كنند، در حاليكه پزشكان ديگر منتظر بمانند و شهادتشان را 

بتوانيم تصوير كامل پزشكي از متهم توسط همه پنج گواه كارشناس بصورت يكجا 
  داشته باشيم؟

ما بايد سرحال و آماده باشيم تا از گواهان كارشناس سؤال كنيم و : فون گوردون
  .مئن هستم كه اين كار وقت قابل توجهي مي گيردمن مط

   مي توانيم چنين عمل كنيم؟-)خطاب به دكتر اشتورمر: (رييس دادگاه
با اين . از آنجا كه من اينجا هستم مي خواهم وظيفه ام را انجام دهم: دكتر اشتورمر

  .حال نمي توانم در باره وضعيت فرداي خود مطلبي بگويم
  
  )س اعالم مي كنددادگاه نيم ساعت تنف(

  ادامه دادگاه بعد از وقفه ظهر
  

 ساله، عضو كليساي حواري ارمني، 38، نمترجم و بازرگا(گواه واهان زاكاريانس 
  .با متهم رابطه نسبي و سببي ندارد. قسم ياد مي كند) ويلمر دورف، برلين
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ارمنستان هستيد و -شما عضو هيئت اجرايي كلوب دوستي آلمان: رييس دادگاه
م را موقعي كه به كنسولگري ارمنستان آمده بود مالقات كرده بوديد، آيا درست مته

  است؟
در آغاز جنگ من براي . نه، من متهم را در كنسولگري ايران مالقات كردم: گواه

يك روز سرپرست من خواست كه به متهم كمك . كنسولگري ايران كار مي كردم
به او گفتم .  آلمان پيش ما آمده بوداو در مورد چگونگي اقدام جهت اقامت در. كنم

  .كه چه مداركي نياز دارد و چگونه بايد با اداره پليس نماس بگيرد
  آيا مجددا از شما كمك خواست؟: رييس دادگاه

  .نه: گواه
  آيا باز هم فرصتي پيدا كرديد با او صحبت كنيد؟: رييس دادگاه

  .بله، آدرس مرا داشت: گواه
  بان آوگزبورگر زندگي مي كرد؟متهم در خيا: رييس دادگاه

به من . نمي دانستم كجا زندگي مي كند زيرا هيچوقت به ديدنش نرفته بود: گواه
او از پزشك فعلي خود . گفت كه مريض است و به پزشك متخصص اعصاب نياز دارد

  .او يك متخصص مي خواست. راضي نبود
  پس او را به پيش پرفسور كاسيرر برديد؟: رييس دادگاه

  .بله: گواه
  كي بود؟: رييس دادگاه

  .فكر مي كنم پروفسور مي تواند جواب شما را بدهد. دقيقا به خاطر ندارم: گواه
  تشخيص پروفسور چه بود؟: رييس دادگاه

  . صرعي است اما او نبايد حقيقت را بداندتهليرياناينكه : گواه
  ر داشتيد؟موقي كه پروفسور متهم را معاينه مي كرد شما هم حضو: رييس دادگاه

  .بله: گواه
  آيا در معاينات بعدي هم حضور داشتيد؟: رييس دادگاه

  .من تنها دو بار حاضر بودم: گواه
آيا متهم به شما گفت كه يك بار در خيابان دچار حمله صرع شده : رييس دادگاه

  بود؟
  .بله: گواه
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  ت؟ممكن است به ما بگوييد كه او در باره واقعه به شما چه گف: رييس دادگاه
اين كه در خيابان اروزالمر، جلوي بانك غش كرده و چند رهگذر كمكش : گواه

  .كرده و او را با قطار زير زميني به خانه برده اند
  آيا وضعيتش را مفصال برايتان توضيح داد؟: رييس دادگاه

  .نمي توانست به خاطر بياورد: گواه
ود با شما صحبت كرده آيا متهم در باره خويشاوندان درجه اول خ: رييس دادگاه

  است؟
نه، ولي وقتي كه به پروفسور كاسيرر گفت بار اول كه بيهوش شده بود : گواه

وقتي بود كه به خانه اش برگشته و آن را تخريب شده پيدا كرده بود، من هم حضور 
  .داشتم

  به همين مناسبت در باره كشتارها با او صحبت كرديد؟: رييس دادگاه
من در باره كشتارها بحث نمي كنم، بويژه با ديگران، نظير او، نه، بطور كلي : گواه

  . بطور كلي من ترجيح مي دهم مردم را تهييج نكنم. كه از آن جريان لطمه ديده اند
آيا هيچوقت با متهم در باره كشتارها و آنچه به سر خويشاوندانش : رييس دادگاه

  آمده صحبت كرده ايد؟
صيبت ديده بود و نمي خواستم خاطرات تلخ را نه، زيرا مي دانستم كه م: گواه

  .يادآوري كنم
  از كجا مي دانستيد؟: رييس دادگاه

پروفسور كاسيرر به من گفت كه متهم موقعي كه در باره كشتارها فكر مي : گواه
  . از دست مي دهداكند هوشياريش ر
و آيا موقعي كه متهم در خيابان آوگزبورگر زندگي مي كرد با ا: رييس دادگاه

  روابط دوستانه اي داشتيد؟
  .نه: گواه

  آيا آقاي افتيان و آقاي ترزيباشيان را مي شناختيد؟:  رييس دادگاه
  .من آقاي ترزيباشيان ار مدتي مي شناختم: گواه

شما دو بار موقعي كه متهم به پروفسور كاسيرر مراجعه مي كرد به : رييس دادگاه
  او بوده ايد؟او كمك كرديد، آيا هيچوقت شاهد حمله صرع 

  .نه: گواه
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  آيا به اين علت است كه نمي توانيد در باره آن چيزي بگوييد؟:  رييس دادگاه
  .بله: گواه

  آيا اطالع داشتيد كه طلعت پاشا در برلين به سر مي برد؟: رييس دادگاه
 اطالع نداشتم اما در روزنامه نوشته شده بود كه او در آلمان ”شخصامن . نه: گواه

  .كردزندگي مي 
  كدام روزنامه ها بودند؟: رييس دادگاه

من روزنامه هاي فرانسه، ارمني، تركي ، روسي و . اكنون به خاطر ندارم: گواه
در يكي از آنها خواندم كه طلعت به احتمال زياد در آلمان زندگي . فارسي مي خوانم

  .مي كند
ا يك نفر آيا وقتي كه يكي از اعضاي جامعه ارمني با طلعت ي:  رييس دادگاه

ترك در خيابان روبرو مي شود اين يك اتفاق تكان دهنده بشمار نمي رود  تا خبر آن 
مثل برق به ارمنيان منتقل شود؟ آيا متهم هيچوقت به شما نگفته بود كه طلعت را ديده 

  بود؟
  .نه: گواه

  مي توانيد در باره وضعيت جسماني متهم چيزي بگوييد؟:  رييس دادگاه
  .او هميشه حالت افسرده داشت. را خيلي كم ديده اممن متهم : گواه

  آيا تماس ديگري با او داشتيد؟: رييس دادگاه
  .يك بار چند كلمه رد و بدل كرديم: گواه

   به ميهماني هاي دوستانه يا گردشي دعوت كرده ايد؟اآيا متهم ر:  رييس دادگاه
  .نه: گواه

  )سؤال ديگري از گواه نيست(
ممكن است لطفا به متهم ) ه مترجم دوم، آقاي گالوستيانخطاب ب: (رييس دادگاه

بگوييد كه اين گواه شهادت داد آنها در كنسولگري ايران مالقت كرده اند و او كمك 
كرده تا اجازه اقامت در برلين را بگيرد و متهم را در دو نوبت پيش پروفسور كاسيرر 

  .برده و هيچ بحثي در باره كشتارها با هم نكرده اند
نزد پروفسور كاسيرر گفتم كه وقتي خانه اجداديم را مخروبه ديدم غش : هممت

  .كردم و از آن زمان به اين بيماري دچار شدم
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 هيچ وقت متهم را هنگام حمله ”شخصاگواه همچنين گفت كه او :  رييس دادگاه
  .صرع نديده بود

ي  ساله، عضو كليساي حوار27مترجم و بازرگان، (گواه گئورگ گالوستيان 
  .با متهم رابطه نسبي يا سببي ندارد. قسم ياد مي كند) ارمني برلين

  ممكن است در باره متهم و يا واقعه مورد بحث صحبت كنيد؟: رييس دادگاه
  . اين طور او را ديدم. متهم به مغازه من مي آمد و جنس مي خريد: گواه

  دقيقا كي با هم مالقات كرديد؟: رييس دادگاه
  .ماه قبل از واقعهسه يا چهار : گواه

  ؟آيا مكالمه اي به عنوان غير از فروشنده و مشتري با هم داشته ايد:  رييس دادگاه
پيشنهاد كردم شكالت بخرد تا تقويت . متهم به من گفت كه بيمار است: گواه

  .همچنين گفت كه وقتي حالش بهتر شود تحصيلش را ادامه مي دهد. شود و او خريد
  ؟انجام شدمه اين مكال: رييس دادگاه

  .اين كل مطلبي است كه مي توانم بگويم. سه يا چهار ماه قبل از واقعه: گواه
  متهم در باره حمالت صرع و غش كردن خود به شما گفته بود؟:  رييس دادگاه

  .نه: گواه
  متهم را قبل از مراجعه به مغازه تان مالقت كرده بوديد؟:  رييس دادگاه

  .  نه: گواه
   براي اولين بار در مغازه او را ديديد؟پس: رييس دادگاه

  .بله در مغازه من: گواه
  يكديگر را اغلب مي ديديد؟: رييس دادگاه

  . به مغازه من آمد”احتمااليك بار ديگر هم : گواه
  آيا هيچوقت او را در خانه اش مالقت كرديد؟: رييس دادگاه

  .نه: گواه
 برلين عنوان ر زندگي او دآيا مي توانيد مطلبي در مورد نحوه:  رييس دادگاه

  كنيد؟
نه، دفعه بعد كه او را ديدم در موقعيت مترجم او در دادگاه در بازرسي اوليه : گواه

  . بود
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. يكي از گواهان شهادت داد كه به نظر شما، متهم مرد بزرگي است: رييس دادگاه
  آيا او را مرد بزرگي مي دانيد؟

  .به گمان من او مرد بزرگي است: گواه
  آيا اعضاي خانواده تان را در قتل عام از دست داده ايد؟:  دادگاهرييس
  . در عينتاب كشته شدند1896پدر و مادرم در سال : گواه

  .آيا شاهد عيني آن كشتارها بوديد: رييس دادگاه
  .در ذهنم تازه مانده است. پنج سال داشتم. 1896ل ابله، در س: گواه

   وقت كشته شدند؟هر دو اولياي شما در آن: رييس دادگاه
  .شاهد قتل پدرم بودم. پدر، مادر، پدر بزرگ، يك برادر و يك عمو: گواه

آيا آنقدر ذهن تيز داريد كه .  روي داد1896همه اينها در سال :  رييس دادگاه
   سالگي شما را به ياد بياورديد؟5اتفاقات مربوط به 

  .ار وحشتناك بودبله، به خاطر آوردن آنها آسان است زيرا وقايع بسي: گواه
  آيا همه اينها را به خوبي در خاطر داريد؟ :  رييس دادگاه

  . ر شده اند كه هميشه در ذهنم تازه مي مانندااين داستان ها آنقدرتكر: گواه
پس هميشه رضايت دروني احساس مي كرديد كه چنين واقعه :  رييس دادگاه

 توانست چنين عملي انجام  منطقي است كه يك نفر مي”كامالروي بدهد و براي شما 
  .دهد

  .بله: گواه
  آيا اعتراف متهم را جلوي قاضي، دقيق و صحيح مي دانيد؟:  رييس دادگاه

نه، آن را درست نمي داند به اين علت ساده كه متهم در شرايط مناسبي : گواه
او گفت كه اين كار و . سرش صدمه ديده و باند پيچي شده بود. جهت بازجويي نبود

وقتي سؤتل شد كه با برنامه ريزي . را انجام داده است و طلعت را كشته استآن كار 
  .قبلي انجام داده گفت بله

 مارس را 16بنابراين شما مطالب ثبت شده در متن اعترافنامه مورخ :  رييس دادگاه
ليكن شما تحت تاثير اين امر بوديد كه متهم تنها به خاطر اين كه بايد . تائيد مي كند

آيا اين اعتراض را هنگام بازجويي . ي داد آن مطالب را عنوان كرده بودپاسخي م
  عنوان كرديد؟

  .بله، به همين علت بود كه من عمدا متن اعترافنامه را امضا نكردم: گواه
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 در واقع مترجم متن را امضا -)متن اعترافنامه را بررسي مي كند:   (رييس دادگاه
  . نكرده است

  ا متن امتناع كرديد؟ آيا از امض-فون گوردون
  .بله: گواه

 و چند نفر ديگر است و نه تهليريانمتن اعتراف نامه شامل نام : رييس دادگاه
  .مترجم

من به بازپرس گفتم كه متهم متوجه نيست كه چه مي گذرد، نمي داند چه : گواه
  .مي گويد و ما نبايد از او بازجويي به عمل آوريم

  هم تب دارد؟فكر مي كرديد كه مت: فون گوردون
 در روزنامه ها خواندم كه او تب ”بعدامن . من او را معاينه نكردم. نمي دانم: گواه

آنچه كه مي دانم اين است كه دور سرش باند پيچي شده بود و قانع به نظر مي . داشت
  .     دائما مي گفت كه من او را كشتم، او را كشتم. آمد

ضا شما شد؟ آيا بازپرس از شما خواست آيا بحثي در باره عدم ام:  رييس دادگاه
  كه متن را  امضا كنيد؟ 

به بازپرس گفتم كه نمي توانم متن را امضا كنم زيرا مطمئن نيستم كه متهم : گواه
  .سؤالها و پاسخ هاي داده شده را متوجه نشده بود

ترديد زيادي در موثق بودن محتواي اين متن براي قابل قبول بودن :  رييس دادگاه
  .وان يك مدرك وجود داردبعن

. غير ممكن است كه اين مدرك را به عنوان يك متن اعتراف قبول كرد: نيماير
اين متن بازجويي نيست زيرا مشخص نشده است كه مترجم آنچه را كه در اين اوراق 

  .وجود دارد ترجمه كرده باشد
هم را در هر صورت شما غير از جلسه بازجويي در مغازه تان مت:  رييس دادگاه

  .ديديد و هيچ تماس ديگري با او نداشتيد
  .نه: گواه

آيا بخاطر مي آورديد كه مترجم از امضا متن ): خطاب به متهم:  (رييس دادگاه
  اعتراف امتناع ورزيده باشد؟

  .به خاطر نمي آوردم: متهم
  آيا سؤال ديگري از گواه وجود دارد؟:   رييس دادگاه
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  )سؤالي نيست(
  .قسم ياد مي كند) معلم رقص(آقاي فردريش  گواه

معتقدم آقاي فريدريش هيچ مطلبي نمي تواند به مطالب عنوان شده : فون گوردون
. تا كنون اضافه كند، مثال اين كه متهم از او تعليم رقص مي گرفته و او غش كرده بود

  .ما از اين گواه سؤالي ندارم
  ).گواه مرخص است(

قسم ياد مي )  ساله، كاتوليك، برلين29يات، فروشنده دخان(گواه آقاي ترزيباشيان 
  . كند با متهم نسبت سببي يا نسبي ندارد

  آيا متهم را مي شناسيد؟:  رييس دادگاه
  . او را مي شناسم1920 دسامبر 19از تاريخ . بله: گواه

اين موقعي بود كه متهم از پاريس به برلين آمد و از طريق آقاي :  رييس دادگاه
  .خانواده تان مالقات نمودافتيان با شما و 

  .بله: گواه
  متهم آقاي افتيان را از پاريس مي شناخت، چنين نيست؟:   رييس دادگاه

  .بله: گواه
   خيابان ارانين داريد، اينطور نيست؟75مغازه اي در شماره : رييس دادگاه

  .بله، معازه دخانيات دارم: گواه
  آيا شما و همسربان ارمني هستيد؟: رييس دادگاه

  .بله: واهگ
   در برلين بسر مي بريد؟1914از سال :   رييس دادگاه

  .بله: گواه
   شاهد عيني قتل عام بوديد؟اآي: رييس دادگاه

  .نه، موقعي كه واقعه روي داد من آنجا نبودم: گواه
  حتي كشتارهاي قبلي؟:  رييس دادگاه

  .نه: گواه
  پدر و مادرتان چه؟:  رييس دادگاه

اما همه . ل است و مادرم نيز به داليل طبيعي در گذشته استتامبوسپدرم در ا: گواه
  .خويشاوندان و دوستانم در كارين، زادگاهم كشته شدند
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  آيا اغلب با متهم مكالمه داشتيد؟:  رييس دادگاه
  .بله: گواه

  آيا در باره وقايع گذشته، در باره كشتارها صحبت مي كرديد؟: رييس دادگاه
نه من و نه همسرم در اين مورد . مورد صحبت نكرديمنه، ما هرگز در اين : گواه

  . بحث نكرديم
  بحث در باره اين موضوع براي شما خيلي اذيت كننده است؟:  رييس دادگاه

  .بله: گواه
  آيا به اين علت بحث نمي كرديد؟:  رييس دادگاه

  .بله: گواه
  مي دانستيد كه طلعت در برلين است؟:  رييس دادگاه

  .ن حد كه ديگران مي دانستندبله، در هما: گواه
  كي متوجه اين امر شديد؟: رييس دادگاه

  .، بعد از جنگ1919در سال : گواه
  آيا به متهم گفتيد كه طلعت در اينجا بود؟:  رييس دادگاه

  .نه، اين موضوع هرگز مطرح نشد: گواه
  در مورد سالمتي متهم مطلبي براي گفتن داريد؟:  رييس دادگاه

مي خواست كه . ه ما گفت كه حالش خوب نيست و مريض استاو آمد و ب: گواه
  . توسط يك پزشك معاينه شود

  .آيا پيش پزشك رفت:  رييس دادگاه
  .بله، با يك دوست پيش او رفت: گواه

  .آيا نزد پروفسور كاسيرر رفت:  رييس دادگاه
  .بله: گواه

  .اشد ديده ايدآيا تا كنون او را موقعي كه دچار حمله صرع شده ب:   رييس دادگاه
چند بار همسرم برايش غذا . نه، اما متهم به ما گفت كه خيلي مريض است: گواه

  . تهيه كرد و موقعي كه تحت درمان بود و به ما سر مي زد
  پس تحت نظر پزشك بود؟:  رييس دادگاه

  .بله: گواه
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آيا موضوع خاصي در مورد متهم وجود دارد كه توجه شما را :  رييس دادگاه
  رده باشد؟جلب ك

  .نه، نمي توانم بگويم چيزي بوده است: گواه
  مگين و افسرده؟غآيا پر نشاط و خوشحال بود و يا :  رييس دادگاه

اما بطور كلي بيشتر غمگين بود تا . گاهي شاد بود و گاهي عمگين: گواه
  .خوشحال

  هيچگاه در مورد تعليم رقص خود به شما چيزي گفته بود؟:  رييس دادگاه
 با آقاي افتيان به منزل ما مي آمد، كه ايشان هم تعليم رقص مي ”عموالم: گواه

  .ديد
آيا هيچگاه غير از منزل شما در جاي ديگري نيز با متهم مالقات :  رييس دادگاه

  كرده ايد؟
  .نه، تنها در منزل من: گواه

  جامعه ارمني برلين چقدر بزرگ است؟:   رييس دادگاه
  .نمي دانم: گواه

  آيا شامل يكصد نفر مي شود؟ :  رييس دادگاه
  .تقريبا: گواه

  آيا گردهمايي اجتماعي داريد؟ آيا به همديگر كمك مي كنيد؟:  رييس دادگاه
  . به همديگر كمك مي كنيم”مسلمابله، : گواه

  .پس اكثر افراد جامعه ارمني را مي شناسيد:  رييس دادگاه
  .خيلي افراد را مي شناسم ولي نه اكثريت آنها: گواه

  آيا متهم به شما گفته بود كه طلعت را در خيابان ديده است؟:  رييس دادگاه
  .نه، هرگز به من چنين چيزي نگفته است: گواه

تمام مدتي كه متهم را مي ديديد، آيا تغييري در او مشاهده :  رييس دادگاه
  كرديد؟

  .نه چيزي مشاهده نكردم: گواه
  خيابان هاردنبرگر نقل مكان مي كند؟آيا به شما گفت كه چرا به :  رييس دادگاه

  .نه: گواه
  از او پرسيديد؟:  رييس دادگاه
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مريض بود و به اتاق . تبله، او گفت كه محل فعلي برايش مناسب نيس: گواه
  .بهتري نياز داشت
   آيا سؤال ديگري هست كه از شاهد بپرسيد؟-)خطاب به وكال:  (رييس دادگاه

  ).سؤال بيشتري نيست(
با . قسم ياد مي كند) ساله26همسر گواه قبلي، (ريستين ترزيباشيان گواه خانم ك

  .بازپرسي به كمك يك مترجم. متهم رابطه نسبي و سببي ندارد
  آيا اطالعاتي در باره واقعه داريد؟:  رييس دادگاه

  .نه: گواه
از او بايد سؤال . اين گواه در باره كشتارهاي ارمنيان اطالعاتي دارد: فون گوردون

كه آيا زماني كه جنگ در گرفت او در ميهن خود بود و در كجا زندگي مي شود 
  .كرد

  اهل كجا هستيد؟:   رييس دادگاه
  .كارين، آناتولي شرقي: گواه

  اين همان جايي است كه متولد شده ايد؟:  رييس دادگاه
  .بله: گواه

  ارمنيان آنجا تبعيد شدند؟:  رييس دادگاه
جا را جمع كردند و به ما گفتند كه الزم است  ساكنان آن1915در ژوئيه : گواه

  .شهر را ترك كنيم
آيا اطالعيه اي در شهر پخش شده بود كه ارمنيان بايد آنجا را :  رييس دادگاه

  ترك كنند؟
آنها . افسران پليس و مسئوالن شهر نخست به ارمنيان ثروتمند اطالع دادند: گواه

.  در خط اول جبهه جنگ قرار داشتگفته بودند كه الزم است شهر تخليه شود زيرا
بقيه تنها يك ساعت قبل از . ثروتمندان ارمني هشت روز قبل از تبعيد مطلع شده بود

ما بزودي پي برديم كه اين يك دروغ بود و تنها ارمنيان بودند . رويداد اطالع يافتند
  .  كه بايد شهر را ترك مي كردند

  ه تبعيد شدند؟آيا همه ارمنيان شهر يكبار:  رييس دادگاه
  .در چهار مرحله جداگانه: گواه

  چهار گروه بودند؟:   رييس دادگاه
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  بله، چهار گروه در مدت هشت روز شهر را ترك كردند؟: گواه
آنهايي كه عقب افتاده بودند آيا مي دانستند كه چه اتفاقي براي :  رييس دادگاه
  ديگران افتاده بود؟

  .نه: گواه
  ه ها گفته بودند كه قرار بود كجا بروند؟آيا به گرو:  رييس دادگاه

  .به ما گفته بودند كه به طرف ارزنجان مي رويم: گواه
  شما در كدام دسته بوديد؟:  رييس دادگاه

  .در دسته دوم: گواه
مي توانيد به ما بگوييد كه در هر گروه چند نفر بودند؟ چطور : رييس دادگاه

  اد؟اتفاق افتاد؟ چه مسافتي پيموديد؟ چه روي د
 نفر مي شد، تنها سه نفرمان 21خانواده من شامل .  خانوار بودند500جمعا : گواه

  . جان سالم بدر برديم
  كل گروه چند نفر بودند؟: رييس دادگاه

  . خانواده500: گواه
  خويشاوندانتان چگونه با مرگ روبرو شدند؟:  رييس دادگاه

با خودمان . اجاره اي گذاشتيمتا آنجا كه مي توانستيم وسايلمان را در گاري : گواه
پدر و مادرم، سه برادرم، . غذا و پول برداشتيم زيرا فكر مي كرديم عازم ارزنجان هستيم

 سال داشت، سه پسر شش ماه، يكي از خواهران شوهر كرده من 30كه بزرگترين آنها 
من با .  ساله بود، در گروه بوديم22با همسر و شش فرزندش كه بزرگترين آنها 

من . تنها سه نفرمان توانستيم از مرگ بگريزيم. ان خودم مرگ همه آنها را ديدمچشم
  .نزد شما قسم مي خوردم كه دستور تبعيد ارمنيان از استامبول آمده بود

  چگونه؟:  رييس دادگاه
همين كه حدود شهر را ترك كرديم و در مقابل دروازه هاي استحكامات : گواه

.  ها آمدند و تمام وسايلمان را براي اسلحه واررسي كردند، ژ اندارم.كارين قرار داشتيم
ما به طرف شهر بعدي يعني بابرد پياده روي . آنها چاقو، چتر و ساير چيزها را برداشتند

 ”قبالوقتي كه به مرز شهر رسيديم، مارا مجبور كردند از روي جسد مردمي كه . كرديم
كه عبور كرده بود غرق در خون پاهاي من از جسدهايي . كشته شده بود عبور كنيم

  . بود
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  آيا اين ها اجساد افراد گروه اول بودندكه از كارين تبعيد شدند؟:  رييس دادگاه
به ما قول . ما سپس وارد ارزنجان شديم. نه، آنها ساكنان شهر بابرد بودند: گواه

. آب بنوشيمداده بودند به ما پناهگاه بدهند، ولي به ما حتي اجازه ندادند توقف كنيم يا 
  .تمام گاوهايي را كه همراه خود داشتيم، از ما گرفتند و به طرف كوه ها راندند

قتل عامي كه خويشاوندان شما طي آن كشته شدند چگونه اتفاق :  رييس دادگاه
  افتاد؟

يكي از آنها برادر .  نفر از جوانان را جدا كردند500وقتي كه جلوتر رفتيم : گواه
ما لباس دخترانه به او پوشانديم تا . ن گروه فرار كرد و نزد ما آمدمن بود ولي او از اي
  .جوانان دير سالخي شدند. بتواند پيش ما بماند
   آمد؟ به سرشانآنهايي كه جدا شده بودند چه: رييس دادگاه

  .همه آنها را با طناب بستند و به داخل رودخانه انداختند: گواه
  ؟ا مي دانيدجشما از ك:   رييس دادگاه

  .من با چشمانم ديدم: گواه
  .شما ديديد كه آنها را داخل رودخانه انداختند:   رييس دادگاه

بله، آنها را داخل آب هل دادند و جريان آب چنان تند بود كه همه غرق : گواه
  .شدند ويا با جريان آب رفتند

  با آنهايي كه مانده بودند چه كردند؟:  رييس دادگاه
حتي اجازه . نمي دانستيم چه كنيم. يم و گريه مي كرديمما همه داد مي زد: گواه

  .آنها با نوك سر نيزه ما را به طرف جلو مي راندند. نمي دادند كه گريه كنيم
  چه كساني؟:  رييس دادگاه

  .سي نفر ژاندارم و يك دسته سرباز: گواه
  گهگاه ضربه مي زدند؟:  رييس دادگاه

  .بله: گواه
  يد اعضاي خانواده شما آمد؟چه به سر تبع:  رييس دادگاه

در آنجا ما را . ما هر چه كه مي توانستيم با خود برديم تا به ماالتيا رسيديم: گواه
. مردان را ده متر دورتر از زنان بردند. به يك كوه بردند و مردان را از زنان جدا كردند

  . بطوري كه ما با چشمان خود مي ديديم چه به روز آنها مي آوردند
  .بعد چه اتفاقي افتاد:  دگاهرييس دا
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  .با تبر كشته شده و به رودخانه پرت شدند: گواه
  ؟ چنين كشته شدند”واقعاآيا مردان و زنان :  رييس دادگاه

ك شد، ژاندارم يوقتي كه كمي هوا تار. تنها مردان به اين روش كشته شدند: گواه
يك .  خودشان بردندها آمدند و زيباترين زنان و دختران را انتخاب كردند و براي

آنهايي كه اطاعت نمي كردند با . ژاندارم آمد و مرا براي همسري خودش خواست
آنها حتي لگن خاصره . ند و پاهايشان قطع مي شددسرنيزه و شمشير تكه تكه مي ش
 دور   و  مي كردند  خارج آنها را از شكمشان بچه  ، زنان آبستن را خرد مي كردند

  . مي انداختند
  ) حاضر در دادگاه به سرو صدا در آمدجمعيت(

  .من براي شما قسم مي خورم اين عين واقعيت است: گواه
  شما چطور فرار كرديد؟:  رييس دادگاه

يك مرد . مادرم با ديدن آن در جا افتاد و مرد. سر برادرم را دو شقه كردند: گواه
 رضايت  چون من  ، ترك به طرف من آمد و مي خواست مرا به زني خودش ببرد

 . نمي دادم، او پسرم را برد و به قتل رساند
  شما چطور فرار كرديد؟: رييس دادگاه

به طرف آن دويدم و در آنجا برادرم را همراه . در دور متوجه دودي شدم: گواه
به ما گفتند كه بايد همان شب . همسر حامله اش كه درد زايمان مي كشيد پيدا كردم

ر شديم همسرش را در آنجا رها كنيم زيرا او حامله من و برادرم مجبو. حركت كنيم
  .بود

  وقتي به سامسك رسيديد چند نفر از شما باقي مانده بود؟:  رييس دادگاه
  .تقريبا ششصد نفر: گواه

  و از خانواده شما؟:  رييس دادگاه
  .چدرم، دو برادرم و من: گواه

  شما هم وارد سامسك شديد؟:  رييس دادگاه
دستور آمده بود كه افراد مريض حركت داده . ر آنجا مريض شدپدرم د. بله: گواه

ولي برادرم . آنها پدرم را از داخل چادر بيرون بردند. نشوند و در رودخانه انداخته شوند
  .   همان شب او در گذشت.  او را برگرداند”بعدا

  چه به سر دو برادرتان آمد؟:  رييس دادگاه
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  .آنها زنده اند: گواه
   درست است؟ شما تصور و خيال نمي كنيد؟”واقعا   آيا همه اينها :رييس دادگاه

در واقع، خيلي وحشتناك تر از آن است . آنچه كه گفتم عين حقيقت است: گواه
  .كه من بتوانم توصيف كنم

  آيا در سامسك مانديد؟:  رييس دادگاه
آنها ما . ما مجبور بوديم به سوروچ برويم. من نمي توانستم در سامسك بمانم: گواه

  .را به كوهي بردند و هر آنچه كه نزدمان باقيمانده بود از ما گرفتند
بعد از آن زمان، چه كسي به عنوان مسئول اين ترور وحشت :  رييس دادگاه
  شناخته مي شد؟

طلعت پاشا كسي بود كه دستورها را مي داد و سربازها ما را مجبور مي : گواه
  .»نده باد پاشا، چون پاشا به ما اجازه زندگي داده بودز«كردند زانو بزنيم و فرياد بزنيم 

  )دادگاه شلوغ شد(
از هيجان دادگاه مشخص است كه اظهارات گواه باور نكردني به نظر مي : نيماير

با اين وصف، به منظور . ولي ما رسما هزاران گزارش مشابه جلوي رويمان دارم. آيد
مايلم . گواه نداشته باشداينكه كسي كوچكترين شكي نسبت به صحت شهادت 

دو گواه كارشناس، پروفسور دكتر لپسيوس و جناب ليمان فون زاندرز . درخواست كنم
در مورد سازماندهي سربازان و ژاندارمهاي ترك در آن زمان، مورد بازپرسي قرار 

  .بگيرند
با .  اطالع داشتم ولي نه به اين تفصيلي”قبالمن در باره كشتارها : فون گوردون

ه به اين شهادت بسيار شايان توجه بنده فكر مي كنم مي توانيم از فراخواني بقيه توج
با اين حال، قبل از اينكه به . گواهان براي شهادت در باره كشتارها صرف نظر كنيم

سخنان دو گواه كارشناس گوش فرا دهيم، مايلم در خواست كنم يك شخصيت 
لين آمده اند، در مراحل بعدي،سخن برجسته، اسقف باالكيان، كه از منچستر به بر

او نه تنها كشتارها را به چشم ديده و در شرايط وحشتناك زيسته است بلكه . بگويند
مي تواند به ما بگويد كه چرا ارمنيان به طلعت پاشا به عنوان مسئول اين جنايات نگاه 

  .   مطلب ديگري است ، گناهكار بود”واقعااينكه او . مي كنند
 نيز فكر مي كنم مناسب باشد به سخنان دو گواه كارشناس در باره من: دادستان

  .ارتباط كلي ميان پليس و گارد تركيه گوش فرا دهيم
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 ممكن است به متهم بگوييد كه اين گواه به -)خطاب به مترجم:  (رييس دادگاه
  .تفصيل درباره كشتارها شهادت داد

  .من گفته هاي او را فهميدم: متهم
  .طبيعي است:  رييس دادگاه

)  ساله، پروتستان62نويسنده، (گواه كارشناس پروفسور دكتر يوهانس لپسيوس 
  .قسم ياد مي كند

ممنون . شما مي دانيد كه اين پرونده در باره چه موضوعي است:  رييس دادگاه
آيا اعمال : خواهم شد اگر خيلي به گذشته دور نرفته و روي اين مسايل متمركز شويد

د كه براي ما گفته شد ا به اين ابع1915طول قتل عام ارمنيان در سال وحشيانه اي در 
صورت پذيرفته است؟ از پژوهشي كه شما انجام داده ايد و از تجربيات شخصي 
خودتان مي توان گفت كه شهادت گواهان و متهم قابل اعتماد است؟ تركيب بدنه 

  كند چه بود؟ نيروهاي محافظ كه قرار بود از ارمنيان حين تبعيد محافظت 
در اين . طرح تبعيد ارمنيان توسط كميته تركان جوان تصميم گيري شده بود: گواه

طلعت . كميته، طلعت پاشا به عنوان وزير امور داخله و انورپاشا وزير جنگ بودند
قبل از . دستورها را مي داد و به كمك كميته تركان جوان، اين طرح ها اجرا مي شدند

اين طرح روي . د و اخراج عمومي مورد تصويب قرار گرفته بود طرح تبعي1915آوريل 
 در باره آنها سخن خواهم ”بعدازندگي كل جمعيت ارمني تركيه با چند استناد كه 

.  بود1،850،000درست قبل از جنگ، تعداد ارمنيان تركيه بالغ بر . گفت اثر گذاشت
 چون تركيه در دست  دقيقي از تركيب جمعيتي كشوري”كامالالبته آمار سرشماري 

) بطريق نشين استامبول(نيست، اين آمار مربوط به مقر رهبري بطريق ارمني استامبول 
  . است

بخش اروپايي تركيه : جمعيت ارمني در دو ناحيه جغرافيايي زندگي مي كرد
آناتولي، كيليكيه، شمال شام (و بخش آسيايي تركيه ) استامبول، آدرياناپل، رودوستو(

اكثريت ارمنيان در آناتولي شرقي واقع در فالت ). بين النهرين(انرودان و سوريه، مي
ارمنستان و در شش واليت زندگي مي كردند كه زماني كشورشان ارمنستان را تشكيل 

كارين، وان، باغش، دياربكر، سباستيا و : اين شش واليت عبارت بودند از . مي داد
بخش ]. اس، خاربوت و مامورت الغزيزارزروم، وان، بيتليس، دياربكر، سيو[خاربوت 

عظيمي از ارمنيان در آناتولي غربي، مقابل استامبول در كرانه جنوبي درياي مرمره و در 
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جنوب آناتولي در كيليكيه در طول فالت تارسوس تا خليج اسكندريه كه قلمرو شمالي 
شورشان ك. بخشي از اين قلمرو ها به ارمنيان تعلق دارد. سوريه بود، اسكان داشت

  .ارمنستان است
كل ساكنان ارمني نواحي ياد شده بنا به دستور مقامات دولت تركيه به شمال و 

يعني ديرالزور، زور، مسكنه، راس العين و ) بين النهرين(شرق صحراي ميانرودان 
  .موصل تبعيد شدند

اهميت اين تبعيد چيست؟ ما در مدركي به .  ارمني تبعيد شدند1،400،000تقريبا 
اين . »مقصد تبعيد، نابود سازي است«: ضاي طلعت پاشا اين عبارت را پيدا كرديمام

  .دستورها مطابق با مضمون اين نامه به اجرا در آمدند
پس از اجراي اين دستور، از همه ارمنياني كه از آناتولي شرقي به طرف جنوب 

سيدند، غير از زنان رانده شدند تنها ده در صد به مقصد رسيدند، بقيه نود درصد به قبل ر
و دختران كه توسط اندارمها به فروش مي رسيدند و يا توسط كردها ربودهه مي شدند 

  .و ي از خستگي و گرسنگي جان مي سپردند
از آن تعداد ارمنيان كه از آناتولي غربي، كيليكيه و شمال سوريه به صحرا رانده 

اين . اردوگاه گردآمدندمي شدند و شمارشان به چند صد هزار مي رسيد، در داخل 
  .دسته ها بطور منظم از گرسنگي مي مردند و بطور دوره اي قتل عام مي شدند

وقتي كه دسته هاي بيشتري از ارمنيان به محلهاي تجمع آورده مي شدند و جايي 
  .براي آنان نبود، آنها را به صحرا مي بردند و سالخي مي كردند

 از انگليسي ها ياد گرفته اند كه به ترك ها عنوان مي كردند كه اين روش را
آنها همه بوئرها را از . همين ترتيب با قوم بوئر در آفريقاي جنوبي رفتار كرده بودند

  .جاهاي مختلف از بقيه ساكنان جدا مي كردند
با اين حال . توجيه رسمي حكومت براي اين تبيعدها معيارهاي پيشگيرانه بود

ي كردند كه هدف نابود سازي كل جمعيت اشخاص صاحب اختيار صريحا اعالم م
 ،آنچه كه االن گفتم مورد تائيد مدارك رسمي وزارت امور خارجه آلمان. ارمني بود

من . همين مدارك سفارت آلمان در استامبول و مدارك كنسول هاي آلماني قرار دارد
  .همه اين مدارك را در يك كتاب منتشر كرده ام

خانم ترزيباشيان را شنيديد و مطلع شديد چه ريان و يشما سخنان دو نفر، تهل
بيش از يكصد مقاله توسط ارمنياني . رنجهايي كشيدند و در هنگام تبعيد چه ها ديدند
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آنها تجربيات . چون متهم، كه شاهد عيني قتل عام بودند تا كنون منتشر شده است
ن آلماني اكثر اين مقاله ها به زبا. شخصي خود را با جزئيات حوادث توصيف كردند

مطالب عنوان شده در اين . برخي ديگر در بريتانيا و اياالت متحده منتشر شده اند. است
.  وخانم ترزباشيان شنيديد، نداردتهليريانمقاالت اختالف زيادي با آنچه كه از زبان 

: حال يك نفر ممكن است اين سؤال را بپرسد. هيچ شكي در مورد صحت آنها نيست
ون ها انسان را در چنين مدت كوتاهي به قتل رساند؟ اين كار چطور ممكن است ميلي

 براي ”بعدادر وحشيانه ترين شرايط امكان پذير بود، چنانكه در دادگاه نظامي كه 
محاكمه طلعت و همرزمان و همكارانش در استامبول تشكيل شد اين امر مشخص و 

، سه ژنرال برجسته در اين دادگاه، از يك فرمانده لشكر، بعنوان رييس. آشكار گرديد
از پنج اتهام اصلي كه متوجه تركان جوان . زمان جنگ و يك سروان تشكيل شده بود

، دادگاه نظامي، 1919در ششم ژانويه . بود، اولين آنها به قتل عام ارمنيان مربوط بود
حكم محكوميت اعالم براي مقصران اصلي قتل عام يعني طلعت، انور، جمال و دكتر 

  . نمودناظم صادر 
رمانداران استان (، متصرفان )استانداران(مسئوليت اجراي احكام قتل عام به واليان 

مقاماتي كه از اجراي احكام سرباز مي . واگذار شده بود) بخش داران(و قائم مقامها ) ها
براي نمونه، جالل پاشا كه حاكم واليت . زدند بي درنگ از مقام خود عزل مي شدند

ر بركنار گرديد ااو با دستور مستقيم طلعت از ك.  تبعيد امتناع كردبود، از اجراي حكم
او . او در آنجا نيز به همين روش رفتار كرد. و به نواحي غربي يعني قونيه فرستاده شد

از احكام فرمانبرداري نكرد و در واقع به ارمنيان كمك نمود، و از آنهايي كه باقي 
 باز هم او از مسئوليتهايش بركنار شد و اين بار .مانده بودند و از تبعيديان حمايت كرد

. او يكي از معروف ترين و محبوب ترين واليان تركيه بود. به او مقام فرمانداري ندادند
يك فرماندار ديگر، رشيد بيگ در واليت دياربكر، دو مقام را كه از انجام احكام امتناع 

امات حكومتي كه روي اتباع ترك اين احكام نه تنها روي مق. كرده بودند، اعدام نمود
 هر تركي كه  آنفرمانده لشكر سوم حكمي صادر كرد كه بر اساس. نيز اثر گذاشت

به ارمنيان كمك مي كرد جلوي خانه خودش تيرباران و خانه اش با خاك يكسان مي 
مقامات حكومت كه به ارمنيان كمك كنند از مقامشان عزل و در دادگاه نظامي . شد

  .دندمحاكمه مي ش
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 ارمني ساكن تركيه مجبور شدند به سوي 1،850،000 از 1،400،000حدود 
 تحت 200،000 نفر باقيمانده، حدود 450،000از . صحراهاي ديرالزور پياده روي كنند

تاثير احكام تبعيد و كشتار قرار نگرفتند زيرا آنان ساكن شهراهاي بزرگي چون 
  .استامبول، ازمير و حلب بودند

مسئول حفظ جان ارمنيان حلب، روسلر كنسول آلمان در حلب بود شخصيت اصلي 
  .كه مطبوعات تهمت سازمان دهنده كشتارها به او دادند

ژنرال ليمان فن زاندرز، همانگونه خود شهادت خواهد داد، مانع از تبعيد ارمنيان از 
  .مارشال فون در گولتس نيز چنين عملي انجام داد. ازمير شد و آنان را نجات داد

هنگامي كه مارشال فون در گولتس وارد بغداد شد و مطلع گرديد ارمنيان بغداد به 
رمنيان موصل به سوي فرات، يعني به اموصل تبعيد شده بودند و از آنجا همراه با 

 مرگ محكوم شده بودند، از والي موصل خواست تا تبعيد ارمنيان را  ازاستقبال
ه مارشال از او خواست كه به وظايفش عمل كند انور پاشا در نامه اي ب. جلوگيري كند

: در نامه انور اين عبارت را مي بينيم. و قول مي داد كه به ارمنيان دست نخواهد زد
  .  »!دومسئوليت هاي شما شامل دخالت در امور داخلي تركيه نمي ش«

اجازه . در استامبول، ديپلمات هاي ما از تبعيد ارمنيان آن شهر جلوگيري كردند
ما اغلب مي خوانيم كه يكي از داليل قتل عام ارمنيان . يد كمي از موضوع دور شومده

اين بود كه طبقه بازرگانان ارمني، ترك ها را چاپيده بودند و جمعيت خشمگين ترك 
نخست اينكه، داليل كافي وجود دارد كه اثبات . خودبخود بر عليه ارمنيان قيام كردند

ه قتل عام اخير از تحريك خود بخود جمعيت  و ن1895-96كنند نه كشتارهاي 
در هر دو مورد ، دستورهاي حكومت تكيه بود كه به اجرا در . استگرفته نسرچشمه 
  .  مي آمد

، اين طبقه بازگان ارمني بود كه در 1915 و در 1895-96بعالوه ، هم در سالهاي 
د، صرفا به اين علت استامبول، ازمير و حلب كه از قتل عام مبرا ماندند زندگي مي كردن

 هاياز طرف ديگر، كل ساكنان ارمني در روستا. كه آنها قادر به پرداخت فديه بودند
  در صد كل جمعيت ارمني را تشكيل مي دادند و نيز پيشه وران 80شرق آناتولي كه 

باقيمانده ارمنيان تركيه . كه اكثرا ارمني بودند، روانه صحراهاي نيستي و مرگ شدند
 نفر از واليات شرقي به لطف پيشروي ارتش روسيه و پناه بردن به 250،000عني ي

  .قفقاز از مرگ نجات يافتند
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موقعي كه آنها باز . در آن زمان روسها به كرانه هاي غربي درياچه وان رسيدند
با اين حال نمي توان گفت كه روسها اين . مي گشتند، ارمنيان را با خود به قفقاز بردند

 روسها همين مناطق را ”بعداعشق و عالقه انجام دادند زيرا موقعي كه كار را از روي 
  .مجددا تصرف كردند به ارمنيان اجازه بازگشت به خانه هايشان ندادند

يانوشگويچ، رئيس پرسنل پايگاه نيكالي نيكاليويچ و فرمانده جبهه قفقاز اعالم 
ن تخليه شده بودند كرد كه جوامع كرد و قزاق در متصرفات ارتش روسيه كه ارمنيا

ميلوكف، . اسكان مي يابند تا يك منطقه نظامي بزرگ بر عليه تركان تشكيل شود
رئيس كادت هاي روس در مجلس دوما سخنراني هيجان انگيزي كرد و روسها را به 
خاطر انجام همان كارهاي ترك ها يعني ايجاد ارمنستاني بدون ارمنيان، مورد سرزنش 

  .قرار داد
 ارمني را نجات داد اما به آنان اجازه 350،000پيشروي روسها جان در هر حال، 

حتي اكنون هم آنها در يك قلمرو بسيار كوچك در . بازگشت به خانه هايشان نداد
آنها سالها در گرسنگي مطلق زندگي كرده متحمل رنجهاي . قفقاز زندگي مي كنند

  . بسيار شده اند
پرسد كه از نظر تاريخي چگونه اين وقايع انسان اجبارا و بطور طبيعي از خود مي 

  .من سعي مي كنم به اختصار به اين پرسش پاسخ بگويم. اتفاق افتاد
يان يمسئله ارمني امري خلق الساعه نيست بلكه ريشه هايي حتي در سياست اروپا

رقابت اين دو . خلق ارمني قرباني تضاد و رقابت سياسي روس و انگليس شد. دارد
  . در مشرق زمين آغاز شد1878يمه و كنفرانس برلين در كشور با جنگ كر

در بازي شطرنج سياسي ميان لندن و پترزبورگ، ارمنيان سربازهاي پياده بودند كه 
بهانه هاي انساندوستانه يا حمايت . گاهي پيشروي مي كردند و گاهي قرباني مي شدند

  .بوداز اقليت مسيحي تنها حربه اي براي دستيابي به منافع سياسي 
، عبدالحميد تحت فشار روسيه، فرانسه و بريتانياي كبير، 1895هنگامي كه در سال 

سند اصالحات واليات ارمني نشين و امتيازات ديگر اقليت هاي مسيحي را امضا كرد 
در همان زمان با اجراي برخي كشتارهاي جمعي ارمنيان به اين امر پاسخ داد و لرد 

كه به بريتانياي كبير مربوط مي شود، مسئله ارمني ديگر ساليسبوري اعالم كرد تا آنجا 
  .وجود خارجي ندارد
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شاهزاده لبانوف به سلطان عبدالحميد اطالع داد كه دليلي براي نگراني او نيست 
. سلطان مفهوم اين پيام را درك كرد. زيرا روسيه اين اصالحات را جدي تلقي نمي كند

، به ند ارمني كشته شدانتيجه آن هزار توسط سلطان كه در ن1894كشتارهاي سال 
در سالهاي . بريتانياي كبير، فرانسه و روسيه نداي درخواست يك طرح اصالحات را داد

 نفر ارمني را 100،000 عبدالحميد نيروهاي خود را مجددا به ساسون فرستاد و 96-1895
  .به قتل رسانيد

، تعداد قربانيان  روي داد1913 كه پس از اصالحات 1915-1918در كشتارهاي 
  .ك ميليون گذرانديارمني را از مرز 

 همانند 000/000/1 و 000/100، 000/1- 1915 و 1895، 1894 -پله هاي نردبان
در . عالئم روي دماسنج هستند كه دنيا بايد با خجالت و شرمساري به آن نگاه كند

در بين . جود نداردتاريخ قتل عام ها، هيچ نمونه برابر و همتراز با اين قتل عام ها و
  .  قرباني ارمني را گرفت000/25 در كيليكيه روي داد كه جان 1909آنها، قتل عام 

، كه شش قدرت بزرگ اروپا امضا كردند، علي   معاهده برلين61علي رغم ماده 
 قبرس كه بريتانيا مسئول نظارت بر اجراي اصالحات براي مسيحيان 1878رغم معاهده 

 - فرانسه-شد، علي رغم امضاي سلطان روي طرح هاي انگليسو ارمنيان را متعهد 
روسيه در ضمانت انجام اصالحات براي ارمنيان، هيچيك از اين قدرت هاي بزرگ 
براي نجات ارمنيان پا جلو نگذاشتند و يا حداقل سعي كنند قاتالن و جنايتكاران را تنبيه 

ل بريتانياي كبير، روسيه و تا اين تاريخ ارمنيان چيزي جز وسيله اي براي ني. كنند
  .فرانسه به روياهاي سياسي خود نبوده اند

و به علت اين بازي هاست مخصوصا بازي ميان بريتانياي كبير و روسيه كه 
نخست سلطان و سپس تركان جوان به ارمنيان به عنوان خطرناكترين ابزار سياسي 

  . كردندكشورهاي اروپايي براي دخالت در امور داخلي تركيه نگاه مي
آلمان، همانگونه كه انتشار اسناد رسمي دولت نشان خواهد داد، از زمان انعقاد 

و .  مسئله ارمني اتخاذ كرد”قبالمعاهده برلين يك سياست خيرخواهانه و مدبرانه در 
بنوبه خود، ما در سراسر جهان بعنوان محركان همه قتل و كشتارهاي حكومت سلطان و 

عبدلحميد نتيجه گيري كرده بودكه . قرار گرفته ايمتركان جوان مورد مواخذه 
 آنها سعي الحا. اروپائيان بلغارها را تحريك كردند و ما بلغارستان را از دست داديم«

پس، . مي كنند ارمنيان را برانگيزند تا آنها بتوانند آناتولي شرقي را از دست ما بگيرند
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اين امر به قتل عام ارمنيان و عطش . »آنها تكه تكه بدن ما را از هم جدا خواهند كرد
  .جنون آميز عبدالحميد به كشتار ارمنيان انجاميد

در سال . مسئله اصالحات ارمنيان در طرحهاي سياسي دولتهاي بزرگ باقي ماند
هنگامي كه سياستمداران . ، دگربار راجع به اصالحات صحبت ها شروع شد1913

. ، انگليسي ها خود را كنار كشيدندآلماني و روسي با جديت مشغول مذاكره بودند
سرانجام، اين مذاكرات به قبول اصالحاتي توسط باب عالي منجر شد كه رضايت 

دو بارزرس عالي اروپايي مسئول نظارت بر اجراي اين طرح . ارمنيان را تامين مي كرد
جنگ شروع شد و . با اين حال اين امر هرگز به مرحله نهايي نرسيد. اصالحات شدند

  .ناظر از تركيه فرا خوانده شدنددو 
 در استامبول بودم و مي توانستم ببينم كه چگونه تركان جوان از 1913من در سال 

بحث مجدد قدرت هاي اروپايي در باره اصالحت براي ارمنيان خشمگين بودند و آنها 
بيشتر مضطرب شدند وقتي كه ديدند به لطف توافقنامه ميان آلمان و روسيه اين امر 

صالحات را ااگر ارمنيان اين : تركان جوان مي گفتند. ايت ارمنيان را تامين كردرض
تقبيح نكنند، اتفاقي خواهد افتاد كه اعمال عبدالحميد در مقابل آن مانند يك بازي 

رهبران دو گروه با هم طرح دوستي ريختند و در جريان انتخابات . كودكانه خواهد بود
در طول . وان و ارمنيان با هم دست به انقالب زدندتركان ج. به يكديگر كمك كردند

 مسالمت آميز بود، 1915 آوريل 24ا تچند ماه اول جنگ، رابطه ميان رهبران آنها 
 نفر از انديشمندان 235يعني تا زماني كه در برابر بهت و حيرت همگان در استامبول 
در طول چند روز . دندارمني دستگير و روانه زندان شدند و به آسياي صغير تبعيد گردي

 15ين تعداد افراد تنها ااز .  نفر رسيد600بعد، چند صد نفر به جمع آنها اضافه شد و به 
در عمل همه رهبران انديشمند ارمني در استامبول به اين روش . نفر جان سالم بدر برد

يك عضو پارلمان، وارتگس، دوست صميمي طلعت، از اين حادثه مبرا . تصفيه شدند
: طلعت جواب داد. او نزد طلعت رفت و از او در باره اين حوادث سئوال كرد. ماند

زماني كه ما ضعيف بوديم، مردم شما خواستار اصالحات بودند، و خاري در جبهه ما «
بشمار مي رفتند؛ اكنون ما در پي استفاده از مزاياي مطلوب شرايط فعلي هستيم تا ملت 

 باره اصالحات صحبت ر سال ديگر د50تا شما را چنان پخش و آواره كنيم كه 
طلعت جواب » پس شما كار عبدالحميد را ادامه مي دهيد؟«: تگس پاسخ دادروا. »نكنند
  .»بله«: داد
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دادگاه نظامي تركيه در استامبول . آنها عمل خود را قبل از ادعا به كرسي نشاندند
روزنامه رسمي تركيه شواهد و قرائن را آشكار كرد و بر اساس گزارش منتشر شده در 

، تقويم الوقايع مشخص شد كه تبعيد ارمنيان بر اساس تصميم كميته تركان جوان انجام 
در واقع، طلعت روح آن . رفت و طلعت با نفوذ ترين عضو كميته محسوب مي شدگ

او دستور به نابود سازي داد و هيج كاري در جلو گيري از آن بعمل . بشمار مي رفت
  .نياورد

مي توان سند اثبات قضيه را بر اساس مدارك رسمي آلماني و تركي ارائه همچنين 
هدف من از شهادت امروز اين است كه بازي هاي سياسي قدرتهاي بزرگ در . كرد

درجه اول باعث سؤظن عبدالحميد و سپس تركان جوان نسبت به ارمنيان گرديد و 
  .  كل ارمنيان بودمنجر به اين نتيجه گيري شد كه تنها راه حل نابود سازي 

 چند نمونه از ”قبالشما . اين روند نابود سازي يك ملت هزار و يك شكل داشت
  .آن ها را از زبان شاهدان عيني شنيديد

شما اظهار كرديد كه بازي هاي سياسي روسها و انگليسيها در نابود سازي : ورتاور
  ارمنيان نقش داشت؟ چرا؟

 نگراني تركان شد، مبني بر اينكه قدرت زيرا اين مانورهاي سياسي باعث: گواه
هاي بزرگ در پي ايجاد ارمنستان مستقل بودند و اين امر خطري براي موجوديت 

  .  تركيه آسيايي محسوب مي شد
 گفته شد كه علت قتل عام اين واقعيت بود كه ارمنيان مسيحي بودند ”قبال: ورتاور

 ميان اين دو ملت ريشه در چند قرن به اسالم اعتقاد داشتند و تنفر در حالي كه تركها
  .پيش داشت
 آن نقشي براي مسيحيان رروياي حكومت پان اسالمي و پان تركي كه د: گواه

  .پيشبيني نمي شد، توسط انور پاشا و كميته تركان جوان سرچسمه گرفت
اگر منظور شما را درست متوجه شده باشم، همانگونه كه در پان آلمانيسم : ورتاور
  سيسم، به همين روش هم پان تركيسم به معني نابودي عناصر غير ترك بود؟ يا پان رو
  .بله: گواه
آيا مسئله اينگونه نيست؟ ملل زير سيطره تركان يكي يكي قيام كردند و : نيماير

از دايره نفوذ تركي رهايي يافتند، و تنها ارمنيان بعنوان ملت مسيحي تحت حكومت 
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ظور جلوگيري از اينكه ارمنيان نيز چنان عملي انجام و به من. تركي باقي مانده بودند
  آيا اين نظريه صحيح است؟.دهند، آنها تصميمي به نابود سازي ايشان گرفته

 سفير آلمان رد استامبول بود گزارش 1918بله، كنت مترنيخ كه در سال : گواه
 مشتاقانه باند تركان جوان. مسئله ارمني تمام شد«:  ژوئيه ار بدين شرح نوشت30مورخ 

خود را براي لحظه اي آماده مي كنند كه يونان برضد تركيه عمل كند بطوري كه 
  .دنيونانيان نيز مانند ارمنيان به سرنوشت نابودي دچار گرد

  .، قسم ياد مي كند) ساله، پروتستان66(گواه عاليجناب ژنرال ليمان فون زاندرز
چند نكته از نقطه نظر نظامي در تكميل سخنان دكتر لسپسيوس مايلم من هم : گواه
به نظر من، رويدادها ارمنستان را كه عموما به قتل عام ارمنيان اشاره دارد را . بيان كنم

دسته اول، به نظر من، دستور تركان جوان براي تبعيد و . بايد به دو دسته تقسيم كنيم
د و جزئا ما مي توانيم دولت را مسئول كامل تدارك چنين تبعي. اخراج ارمنيان است

دسته دوم، ما جنگ و مبارزه اي داريم كه در . مسئول همه رويدادهاي بعدي بدانيم
 عدر ابتدا، ارمنيان برخالف دستور تركها براي خل. سرزمين هاي ارمني نشين روي داد

سالح از خود در برابر تركان دفاع كردند و چنانكه بدون هيچ شكي اثبات شده، برخي 
 قابل درك است كه فاتحان چنين ”طبيعتا. ر ضد تركيه جنگيدندبه روسها پيوستند و ب

  . جنگي متهم به كشتار مغلوبين شوند
. من معتقدم كه اين دو دسته قابل تمايز هستند و بايد از يكديگر متمايز گردند

حكومت دستور داد همه ساكنان ارمني قلمرو ارمني نشين و يا استانهاي آناتولي شرقي 
  . استراتژي نظامي تبعيد گردندبه عنوان يك حركت

مي خواهم به اين واقعيت نيز اشاره كنم كه همه افسران تا درجه ژنرالي در استان 
 برخي از شما آگاه هستند كه شايعات بي اساس دال بر  وندد، ترك بويهاي شرق

آنچه كه گفتم چيزي . حضور افسران آلماني در اين استان ها در بين مردم شايع است
افسران نظامي و ماموران غير نظامي از استامبول گزارش داده اند، اجراي اين است كه 

  .احكام جهت تبعيد مردم بدست افراد خبيث صورت گرفت
اشاره به اين نكته نيز اهميت فراوان دارد كه پيش از جنگ، نيروي پليس تركيه 

 اين افراد اكثر.  جوخه و بريگاد هاي ويژه مي شد000/85بسيار كارآمد بود و شامل 
به ارتش منتقل شدند و بين بريگادهاي مختلف تقسيم گرديدند و به جاي آنها يك 

 نماينده يك طبقه منتخب نبود بلكه ”طبيعتااين گروه . نيروي پليس كمكي تشكيل شد



 نژادكشي ارمنيان                                              171                                        دادگاه سوغومون تهليريان

نظم و انتظامات در ميان اين . اكثرا شامل قاتالن و جنايتكاران و بيكاران دائمي مي شد
هر گاه ما در باره جنايات انجام شده در باره . كي بسيار ضعيف بودگروه بطور قابل در

ارمنيان صحبت مي كنيم بايد اين مطلب را نيز در ذهن داشته باشيم اين ارتش و يا 
نيروي پليس ترك نبود كه به ارمنيان حمله مي كرد، بلكه نيروي پليس كمكي ويژه 

وه ما بايد به خاطر دشته باشيم تشكيل شده در اثر ضرورت زمان مسئول قضيه بود بعال
كه اوضاع اقتصادي چنان وخيم بود كه نه تنها بساري از ارمينان بلكه هزاران سرباز 
ترك نيز در اثر كمبود مواد غذايي، بيماري و سازماندهي ضعيف دولت تركيه جان 

ر سوء در لشكر ما تنها ، بعد از جنگ گاليپولي، هزاران نفر در اث. خود را از دست دادند
ما همچنين . فكر مي كنم بسياري از اين نكات بايد در نظر گرفته شوند. تغذيه مردند

بايد در نظر داشته باشيم كه بسياري از تركان زير پرچم جنگ مقدس يا جهاد نمي 
جنگيند و بنابراين احساس كردند كه هر چه با ارمنيان و مسيحيان بيشتر حشونت كنند، 

. اين امر در مورد افسران دون پايه صدق مي كند. يد تر بودنتيجه كارشان بهتر و مف
كردها نيز كه هميشه دشمن ارمنيان بودند و كشتارهاي متعددي در مورد ارمنيان 

  .مرتكب شدند
تا آنجا كه من مي دانم، دولت آلمان در آن زمان با توجه به اقتضاي شرايط در 

وصف، بايد درك كنيم كه اين كار با اين . حد توان تالش نمود به ارمنيان كمك كند
 مي دانم كه سفير ما كنت مترنيخ پيوسته بر ”شخصامن . براي دولت بسيار دشوار بود

  .ضد اين سياست ها و كشتارها در قبال ارمنيان اعراض مي كرد
بدون ترديد مي توانم اظهار كنم، همانگونه كه دكتر لپسيوس به خوبي بيان 

واقعيت امر . ني در عمليات ضد ارمني شركت نداشتكردند، كه حتي يك افسر آلما
  .اين است كه ما هر گاه مي دانستيم در اين امر دخالت مي كرديم

احكامي .  هيچ حكمي به امضاي طلعت دريافت نكردم”شخصابايد اشاره كنم كه 
اين احكام .  اهميت كمي داشتند”معموالكه من دريافت كردم به امضاي انور بودند و 

براي نمونه، يكبار حكمي به دستم رسيد .  غير عملي بودند”كالبل درك و يا عموما قا
كه بر اساس آن همه يهوديان و ارمنيان بايد از ميان پرسنل افسري آلمان اخراج مي 

شكي نيست كه اين احكام هرگز به اجرا در نيامدند، زيرا ما آنها را بعنوان . شدند
  . ام بي معني دريافت مي كرديماغلب ما چنين احك. مترجم نياز داشتيم



 نژادكشي ارمنيان                                              172                                        دادگاه سوغومون تهليريان

، فرصتي پيش آمد كه من با احكام فرماندار واليت آدريانوپل 1916در فوريه 
من در اين باره با مقام . مبني بر اخراج ارمنيان و يهوديان از آدريانوپل مخالفت كنم

ما نماينده . به آنجا رفتم تا موضوع را بررسي كنم. عالي باواريا، ويتمار صحبتي داشتم
بررسي محلي من اين واقعيت را مورد تاييد قرار داد كه حاكم . كنسول اطريش بود

من به استامبول رفتم و به كمك كنسول كنت مترنيخ . دستور تبعيد را صادر كرده بود
  . و كنسول سفير پاالويچين، احكام مسكوت ماندند
ني را از  نفر ارم600حاكم استان . در يك موقعيت ديگر، من به ازمير رفتم

به ديدار حاكم . رختخواب بيرون كشيده و سوار بر واگن روانه تبعيد گاه كرده بود
شتافتم و به او گفتم اگر يك بار ديگر روي ارمنيان دست بلند شود من به سربازانم 

دكتر . از آن پس احكام متوقف شدند. دستور خواهم داد افسران پليس او را بكشند
  .ب را در كتابش قيد كرده استلپسيوس به درستي اين مطل

مايلم اظهار كنم . اين ها تقريبا مطالبي بودند كه من از تجربيات شخصي مي دانستم
هرگز به ارمنستان نزديك نبوده ام و . كه من هرگز پا به خاك ارمنستان نگذاشته ام

دولت تركيه هرگز سخنانم را نشنيده و هرگز نظرم را در باره اعمال ضد ارمني جويا 
برعكس، همه كارها مخفيانه انجام شد بطوري كه ما هيچ اطالعي از روابط . نشده است

  .سياسي داخلي آنها نداشتيم
برخي از افترا آميزترين گزارشهاي دنياي مطبوعات عنوان كرده اند كه افسران 

در تبعيدهاي . آلماني كه معتقدم همين امر به مقامات آلماني نيز نسبت داده مي شود
برعكس، مطابق وظايف خود ما هرگاه مي .  ريزي شده ارمنيان شركت داشتندبرنامه

در حوزه عملياتي من، غير از . توانستيم در جهت كمك به ارمنيان دخالت مي كرديم
  .نمونه هاي عنوان شده، ارمنيان كم و پخش بودند

تا آنجا كه مي . در باره نقش طلعت پاشا در صدور احكام نمي توانم صحبت كنم
در هر حال .  صادر شد1915 ماه 20انم حكم اصلي مربوط به تبعيد ارمنيان در تاريخ د

. اين امر نتيجه تصميم گيري كميته تركان جوان بود و مورد تائيد همه وزرا قرار داشت
اجراي اين احكام به والي ها، مقامات پايين تر و نيروي وحشتناك پليس محول شده 

  .بود
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د مي دانم عنوان كنم كه در طول پنج سالي كه در در هر حال، من وظيفه خو
تركيه بودم، من هيچ حكمي به امضاء طلعت بر عليه ارمنيان نديدم و در مورد صدور يا 

  .عدم صدور چنين احكامي نمي توانم گواهي دهم
  

جانشين خليفه كليساي حواريون ارمني (گواه اسقف گريگوريس باالكيان 
  .قسم ياد مي كند) ت در دادگاه به برلين آمده استمنچستر، انگليس، كه براي شرك

  .گواه به زبان آلماني شكسته صحبت مي كند لذا نيازي به مترجم نيست
  

من هرگز . من هيچ اطالعي نه در باره مسئله مطرح و نه متهم در اختيار ندارم: گواه
 به 1914زماني كه جنگ آغاز شد من در برلين بودم و در سپتامبر . او را نديده ام

 280، دستگير و همراه 1915 آوريل 21شش يا هفت ماه بعد، در . استامبول باز گشتم
 ساعت ما سوار قطار بوديم تا اينكه به 36. نفر از انديشمندان ارمني روانه تبعيدگاه شدم

 نفر با گاري 190 نفر از گروه به آياس، بقيه 90در آنجا . سر حدات انگيوري رسيديم
از آنجا در گروه هاي . د شدند كه يك روز از انگيوري فاصله داشتبه چانگره تبعي

 16 نفر تنها 190از .  نفري به انگيوري برگردانده و كشته شدند25، 15، 10، 5كوچك 
  . نفر از مرگ رهايي يافتند

 نفر بودند كه فقط تركي حرف مي 250در چانگره، چهل خانواده ارمني شامل 
 16 نفر و 250اين . ند و از سياست سر در نمي آوردندآنها كاسب و تاجر بود. زدند

انديشمند بايد بر اساس احكام تلگرافي وزير داخله به رشيد پاشا حاكم كاستاموني، از 
نايب او يونس . او را بالفاصله تعويض كردند. فرمانبرداري حكم وزير داخله سر باز زد

 800ما با . د ما را اجرا كنداو مي خواست احكام تبعي. بيگ، منشي كميته اتحاد بود
  . در آنجا بمانيم1916قطعه طالي ترك توانستيم او را بخريم و تا فوريه 

حاكم جديدي به جاي رشيد پاشا به كاستاموني فرستاده شده او والي انگيوري بود، 
والي جديد .  مرد و زن و بچه ارمني بود000/82جايي كه شنيديم وي مسئول قتل 

اگر . وزير داخله را به اجرا گذاشت و ما را به ديرالزور تبعيد نموداحكام طلعت پاشا 
چه ارمنيان بسيار آرام بودند و حتي نمي توانستند زبان مادري خود را صحبت كنند و 

  . فقط به تركي تكلم مي كردند
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ما مطلع شديم كه به داليل سياسي، دولت مي خواست همه ارمنيان را از آسياي 
زنان نيز بايد همراه آنان رانده مي .  نفر را گرفتند48خست آنها ن. صغير اخراج كند

من با . از ما پرسيدند كه آيا مي خواهيم زنان و بچه هايمان را همراه خود ببريم. شدند
در .  مطلع شديم كه همه زنان و بچه ها را كشته بودند””بعدا. اين امر مخالفت كردم

، از ميان روستاها و بشهرهايي كه تعداد طول راه پيمايي اجباري به سوي ديرالزور
چورون، يوزغات، بغازليان، : بيشماري ارمني ديديم كه زندگيشان را از دست داده بودند

براي . قيصريه، تورمارزه، هاچن، سيس، كارس، بوزار، عثمانيه، حسن بيلي و اصالحيه
شنيديم . دند مرد، زن و كودك ارمني بين يوزغات و بغازليان كشته ش000/43مثال ، 

در واقع، . كه ما هم بايد اعدام مي شديم، گرچه رسما تغيير مكان را عنوان مي كردند
گروه ما پولي در اختيار داشت، . جابجايي يك سياست نابودسازي كل محسوب مي شد

  .  قطعه زر و ما معتقدي بوديم كه اين پول راه نجات ما بود000/15-000/16جمعا 
ما . عامل بسيار مهمي در آسياي صغير محسوب مي شود] رشوه يا انعام[بخشش «

اميدوار بوديم كه هر آنچه را كه نمي توانستيم با وسايل ديگر انجام دهيم بتوانيم با پول 
  .  دليل زنده مانده من همين بخشش بود. ما اشتباه نمي كرديم. به انجام برسانيم

ا گرسنه بوديم و هر گاه به م. نياز به توضيح نيست كه آنها از ما حفاظت نكردند
ما دو روز . رودخانه اي مي رسيديم، به ما اجازه نمي دادند عطش تشنگي را فروبنشانيم

  .بدون غذا سر كرديم
مجاز به خوابيدن نبوديم ولي ما به همين حد هم . به ما اجازه خريد غذا نمي دادند

خيلي خوشبخت مي ما فكر كرديم كه اگر ما را نكشند بايد خود را . راضي بوديم
  .دانستيم

وقتي ما به خون آلودترين شهر يعني يوزغات رسيديم، چند صد جمجمه زن و 
يك سروان . دختر جوان را در دره اي تنگ در فاصله چهار ساعت مانده به شهر ديديم

)  افسر پليس سوار بر اسب16 مرد و 48(پليس به نام شكري همراه ما بود كه ما را 
و پرسيدم كه آيا درست است كه تنها مردان كشته ولي زنان و از ا. جلو مي برد

  .كودكان عفو مي شدند
 سال 50ه ها را، پس چاو جواب داد، اگر ما تنها مردان را مي كشتيم و نه زنان و ب

بنابراين ما زنان و بچه ها را هم بايد . از اكنون، يكي دو ميليون ارمني بايد مي داشتيم
خواهش مي . (چوقت مسئله داخلي و خارجي نخواهيم داشتبكشيم و لذا ما ديگر هي
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به اين علت . ممن چهار پنج سال بود كه آلماني صحبت نكرده بود. كنم مرا ببخشيد
 من يك روحاني ارمني بوده 1901از سال . نمي توانم خيلي روان و سليس صحبت كنم

ي تركيه آشنايي من شرايط ملت خود را در ارمنستان خوب مي دانم و با سياستها. ام
سروان توضيحاتش را ادامه داد و گفت كه همه زنان و كودكان ارمني غير از ). دارم

  .زيرا اين كار ممنوع شده بود. آنهايي كه در شهر بودند، كشته شده اند
ملل .  سلطان عبدالحميد دستور داد ارمنيان شهرها را بكشند1895-96در سال 

طرح فعلي .  امر مطلع شد و شروع به اعتراض نمودپايي، تمام جهان متمدن از اينوار
ولي خدا . اين بود كه هيچكس جان سالم بدر نبرد، پس هيچ گواهي در دادگاه نمي ماند

  .را شكر كه تعدادي جان سالم بدر بردند
 مرد از يوزغات و روستاهاي 000/14سروان به آرامي برايمان توضيح مي داد كه 

به اعضاي زنده مانده . اد آنها را در چاه ها انداخته بودنداطراف كشته شده بودند و اجس
خانواده هايشان گفته بودند كه مردها به حلب، سوريه فرستاده شده اند و حالشان خوب 
است و دولت دستور داده است كه خانواده هايشان نيز راهي حلب شده به آنان 

بعالوه، دولت گفته بود .  داشتاين خانواده ها خانه ها آماده در آنجا خواهند. بپيوندند
  . وسايل منقول را مي توانند با گاري به سوريه حمل كنند

براساس اين حكم، خانواده ها شروع به بستن وسايل خود كردند، شامل فرش، نقره 
آنها اين ها را در داخل گاري گذاشته . آالت، طال، جواهر و همه دارايي هاي منقول

زغات تا بوغازليان، سروان به من گفت كه به عنوان يك در راه يو. راهي سوريه شدند
ادامه داد، .  نفر را صادر كرده بود000/40 دستور قتل ”شخصافرمانده ژاندارمري، او 

حاال زنان فكر مي كردند كه مردانشان زنده هستند و تدارك استقبال از آنها را مي 
بسياري از زنان و . بودند همراه گاو و بقيه با اسب 380 گاري، 840تقريبا . بينند

  .  زن و بچه به حلب تبعيد شدند6400. كودكان مجبور شدند پياده راه بروند
او توضيح داد كه اگر زنان . من از سروان پرسيدم چرا چنين اعمالي انجام مي شد

و كودكان در شهرها كشته مي شدند، نمي توانتسيم پي ببريم طال و دارايي هاي 
به اين علت به آنها اجازه داديم وسايل مهم . پنهان كرده بودندارزشمند خود را كجا 

وقتي كه آنها به دره اي در فاصله چهار ساعت خارج از شهر رسيدند، . خود را ببندند
 نفر زن ترك كه همراه كاروان بودند شروع به وارسي زنان و كودكان ارمني 30-25

 و بچه بودند، چهار روز طول  زن6400چون . كردند و جواهر و پول آنها را گرفتند
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اعالم . وقتي اين كار تمام شد. كشيد تا زنان ترك بتوانند اين كار را به اتمام برسانند
شد كه دستور جديدي از دولت رسيده كه زنان مي توانند به خانه هايشان در يوزغات 

  .  برگردند
 و گاري ها. در راه بازگشت، در فاصله يك ساعتي، دشت پهني وجود داشت

راهنماهاي كاروان برگشته بودند، زنان علت آن را پرسيدند، به آنان گفته كه دستور 
جديدي براي بازگشت آنان آمده و آنها نيازي به گاري ندارند، زيرا تنها يك سفر 

  .چهار ساعته به يوزغات است
وقتي كه از او سؤال زيادي مي پرسيدم .  به من گفت”شخصاسروان اين مطالب را 

  .من معتقد بودم كه از شنيده هاي خود مي توانستم استفاده كنم. گر جواب نمي داداو دي
ژاندارمهاي زيادي به روستاها . اكنون كه زنان مي خواستند به يوزغات باز گردند

. ارسال شدند و از روستائيان خواسته شد تا در جنگ مقدس يا جهاد شركت كنند
آنها . تبر و ساير وسايل آهني داوطلب شدند نفر روستايي مسلح به 000/13 تا 000/12

  .مجاز شدند همه آنها را بكشند و تنها دختران زيبا را با خود ببرند
 ما گواهي زيادي تا كنون شنيده ايم، مايل -)با قطع سخنان گواه(فون گوردون 

  .هستيم كه به نكات اصلي بپردازيد
  .لطفا از من سئوال كنيد: گواه

در چانگره بوديد، آيا با يكي از پروفسورهايتان نزد والي وقتي كه : فون گوردون
رفتيد و آيا از او خواستيد كاري برايتان انجام دهد؟ آيا او به شما تلگرافي نشان نداد 

  كه از طلعت پاشا دريافت كرده و از او سؤاالتي كرده باشد؟
. برسماجازه دهيد چند دقيقه ديگر ادامه دهم و سپس به پاسخ پرسش شما : گواه

از سروان پرسيدم كه آيا از . كشتار غير تبعيض آميزي در قبال ارمنيان روي مي داد
از او پرسيدم كه آيا خود را مسئول پاسخگويي . اين كارها احساس پشيماني نمي كند

  .به خداوند و بشريت و آنچه كه ما تمدن مي ناميم، نمي داند
او تنها از دستورهاي .  كندسروان پاسخ داد كه او هيچ احساس مسئوليتي نمي

او اذعان كرد كه تنها يك سروان است و دستور دارد همه . استامبول اطاعت مي كند
  .را بكشد زيرا اعالم جهاد شده است

سروان ادامه داد كه وقتي يك سرباز كسي را در جنگ مي كشد، او مسئول اين 
كه وقتي كار او گفت . او گفت كه به همين ترتيب عمل كرده است. عمل نيست
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گفتم خوب، جنگ در چنين . كشتارها تمام شد دعا كرد و روحش را تطهير نمود
موردي برعليه مردان است و جنگ مقدس نبايد در مورد زنان و كودكان بيگناه اعالم 

  .مي شد
  )در پاسخ به سؤال فون گوردون(

 يك روز وقتي با آقاي ديران كلكيان سردبير روزنامه تركي صباح و استاد
آيا مايلي با من نزد عاصف بيگ معاون «از من پرسيد . دانشگاه تركي استامبول بودم

او گفت . من گفتم كه بهتر است پوشيده باشيم و خود را نمايان نكنيم» حاكم برويم؟
كه هراسي نداشته باشم زيرا بيگ يكي از دانشجويان سابق او بود و برايش احترام قايل 

ما سپس براي ديدار . ندين بار با او مورد بحث قرار داده بوداو مسئله ارمني را چ. است
او مودبانه از ما . آصف بيگ رفتيم، كه معاون سابق حاكم عثمانيه واقع در كيليكيه بود

استاد «: او گفت. از او پرسيديم براي رفتن به استامبول چه كار بايد بكنيم. استقبال كرد
سريع انجام دهيد، زيرا در غير اينصورت . عزيز من، هر چه مي خواهيد، انجام دهيد

  . »خيلي دير خواهد بود
به او گفتيم كه هنوز در باره .  از او پرسيديم چرا خيلي دير خواهد شد”طبيعتا

ير چيزي نشنيده ايم و نمي دانيم تا دو ساعت ديگر چه صغشروع كشتارهاي آسياي 
: يگران بگويد ، ليكن گفتآصف بيگ گفت كه نمي تواند چيزي به د. اتفاقي مي افتد

يك روحاني هستيد، مي ) خطاب به من(معلم من هستيد و شما ) آقاي كلكيان(شما«
او يك تلگراف به ما نشان داد كه من آنرا . به شما اعتماد دارم. توانيد راز نگهدار باشيد

 اما .من كلمات دقيق را بياد نمي آوردم و نمي توانم بگويم كه معتبر بود يا نه. خواندم
در . هيچ شكي در مورد صحت اين تلگراف كه معاون حاكم به ما نشان داد، ندارم

ارقام دقيق تعداد ارمنيان كشته شده و تعداد زنده ها را بي درنگ «تلگراف آمده بود 
  . »وزير داخله، طلعت. مستقيما به ما تلگراف كنيد

 تجسم كنم كه نخست من قادر به درك مضمون تلگراف نبودم زيرا نمي توانستم
آقاي كلكيان از . چنين چيزي در تاريخ روي نداده بود. تمام يك ملت قتل عام شوند

شما انديشمند هستيد شما «: پاسخ داد. بيگ پرسيد كه معني و مفهوم تلگراف چيست
  .»تلگراف مي گويد كه منتظر چه هستيد؟ همه را بكشيد. سردبير هستيد



 نژادكشي ارمنيان                                              178                                        دادگاه سوغومون تهليريان

من بچه هاي كوچكي دارم كه «:  او گفت.آقاي كليكيان يكباره زير گريه زد
هيچ كاري نماند كه انجام دهيم غير از اينكه » قادر نيستند از خودشان مراقبت كنند

  .به كليسا بياييد و آخرين مراسم عشاء رباني را برگزار كنيد) خطاب به من(شما 
. آصف بيگ به ما گفت سعي كنيم خود را در مدت دو هفته به استامبول برسانيم

.  روز ديگر هم در مقامش باقي خواهد ماند و سپس استعفا مي دهد15به ما گفت كه 
 ارمنيان 1909 در عثمانيه بود و متهم به شركت در كشتارهاي 1909گفت كه در سال 

او گفت كه ديگر . در آدانا بود و تنها با مشكالت فراوان قادر به نجات جانش شده بود
اضافه كرد كه يك روز همه . شتارها داشته باشدنمي خواهد هيچ كاري با مسئله ك

رهبران ارشد از تركيه فرار خواهند كرد و افرادي مثل او مسئول كشتارها شناخته و 
  .  به دار آويخته مي شوند”احتماال

  زير تلگراف چه بود؟: عضو هيئت منصفه
  .با چشمان خودم ديدم. بود» طلعت«امضاء : گواه

رار به شما كمك كرد؟ روسها، انگليسي ها، چه كسي براي ف: فون گوردون
  تركها يا فرانسوي ها؟ چه كسي؟

يك داستان مصيبت بار است و وقايعي كه در طول پنج سال گذراندم هفته : گواه
  . ها يا حتي ماه ها طول خواهد كشيد تا برايتان تعريف كنم

  . شداگر اين وقايع را برايمان خالصه كنيد سپاسگزار خواهيم: فون گوردون
وقتي كه به رشته كوه هاي . من از اصالحيه به آيران باغچه گريختم: گواه

آمانوس رسيدم، با يك گروه آرشيتكت و مهندس آلماني روبرو شدم كه مشغول 
آنها نسبت به من خيلي مودب بودند بويژه وقتي مطلع شدند كه در . ساخت تونل بودند

من گفتند كه بايد ريش خود را بتراشم به . آلمان تحصيل كرده و آلماني حرف مي زدم
. من چهار ماه پيش آنها ماندم. و رداي خود را بردارم و لباس اروپايي به تن كنم

اما وقتي دستور .    ارمني زير نظر و حمايت اين مهندسان آلماني كار مي كردند000/8
 گريختم، اين بار باز هم من. تبعيد اينها نيز آمد، آنها بين باغچه و ماراش به قتل رسيدند

به كوه هاي تاورس رفتم جايي كه مهندسان آلماني ديگر تونل مي ساختند و ميان آنها 
باين وصف وقتي كه . مهندس ارشد، ليوتنگر رفتار شايسته اي با من داشت. پناه گرفتم

در آدانا آلمانيان ديگري پيدا . تركها پي به هويت من بردند، من به آدانا فرار كردم
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من در اداره مركزي تحت حمايت مهندس ارشد وينكلر .  ماه نزدشان ماندم5 وم كرد
  .يك يونيفرم آلماني به من دادند و من بصورت سرباز آلماني عبور كردم. بودم

مايل هستم تشكر عميق خود را در اينجا به مهندسان آلماني ابراز كنم كه به من 
  .م كردندكمك كردند و در زمان نياز شرايط آسايش مرا فراه

وقتي كه سربازان آنتانت دمشق را تصرف كردند و به سمت حلب پيش مي رفتند 
تركهاي آدانا به ارمنيان مي گفتند كه نمي خواهند ما را زنده بگذارند لذا نخواهند 

آنها مي . گذاشت همراه نيروهاي آنتانت به آنها بخندند و به آنها آسيب برسانند
 آدانا در نواحي كوهستاني سيس و ره هنوز در انباري دخواستند چند هزار ارمني را ك

  . هاچن زنده بودند، بكشند
با استفاده از حداكثر توان خود تالش كردم جان خود را از اين اعمال وحشيانه 

با يونيفرم آلماني من به ديگر سربازان و افسران آلماني . نجات داده به آلمان برسم
در استامبول مخفي ماندم تا پيمان آتش . استامبول رفتمپيوستم و همراه آنها با قطار به 

 تركيه را ترك كردم و به پاريس رفتم و 1918در نوامبر .  منعقد شد1918بس در سال 
  .سعي كردم تا مصائب تحميل شده به ارمنيان را براي دنيا تعريف كنم

ي عاليجناب ژنرال ليمان فون زاندرز كمي شك در افكارمان باق: فون گوردون
او گواهي  داد كه طلعت پاشا مسئول اين اعمال نبود، در حاليكه مسئوليت . گذاشت

تا آنجا كه مي دانم اين نقطه . متوجه كردهاي ديگر بود كه مسئل اجراي تبعيد ها بودند
آيا : مايلم از گواه سوالي بپرسم. نظر، مغاير با نظرات ارمنيان و دكتر لپسيوس است

   مسئول قتل عام بود؟ ”شخصاجود دارد كه طلعت سوالي در ذهن ارمنيان و
. نه تنها شكي در اذهان ارمنيان در اين مورد نيست بلكه، اين حقيقت است: گواه

به همين . من يكي از اعضاي شوراي كليسايي بطريق نشين ارمني استامبول هستم
ه مناسبت ، من در طول مدت طوالني اين فرصت را داشته ام با عملكرد دولت تركي

او همه . او صاحب نفوذ فراوان بود.  مي شناسم”شخصاالبته من طلعت را . آشنا شوم
هر گاه ما به عنوان نمايندگان خليفه گري . كارها را با آگاهي دولت انجام مي داد

شما مجبور نيستيد «: كليسيا ارمني، بايد از او درخواست مي كرديم، طلعت پاسخ مي داد
تنها پيش . نياز به مكاتبه نداريد. توانيد مستقيما نزد من بياييدنزد ديگر وزرا برويد، مي 

او چنان عمل مي كرد . »من بياييد و به من بگوييد، من آن ها را تامين خواهم كرد
  .  گويا همه مسؤليت ها تنها متوجه او بود و خود نبايد به كسي حساب پس دهد
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 30 از آنچه كه عبدالحميد در بيشتر«: آيا اطالع داريد كه طلعت گفته بود: نيماير
فكر مي كنم كه . »سال انجام داد من در يك روز انجام دادم تا مسئله ارمني را حل كنم

  .ارمنيان مفهوم اين عبارت را خوب مي دانند
  آيا با اين نقل قول آشنا هستيد؟: رييس دادگاه

  .متوجه سؤال نشدم: گواه
  ).سؤال راتكرار مي كند: (رييس دادگاه

 سال 30فتاده بود، نه در ا اتفاق ني”قبال آنچه كه طلعت انجام داد هرگز :گواه
 من در چانگره بودم و در ماه سپتامبر، 1915در سال .  سال گذشته500گذشته و نه در 

يك سرهنگ . سراسر آناتولي از سكنه ارمني تخليه شد و اينان به كام مرگ افتادند
يه، آمد و در سر راه خود به استامبول در ترك از ارزروم، جبهه مشترك تركيه و روس

ما آنچه را كه سلطان نتوانست انجام دهد، به «: او به من گفت. چانگره توقف كرد
  .   نابود كرديم”كامالما يك ملت تاريخي را ظرف دو ماه . انجام رسانديم

  آيا اين مطلب در ميان ارمنيان و تركان رواج دارد؟: رييس دادگاه
  .بله: گواه
پس آيا درست است كه ارمنيان در طول پانزده ماه خيلي بيشتر از : س دادگاهريي

  همه سالهاي گذشته از طلعت رنج و خسارت ديدند؟
 هرگز نشنيده ام كه طلعت جمله اي كه چند لحظه پيش ”شخصاولي من . بله: گواه

  . ذكر شد، بيان كرده باشد
يجناب، در سخنانتان اشاره  عال-)به عاليجناب ليمان فون زاندرز: (فون گوردون

  .كرديد كه مسئوليت قتل عام با افسران رده پايين بود
گفتم كه افسران رده پايين مسئول وحشت عظيم قتل عام بودند، و نه صدور : گواه

  .احكام تبعيد
در رد اين نكته و مطلب، مايلم پنج تلگراف از معاون حاكم حلب : فون گوردون
  .سوريه ارائه كنم

  ).   ون مي خواهد تلگراف هاي ياد شده را روي ميز دادگاه بگذاردفون گورد(
مايلم دو فقره از تلگراف هاي ثابت كننده اين مطلب را قرائت : فون گوردون

  .پروفسور لپسيوس اين تلگراف ها را بررسي كرده اند. كنم
  .ايدداليل و قرائن را از پيش ارائه كرده ،اگر تلگراف ها را بخوانيد: رييس دادگاه
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تلگراف . حداقل من مي خواهم محتواي اين تلگراف ها را بيان كنم: فون گوردون
 دستور قتل عام تمام ارمنيان از جمله زنان و ”شخصاها اثبات مي كنند كه طلعت خود 

در ابتدا، حكم چنان بود كه تنها بچه هاي بسيار كوچك . بچه ها را صادر كرده است
با اين . چه اتفاقي براي پدران و مادرانشان افتاده استمعاف شوند تا بخاطر بياوردند 

 اين حكم تعويض شد زيرا چنين احساس شد كه اين بچه ها 1916وصف در ماه مارس 
  .ممكن بود در آينده به عناصر خطرناكي در جامعه تبديل شوند

او آنها را . گواه آندونيان مي تواند در باره صحت اين تلگراف ها شهادت دهد
ا از دفتر معاون حاكم حلب پس از تصرف شهر توسط انگليسيان، بدست آورده مستقيم
  .سپس او آنها را در اختيار هيئت نمايندگي ارمني قرار داده است. است

 احساس مي كنم كه اهميت دارد و در واقع اساسي است كه اعضاء ”شخصامن 
 قتل عام ارمنيان هيئت منصفه اعتقاد متهم را بپذيرند كه طلعت مسئول و مولف اصلي

آماده قرائت اين هم  من باشند،اگر اعضاء هيئت منصفه مايل به پذيرش اين امر . بود
  .تلگراف ها هستم

حتي اگر فرصت . احساس مي كنم كه چنين پيشنهادي بايد رد شود: دادستان
زيادي براي بحث در باره اين موضوع در نظر گرفته شود، با اين حال هدف اين دادگاه 

نيست كه يك تصميم گيري تاريخي را بررسي و گناهكار يا بي گناه بودن طلعت اين 
نكته اساسي اين است كه . و ميزان مشاركت او را در كشتارهاي ارمنيان تعيين كند

  .متهم معتقد بود طلعت مسئول و محرك امر بوده است
كيه همچنين بايد اضافه نمود كه طلعت باالترين مقام را در دولت تر: نيماير

ار ـاو مسئول همه كارهاي دولت به شم. او نماينده حكومت و وزير اعظم بود. داشت
  .هيچ نقطه نظر ديگري را نمي توان متصور شد. مي رفت

با توجه به موضع دادستان و اثري كه روي هيئت منصفه دارد، : فون گوردون
  . اين تلگراف ها صرفه نظر كنمتمايلم از قرائ

  .رتيب پيشنهاد منتفي استبدين ت: رييس دادگاه
شما گفتيد كه به . مايلم سؤالي از گواه باالكيان بپرسم:  اواردعضو هيئت منصفه

آيا او فرماندار بود يا شهردار؟ آيا امضاء طلعت را در تلگراف . ديدار والي رفتيد
  ديديد؟

  .من با چشمان خود آن را ديدم. بله: گواه
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و عالي ترين مقام در حكومت استاني ا. والي مقام رياست دارد: فون گوردون
  .او فرماندار كل محسوب مي گردد. است

  مايلم مجددا بپرسم آيا گواه ديگري براي شهادت وجود دارد؟: رييس دادگاه
  .مايلم سخنان گواهان كارشناس را بشنوم: ورتاور

ان ـــاطمين. خيلي سپاسگزار خواهم بود اگر امروز شهادت دهم: دكتر اشتورمر
  . م كه مختصر صحبت خواهم كردمي ده

  .مايلم كه همه شهادت پزشكي را امروز بشنويم: نيماير
م از متهم بپرسم آيا ميل دارد كه ما گواهان ديگري را نيز  خواهمي: رييس دادگاه

  .فرا بخوانيم
  .مايلم نويسنده آرام آندونيان شهادت دهد: متهم

 زمان وقوع رويداد معتقد  در كه استبر اين باورهيئت منصفه : رييس دادگاه
  . طلعت پاشا عامل جنايات بود،بوديد 
   

  .)از اين به بعد، متهم اعالم كرد كه موافق است بازپرسي گواهان ديگر منتفي گردد(
  

 ساله، 51پزشك خصوصي مشاور دادگاه، (گواه كارشناس دكتر روبرت اشتورمر 
  .قسم ياد مي كند) پروتستان، برلين

رخواست دفتر دادستاني و به كمك مترجم حاضر در جلسه آقايان به د: گواه
امروز، توانستم در باره زندگي متهم با او صحبت كنم و از او معاينه كامل به عمل 

من همه عوامل را جهت نتيجه گيري نهايي مطالعه كردم و اكنون آماده ام آن را . آورم
  . در اختيار شما قرار بدهم

است و اين امر اثر تعيين ) مصروع(هم بيمار صرعي من به اين نتيجه رسيدم كه مت
مايلم آنچه را كه در باره زندگي متهم . كننده اي در عملي كه مرتكب شده، داشته است

او زاده ارزنجان و فرزند يك بازرگان كاسب . از او مطلع شده ام، برايتان خالصه كنم
ودكي او روي نداده از نقطه نظر پزشكي هيچ مطلب حائز اهميتي در دوران ك. است
.  كه قتل عام به وقوع پيوست دچار بيماري مهلك نشده است1915او هرگز تا . است

او با حالت بسيار احساسي چگونگي و شرايطي كه پدر و مادر، برادان و خواهرانش در 
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در نهايت وحشتزدگي لحظه اي را به ياد آورد كه . آن قرباني شدند، برايم تعريف كرد
  .  برادرش چنان ضربه مهلكي زد كه دو تكه شديك ترك به سر

شوك حاصل از همه اين . متهم نيز از ناحيه سر، دست راست و زانو زخمي شد
او سه . قتل ها بعالوه زخمها و رنج هاي او، باعث شد تا از بيماري غش زدگي رنج ببرد
كه در روز زير اجساد مانده است؛ و تنها به علت بوي وحشتناك تعفن اجساد، بويي 

به من گفت كه هرگاه مطلب . اعماق ذهنش براي هميشه نقش بسته، به خود آمده است
ترسناك مي خواند و يا وقتي صحنه قتل عام را به ياد مي آورد، بوي تعفن اجساد در 

  . اعماق حس بويايي اش نفوذ مي كند و نمي تواند از آن خالصي يابد
اند تا اينكه پناهگاهي نزد كردهاي بعد از قتل عام او مدتي را به آوارگي گذر

 داشته است 1916 تاكيد مي كند كه اولين حمله صرع را در سال يو. كوهستان يافت
 به ارزنجان باز مي گردد و شهر را خالي و خانه 1917در سال . اما جزئيات را بياد ندارد
حمله را از او خواستم اين . پس دچار دومين حمله صرع مي شود. اش را خراب مي يابد

روي زمين دراز كشيد . او ناگهان ضعف كرد و بي هوش شد. مفصال برايم توضيح دهد
. و وقتي كه هوش خود را مجددا بدست آورد احساس تشنگي و خواب آلودگي كرد

سپس به من گفت كه دنبال پولهاي مخفي در خانه گشت تا اينكه سكه هاي زري كه 
او با اين پول به اروپا مسافرت كرد ولي . ردپدر و مادرش پنهان كرده بودند، پيدا ك

 از تب ”احتماال، به تفليس رفته و به خاطر اختالالت روده ها كه 1918قبل از آن در 
من نمي توانم به حتم بگويم كه اين . تيفوييد عارض شده بود در بيمارستان بستري شد

 تفصيل برايم تعريف بيماري او تيفوئيد بود زيرا متهم نتوانست جزئيات بيماري را به
 از پاريس 1920سپس به اروپا رفته در ماه دسامبر . كند تا من بتوانم نتيجه گيري كنم

گر ر در خيابان آوزبو51نخست شماره . عازم ژنو مي گردد و از آنجا به برلين مي آيد
 خيايان 37 به شماره 1921با خانم اشتلباوم زندگي مي كند و سپس در اوايل 

ردم كه آيا او ــمن آپارتمان او را ديدم و بررسي ك.  مكان مي كندهاردنبرگ نقل
 و از ردآپارتمان در طبقه همكف قرار دا. مي توانست حركات طلعت را زير نظر بگيرد

  .آنجا مي شد بالكن آپارتماني كه طلعت در آن مقيم بود زير نظر گرفت
به من . ع پرسيدممن از متهم سؤالهاي مفصلي در باره حمالت صرع و دفعات وقو

چند ماه چنين حمله اي اتفاق . گفت كه اين حمالت بطور نامنظم به او دست مي دهند
در پاريس در مدت ده ماه چهار . نمي افتد و سپس احساس ضعف و سرگيجه مي كند
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مله صرع شده ولي هر بار با توجه به وضعيت خود توانسته خود را چنان حبار دچار 
عف هميشه همان احساس ضبعد از احساس .  برايش پيش نيايدكنترل كند كه حادثه اي

ديگران به او گفته اند كه در هنگام . و بوي تعفن اجساد برايش تداعي مي شوند
سپس بدنش شروع به . سپس احساس بوي تعفن مي كند. حمالت تمام بدنش مي لرزد

در پاها .  افتدمرحله سوم موقع بيدار شدن اتفاق مي. لرزش كرده و بعد بيهوش مي شود
در . ددهمي به او دست احساس خستگي شديد . س درد مي كنداو دستان خود احس

  . چنين شرايطي احساس تشنگي زياد كرده به خواب عميقي فرو مي رود
در ژنو هيچ حمله اي صورت . او در پاريس چهار بار دچار حمله صرع شد

اين حمله در .  اروزالمر روي داددر برلين، چندين بار، يكي از آنها در خيابان. نگرفت
يك كارمند بانك او را تا دم در خانه . نزديكي يك ايستگاه قطار زير زميني روي داد

خانم اشتلباوم صاحب . متهم تنها پله ها را باال مي رود و به اتاقش مي رسد. اش مي برد
لي و. خانه اش، فكر مي كند كه او مست است و متوجه زخمي در گونه اش مي شود

او بالفاصله به .  مشخص مي شود كه مست نبوده زيرا بوي الكل وجود نداشت”بعدا
  .خواب مي رود

من توضيح مفصل حمالت او را از اين نظر ضروري دانستم كه نتيجه گيري ام را 
حتي . من او را يك بيمار صرعي تشخيص داده ام. روي همين تفصيالت بنا مي كنم
 معاينه بدني او نشان داد كه در ريه هايش آب جمع .بدون آن هم بدن او ضعيف است

شده و گر چه صحبت ما در محيط آرامي انجام مي شد، مي توانستم صداي لرزش 
هيج هيجاني در دو . مكالمه ما خيلي آرام صورت مي گرفت. شديدي در بدن او بشنويم
سي همراه مترجم ما سه نفر در يك اتاق كوچك بوديم و ك. طرف ما وجود نداشت

آزمايش . غير از غشاء تمركز چشمانش. عمل انعكاسي او طببعي است. مزاحم ما نبود
  .ادرار مقدار زيادي آلبومين گزارش داد

اما اينها باعث مي شوند كه ما نتيجه . همه اين كشفيات اثري روي اراده فرد ندارند
ر انجام مترجم كارش را در نهايت تبح. بگيريم او از نظر جسماني شخص مريضي است

داد بگونه اي كه اگر چه ما نمي توانستيم مستقيما تبادل نظر كنيم اما من توانستم 
ت ــهر گاه متهم در باره قتل عام صحب. وضعيت رواني و احساسي او را درك نمايم

مي كرد، اين اثر را روي من مي گذاشت كه آنچه او مي گويد مستقيما از اعماق قلبش 
هيچ شكي مي توانم اعالم كنم كه متهم يك شوك بحران من بدون . بيرون مي آيد
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شديد احساسي گذرانيده است و چنانكه صاحب هاي خانه هايش گواهي كرده اند هر 
گاه دچار افسردگي مي شد، چراغها را خاموش مي كرد و تاريكي را به روشنايي 

گي همه اين ها منعكس كننده وضعيت آشفت. ترجيح مي داد و ماندولين مي نواخت
  .شديد احساسي است

در نظر گرفتن همه اين عوامل براي رسيدن به يك نتيجه گيري منصفانه در مورد 
اينها تنها خاطرات يك كشتار وحشتناك و مرگ اعضاي خانواده . او ضرورت دارد

. اش نيست، بلكه رفتار متهم منعكس كننده درجه عالي دلسوزي قابل توجيه است
من .  نابود شده اند”كالان بشريت، و اعتقاد او به عدالت كودكي او، سرنوشت او رد يم

 روي ”كامالموكدا اظهار مي دارم كه متهم از بيماري صرع رنج مي برد و اين امر 
  .احساست او عالب شده است

در حالت . با اين وصف، اين صرع كه از عوامل هيجاني و احاسي ناشي مي شود
استحكام ، توازن درك ، فرايند تصميم . هاي نادري چون اين موارد پيش مي آيد

اينگونه بيماران در همه شرايط، آن كار را انجام . گيري و غيره با صرع ارتباط دارند
بدين معني كه متهم از استفاده همه وسايل . مي دهند كه در ذهنشان نقش بسته باشد

تناع جهت پيدا كردن دشمن منفور خود و چگونگي رفتار با او به بهترين روش، ام
  .  نورزيد

متهم . يك قصعه از كار مي تواند اثر تعيين كننده اي روي فكر شخص بگذارد
در يك نوبت، مادرش . اعالم كرد كه مادرش بارها در خواب به چشمش آمده است

ظاهر جسماني هم در برابر او داشته و به او گفته است كه چه هنوز هم مي خواهي خود 
در برلين است و تو هيچ كاري براي كشتن او گرفتن را پسر من بداني؟ طلعت پاشا 
  . انتقام قتل من انجام نمي دهي

اما پس از معاينه .  بايد از خود بپرسم آيا اين يك احساس خيالي نيست”مسلما
مفصل و همه جانبه، توانستم نتيجه بگيرم كه آنچه متهم تجربه كرده بود احساس خيالي 

 مادرش را با شكل جسماني اش مشاهده ”عمالاو . دنبود بلكه يك تصوير ذهني زنده بو
ود او را ــاو نه تنها او را در خواب مي ديد بلكه حتي موقعي هم كه بيدار ب. مي كرد
  . اين امر در ميان بيماران صرعي بندرت اتفاق مي افتد. مي ديد
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د با وجو. پس ما مي بينيم كه اين بيماري اثر انكار ناپذيري روي متهم داشته است
 ارتباط ”مسلمااين، اگر كسي بگويد كه او نمي توانست اراده اش را عملي كند، پس 

  .من اين امر را صحيح تشخيص ندادم. مستقيمي ميان رفتار و بيماريش موجود بوده است
اما مي پذيرم كه بيماري او تمام شخصيت اور ا عوض كرده و از او يك شخص 

با اين وصف، در زمان . ايش ساخته استكله شق، مصر و مشتاق ديدار تحقق طرحه
  .ه اراده آزادش بود زيرا در هيچ قالبي نمي گنجيدربقتل، در حال تج

او مشروب خورده .  خشمگين بود”كامالمن انكار نمي كنم كه در روز واقعه قتل، 
وقتي كه كار نظارت از اتاقش را تمام مي كند، تپانچه . بود تا شهامتش را عيان سازد

او مفصال به من توضيح داد كه اعتقاد .  مي دارد و به خيابان هجوم مي برداش را بر
داشت آن مرد طالعت پاشا است و لذا از پشت به او شليك كرد زيرا در غير اينصورت 

متهم احتياط فراواني به . توجه او را به اسلحه جلب مي كرد و كار ترور عقيم مي ماند
اين . ي بين كاله و باالي پالتو نشانه گيري كندخرج داده تا تپانچه را روي ناحيه ا

بنابراين با توجه به اين كه قتل در هنگام روز . تحقيق يك برنامه از پيش فكر شده بود
روي داده است، ارتباط نزديكي با حمله صرع نداشته، اگر چه رويدادهاي وحشتناكي 

 اين حال مي توانم تنها كه او در ارمنستان تجربه كرده روي رفتارش اثر داشته است، با
  .به اين نتيجه گيري برسم كه هنوز اراده آزاد خود را داشت

كل جسماني ظاهر ــحنه ها به شـــ آيا آن ص-)خطاب به متهم: (رييس دادگاه
  .مي شوند
  .بله، به نظرم مي آيد كه اجساد را در شكل فيزيكي واقعي ديدم: متهم

  .در آن لحظه قتل را عمدا انجام نداده اي آيا باز هم اصرار داري كه :رييس دادگاه
  .وقتي كه ديدم طلعت پاشا از خانه خارج شد، گفته مادرم را به خاطر آوردم: متهم

  آيا متهم قتل عمد را انكار مي كند؟: فون گوردون
ممكن است لطفا به متهم بگوييد كه دكتر ) خطاب به مترجم(بله : رييس دادگاه

  .سئول اين اعمال بوده استاشتورمر احساس مي كند او م
  ).اين جمله براي متهم ترجمه شد(

  آيا متهم قبول دارد كه آنقدر مشروب خورده بود؟: فون گوردون
  .خانم صاحب خانه خانم ديتمان اين مطلب را گفته است. نه: گواه
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شايد با توجه به مشت بودنش، وقفه اي در ذهن او پيش آمده : عضو هيئت منصفه
بيات وحشتناك گذشته به خاطرش آمده و از حمله صرع رنج برده باشد، شايد تجر

  .باشد
 وقتي كه فرصت كشتن انسان برايش ”مسلما. بله، من هم اينطور فكر كردم: گواه

با اين حال از نظر روانشناسي، . پيش آمد، او تحت تاثير شديد يك حالت هيجاني بود
  .اين هيجان ماهيت خواب زدگي و خيالي نداشته است

با فرض اينكه صبح همان روز او از حمالت صرع رنج مي برده است، آيا : رتاورو
  كماكان روي نظر خود پافشاري مي كنيد؟

من در فرصت هاي ممكن تالش كردم از متهم اين مطلب را بفهمم كه آيا : گواه
او چنين حمله اي داشته بود از او پرسيدم كه اگر شب گذشته بي خوابي كشيده بود يا 

  .به من گفت كه تمام شب عرق مي كرد. نه
اگر امكان داشت كه چنين فكر . اين همه مطلبي نيز كه مورد نظرم بود: ورتاور

كنم كه آن شب متهم دچار حمله صرع شده بود در اين صورت بازهم شما اينگونه فكر 
  مي كرديد كه متهم مسئول اعمال خود بوده است؟

   دچار حمله شده و از آن آگاه نبوده است؟آيا امكان ندارد كه متهم: هيئت منصفه
ما همين مطلب را در نوانخانه هايمان شاهد .  امكان پذير است”كامالبله، : گواه

  .هستيم
  .بنابراين اين امر هنگام حمله صرع امر غير ممكن نيست: رييس دادگاه

آيا متهم در فاصله ميان حمالت داراي اراده كامل : معاون قاضي، دكتر الكس
  ه است و يا اين امر موضوع درجه كنترل است؟بود

سالها پيش همين سوال . بله مي توانست اراده داشته باشد اما به ميزان كمتر: گواه
متهم را به يك كوه : من اين مثال را آوردم. را در يك مورد مشابه از من پرسيدند

كامل،  لرزش، بي هوشي -يك حمله صرع با تمام جزئياتش. آتش فشان تشبيه كردم
 مانند فوران آتش فشان است، و زماني كه حمله -ه، روي زمين به خود پيچيدنيگر

حادث مي شود جنبه سخت و دردناك آن، پيگيري دائم نظريه را مي توان با فواصل 
  .   نمونه و مثال بهتري نمي توانم پيدا كنم. فوران آتش فشان مقايسه نمود

  از نظر فكري دچار پريشاني نمي شود؟در فواصل حمالت آيا بيمار : دكتر الكس
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ش ــتنها در مراحل خيلي پيشرفته صرع حالت پريشان حالي پي. به ندرت: گواه
  .مي آيد

اما شما تائيد نمي كنيد كه متهم دچار حمله هيجاني بوده و اين امر : دكتر الكس
  روي رفتارش اثر گذاشته باشد؟

 اين حال او نتيجه گيري نكرد گواه كارشناس چنين نگفت، اما با: رييس دادگاه
  . را توجيه مي كند1921 مارس 15كه واقعه 

  .نكته مهم براي ما عواقب روانشناختي وضعيت صرع است: ورتاور
گواه كارشناس نتوانست به ما بگويد كه وضعيت روانشناختي متهم در : نيماير

  .لحظه قتل چه بوده است
خصوصي دادگاه از دانشگاه برلين، مشاور (گواه كارشناس، پروفسور دكتر ليپمان 

  .قسم ياد مي كند)  ساله58
من تشخيص خود را از شهادت امروز بر اساس سه معاينه بدني كامل از متهم : گواه

مايلم شهادت خود را با اين . زماني كهاو هفته پيش در زندان به سر مي برد، قرار دادهام
او به تظاهر . در بي ريا يافتممطلب آغاز كنم كه من متهم را شخصي با صميميت نا

يك نوع رفتار در او بود كه مرا قانع كرد، مهم . برعكس، خيلي مختاط بود. متوسل نشد
او اين امر را . نيست چه اتفاقي افتاده است، او ديگر هيچ عالقه اي به زندگي ندارد

ا كشف اين امر داوطلبانه به من ارائه نشد بلكه خود آن ر.  به من تفهيم كرد”كامال
  .كردم

و كار   مشخص است كه ما در اينحا با عمل يك مرد بي گناه سر”كامالاين امر 
ام نشده كه متهم دچار پريشاني جهمچنين واضح است كه اين عمل زماني ان. نداريم

بطور كلي صحبت كنم، من فكر نمي كنم . فكري همانند زمان حمله صرع بوده باشد
زه آميز براي تشخيص وضعيت ذهني متهم كه موضوع حمله صرع يك عبارت معج

 - برعكس، ما بايد به يك زمينه خاص بپردازيم كه به خوبي با آن آشنايي نداريم. باشد
با قبول اين امر، من بايد عنوان كنم . ذهن و فكر يك انسان) پاتولوژي(آسيب شناسي 

له دو چندان آنگونه كه مي بينم، مسئ. كه نظر متفاوتي از همكارم دكتر اشتورمر دارم
وقوع حمالت روانشناختي شديد و عواقب و اثرات آن ها، بويژه در مورد افراد : است

 سالم يك حمله ”كامالاگر شخصي . مستعد، همچنين اصل حكم و فرمان غير ارادي
. شديد ار تحمل مي كند، صرف نظر از شدت آن، اين امر در طول زمان رفع مي شود
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با يان وجود، به تدريج رفع مي . ر ماه ها طول مي كشدگاهي يك هفته و در موارد ديگ
اما برخي عادات و رفتارهاي حساسي وجود دارند كه حمله هاي شديد آنها را از . شود

مسير طبيعي خود خارج مي كند و اثرات آن رد ميان اينگونه افراد تضعيف نمي شود، 
مجموعه اي از .ي يابدبلكه بطور سرنوشت سازي در درون روح و روان آنها استحكام م

در درون برخي . ناميده يم شوند» اصول فرمان غيرارادي«اين تجربيات روانشناختي 
افراد نهفته مي شود و بتدريج شخص را مطيع و فرمانبردار خود مي كند و روي 

ان ــهمواره حاضر و آماده است با همواره نماي. شخصيت اينگونه افراد مسلط مي شود
اكنون من سعي مي كنم بطور .  وادار به اطاعت از قدرتش مي كندمي شود و شخصي را

 تحت نفوذ چنين رفتار غير ارادي قرار داشت و تهليريانمفصل به شما ثابت كنم كه 
  .لذا قادر نبود خود را از خاطرات حمالت شديدي كه گذرانيده بود رها سازد

 فقدان خانواده نخست، مايلم اشاره كنم كه رويدادهاي وحشتناكي كه منجر به
اين .  شد، نيز او را مجبور كرد تا وي از مسير عادي زندگي خود منحرف شودتهليريان

يك آسيب روانشناختي شديد است كه مانع شد متهم بتواند تعادل روحي و رواني خود 
  .را بازيابد

ضمنا فراموش نكنم كه متهم زماني كه تعادل خود را از دست داد هفده سال سن 
، او بطور نا آرام از جايي به جاي ديگر 1921 تا 1915 طول شش سال بعد، از در. داشت

سپس بدون هيچگونه كار شخصي يا ثابتي . او اول نزد كردها پناه يافت. سرگردان بود
او نخستين گامهايش را براي ادامه تحصيل برداشت اما، بر . مدتي را در تفليس گذراند

.  حواس پيدا كرده و درسهايش را پيش ببرداساس گفته او، هرگز نتوانست تمركز
آنگاه به زادگاهش باز گشت، به تفليس بازگشت و از آنجا به استامبول، سالونيك، 

بدون اينكه آرامش فكري پيدا كند، بدون آنكه كمكي در زندگي ... پاريس، برلين
ي نمي بنابراين ما مي توانيم حرف او را باور كنيم كه مي گويد روي هيچ چيز. بيابد

  .تواند متمركز شود و حافظه اش رو به كاهش و ضعف مي رود
به آساني مي توانيم بپذيريم كه او از اختالالت روانشناختي رنج مي برد كه هم 

با اين وصف، قبل از هر چيز، او دچار . روي احساساتش و هم ذهنش اثر گداشته بود
مي گويد وقتي كه در مكان من اين سخن او را باور دارم كه . فرمان غير ارادي شد

عمومي و يا جايي كه با دوستان خود است، موقتا تجربيات وحشتناك گذشته را 
فراموش مي كند و هر گاه تنها مي ماند، اين خاطرات دوباره زنده مي شدند و او را به 
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بعالوه، او را باور مي كنم كه مي گويد اين مجموعه . افسردگي شديد فرو مي بردند
 جسماني مي گيرد، مي توانست آنها را ببيند، بوي تعفن اجساد را حس حاالت شكل

  .  كند
يم اين خواب ها و روياها تا چه كنبا اين وصف، من ضروري نمي دانم كه تعيين 
مطالعات انجام شده در طول چند . ميزان شكل فيزيكي و جسماني به خود مي گرفتند

يدن شبه در نزد افرادي كه از اختالالت ددهه گذشته نشان داده اند كه خواب و خيال، و
نكته مهمتر .  فيزيكي يا جسماني به نظر نمي رسند ”كالرواني شديد رنج مي برند الزاما 

  .اين است كه ببينيم آثار اين خواب و خيال ها روي روان شخص چگونه است
دا ــــتاثير اين حمالت رواني روي متهم چيست؟ بر اساس اين حمالت، موك

آنها از . م كه من نمي توانم بپذيرم كه حمالت داراي ماهيت صريح بوده اندمي گوي
اگر  اينها حمالت صرع بودند، متهم بايد نشان مي داد كه . نظر كلي مشابه صرع بودند

اما اين عاليم در مورد متهم . در ميان بقيه عاليم، زبان و لب خود را گاز گرفته است
در بسياري از موارد، بعد . ن كنترل ادرار هم نشده استاو حتي دچار فقدا. اتفاق نيفتاد

از زمين افتادن حتي خونريزي هم نداشته كه اغلب در مورد بيماران صرعي اتفاق مي 
  . افتد

به عقيده من، حمالت ماهيت صرع نداشته اند بلكه نوعي شكست و سقوط ذهني و 
نشده اند بلكه حمالت اين حمالت را ضربات فيزيكي روي مغز باعث . فكري بوده اند

دو نمونه نشان مي دهد كه بدون شك ما در اينجا با . رواني شديد عامل آنها بوده است
  . من كمي بعد به آنها خواهم پرداخت. افت و فروريختگي رواني روبرو هستيم

اختالف نظر ما با همكارم دكتر اشتورمر در اين نكته است كه من دو نيروي پهلو 
. صرع فيزيكي همچنين اختالالت رواني: د متهم نمي بينم كه عمل كنندبه پهلو را در نز

اين ها سقوط عصبي . به عقيده من اين حمالت بيان و نشانه حمالت رواني شديد هستند
. تلقي مي شوند و اهميت آنها اين است كه منعكس كننده آسيب شديد رواني هستند

به عنوان منشاء (ه در ذهن او بود بنابراين، با توجه به اينكه كل خاطرات بلخ گذشت
و اينكه افكار و احساسات منقاطع را تحمل كرده و آنها را تجسم ) فرمان غير ارادي

نموده است و مادرش را ديده است، لذا اصل رفتار غير ارادي بطوري كامل محقق شده 
  .است
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اب به  آيا او خود را مستعد ارتك- چه پرسيديمتهليريانصرف نظر از اينكه ما از 
 پاسخهاي -قتل مي دانست؟ آيا او خود را مستعد اجراي نقش يك قاضي مي دانست؟

او هميشه يكي بودند، يعني اينكه، مادرش به او حكم كرده بود تا اقدام به قتل كند و 
از او پرسيدم آيا اعتقادش به مسيحيت مگر . بنابراين هيچ بحث ديگري در كار نبود

د، به من گفت كه خيلي خوب مي داند كه مسيحيت ارتكاب مانع از انجام اين كار نبو
به قتل را منع كرده است، ولي پس از ديدن روح مادرش، فهميد كه در مسير درستي 

بدين سان ديدن روح مادرش يك قدرت ماوراء طبيعه بود و هر گونه . پيش مي رود
  .بحث دييگري را بي معني مي كرد

گويم كه در مورد متهم، يك عمل غير ارادي بعد از بيان همه اين مطالب بايد ب
انگيزه هاي درد و رنج روي متهم فشار آورده و . تحت فشار رواني روي داده است
من . من روي كلمه فشار تاكيد مي كنم و نه اجبار. توان ارادي او را محدود كرده است

. حدود شده بود آماده ام حداقل اظهار كنم كه تنها آزادي رواني اراده او اساسا م”شخصا
.  يك بيمار رواني است و تحت فرمان غير ارادي قرار داردتهليريانشكي نيست كه 

متاسفانه، قانون كيفري جديد در رابطه با مسئوليت جزئي هنوز مورد استفاده قرار 
 قادر به پذيرش مسئوليت نيست و به ”كامالمن نتيجه مي گيرم كه متهم . نگرفته است

بنابراين، به . تحت تاثير يك قدرت و اجبار حتمي قرار داشته باشدنظر نمي رسد كه او 
در مورد او صدق نمي كند ) كه مي گويد او مسئول اعمالش است (51عقيده من ماده 

ولي خيلي نزديك به آن است زيرا او بايد يك عمل اخالقي جهت مقاومت در برابر 
  .فشار هاي وارده انجام مي داد
من از قضاوت .  برنامه ريزي قبلي اقدام به قتل كرده باشدمن شك دارم كه متهم با

حقوقي در اين باره اجتناب مي كنم، اما احساس تعهد مي كنم كه شرايطي را تصوير 
من بايد اظهار كنم كه همه بيماران . كنم كه فكر مي كنم متهم تحت آن قرار داشت

مي آيد كه تحت تاثير مبتال به فرمان غير ارادي، اين حالت موقعي بر ايشان پيش 
همچنين بايد اين مطلب را نيز . تحريك هيجاني را حساس بسيار شديد قرار مي گيرند

   يم شد،  هر گاه متهم قتل عام و طلعت را به ياد مي آورد، خيلي هيجانزده: بپذيرم
  .نمي توانست رفتاري جدي و توام با خونسردي اتخاذ كند

ه متهم از حمالت احساسي شديد رنج مي برد دليل اين نتيجه گيري من اين است ك
كه صرع نبود بلكه فروريزش ذهني و رواني، و اولين حمله متهم زماني بود كه دو باره 
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به خانه اش باز مي گردد و صحنه خرابي ها را مي بيند و دچار حالت روحي و رواني 
ا تجسم صحنه بنابراين، همانگونه كه خود تعريف مي كند، هر حمله ب. عميقي مي گردد

در هر مورد با يادآور خاطرات تلخ . هاي كشتار و بوي تعفن اجساد همراه بوده است
بر اين اساس من نتيجه مي گيرم كه . گذشته او دچار حالت احساسي عميقي مي شود

متهم از حمالت رواني رنج مي برده است يعني فرو ريزش روحي و اخالل رواني يا 
  .عصبي

 در مورد بيماران مصروع روي مي دهد، ”واقعا اجسد، كه تخيل احساس بوي تعفن
  .در اين مورد خاص اهميت انگيزشيو موضعي ندارد

متخصص اعصاب و استاد دانشگاه برلين، (گواه كارشناس دكتر ركهارد كاسيرر 
  .قسم ياد مي كند)  ساله43

جام داده بر اساس دو معاينه از متهم كه در ماه فوريه و قبل از وقوع قبل ان: گواه
ام، همچنين با توجه تاثيري كه در طول محاكمه امروز روي من گذاشت، نظر خود را 

  .من متهم را بعد از دومين معاينه، ديگر نديده ام. ابراز مي دارم
او به .  فوريه به مطب من آمد18 فوريه و بار دوم در 5متهم بار اول در تاريخ 

  .دكمك مترجم بيماري خود را برايم تشريح كر
هيچ سابقه خانوادگي در . او از يك پدر و مادر سالم و تندرست متولد شده است

او به . او در باره مطالب مهم احساسي خود به من چيزي نگفت. باره صرع وجود ندارد
حمالت .  و دومي را يك سال بعد داشته است1917من گفت كه حمله اول را در سال 

تر ـــادند و تكرار حمالت به مرور زمان بيشبعدي هر سه يا چهار ماه يكبار روي د
 آغاز حمله راو تعريف كرد كه د. مي شود به همين دليل به من مراجعه كرده بود

احساس ناخوشي يم كرد، سپس لرزش، احساس بوي تعفن اجساد و بيهوشي به او دست 
ار متهم به من گفت كه از اول زبانش را گاز نگرفته و دفع غير ارادي ادر. مي داد

  .دهانش كف مي كرده است. نداشته است
خون و ادرار او را آزمايش كرديم و . معاينه من اختالل سيستم عضبي را نشان نداد

بر اين اساس، نتيجه گرفتم كه بيمار از بيماري صرع رنج مي برد و . نتيجه منفي بود
 بوي تشخيص خود را بر اين اساس گذاشتم كه حمالت بيشتر مي شوند و متهم احساس

اگر اشتباه نكرده باشم، . تعفن مي كند كه اغلب بعد از حمله صرع حادث مي شود
سپس داروهايي به او تجويز كردم كه مي دانستم روي كار كرد طبيعي مغز او اثر مي 
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متهم با استفاده از اين داروها احساس خستگي شديد مي كرد و به همين علت . گذارد
  .نيز تحصيلش را ادامه نداد

اين حال، به عنوان نتيجه شهادت هايي كه من امرو در دادگاه شنيدم، من نمي با 
در حال حاضر من بيشتر . توانم از تشخيص خود مبني بر وجود بيماري صرع دفاع كنم

معتقدم كه متهم از صرع رنج نمي برد، بلكه حمالت او ارتباط نزديكي با زندگي روحي 
  .اش دارند

جهاني ما امروز بهتر مي توانيم ماهيت اين تشنج در نتيجه كسب تجربيات جنگ 
بنابراين ما مي توانيم تشخيص دهيم كه حمالت احساسي و هيجاني كه . ها را بشناسيم

  .يكباره و ناگهان اتفاق مي افتند، چگونه باعث ايجاد تشنج در ميان انسان ها مي شوند
 متهم از تشنج بر اين اساس من نتيجه مي گيريم كه همانند پروفسور ليپمان،

اساس اوليه براي اين تشخيص اين است كه وضعيت . احساسي و رواني رنج مي برد
اين تغيير روحي نه تنها بصورت . كلي روانشناختي متهم دچار تغييرات شديد شده است

 به مسايل انگيزشي ارتباط دارد، بلكه در پديده هاي ”عمدتاتشنج ظاهر مي شود كه 
 بر اساس اختالالت رواني، پديده هاي ناپايدار روحي پيش مي .ديگر نيز ديده مي شود

آيند، همانگونه كه در اينجا شاهد آن هستيم و قبل از هر چيز ديده شدن تصوير 
البته در اينجا خلسه واقعي مطرح . مادرش در عالم خواب و خيال را بايد در نظر بگيريم

در همين . ل نمايان نمي شودنيست غير از خواب و رويايي كه در هنگام بيداري كام
ارتباط، ما شاهد حاالت اختاللي هستيم، براي نمونه، همانگونه كه بسياري از افراد تائيد 

وقتي كه حالم بد : متهم يك اظهار مهم كرد. كردند، متهم دچار افسردگي پايدار است
م معني آن اين است كه هر گاه مته. مي شود، احساس مي كنم كه مادرم را مي بينم

اين . خسته و يا دچار اندوه است و خاطراتش را به ياد مي آورد، خواب و خيال مي بيند
  .      شرايط ديدن مادرش يك حالت رواني كامل است

و . يه همين عال، من نتيجه مي گيرم كه متهم از بيمار رواني شديد رنج مي برد
الوه اين حالت رواني بع. اين بيماري تحت تاثير شديد ترين حمالت رواني قرار دارد

خود را به صورت فرو ريزش ذهني در شكل حمالت احساسي صرع نمايان مي سازد 
  .كه خودشان عالئم مشخص آسيب وارد شده به تعادل رواني تلقي مي شوند

بدين سان تجربيات احساسي متهم باعث رفتاري شد، كه به انجام اين عمل منتهي 
ي كه با قتل پدر و مادرش روبرو شد، آتش در مورد اين شخص ، وقت. گرديده است
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و علت آن خسارت و آسيب سنگيني است كه به روح و . خشم انتقام در او فوران كرد
من همچنين نتيجه مي گيرم كه برخي انگيزه هاي طبيعي نيز وجود . روان متهم وارد شد

نار اين ليكن در ك. دارند كه باعث شدند اين فكر انجام اين كار در متهم پديد آيد
اين . انگيزه هاي طبيعي، چند انگيزه منفي نيز وجود داردند كه باعث وقوع قتل شدند

من شكي ندارم . عمل صورت نمي گرفت، اگر عوامل باز دارنده طبيعي وجود داشتند
  .كه متهم در حالت ذهني آشفته به سر مي برد

ار توسط متهم من اعتقاد دارم كه برخي عوامل اساسي نقش مهمي در انجام اين ك
گر چه نمي خواهم اصرار كنم كه متهم در زمان ارتكاب به قتل، در وضعيتي . داشته اند

 به آن نياز 51چنانكه ماده (قرار داشت كه حس مسئوليت اين اعمال وجود نداشت 
ما روانشناسان . احساس مي كنم متهم بسيار نزديك به چنين وضعيتي قرار داشت). دارد

  . مرزي دقيق و محض قايل شويمنمي تواين يك خط 
آيا شكي داريد كه متهم اين اعمال را با اراده آزاد و آگاه خود انجام داده : ورتاور

  باشد؟
  . محو نشده بود”كامالمن هيچ شكي ندارم كه اين اراده آزاد : گواه

  شما شكي ندارد كه اين اراده آزاد محو نشده بود؟: ورتاور
  .اده آزاد او بطور كامل محو نشده بودمن اصرار مي كنم كه ار: گواه

آيا از نظر پزشكي شكي وجود دارد كه اراده آزاد : مايلم اين را بپرسم: ورتاور
  غايب بود؟ 
  .نه: گواه

آيا . به عبارت ديگر، شما شكي نداريد كه اراده آزاد او موجود بود: رييس دادگاه
 چه وضعيت روحي به سر امكان دارد كه مشخص كنيد متهم هنگام ارتكاب به قتل در

  مي برد؟
  .تعيين آن امكان پذير نيست، ما تنها مي تواينم حدس بزنيم: گواه

روانشناس، استاد دانشگاه برلين، رئيس (گواه كارشناس پروفسور ادموند فورستر 
، نماينده دكتر بون هوفر، قسم ياد ) ساله، پروتستان42درمانگاه اعصاب دانشگاه برلين، 

  . مي كند
هر دو نفر . اصوال من با نظر پروفسور ليپمان و پروفسور كاسيرر موافقم: گواه

با اين حال فكر مي كنم چند نكته هنوز باقي . كارشناسان معتبر در رشته خود هستند
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با شنيدن تمام رنجها و مصايب متهم، شخص . مانده است كه نيار به روشن شدن دارد
 قابل درك ”كامال يك جاني توسط او چنين احساس مي كند كه قتل طلعت به عنوان

اين امر ما را به سوال اول باز مي گرداند و آيا يك انسان نرمان اين كار را انجام . است
اين يك مطلب است كه شخص نرمان تحت چنان . مي داد؟ اين امر الزاما درست نيست

طلب با اين حال، بطور كلي اين يك م. شرايطي فكر كند كه مي رود طلعت را بكشد
ارمنيان ديگري كه همان مصائب . ديگري است كه شخص مرتكب آن عمل مي شود

جنايت، . را ديده و شايد همين انديشه انتقامجويي را داشته باشند، مرتكب قتل نشدند
: سوال دوم اين است. خود بخود، دال بر اين نيست كه ارتكاب كننده قتل، بيمار است

چنان وقايع وحشتناكي رنج برده باشد، در نتيجه آيا الزاما چنين است كه هر كه از 
در اين نقطه من مي توان يك نظر . دچار بيماري رواني مي شود؟ اين هم چنين نيست

. مشخص ارائه كنم، زيرا من در زمان جنگ در يك منطقه خطرناك كار مي كردم
توانند تجربه نشان داده است كه انسان ها بدون آنكه دچار اختالالت رواني شوند مي 

اگر چه اين امر براي افراد غير . رويدادهاي وحشتناك غير قابل تصور را تحمل كنند
متخصص باور كردني به نظر نمي آيد، ليكن آمار نشان داده است كه تعداد بيماران 
رواني در اثر جنگ، افزايش نيافته است و آثار منفي جنگ تنها در افراد مستعد براي 

من هم، همانند گواه قبلي معتقدم كه ما بدون . يده شده استاختالالت رواني بيشتر د
 امكان پذير است كه ”كامالدر نتيجه براي او . شك بايك بيمار رواني سروكار داريم

باز هم، با پروفسور . در قبال رويدادهاي وحشتناك عكس العمل افراطي نشان دهد
ا داريم، بيماري واقعي صرع ليپمان و پروفسور كاسيرر موافق هستم كه آنچه ما در اينج

  .نيست بلكه حمالت رواني
بعد از دو معاينه دقيق من از متهم و شهادت گواهان نتيجه گرفتم كه بيمار تنها 

 تجربه ”قبالمتهم هرگز چنين تشنجي را . دچار حمالت احساسي و رواني بوده است
 ديدن اجساد و متهم تجربيات ترسناكش را به ياد مي آورد، او در باره. نكرده است

سپس دچار تشنج مي شود ولي جيغ نمي كشد و . استنشاق بوي تعفن صحبت مي كند
مي لرزد و ناله مي كند و . دچار گرفتگي عضالني نمي شود، يعني عالئم بيماري صرع

او خاطرات تلخ روزهاي گذشته را با چنان . حمالت او چنين هستند. روي زمين مي افتد
يادآوري وقايع گذشته در . د كه مشاعرش را از دست مي دهدشفافيتي به ياد مي آور

اين همان مطلبي است كه در مورد . حدي است كه فكر مي كند دوباره اتفاق مي افتند
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از وقتي كه يك تكه گوشت كباب شده بيادش مي آيد . شخص گرسنه مي توان گفت
 گوشت را  مي خواست آن تكه”واقعادر اين صورت اگر . آب دهانش راه مي افتد

  .بخورد، همان تخيالتش اتفاق مي افتاد
با اين وصف، هر كسي كه چنين تجربه دردناكي را گذرانده باشد الزاما دچار 

بعالوه . تنها افراد مستعد به بيماري رواني دچار آن مي شوند. چنين حمالتي نمي شود
لكه ذهنشان شده، تنها آنان كه اختالل رواني دارند در اثر تجربيات گذشته و آنچه كه م

من هم مانند پروفسور ليپمان معتقدم كه . ماهيت شخصيتي خود را عوض مي كنند
همين مطلب در مورد متهم صدق مي كند، چنانكه كارل ورنيكه روانشناس نامي آلمان 

  . در باره آن مطلب نوشته است
. ندخود برسد زيرا خويشاوندان نزديكش مرده ا» حقوق«متهم ديگر نمي تواند به 

آيا «: معترض شدم و گفتم. او به من گفت كه اين زندگي برايش ديگر بي معني است
. »درست نيست كه مي تواني ازدواج كني و دنبال كسب و كار و حرفه اي بروي؟

او .  خواهان احقاق حقوقش نيست”شخصااو خود . »چرا بايد ازدواج كنم؟«: پاسخ داد
ذهن بيمار او دائما خودنمايي مي كند تا در اما تموجات . نمي خواهد انتقام بگيرد

او مكررا ترديد مي كند، زيرا كشتن انسان با . خواست هاي مادرش را انجام دهد
من قاتل نيستم، مادرم به « : او دائما تكرار مي كند. طبيعت و خوي او ناسازگار است

ير يافته كل شخصيت او تغي. »من گفت اين كار را انجام دهم و من بايد انجام دهم
من شكي ندارم كه ما در اينجا با يك فرد بيمار سرو كار داريم كه احساسات و . است

نگراني ها عميق به شكل بيمار گونه روي او اثر گذاشته اند و متعاقب آن مرتكب 
  .چنين عملي شده است

 قانون در اين مورد صدق مي كند؟ اينكه 51آيا مفاد ماده : پس سوال اين است
در مورد بيماري هاي رواني . غير قابل انكار است. ي غير عادي مطرح هستندانگيزه ها

. به پرسش غير ممكن است» نه«يا » بله«پاسخ . كه با آرمان غير ارادي توام مي شود
  .»او از نظر روانشناختي بيمار است يا نه؟

هر انسان متعصب كه از يك آرمان عالي پيروي مي كند، به نوعي بيماري رواني 
سوب مي شود بر خالف تعريف دقيق كلمه بيمار، آنچه كه ما در اينجا داريم مسئله مح

  .درجه آن است
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به اين پرسش كه تحول منفي در متهم تا آن » نه«يا » بله«دادن يك جواب ساده 
بدون .  قانون شامل حال او شود، بسيار مشكل است51حد قوي است كه مفاد ماده 

من بطور كلي .  خط كشيد، نوعي مسئله عقيده اي استشك اين امر زماني كه بايد يك
 را محدود كنم، زيرا قانون طالب آن است كه امر اراده آزاد 51مايلم پارامترهاي ماده 

در اين مورد حاضر، عالئم سختي از تاثير آرمان عالي روي متهم .  از بين رفته باشد”كال
 تماس نزديكي با واقعه دارند و 51 داريم، بگونه اي كه حداقل بايد بگوييم، شرايط ماده

اين . من حتي مايلم بگويم كه اراده كامل بطور كلي در مورد متهم وجود نداشته است
من هيچ شك . داريم، باز هم مناسب نيست» آيا شك و ترديد اساسي«پرسش كه 

من فقط ترديد دارم كه چگونه قضاوت پزشكي . اساسي نسبت به بيمار بودن متهم ندارم
اما، بطور كلي، اين كار وظيفه من . ي تواند به نظر حقوقي ترجمه و تفسير شودمن م

نيست، اين كار هيئت منصفه و حقوقدانان است تا شهادت پزشكي مرا براي تعيين 
  .كاربرد قانوني مسئله تفسير كنند

آيا فكر مي كنيد كه شايد محتمل باشد پس از فوران رواني متهم، : فون گوردون
ني صرع گونه و تشنج احساسي او ناپديد گردد و او ديگر از تشنج هاي اختالل روا

  احساسي رواني رنج نبرد؟
اما تجربه نشان . حداقل اين كه نمي توان پيشبيني كرد. چنين فكر نمي كنم: گواه

داده است كه چنين آرمان هاي غير ارادي وقتي كه شخصي تغيير محيط مي دهد و با 
با اين وصف، هر گاه او . ط ندارد به تدريج تضعيف مي شوندعوامل و انگيزه ها ارتبا

  .با آشنايان قديمي و رويدادهاي قبلي روبرو شود، ممكن است حاالت قبلي تكرار شود
  .قسم ياد مي كند) متخصص اعصاب(گواه كارشناس دكتر برونو هاك 

با توجه به گواهي مفصل پزشكي كه تا كنون ارائه شده است من بايد : گواه
چهارم فوريه امسال متهم را همراه مترجم خود كه در .  مختصر سخن بگويم”امالك

من آن . جلسه دادگاه او را با نام آقاي آپليان شناختم بار اول در مطلب خودم ديدم
موقع اين برداشت ار كردم كه متهم بيماري صرعي است و اين مطلب را در دفترم 

متهم در اثر تشنج روانشناختي از حمالت اما امروز من معتقدم كه . يادداشت كردم
مايلم اضافه كنم كه از نظر من، شخصي اب حمالت . رواني و احساسي رنج مي برد

. صرع روانشناختي، همانند مورد متهم، در چنان شرايطي قادر به كنترل اراده خود نبود
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 اراده به اين علت مي خواهم كمي دورتر بروم تا گواه قبلي، و به اين پرسش كه آيا
  . از بين رفته بود، پاسخ مثبت دهم”كامالآزاد 

پرسش ديگري مطرح نشد، تصميم گرفته شد در گواه كارشناس پروفسور فسفر، (
  ) مترجم فرانسه بازپرسي عمل نيايد

شايد بطور كلي بتوان عنوان كرد كه گواهان و شهود ديگري مورد : رييس دادگاه
  .درخواست نيست

نايي ديوان عالي كشور معتقد است كه وقتي انصراف كلي دادگاه دوم ج: ورتاور
به همين دليل، من . اعالم مي شود، درخواست ها و انصراف هاي قبلي منتفي هستند

مطلبي اعالم نمي كنم، بلكه تنها بصورت موردي از شهود و مدارك صرف نظر خواهم 
  .كرد

  .من هم موافقم: فون گوردون
  .من هم موافقم: متهم

  .) صبح روز پنجشنبه موكول مي شود9سه دادرسي به ساعت ادامه جل(
  

  دومين روز دادرسي
  

  ) صبح افتتاح مي كند15/9دكتر لمبرگ رييس دادگاه جلسه دادرسي را در ساعت (
  

همه افراد مورد نياز جهت تصميم گيري . دادرسي را ادامه مي دهيم: رييس دادگاه
  .حاضر هستند

 اتهام نامه قيد شده، مورد بازبيني قرار گرفته موضوع مستند تا آن ميزان كه در
  .بنابراين مايلم پرسش هايي را كه نتظيم كرده ام قرائت كنم. است

در قتل عمد طلعت پاشا در خيابان شارلوتنبرگ در تهليريانآيا متهم سوغومون  -1
 گناهكار است؟ به سوال دوم زماني پاسخ داده مي شود كه 1921 مارس 15روز 

  .ل مثبت باشدپاسخ سوال او
 آيا متهم قتل را با برنامه ريزي قبلي انجام داده است؟ -2
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سپس سوال سوم مطرح مي شود و در صورتي به آن پاسخ داده مي شود كه پاسخ سوال 
  .اول مثبت و پاسخ سوال دوم منفي باشد

  آيا شرايط تخفيف وجود دارد؟ -3
اگر نه، من . ددآيا در رابطه با اين پرسش ها كمبودي وجود دارد تا برطرف گر

  . ادامه سخن را به دادستان محول مي كنم
بايد رسما به اطالع آنان . همه گواهان پيشنهادي ما به اينجا آمده اند: فون گوردون

بعالوه آقاي وسكانيان كه . رسانده شود كه ما از بازپرسي آنان صرف نظر مي كنيم
. ز صربستان وارد شده استقرار بود در باره پيشينه و خانواده متهم شهادت دهد، ا

همچنين به من اطالع دادند كه آرمين وگنر كه براي شهادت از او دعوت كرده بوديم، 
. و او عكس هايي از زمان قتل عام گرفته است وقت خود را در اختيار ما گذاشته است

با اين حال با توجه به پذيرش اين دادگاه، ما احساس مي كنيم كه به ادله بيشتري نياز 
  . مطلع شديم”قبالندارم، اما آنچه را كه بايد مي دانستيم 

آقاي رييس، ما در ميان حضار يك نفر هندي داريم كه مي گويد : هيئت منصفه
همه اين جنگ ها و كشتارها نه به خاطر مسايل اقتصادي بلكه به دليل مذهبي اتفاق 

  .افتاده است
م كشي ندارد، با اين وصف، به آقايان اين امر رابطه مستقيم با آد: رييس دادگاه

منظور اينكه امكان افشاء همه محرك ها و انگيزه هاي با همه ابعاد خود و به منظور 
درك تاثير عظيم آن وقايع دهشتناك، من فرصت زيادي براي كسب تصوير كلي از 

بنابراين، احساس مي كنم نيازي نباشد امروز بار ديگر به اين . آن رويدادها قايل شده ام
  .  مطالب بپردازيم

عاليجناب، اگر اعضاي هيئت منصفه مايل باشند، من فكر مي كنم : فون گوردون
پس من . مي توانيم همه اطالعات ضروري را براي رضايتشان در اختيار آنان قرار بدهيم

  .بايد پروفسور لپسيوس را به عنوان گواه كارشناس فرا بخوانم
  .ات خود را به تفصيل ارايه كرده است نظر”قبالدكتر لپسيوس : رييس دادگاه
بطور كلي ما با مدارك ارائه شده تا كنون رضايت داريم، ما تنها در : هيئت منصفه

  .اين نقطه خاصي نياز به توضيحات و روشن شدن قضيه داريم
با اين حال، من مايل نيستم امروز مجددا به توضيحات مفصل : رييس دادگاه

  .وع اصلي مرتبط نيست گوش بدهيمگواهان كه به نظر من با موض
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ما شنيده ايم كه برخي از خارجيان با تعدادي از اعضاء هيئت منصفه : فون گوردون
در اين باره صحبت كرده اند و اگر اعضاء هيئت منصفه به توضيحات بيشتري نياز 

  .  دارند، ما بايد تالش كنيم خواستشان ار برآورده نماييم
ل مذهبي يا داليل ديگر بوده كه يكي از گواهان نيز اينكه به دلي: رييس دادگاه

همه اين ها مسايل جنبي . اشاره كرد معيارهايي توسط دولت تركيه در نظر گرفته شده
  . نسبت به اصل موضوع هستند

 اين موضوع در بارهممكن است به من امكان دهيد چند كلمه : فون گوردون
  .صحبت كنم

اكنون مايلم .  در نطق پاياني بيان كنيد راطالبترجيح مي دهم اين م: رييس دادگاه
شركت كنندگان در اين دادرسي . از همه گواهان كه به اينجا آمدند سپاسگزاري كنم

، آنانكه مايل هستند مي توانند در ”طبيعتا. از فراخواني گواهان جديد خودداري كرده اند
  . جلسه بمانند و نتيجه دادرسي را بشنوند

  . دعوت مي كنيم نظر خود را در باره اتهام متهم بيان كنداكنون از دادستان
آقايان عضو هيئت منصفه، اين جنبه حقوقي پرونده جنايي فعلي نيست : دادستان

كه به آن اهميت ويژه مي دهد و كنجكاوي شديدي را نه تنها در كشور ما بلكه در 
 ما بايد به براي بيان علت چنين توجه خاصي. كشورهاي ديگر نيز باعث شده است

نگاه روانشناختي به مسئله باعث مي شود اين واقعه . جوانب ديگر اين پرونده نگاه كنيم
اين پرونده ريشه در رويدادهاي خونين و . ما را به رويدادهاي جنگ جهاني بازگرداند

ش جنگ وحشيانه اي دارد كه در آسياي صغير روي داد و گويا ما دوباره بايد غرّ
ميت ــــ است كه به آن اه ايبعالوه، اين شخصيت قرباني حادثه. جهاني را بشنويم

از ميان يك عده مردم بي نام و نشان يك دست بلند شد و مردي را به زمين . مي دهد
او . ست گرفت كه در گير جنگ جهاني بوددوبيد كه عنان كشورش را زماني در ك

  . يدندهم پيمان وفادار مردم آلمان بود و با هم به عرش برين رس
با اين وصف، آقايان هيئت منصفه، اين احساسات و خاطرات نمي تواند باعث 

ما بايد مطابق . شود متهم و قاضي واقعه را ناديده گرفته و انجام دهنده قتل را آزاد كند
  .خواست قانون، فقط از نقطه نظر حقوق جنايي به اين پرونده نگاه كنيم

، متهم 1921 مارس 15در روز . شن استاز نظر حقوقي، تكليف پرونده كامل رو
هدف گيري به . طلعت پاشا را به ضرب گلوله در خيابان شارلوتنبورگ به قتل رساند
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او . مرگ در جا اتفاق افتاد و شكي نيست كه متهم خواستار قتل بود. خوبي انجام شد
ار مگر متهم شهادت نداد كه از انجام موفقيت آمير ك. اين كار را عمدا انجام داد

عامل . د؟ ارتكاب به قتل در قانون آلمان قابل تنبيه استناحساس رضايت مي ك
از نظر قانون فرقي .  شود زيرا زندگي يك انسان از بين رفته استمجازاتارتكاب بايد 

 قانون كيفري، قانون 3بر اساس ماده . ندارد كه قرباني يك شهروند آلماني است يا نه
  .   ع جنايت يكسان استدر سراسر آلمان و براي هر نو

آقايان هيئت منصفه، متهم به چندين مطلب اشاره كرد كه از چند نقطه نظر 
ويژگي خاصي داشت، زماني كه قتل را انجام داد و در محاصره انبوه جمعيت خشمگين 

او ترك . من ارمني هستم. او گفت، اين كار زياني براي آلمان ندارد. قرار گرفت
 گفته اين بود كه خارجي بودند و بنابراين اين واقعه ارتباطي به منظور او از اين. است

اين كه قاتل و مقتول . اين اظهارات از نظر قانون كيفري هيچ معني ندارد. آلمان ندارد
مطابقه قانون ما متهم بايد تنببه . شهروند آلمان باشند يا نه تاثيري در اصل قضيه ندارد 

 به اين ”بعدامن .  تا او را از عمل آدمكشي مبرا سازدشود، البته اگر هيچ شرايطي نباشد
  .مطلب خواهم پرداخت

م كه آيا اين جنايت از پيش برنامه ياول از همه، ما بايد اين مسئله را روشن كن
قانون ميان جنايات از پيش برنامه ريزي شده و از پيش برنامه . ريزي شده بود يا نه

. رد اول خيلي شديد يعني محكوميت اعدام استتنبيه در مو. ريزي نشده فرق قايل است
در مورد دوم، قتل در يك حالت فشار هيجاني صورت مي گيرد و تنبيه آن شدت 

بدين جهت من واقعيت آشنا برايمان را مي پذيرم كه نوع اول آن است . رداكمتري د
 كه ارتكاب قتل با انديشه و مشورت انجام مي شود اما شور وانديشه ايجاب مي كند

د و وقتي قاتل حين انجام جنايت، در گيرعمليات در محيط آرام و مشخص انجام 
انگيزه ها و وسايل اجراي كار و عواقب و آن ،شرايطي بوده كه اهميت عمل خود 

اصول اخالقي را تشخيص دهد كه مي توانستند خالف ارتكاب جرم عمل كنند، بله 
 را كنار يكديگر هاي توانست همه اينوقتي كه او قادر به تشخيص همه اين ها بوده و م

 سنگين كند، در نهايت تصميم خود را از ميان همه اين ها اتخاذ - و سبكهگذاشت
  .كرده است

ا بعد از تفكر و مشورت انجام داده است، رمن وقتي مي پرسم، آيا متهم اين عمل 
 نيست شكي.  باعث اين كار شده اندي به يك پرسش ديگر مي رسم كه چه علل”طبيعتا
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انگيزه هاي متهم تنفر . كه ما در اينجا با يك قتل و ترور سياسي سرو كار داريم
برخي صحنه هاي وقايع روي داده در مناطق . ستسياسي و انتقام جويي سياسي بوده ا

بدون شك، حوادث وحشتناكي . ده شدنديدور دست در اينجا براي شما به تصوير كش
اكي در قبال ملت ارمني صورت گرفته است و باز هم اتفاق افتاده است، و اعمال دهشتن

شكي نيست كه وقايع وحشتناكي براي متهم و خانوده اش روي داده اند ووقتي قتل 
خويشاوندانش را ديده است اين امر تا مغز استخوان او تاثير گذاشته و خود مجبور بوده 

 ايجاد شده است و تا شاهد عيني اين خوادث باشد و سرانجام فكر انتقامجويي در او
  .        اينكه چه زماني اين امر اتفاق افتاده در باره آن در جاي خود سخن خواهم گفت

سپس شكي نيست كه متهم طلعت پاشا را به عنوان مسئول اعمالي تشخيص داده 
بود كه روي سرنوشت او، خانواده و هم ميهنانش اثر گذاشت و او را نه تنها به عنوان 

له كه مسئوليت رسمي و ظاهري همه كارها را دارد بلكه بعنوان مسئول وزير امور داخ
  .شخصي و اخالقي آن اعمال مي دانسته است

ريان از نظر يآقايان هيئت منصفه، تشخيص اين انگيزه ها كافي است تا تهل
  .  كيفري محاكمه شود-حقوقي

القا و  اخ”واقعاليكن بازجويي گواهان به اين مسئله منجر شد كه آيا طلعت 
 گرچه معتقدم از نظر حقوقي فرقي نمي كند كه نظر ؟ مسئول اين جنايات بود”شخصا

متهم مبني بر مسئوليت طلعت با واقعيت تطابق دارد يا نه، ليكن بايد به مسايلي بپردازم 
  . كه گواهان مطرح كرده اند

ان آقايان، بدون ترديد و چنانكه گواهان اظهار كرده اند، ارمنيان و دوستانش
ليكن، آقايان، اين يك نقطه . معتقدند كه طلعت پاشا باعث و باني كشتار ارمنيان بود

 ”كامالنظر جنبي است و به آساني مي توان گواهاني را به دادگاه آورد كه نقطه نظراتي 
من با بسياري از افسران آلماني صحبت كرده ام كه در تركيه . مغاير با آن ابراز دارند

آنان اظهار .  متفاوتي دارند”كامال آشنايي نزديك دارند و آنها عقايد بوده و با وقايع
كردند كه هيچ پايه و اساسي براي اين گفته وجود ندارد كه دولت استامبول تصميم به 
نابودي ارمنيان گرفته باشد، بلكه اين مقتضيات حكومتي و امنيت نظامي بود كه شايد به 

ور تبعيد آنان را صادر كند كه در نتيجه آن درستي درك نشده و باعث شد طلعت دست
  . عواقب وخيمي پديد آمده است
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 خواهش مي كنم روي اين مسئله كه -)با قطع سخن دادستان: (رييس دادگاه
بعالوه، ذكر .  نبود اطاله كالم نفرماييدموضوع مورد بحث هنگام بازجويي گواهان

  . دادرسي نداردوقايعي كه ديگران بحث كرده اند ربطي به موضوع اصلي
ولي با اين حال من مي توانم از تفاوت ميان شهادت و ): ادامه مي دهد(دادستان

من فكر مي كنم شهادت دكتر لپسيوس، . نقطه نظرات دو گواه كارشناس استفاده كنم
گر چه مفصل و جالب بود، ليكن از نظر من اين كاستي را داشت كه براي رويدادهاي 

ودن و برنامه ريزي شده قايل هستند و مشكل نيست مشاهده گذشته ماهيت سينماتيك ب
كنيم آقاي دكتر لپسيوس نه در جاي خودش و از روي تجربيات شخصي خود و در 

ام وقوع رويدادها بلكه بعدها بر اساس اطالعات دريافتي به اين نتيجه گيري رسيده گهن
عني يبيشتري بدهم به همين علت فكر مي كنم كه به اظهارات گواه دوم اهميت . است

عاليجناب ژنرال ليمان فون زاندرز، كه در آن هنگام در محل صاحب مقام عالي بود و 
با وقايع آشنايي نزديك داشت و در اينجا موكدا تفاوت ميان دستوردهندگان تبعيد و 

دولت استامبول اطالعاتي دريافت كرده بود كه ارمنيان در . مجريان آنها را بيان نمود
 متفق دست به توطئه زده و از پشت به نت بودند و مي خواستند همراه دوستافكر خيان

به همين علت دولت استامبول تصميم . آنها حمله كنند و استقالل خود را بدست آورند
آقايان، و اما در . گرفته بود براي حفظ امنيت حكومت و ارتش، ارمنيان را تبعيد كند

سياسي صغير سرزميني نيست كه شرايط ملل مورد تبعيد بايد در نظر بگيريم كه آ
سنتهاي وحشيگري و خونريزي در آسياي صغير سابقه . متمدن در آنجا حكمفرما باشد

دارد و آقاي گواه اشاره كرد كه در آن زمان حكم جهاد صادر شده بود و هرگاه 
جمعيتي كه مليت و مذهب متفاوتي داشت، مشاهده كرد كه چگونه تركان ارمنيان را 

 باعث حمله به ”طبيعتا همه جا تبعيد مي كردند و در يك مكان جمع مي كردند، از
. ارمنيان شد و در اينجا بدترين جنبه خوي انساني يعني چپاول، كشتار و غيره نمايان شد

آقاي گواه همچنين اشاره كرد كه ژاندارمهايي كه مامور تبعيد بودند، نظاميان منتخب 
ودند از جاهاي مختلف گرد آمده بودند و خودسر انه دست قبلي نبودند، بلكه اشراري ب

  . به كشتارها زدند
هادت گواهان به اين نتيجه منتهي ـــمن بايد اين مطلب مهم را يادآور شوم كه ش

. » مسئول كشتارها بود”شخصاطلعت پاشا آن شخصي بود كه اخالقا و «: نمي گردد كه
.  نمي توانند اين نظر مرا عوض كنند،نندحتي مداركي را كه مي خواهند به ما ارائه ك
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ل در كشور المن به عنوان دادستان مي دانم كه چگونه مثال از هنگام هرج و مرج استق
ما اسناد و مدارك اصل منتشر مي شدند و امضاي شخصيت هاي مهم را در خود داشتند 

 كه برعليه سرانجام، محاكمه اي.  بر تقلبي بودن آنها تاكيد مي كردند”بعداو چگونه 
طلعت پاشا در استامبول تشكيل دادند و در باره آن در اينجا سخن رفت، نمي تواند 

جا حقيقت امر مشخص شده  باعث سوء تفاهم در من شود من نمي دانم كه آيا در آن
است؟ شايد چنين باشد، ليكن اين پديده طبيعي در مقابل آن قرار دارد كه پس از 

اخته ــــمسئوالن آن در نظام جديد بعنوان جنايتكار شنبركناري نظام سياسي قبلي، 
آقايان، چنان انقالبي سريع و خشن صورت گرفت كه انسان قوي تر از آن . مي شوند

را نمي تواند تجسم كند، بويژه زماني كه دولت تركان جوان به عنوان دوست دولتهاي 
ور بود برعكس اروپاي مركزي بركنار و بجايش دولت جديدي سر كار آمد كه مجب

بدين سان، چنانكه گفتم، . قبلي ها، با دشمنان اين دولتها يعني دول متفق همراهي كند
ما در موقعيتي نيستيم كه اصل حقيقت را دريابيم، تكرار مي كنم، شهادت گواهان حتي 

  .  كوچكترين مدارك را ارائه نداد كه طلعت پاشا مسئول اخالقي كشتارها بوده است
همانگونه كه اشاره كردم، انگيزه متهم . وع اصلي قتل مي پردازماكنون به موض

 كه به زعم او محرك و عامل كشتار استگرفتن انتقام از طريق قتل طلعت پاشا 
  .ارمنيان بود

ومايگي نبود، بر عكس، انگيزه اي است رآقايان، اين محرك انتقام به هيچ وجه ف
د كه ــن زمان كه افرادي وجود دارنكه مي توان بطور انساني آن را درك كرد، تا آ

  .مي توانند دوست داشته باشند ويا متنفر باشند
سپس وقتي مي پرسم آيا متهم با برنامه ريزي قبلي اين كار را انجام داد، به آساني 
مشاهده مي شود كه چه انگيزه هاي انتقام جويي باعث اين قتل از پيش برنامه ريزي 

يريد كه متهم پس از ديدن خانه ويران شده پدري هر گاه در نظر بگ. شده گرديد
چگونه سراسر اروپا را مي پيمايد تا به برلين برسد، در شما اين تصور پيش مي آيد كه 
او مملو از احساسات تعصب آميز انتقام جويي شده است و اين امر او را مثل آهن ربا 

 بدين سان به نظر من .به سوي در خانه اي مي كشاند كه قرباني در آن مي زيسته است
اظهارات او در اولين بازجويي درست است و شكي ندارم كه مطابق با واقعيت بوده 

پس از ديدن خرابه هاي خانه پدري فكر انتقام جويي «: متهم آن زمان گفته بود. است
در آن وقت تپانچه را خريداري . در من پديد آمد و مي خواستم آنرا به اجرا بگذارم
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شايد . ، آقايان، من مايل نيستم به تفصيالت بيشتري در اين باره بپردازمليكن. »كردم
اما . شك و ترديدي در آن پيش آيد و اكنون متهم خود سخنانش را انكار كرده است

بر اساس آن فكر كشتن طلعت پاشا . من به سخناني كه وي به بازپرس گفته مي پردازم
ن مي بينيم كه چگونه متهم با برنامه خاص  روز قبل در او پديد آمده بود و پس از آ14

ه ــما مي بينيم كه او چگون. و بررسي همه جوانب به اجراي مقاصد خود مي پردازد
متي خود عنوان مي كند، و چگونه الخانه اش را عوض مي كند و دليل آن را مسايل س

ت پاشا موفق مي شود خانه ديگري مقابل خانه طلعت پاشا اجاره كند، و زماني كه طلع
 مارس تپانچه را در جيب 15از خانه خارج مي شود چگونه اورا تعقيب مي كند و روز 

د و سپس از او جلو مي افتد تا مطمئن شود آن كندنبال مي او را خود مي گذارد، 
ر را وارد بــــا طلعت پاشا است سپس از او عقب مي افتد و ضربه مرگ”واقعاشخص 
اينكه . بود، طوري كه قرباني در جا جان مي سپاردخوب نشانه گيري كرده . مي كند

متهم بصورت فكر شده كارش را انجام داده از اينجا مشخص مي شود كه در كالنتري 
در آن « : وقتي كه پليس از او پرسيده بود چرا از جلو به او شليك نكردي، او پاسخ داد

رد از خود دفاع لحظه ترور ممكن بود موفقيت آميز نباشد، زيرا طلعت تالش مي ك
  .»كند، حركت مي كرد و من نمي توانستم مطمئن باشم كه تير به او اصابت مي كند

آقايان هيئت منصفه، كمي بعد خواهيم ديد كه متهم در كمال خونسردي و فكر 
تي او را ـــتپانچه را مي اندازد و سعي مي كند فرار كند و وق. شده عمل كرده است

مقتول آلماني نيست، من «م قرار مي دهند، فرياد مي زند مي گيرند و مورد ضرب و شت
هم آلماني نيستم، شما آلماني ها نبايد نگران باشيد، زيرا اين واقعه به شما ارتباط 

  .  »ندارد
با توجه به همه اين مطالب، ما مي توانيم نتيجه بگيريم كه قتل در نهايت 

  .ه ريزي شده بودخونسردي انجام شده و قبل از اجرا خوب فكر و برنام
آيا متهم انسان خون گرم و تحريك . اكنون نگاهي به خلق و خوي متهم بياندازيم
متهم شخصي تودار، آرام و غمگين . پذير بود؟ واقعيت خالف آن را نشان مي دهد

است، شخصي نيست كه خود را تسليم خوشي و نشاط كند و بلكه فردي است كه فكر 
د ــفكر مي كنم اين هم آن نظر مرا تائي. دازش مي شودو انديشه هاي زيادي در او پر

  .مي كند كه متهم كار خود را با انديشه و تفكر انجام داده است
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بنابراين، به نظر من، مي توان عالئم اساسي قتل از پيش برنامه ريزي شده را اثبات 
بايد . ليكن، آقايان، اين امر هنوز براي محكوميت متهم كافي نيست. شده تلقي كرد

بررسي كرد كه آيا مواردي وجود ندارد كه اين قتل را غير قابل مجازات گرداند؟ و 
 قانون جزايي دولت آلمان مطرح مي شود كه مي گويد، 51در اينجا است كه ماده 

زماني مجازات مطرح نيست كه انجام دهنده آن يا در عدم آگاهي كامل اقدام كرده 
 ”كامالختالالت كامل ذهني بوده و قدرت ارادي را باشد و يا هنگام انجام جرم دچار ا

بنابراين وقتي بحث در مورد يك نفر است كه دچار اختالالت . از او صلب كرده باشد
رواني است، قانون مجازاتي در نظر نمي گيرد بلكه آن را تقريبا با يك تصادف ناگوار 

در . مي ميردبرابر مي كند، مثال وقتي كسي از روي زين اسب سقوط مي كند و 
 كيفري شخص مسئولي وجود ندارد و لذا مجازاتي نيز -اينگونه موارد از نظر حقوقي

اكنون اين پرسش پيش مي آيد كه اين موارد در مورد متهم صدق مي . مطرح نيست
  .  كنند

آقايان، خود بخود قابل درك است كه اگر همه آگاهان يك مطلب را بيان كنند، 
متاسفانه ما در اينجا يك . ظر آنان را مي پذيرد و عمل مي كند هميشه ن”طبيعتادادگاه 

 51 كه ماده مشخص كندنظر جامع و واحد نداريم، بنابراين دادگاه مجبور است خود 
  قانون در مورد اين دادرسي صدق مي كند يا نه؟ 

درست . شما شهادت سه نفر از گواهان را دال بر نبودن چنين شرايطي شنيديد
 ليكن اين كافي نيست، زيرا بيمار ،صرعي و دچار تشنجات عصبي استاست كه متهم 

صرعي هنگامي اراده خود را از دست مي دهد كه دچار تشنج شده باشد، در حالي كه 
 به اين علت هر گاه گفته مي شود كه .ديگر مانند انسان هاي طبيعي استدر مواقع 

بله، ولي هنگام «ند كه گواهان مي پرسو عامل جنايت بيمار صرعي است، دادگاه 
و اگر چنين نبوده، پس او » ارتكاب به قتل يا كمي قبل از آن دچار حمله صرع بود؟

  . واقع يك انسان طبيعي به حساب مي آيدرد
سه گواه اول اين نظر را ارائه كرده اند، در حالي كه سه نفر آخر گفته اند كه به 

  . غير ارادي بوده استنظر مي آيد متهم هنگام ارتكاب به قتل در شرايط
و در اينجا ضرورت دارد شخصيت . پس دادگاه بايد خود اين مطلب را روشن كند

متهم را بررسي كرد و چنانكه خود در هنگام دادرسي نشان داد چنين مي نمايد كه 
پاسخ هاي او . بتوان گفت كه او از نظر ذهني و فكري داراي هوشياري كامل است
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مورد خاصي در . صيت او در طول زندگي هم بايد ظاهر شودشخ. قاطع و به جا هستند
او در . متهم همانند جوانان ديگر زندگي كرده است. اين جريان به چشم نمي خورد 

ان و هم ميهنانش ـــاو به ديدن دوست.  كاري پيدا كند”حتمافكر اين نبود كه برايش 
را مردي آرام و فروتن تعليم زبان و رقص مي ديد، خانمهاي صاحب خانه او . مي رفت

بدين ترتيب مي بينيم كه او غير از مواقع تشنج عصبي، داراي وضعيت . معرفي مي كنند
بدين علت من فكر مي كنم ما نظر گواهاني را مي پذيريم كه . ذهني طبيعي بوده است

  .  قانون را رد مي كنند51اجراي ماده 
ي دستگاه قضايي، قانون آقايان، شايد اطالع داشته باشيد كه در اصالحات آت

اين كتاب قانون نيز . كيفري جديدي به تصويب مي رسد و پيش نويس آن آماده است
براي قتل از پيش فكر شده مجازات مرگ تعيين مي كند ولي موارد تحفيف هم در نظر 

قانون فعلي . مي گيرد كه امكان مي دهند مجازات مرگ به درجات پايين تر تقليل يابد
جازات مرگ قايل نيست و براي برخي شايد اگر من متهم در قتل از پيش تخفيفي در م

  .فكر شده گناهكار بدانم مجازات را سنگين تلقي كنند
 فقط متهم را مد نظر داشته باشيم، بايد قرباني را نيز ”حتماليكن، آقايان، ما نبايد 

شده است كه در بايد بخاطر داشته باشيم كه زندگي مردي از او گرفته . در نظر بگيريم
 سوگ مرگ او رهمسر و خويشاوندان او د. بهترين سالهاي زندگي به سر مي برد

نشسته اند، مردي كه هم ميهنان و خويشاوندانش او را بعنوان يك وطن پرست دوست 
داشتند و باالخره، آقايان، مواردي كه به نفع متهم در اينجا مطرح هستند، مطابق قوانين 

لذا در خاتمه پيشنهاد مي كنم كه به . بط در نظر گرفته خواهند شدتوسط سازمانهاي ذير
سوال مطرح در اين دادگاه پاسخ مثبت دهيد و متهم را به جرم قتل از پيش برنامه ريزي 

  .شده طلعت پاشا گناهكار بشناسيد
ممكن است مترجم به متهم بگويد كه دادستان از هيئت منصفه : رييس دادگاه

  .    به جرم آدم كشي گناهنكار تشخيص دهندخواسته است متهم را
آقايان، دادستان اظهار كرد كه اگر متهم  :وكيل مدافع آدولف فون گوردون

ريان را به جرم قتل عمد گناهكار تشخيص دهيد و بنابراين وي به جزاي مرگ يتهل
محكوم شود، اين مسئله خيلي حاد نخواهد بود زيرا رئيس جمهور بدون شك به او 

اگر شما متهم را . من اين را يك روش قابل قبول نمي دانم. عطاء خواهد كردبخشش ا
 يك از ما نمي تواند چگناهكار تشخيص دهيد، او به مرگ محكوم مي شود و هي
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در اينجا . پيشبيني كند كه رياست جمهوري آن چه تصميمي در اين باره خواهد گرفت
  .ه گرددراه حق بايد روشن شود و نه راه اعطاء بخشش ارائ

من خوشحال شدم كه شخص آقاي دادستان به يك معني همكار ما و يك 
 بلكه طلعت پاشا، گزارشي از گفته هاي اين يا آن تهليريانحمايتگر البته نه حمايتگر 

ما .  مي كنددآقايان من از او پيروي نخواهم كرد و آگاهانه آن را ر. شخص بيان كرد
شاهدي دارم كه همين جا نشسته است و مي گويد در اينجا انباري از تلگراف داريم، 

در دادرسي فعلي من به همه . » هستندلاين تلگراف ها را كه به دست آورده ام مستد«
من پيشنهادي ارائه دادم و سپس آن را پس گرفتم، زيرا براي ما مسئله . آنها پرداختم

هنانش معتقدند ريان و تمام هم مييمهم اين نيست، همين قدر كفايت مي كند كه تهل
شما نشان داديد كه اين . كه طلعت مسئول و عامل همه اين رويدادهاي وحشتناك بود

همينقدر كفايت مي كند كه اگر در دادرسي شكي وجود داشت، آنها . امر را باور داريد
 نزد والي ،من و استادم با هم تبعيد شديم: توسط اسقف باالكيان برطرف شد كه گفت

او به ما تلگرافي نشان داد كه .  گره رفتيم و از او طلب ياري كرديمچان) حاكم منطقه(
در آن طلعت پرسيده بود چند نفر از تبعيديان زنده و چند نفر مرده اند؟ ما همه معني 

ما از . اين تنها موردي است كه در مورد مسئله طلعت مطرح شد. آن را درك كرديم
ايت ــيت روشن و غير قابل منازع كفاين واقع. ارائه شواهد ديگر صرف نظر كرديم

 ارمني از خانه و كاشانه خود 000/800/1 از 000/400/1مي كند كه در طول چند ماه 
تبعيد و يك ميليون از آنها به قتل رسيدند و اين كه كاروان اين مصيبت ديدگان از 

 بدون آن كه امنيت آنان تامين ،جاهاي مختلف به طرف يك نقطه به حركت در آمد
 آيا انجام اين كار بدون رهبري سيستماتيك ،خواهش مي كنم خودتان فكر كنيد. ودش

؟ آيا دولت تركيه آنقدر ناتوان بود كه نتواند جلو اين مصيبت بودو منظم امكان پذير 
  .من نمي توانم چنين كنم. »بله«را بگيرد؟ آيا شما باور مي كنيد؟ آنگاه بگوييد 

ان با كمي شك و ترديد و حتي تا حدي با يك نكته سوم اينكه، آقاي دادست
 مارس، اشاره كرد كه به لحظه 16نگراني به اظهارات متهم يك روز بعد از واقعه، در 

گويا متهم بالفاصله پس . ريان تصميم به ارتكاب ترور گرفتياي مربوط مي شد كه تهل
ل طلعت شده از كشتار جمعي ارمينان و بعد از ديدن خرابه هاي خانه پدري مصمم به قت

  .بود
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آنكه جلوي روي شما نشسته است . آقايان ما نبايد به شواهد غير واقعي توجه كنيم
مترجم او را . شخصي است كه در طول بازجويي اول متهم بعنوان مترجم خدمت كرد

. مردي بزرگ قلمداد كرد و از اتفاقي كه او واقعه بزرگ مي دانست به وجد آمد
او از تب و جراحات . م را در وضيعت شوك زدگي يافتگاهي او را شنيديد كه مته

وفتگي داشت كه به كضرب و شتم و خستگي مفرط رنج مي برد، تا آن حد خستگي و 
من مي دانم چه كرده ام و « : پرسش ها پاسخ مثبت مي داد تا او را راحت بگذارند

. »ت كنيدحاال نمي خواهم كه شما مرا اذي. آنچه كه انجام داده ام خوب بوده است
او به . مترجم همچنين شهادت داد كه از او خواستيد اين اظهارات متهم را ترجمه كند

ت ــــحتي اگر از او پرسشهاي منفي مي پرسيديد، باز هم جواب مثب« . آنان گفت
من «: هنگامي كه از مترجم خواستند زير اظهارات متهم امضاء كند، او گفت. »مي داد

پس ما بايد تنها شواهد . » صحيح و دقيق نيست”كامال، زيرا نبايد اين را امضاء كنم
 آن را به ”قبالارائه شده در اين دادگاه را مد نظر بگيريم، همچنان كه رئيس دادگاه 

  .شما توضيح داده است
اين شهر . سالگي به ارزنجان آمده است4 متولد شده و در سن چمتهم در باگاري

 كيلومتري غرب كارين، در كنار 150 تا 100يكي از بزرگترين شهرهاي منطقه در 
در اينجا . يكي از دو شعبه رودخانه فرات كه تا ارزروم يا كارين مي رسد واقع است

دره اي بزرگ و طوالني وجود دارد كه مسير جنوب به طرف فرات مياني و به سوي 
اله بود كه به  س4ريان يتهل.  ارمنيان به آنجا تبعيد شدند”بعدابياباني تلقي مي گردد كه 

 تا 000/25 ارمني و كمي بيشتر از آن بين 000/20ارزنجان آمد، در آنجا حدود 
پدرش . اولياي او جزو طبقه متوسط بودند.  نفر هم ترك زندگي مي كردند000/30

اوليايش از طريق كار . يك كاسب بود كه كارهايش از موفقيت كافي برخوردار بود
خانواده آرام با بچه هاي زياد بود كه به . نددكرده بوآبرومندانه كمي پول پس انداز 

دليل جنگ تا حدي آسيب ديده بود اما همه چيز مرتب و منظم بود تا اينكه ماه 
در اين بين از استامبول خبر تلخي رسيد كه ارمنيان بايد .  فرا رسيد1915اسفناك ژوئن 

 بايد اسايلتان را ببنديد زيرشما بايد ظرف چند روز و«: و بعد اعالم شد كه. جابجا شوند
اول نوبت به ثروتمندان و توانمندان .  ژوئن شروع شد10تبعيد روز . »نقل مكان كنيد

ريان و يگروه دوم شامل تهل. رسيد كه اسب و درشكه داشتند، اينها گروه اول بودند
. ن نبود قادر به بيان آتهليرياناينكه گروه به چه ميزان بزرگ بود . تمام خانواده او بود
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در خارج از شهر، . بعد از اين دو گروه، گروه هاي زيادي نيز راهي تبعيد گاه شدند
ريان سر و ته كاروان را يتهل. ارمنيان زيادي به آنها پيوستند كه از روستاها آمده بودند

فكر .  ساله اش پياده مي رفت15نمي توانستند ببيند، او در وسط كاروان همراه خواهر 
 ساله اش با 26 ساله بود همراهشان بود همچنين خواهر 16ر ديگر او كه كنم يك خواه
 55 ساله او و باالخره پدر و مادر 24 ساله و 22غير از آنان دو برادر . فرزند كوچكش

بدين ترتيب تمام خانواده با يك گاري و گاو در راه .  ساله او نيز همراهش بودند50و 
  .بود

از طرف چه كساني؟ از . مورد هجوم قرار گرفتندآنان خيلي دور نشده بودند كه 
طرف ژاندارمها، كه عاليحناب ژنرال ليمان فون زاندرز در باره آنها به ما توضيح داد و 

آنها . نيز اراذلي كه از تركها، كردها و ديگران از اينجا و آنجا گردآوري شده بودند
يزهايشان را هم از آنان اول از ارمنيان خواستند اسلحه شان را تحويل دهند، حتي چ

گرفتند، سپس به جستجوي طال، پول و خوراكي پرداختند، سپس براي سير كردن 
دختران جوان، از جمله . عطش حيواني خود گرانبهاترين چيز زنان را از آنان گرفتند

 بچه از وه ها بردند، فرياد اين دت ساله متهم را كشان كشان به پشت بو15-16خواهران 
. به گوش اوليا و برادرش رسيد و از آنجا فهميدند چه به سر آنها آمده بودداخل چاله 

متهم وقتي كه به هوش آمد فقط توانست جسد يكي از . دخترها ديگر ديده نشدند
 ساله اش را كه با تبر دو شقه شده بود 22و اما برادرش؟ سر برادر . خواهرانش را ببيند

 در اثر اصابت گلوله ”احتماالمادرش . مي بيندتا امروز متهم در خواب و خيال به چشم 
از ديگران براي هميشه اثري پيدا نشد، گرچه متهم . جلوي چشمش روي زمين افتاد

  .بعدها تالش كرد از طريق آگهي آنها را پيدا كند
. متهم، بعد از آن چيزي نديد، زيرا خود نيز از ناحيه پشت سر ضربه خورده بود

اين ضربه هولناك تنها چيزي .  هم پزشكان تائيد مي كنندجاي زخم آن را حتي امروز
سپس بيهوش روي زمين مي غلتد وقتيكه زمان . است كه او امروز بياد مي آورد 

زيادي مي گذرد، حوالي عصر به هوش مي آيد و خود را در محاصره هزاران جسد مي 
خم سر نيزه يابد، دو زخم ديگر نيز روي خود مي بيند، زخم گلوله اي در دست و ز

در نيمه تاريكي عصر توانست موقعيت . آثار اين زخمها نيز وجود دارند. روي زانويش
 مادر، برادران و خواهرانش را -خود را تشخيص دهد و حتي تالش مي كند اجساد پدر

او با فرار از محل سعي كرد پناهگاهي . هيچكس از اين كشتار جان سالم بدر نبرد. بيابد
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رد به او پناه داد يك زن مهربان كُ. هستان رفت كه خوب مي شناختبه كو. پيدا كند
سپس مسير گريز خود را در آوارگي ادامه داد تا به . تا اينكه زخمهايش التيام يافت

 دادند ارمنيان روسيه به او پناه. توسط مرزبانان دستگير سپس آزاد شد. مرز روسيه رسيد
 به ايران برود و نزد تاجري به كار مشغول  به او كمك كردند،مواظبت كردند و از او 

ظر ـــآقايان، اين كشتارها آنقدر باور نكردني بن. شود و زندگي خود را تامين نمايد
مي آمد كه فكر مي كرديم آيا آقايان هيئت منصفه گفته هاي متهم را باور خواهند 

اسرار « تحت عنوان ي چند روز قبل مخالفان يك جزوه تحريك آميز”عمالكرد؟ و 
 بي معني است زيرا اسراري در كار نيست ”كامالمنتشر كردند كه » مرگ طلعت پاشا

جوان ارمني قتل طلعت پاشا را به «: در آن نوشته اند.  روشن شده است”كامالو مسئله 
، )اشاره مي شود كه يك دولت بزرگ پشت قضايا ايستاده است(» عهده گرفته است

زراي براي تعصب وحشيانه بود كه خصوصيات نژاد در جزوه همچنين آمده است كه اب
اگر نويسنده اين جزوه . او را بيان مي كند و نمي دانست دست به چه عملي زده است

 شديدا ”مسلماديروز در اين دادگاه بود و به شهادت خانم ترزيباشيان گوش مي داد، او 
  .احساس گناه مي كرد و سخنانش را پس مي گرفت

د و مدارك مفصل تري در اينجا ارائه كنيم، دو نفر از ما مي خواهيم شواه
خواهران امور خيريه آلمان در دادگاه حضور دارند كه مدتي را در ارزنجان گذرانده و 

من از . گزارشهايي در باره وقايع روي داده به وزارت امور خارجه ما ارسال كرده اند
را برايم كفايت مي كرد كه فراخواني اين شهود به جلسه بازپرسي خودداري كردم، زي

سه هفته پس از وقوع آن رويدادها، شاهد ما خانم ترزيباشيان از كارين يعني از شرق 
اينكه شاهد چه رويدادهاي . آمده و از ارزنجان عبور كرده و به دره كاماخ رسيده بود

 وط به كاروان هاي قبليباو اجساد مر. وحشتناكي بود مايل نيستم آنها را تكرار كنم
همه اينها گواه . ها بودخانه ارمنيان را ديده و شاهد پرت شدن مردان و بچه ها به رود

ريان محسوب مي شود و به همين علت من يادآوري يخوبي براي صحت گفته هاي تهل
آنها كارين را تصرف كردند و تا .  پيشروي روسها شروع شد1917در سال . مي كنم

بود، با كسب اطالع از اين موضوع  مشغول كارمتهم كه در ايران . ارزنجان رسيدند
تصميم مي گيرد به ارزنجان باز گردد و ببيند آيا كسي از خويشاوندانش در قيد حيات 

او به ارزنجان رفت و خانه پدري را نيمه . است و اينكه وضعيت آنجا چگونه است
ده محبوب او را  بود تا خاطره اعضاء خانوابه آن ميزانويران يافت، ليكن باز هم بقايا 
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.  زنده كند،كه سالها با آنان زندگي كرده و دوران كودكي اش را با آنان گذرانده بود
او وقتي به خانه ويران و متروك خود مي نگريست، صحنه هاي دردناك كشتار را به 
ياد مي آورد و جواني كه در يك خانواده سالم متولد شده و بزرگ شده بود، از هوش 

 ”بعدادر همين جا بود كه اولين بار حمله عصبي به او دست داد و . افتادرفت و به زمين 
اغلب اتفاق مي افتد و با احساس بوي تعفن اجساد، تصور صحنه هاي قتل و تموجات 

  . روحي و ضعف عصبي و غش همراه مي شد
ذيرش پ ارمني تنها سه خانواده، كه به علت 000/20او در ارزنجان چه ديد؟ از 

 نفر از آن 20ره ديگر، جمعا حدود استه بودند زنده بمانند، و بعد چند نفر آواسالم توان
آقايان اينها تاثيراتي است كه انسان در تمام طول عمر خود قدر به .  نفر000/20

سپس بياد آورديد كه پدر و مادرش پولي را كه با رنج و زحمت آنان . فراموشي نيست
لذا وي تالش كرد دارايي هاي گذشته . ه بودندپس انداز شده بود، در خانه پنهان كرد

اما . خود را پيدا كند، خيلي چيزها كم بود، تمام وسايل ارزشمند خانه ناپديد شده بود
.  سكه طال، هنوز در جاي خود بود4000پولي كه با احتياط چال شده بود، يعني بيش از 

 توانست عضوي از او اين پول را براي خود و خانواده اش برداشت، البته اگر مي
و اين پول را نزد يكي از خويشاوندانش در صربستان امانت اخانواده را پيدا كند، 

ريان به عنوان يگذاشت، خويشاوندي كه براي مشخص كردن وضعيت خانوادگي تهل
سپس . گواه دعوت كرده بوديم كه البته احساس كرديم به شهادت او نيازي نيست

ت در ارزنجان به تفليس رفت يعني زماني كه روسها ، پس از يك ماه اقامتهليريان
او در آنجا به كار كسب پرداخت و در آنجا بود كه به سال . مجددا عقب نشيني كردند

  . تپانچه اش را خريداري كرد1918
 به ارزنجان بازگشت، يعني دو 1917 اشاره شد، متهم در سال ”قبالهمانگونه كه 
سپس وقتي اوضاع تركيه تغيير .  در تفليس ماند1919او تا سال . سال بعد از قتل عام

 او به سالونيك و از آنجا نه براي تفريح يا ديدن خويشاوندانش بلكه براي پيدا ،كرد
سپس به سالونيك بازگشت و در اوايل سال . كردن شغلي مناسب به صربستان رفت

مي تجاري  براي فرا گيري زبان فرانسه به پاريس رفت زيرا فرانسه زبان رس1920
او با توجه به مدت . او ده ماه در پاريس ماند و با عالقه تحصيل كرد. تركيه بود

كوتاهي كه براي تحصيل داشت قادر به خواندن روزنامه هاي فرانسوي و مكالمه خيلي 
سپس تصميم گرفت به شغل تجاري بپردازد، با همه سفرهاي . خوب به آن زبان شد
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اين زندگي خانه به دوش و تجارت موردي با او سازگار خود به اين نتيجه مي رسد كه 
مكانيك بپردازد تا در آينده به عنوان يك در رشته نيست، لذا بهتر است به تحصيل 

. كارشناس بدرد بخور در ارمنستان خدمت كند و بهترين جا براي اين كار برلين بود
ه كسب ويزاي بدين ترتيب تصميم مي گيرد به برلين برود ليكن مطلع مي شود ك

بهترين «او با يك پيرمرد ارمني آشنا مي شود كه به او مي گويد . برلين دشوار است
من در آنجا خانه اي دارم، من . راه براي رسيدن به برلين مسافرت از طريق ژنو است

بايد به ارمنستان باز گردم، لذا مي تواني از خانه من استفاده كني و به عنوان مقيم ژنو 
ريان به يبنابراين تهل. »ويزاي آلمان را از كنسولگري آن كشور دريافت كنيمي تواني 

ويزاي او در برلين . ژنو رفت و از آنجا با يك ويزاي هشت روزه راهي برلين گرديد
  .تمديد شد، زيرا در ژنو گفته بودند كه اين امر امكان پذير است
. تش را همراه خود دااو نشاني كنسولگري ارمنستان در برلين و چند نشاني ديگر

سپس . همانگونه كه به او توصيه شده بود چند هفته در هتل تيرگارتن اقامت مي كند
 در پاريس با او آشنا شده بود و هم اكنون ”قبال مي رود كه افتيانبه ديدار هم ميهنش 

در آنجا با خواهر افتيان يعني خانم ترزيباشيان و آقاي . در اين جلسه حضور دارد
 دنبال خانه مي گردند تهليرياناينان براي . شيان فروشنده دخانيات آشنا مي شودترزيبا

. كنند قاي آپليان آشنا مي كنند كه در خيابان آوگسبورگ زندگي ميآو او را با 
آپليان از اجاره اتاقي در ساختمان خود توسط يك هم ميهن خوشحال مي شود زيرا 

. كمك كنداوو آپليان حاضر مي شود به  با زبان آلماني آشنايي نداشت تهليريان
 تهليريان.  اجاره مي دهدتهليريانصاحبخانه آپليان يعني خانم اشتلباوم تا مه مه اتاقي به 

به آنجا نقل مكان مي كند و همانند همه جوانان ديگر در آنجا زندگي مي كند و تالش 
او در آنجا . نا مي شودمي كند زبان آلماني را فرا بگيرد و بتدريج با ارمنيان ديگر آش

كمي غمگين و افسرده به نظر مي رسد و لذا دوستانش سعي مي كنند وسايل تفريح و 
آلماني زبان سرگرمي او را فراهم كنند و در عين حال فرصت خوبي براي فراگيري 

 تمايلي به آشنا تهليريان. پيش مي آيد و هر سه نفر به كالس تعليم رقص مي روند
شان نمي دهد، بر عكس شما از شهادت گواهان مطلع شديد كه او به شدن با دختران ن

ان صحبت مي كرد، ظاهرا براي تمرين زبان آلماني و تا نچه سادگي و بدون ريا با ز
غير از آن، او اوقات فراغت خود را صرف موسيقي . حدي هم احساس خجالت مي كرد

به عبارت ديگر، . مي خواند ماندولين مي نواخت و آوازهاي غم انگيز ارمني ،مي كرد
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هيچ نشانه اي وجود نداشت كه او در پي مقاصد ديگر بوده باشد، غير از فراگيري 
به .  خانم معلم او در اينجا گواهي داد وآلماني به منظور شركت در دوره تحصيلي عالي

با اين حال در طول . گفته او، متهم يك جوان فوق العاده عالقمند و تا حدي ترسو بود
او نزد . ند كالس اخير، بتدريج شروع به پسروي كرد و قادر به تمركز حواس نبودچ

. پروفسور كاسيرر روانپزشك رفت زيرا حمالت عصبي او دو باره ظاهر مي شدند
در هر حال، او . پروفسور برايش دارو تجويز مي كند كه اثر خواب آور داشت

ايش را ادامه ــن بدون معلم درسه فوريه ادامه مي دهد، و پس از آ26درسهايش را تا 
 ،به اختصار بگويم. مي دهد و هر روز صبح مقاديري از كتاب آلماني را ياد مي گرفت

  .او دائما تالش مي كرد به هدف خود براي رسيدن به تحصيالت عالي برسد
چنانكه شواهد نشان مي دهند مطلب قابل توجه اين است كه او در قبال رنج هاي 

آنانكه درد هاي عميقي دارند، بطور كلي با اشتياق . ر و كم حرف بودهولناكش خوددا
راجع به آنها حرف نمي زنند و در حال حاضر نمونه اي از آن را جلو روي خود داريم 

 در باره اين مسايل بطور كلي با آپليان، ترزيباشيان صحبت نكرده بود و تنها تهليريانو 
صر بيان مي كرد، مثال زماني كه نزد وقتي كه خيلي ضرورت مي يافت بطور مخت

يك بار هم در اين باره هنگام درس با خانم معلمش صحبت . پروفسور كاسيرر رفته بود
من «: رسيده او مي گويد» زادگاه«كرد، وقتي كه متني را ترجمه مي كرد و كلمه 

نم بطور كلي او بيشتر با خا. »ديگر زادگاهي ندارم، همه خويشاوندانم كشته شده اند
ترزيباشيان صحبت مي كرد كه حرف هاي او را خوب درك مي كرد زيرا او نيز آن 

حتي . بدين ترتيب همه جا شاهد اين خودداري او هستيد. رويدادها و روزها را ديده بود
با ديدن كتاب دكتر لپسيوس در دست آپليان، در همان ساختمان خودش، آن را 

  .   »اي گذشته را فراموش كن، بيا برويم بيروندرده«: ازدستش مي گيرد و فرياد مي زند
آقايان، شما آن مرد را اينجا نمي بينيد كه هميشه به خاطرات ترسناك گذشته 

 يابد، سعي مي كند يچسبيده باشد، بلكه برعكس، او تالش مي كند از دست آنها خالص
  .كمتر راجع به آنها صحبت كند وليكن در درون خود دو برابر آن رنج مي كشد

در همين اثنا، واقعه اي روي مي دهد كه اين آرامش او را همانند جرقه و برق 
و اين واقعه ديدن سه نفر در خيابان هاردنبرگ بود كه به زبان تركي . پاره كرد

خطاب » پاشا«صحبت مي كردند، دو نفر از آنها به نفري كه وسط آنها قرار داشت، 
لب مي شود و به آن شخص از نزديك نگاه  به سمت آنها جتهليريانتوجه . مي كردند
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كرد و آن را با عكس هايي كه ديده بود مقايسه كرد و با اين اعتقاد رسيد كه او كسي 
او ديد كه يكي از آن دو نفر همراه طلعت پاشا وارد خانه شماره . جز طلعت پاشا نيست

 به اين يانتهليرو .  همان خيابان شد، و نفر ديگر محتراما خداحافظي كرد و رفت4
اين امر در اواسط ماه ژانويه . نتيجه گيري رسيد كه طلعت پاشا در آنجا زندگي مي كرد

 در اين باره با هيچ كس تهليرياناشاره اين مطلب جالب است كه . امسال روي داد
صحبت نكرد، نمي خواست تحت تاثير آن قرار بگيرد و مايل نبود در باره آنها صحبت 

براي همين هم كاري .  باعث ايجاد فكر كشتن طلعت در او نشداين واقعه نيز. كند
سوزش دردها و احساسات عميق گذشته خاموش شد و زندگي عادي خود را . انجام نداد

 هفته پس از اين واقعه خوابي ديد، گويا شبه بود و آنجا جسد مادرش 5 -6ادامه داد تا 
و مادرش پاسخ . »عت را ديدممن طل«: را ديد كه بلند مي شد، و فرزندش به او گفت

طلعت را ديدي و انتقام خون پدر، مادر، برادرها و خواهرانت را از او نگرفتي؟ تو «: داد
  ؟»ديگر فرزند من نيستي

من بايد كاري «: و اين آن لحظه اي است كه اين احساس و انديشه به او دست داد
ا رد كند، وقتي به پيش او بكنم، من باز هم مي خواهم فرزند مادرم باشم، او نبايد مر

همانگونه پزشكان توضيح دادند، . »بروم مي خواهم باز هم مرا در آغوش خود بگيرد
مشهود است كه اينگونه پديده ها در . اين خواب موقعي بپايان رسيد كه او بيدار شد

زندگي شرقيان پرشور نقش ديگري ايفا مي كند تا براي ما غربيان كه به اين مسايل از 
ادآوري ــمن متني را از كتاب مقدس براي ي. يمگاه فلسفي و پزشكي نگان مي كنديد

همين پديده و همين پديده . »و فرشته هنگام خواب بر او ظاهر شد«: مي خوانم
ت به كار ـپس صبح روز بعد دس.  گذاشتتهليريانجسماني بود كه اثر قاطعي روي 

د، رئيس انجمن دانشجويان ارمني مي شود بدون آنكه به هم وطنش آپليان چيزي بگوي
رگ ـرا كه آلماني را خوب مي دانست پيد ا مي كند و به كمك او به خيابان هاردنب

مي رود تا اكنون با آگاهي، و نه چنانكه آقاي دادستان با فصاحت گفت، مثل اينكه با 
. دآهن ربا جذب شده باشد، براي خود خانه اي اجاره كند تا بتوان بر طلعت نظارت كن

توام با اين .   خيابان هاردنبرگ پيدا مي كند37چنين آپارتماني را طبقه اول شماره 
 نياز داشت، و غير از آن به گيرقضيه، با توجه به بيماري اش، او به اتاقي روشن و آفتاب

از آنجا كه همه اين شرايط را مي توانست در خانه . جاي گاز بايد داراي برق مي بود
پيدا كند، لذا يك روز بعد از ديدن آن خواب، يعني سوم مارس، خيابان هاردنبرگ 



 نژادكشي ارمنيان                                              216                                        دادگاه سوغومون تهليريان

 مارس مي 5خانه را اجاره مي كند، ولي از آنجا كه اتاق خالي نبود و فقط روز شنبه 
بدين ترتيب، . توانست جابجا شود، لذا دو سه روز موجود را بايد در خانه قبلي مي ماند

گوش كن، من بايد روز « مي گويد پس از اجاره خانه جديد، نزد آپليان مي رود و
 پرداخت كرده بود ”قبالاو از اجاره يك ماه خانه قديم كه . »شنبه نقل مكان كنم

او فكر مي . صرف نظر مي كند، او اين كار را براي دريافت خانه جديد انجام مي دهد
او در . »من تصميم گرفته ام طلعت را بكشم، لذا بايد به او نزديك باشم«: كرد كه

  . مان لحظه مي خواست طلعت را بكشده
شما شنيديد كه آقاي . اما در اينجا بين من و جناب دادستان اختالف وجود دارد

متهم بار اول . رييس پس از اظهارات متهم، يك سوال را دو بار براي وي تكرار كرد
و  پاسخ داد، وقتي كه او در خانه جديد بود، اين فكر در اتهليريان. متوجه سوال نشد

پديد آمد كه مگر غير از اين است كه او مسيحي است، مسيحيت از قديم االيام به 
ارمنيان تعلق داشت و مگر غير از اين است كه توصيه اي وجود دارد كه كسي را 

و بدين ترتيب او به خود مي آيد و تصميمي را كه به تازگي گرفته بود در او . نكش
وقتي كه «:  دست مي دهد و چنين مي گويدسپس حالت ترديد به او. ناپديد مي شود

ي چشمم مي آمد، حالم خوب نبود و باز هم آن تصوير و صحنه هاي وحشتناك جلو
 مي گرفتم طلعت را بكشم، ولي وقتي كه حالم بهتر مي شد و بر در آن لحظه تصميم

اين . »احساساتم غلبه مي كردم، آن موقع برايم روشن مي شد كه نبايد كسي را بكشم
نمي توان از «: ضيحات متهم غير قابل باور نيستند، اين را همه پزشكان تائيد كردندتو

همين مطلب را نيز ما سه وكيل مدافع مي توانيم به شما بگوييم، . »اين مرد چيزي فهميد
نفوذ در روحيه او خيلي .  و وجدانا نمي تواند بگويد، نمي گويد”قبالآنچه كه متهم 

ه مسايلي مطرح مي شود كه مي توانند به نفع او سخن سخت است، بويژه زماني ك
ليكن شرايط بيروني در اين جهت . لذا بايد آنچه را كه او مي گويد باور كنيم. بگويند

 پس از انتقال به خانه جديد ديگر روي تصميم اوليه اش براي تهليريانقرار دارند كه 
مثال .  آن راستا انجام نداددر تمام آن مدت هيچ كاري در. ارتكاب به قتل، مصر نبود

حتي نپرسيد . هرگز از دربان نپرسيد كه طلعت چه زمان هايي از خانه خارج مي شود
كوتاه سخن اينكه او به زندگي عادي خود ادامه . كه آيا طلعت در آنجا زندگي مي كرد

مي داد، زبان آلماني را تقويت مي كرد، موسيقي مي نواخت، و از آنجا كه داروهاي 
يزي پروفسور كاسيرر او را ضعيف كرده بود، درسهايش را با خانم معلم متوقف تجو
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كرده، اكنون با تلفن به او مي گويد كه اميدوار است چند روز بعد بتواند درسش را نزد 
در طول ده روز اول نمي توان مشاهده كرد كه تداركي بر عليه طلعت . او ادامه دهد
  .  ديده باشد

خانم صاحبخانه گواهي داد كه .  مارس فرا مي رسد15زرگ، و سرانجام آن روز ب
كنياك را يك . صبح آن روز همراه چايش مقداري بيشتر از حد معمول كنياك خورد

روز قبل خريده بود، بطوري كه در مصرف آن بايد يك روز گذشته را نيز در نظر 
وم ليتر، گرفت خدمتكار بطري را آورد ، كه يك چهارم يا يك سوم آن و نه يك س

اين نظر گواه اشتورمر مبني بر . واقعيت اين است كه باالخره روشن شد. خورد شده بود
 گمراه ”كامالاين كه متهم با خوردن كنياك خواسته است درجه شهامتش را باال ببرد 

او كنياك را با چاي مي خورد، زيرا احساس ناراحتي معده مي كرد و . كننده است
او اين كار . جان مي ريخت تا بداند چه مقدار در چاي بريزدكنياك را اول در يك فن

 صبح آن روز مي خواست 9اين نظريه كه او ساعت . را براي سالمتي خود انجام مي داد
در واقع او از كجا بايد . به كمك كنياك شجاعت خود را باال ببرد، قابل انتقاد نيست

ابان ـيند و سپس او بايد به خيمي دانست كه طلعت را همان روز در بالكن خانه مي ب
او چگونه مي توانست پيشبيني .  روز بود كه او را نديده بود10مي رفت، در حاليكه 

 طلعت را در بالكن 11و از ساعت . هيچ ارتباطي را در اينجا نمي توان حدس زد. كند
 ي در آن موقع، وقت”مسلما. مي بيند، كتاب آلماني اش را مي خواند و ترجمه مي كند

. كه مي بيند طلعت در بالكن از آفتاب لذت مي برد، خون جلوي چشمش را مي گيرد
ه بر ــطلعت از بالكن به خان.  ليكن در همين لحظه هم نخواست طلعت پاشا را بكشد

ولي يك ربع بعد ناگهان . مي گردد و مسئله در همين حد در آن روز به اتمام مي رسد
 جلو پنجره ايستاده بود شاهد خارج تهليريان كه هنگامي. طلعت از خانه خارج مي شود

پدر و مادرش را به . همه وحشت هاي قتل عام او را فرا مي گيرد. شدن او از خانه شد
و ـياد مي آورد، لذا به طرف چمدانش هجوم مي برد، تپانچه اش را در مي آورد، پالت

وي طلعت سرازير مي پوشد، كالهش را مي گذارد، سراسيمه به خيابان مي رود، به س
  .اينكه او از جلو يا عقب شليك مي كند، برايم مهم نيست. مي شود و شليك مي كند

من . آقايان، مطابق نظر دادستان همه اين ها با برنامه ريزي قبلي انجام شده است
  .  فكر مي كنم كه در آن لحظه توفاني از افكار بر آن مرد غلبه كرده است”شخصا
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 هم اظهار داشت، او سپس تپانچه را دور نينداخت، مانند همانگونه كه دادستان
بلكه گذاشت تا تپانچه از دستش روي زمين . كسي كه نمي خواهد مضنون به نظر آيد

، او فرار ”طبيعتا. بيفتد، درست مانند كسي كه مي گويد، اكنون دين خود را ادا كردم
پنج ثاينه بعد از .  افتدكرد تا از دست رهگذران خالصي يابد، اما بالفاصله گير مي

او خارجي است و من هم خارجي . اين به آلمانيان ارتباط ندارد«:  گفتتهليريانواقعه، 
من قصد ندارم مطلبي از پيش فكر شده در اين . و اين عبارت را تكرار مي كند. »هستم

  .واقعه بيابم
ين هم آن اين چيزي است كه قبل از واقعه روي داد و ا. آقايان، واقعه اين است

اكنون من در نوبت خود نظر حقوقي خود را در باره اين مسئله عنوان مي . مرد است
  .كنم كه چه نوع قضاوتي در باره پرونده حاضر بايد بكنيم

آيا او مسئول اين عمل است؟ سپس، :  مسئله اصلي را كنار بگذارممن مايلم فعاال
 روشن است، آيا واقعه با ”مالكا بايد بپرسم، از آنجا كه قصد و عمد قتل ”طبيعتا

مشورت با برنامه ريزي قبلي انجام شده است؟ آقايان، آقاي دادستان در باره يك مسئله 
» ....آنكه عمدا دست به قتل مي زند«: فتگاو به اختصار . به اندازه كافي صحبت نكرد

 آيا متهم آدم كشي را با برنامه« : سوال درست حقوقي چنين است. كه درست نيست
  . »قبلي انجام داد؟

 برايتان خواهد ”بعداعالي ترين دادگاه اين كشور، همانگونه كه رييس دادگاه 
گفت، زماني كه دستور العمل را به هيئت منصفه مي دهد، در جلد هشتم مصوبات خود، 
بطور قاطعانه اشاره مي كند كه بين قوانين فعلي و قوانين قبلي پروس اختالف زيادي 

 قانون پروس، به اين نكته اشاره مي شود كه آيا تصميم گيري در باره در. وجود دارد
ارتكاب به جرم برنامه ريزي قبلي انجام شده است؟ مطابق همين قانون قبلي، در 

 روز قبل گرفته شده و سپس اجرا شده باشد، بدون شك مي 14مواردي كه تصميم 
اين مطلب امروزه . شده استتوان گفت كه جرم بطور كلي با برنامه ريزي قبلي انجام 

برعكس قانون قبلي، ديوان عالي با قاطعيت تمام توضيح مي دهد كه . تغيير يافته است
  .  زمان ارتكاب به جرم بايد تعيين كننده باشد

بنابراين اين مهم نيست كه بدانيم چه زماني تصميم ارتكاب به جرم گرفته شده 
رنامه ريزي قبلي انجام شده است بايد ببينيم است براي قضاوت در مورد اينكه واقعه با ب

كه او در زمان انجام قتل قصد قبلي داشته است و يا اينكه تحت تاثير احساسات و در 
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من نمي خواهم به اين پرسش پاسخ . اثر فشار فكري زياد اقدام به اين كار كرده بود
واهم تاكيد كنم با اين حال مي خ. به عقيده من، پاسخ در بطن عمل نهفته است. بدهم

كه ديوان عالي اين كشور اختالف ميان عمل عمدي يا احساسي را بطور واضح توضيح 
  ).261 ص 42جلد . (داده است

هنوز . آقايان، وجدانا من مجبورم مسئله برنامه ريزي قبلي را مورد بحث قرار دهم
مراجعه به وجدان هم من با اين نظر مخالفم، زيرا ما وكالي مدافع بايد از شما بپرسيم با 

آيا متهم در ارتكاب به جرم : خالص و يا اعتقاد راسخ به اين پرسش پاسخ منفي دهيد
آدمكشي گناهكار است؟ شما مي دانيد و رييس دادگاه نيز به شما خواهد گفت كه 

؟ چندين پرسش به »آيا او گناهكار است«: پرسش اول با كلمات زير شروع مي شود
در » گناه«پاسخ شما به پرسش . است» گناهكار«يد روي كلمه تاك. شما ارائه نمي شود

واقع پاسخ شما به اين پرسش خواهد بود كه آيا متهم مسئول اقدام خود در زمان 
  . ارتكاب به آن عمل بود

اختالل . ما مجموعه اي از عقايد روانپزشكان را در مورد مسئله مسئوليت شنيديم
. ه صورت عدم حضور اراده آزاد بحث مي شوددر فعاليت طبيعي احساسات در قانون ب

، آقايان، خيلي جالب بود كه ببينم چگونه روانپزشكان به نظريه هاي خود در جلو ”واقعا
چشم ما شكل مي دادند البته به استثناء قابل توجه دكتر اشتورمر، مشاور خصوصي 

سيده و آن را  به نتيجه گيري قطعي ر”قبالدادگاه، كه قبل از آمدن به جلسه شهادت، 
غير از او، همه افراد ديگر، براي اولين بار در دادگاه با مسئله روبرو . كتبي كرده بود

 بايد همان برداشت را ”مسلماشما هم . مي شدند وحتي با يكديگر بحث مي كردند
دكتر اشتورمر، پزشك مجرب دادگاه، كه علي رغم آنكه روانشناس . داشته باشيد

سيد كه آنچه ما در اينجا داريم نوعي حمله جسماني صرع بوده نيست، به اين نتيجه ر
  .    او شهادت خود را با اين اعتقاد بيان كرد. است

و حتي . شما همه مي دانيد كه تا حدي، صرع روي پايداري ذهني اثر مي گذرد
آيا اين آن نوع تشنج صرع است كه روي : دكتر اشتورمر سوال زير را مي پرسد

 مختل گردد؟ او ”كاماله اين ميزان اثر مي گذارد كه اراده شخصي پايداري ذهني ب
، ”متعاقبا. » از بين نمي رود”كامالاراده آزاد تضعيف مي شود اما «: چنين پاسخ مي دهد

پروفسور ليپمان ماهرانه نظر متفاوتي را عنوان كرد، يعني اينكه، حمله صرع در اين 
در اثر اختالل در سيستم عضالت مركزي تشنج . مورد جسماني يا فيزيكي نبوده است
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نبود و در اثر بيماري اعصاب روي نداده بلكه نتيجه يك فشار رواني قوي بود كه 
  .شرايطي شبيه تشنج فيزيكي فراهم آورد

تا حدي، تاثيرات وقايع گذشته، بويژه آن كه به خانه پدري مربوط مي شد، متهم 
ان عنوان مي كند كه متهم تا حدي تحت پروفسور ليپم. را از نظر جسماني بيمار كرد

 شد و ظاهرسپس روح مادرش بر او . تاثير اين تصوير، خاطراتش قرار داشت
  . دستورهايي به او داد

هر گاه .  دائما تحت فشار قرار داشتتهليريانپروفسور ليپمان اظهار كرد كه 
و واقعي نمي تصاوير موجود در خيالش زنده مي شدند مريض مي شد و تعفن اجساد به ا

. از نظر ذهني احساسي بيمار بود. بعالوه در تحت فشار زياد و جدي قرار داشت.نمود 
 ”كامالليكن اين پزشك پيرو محتاط به اين نتيجه گيري مي رسد كه حق اراده او 

  .»حداقل، او مي گويد، من نمي توانم به نتيجه ديگري برسم«. صلب نشده بود
او .  عوامل مثبت را به حساب آوردسئوليت داردمبنابراين بعنوان يك پزشك، 

جبور ماو . »عاده غير محتمل را در نظر مي گيرملمن موارد فوق ا«: نمي تواند بگويد
پس، بعنوان يك روانپزشك . ي تشخيص خود داشته باشدااست داليل مثبت پزشكي بر

: اضافه مي كندن وصف، او محتاطانه يبا ا. نمي تواند به نتيجه ديگري غير از آن برسد
به نوبه خود، نمي توانم طور ديگري نتيجه بگيرم با اين وصف، بين شرايط متهم و « 

 به همين " طبيعتا نيزپروفسور كاسيرر. اختالل كامل ارادي تنها تارمويي فاصله دارد
  .نتيجه رسيد

همه آنها به اين نتيجه . ساير روانپزشكان نيز نظريه دكتر اشتورمر را رد كردند
ل ـــيدند كه احساسات و تموجات هيجاني و رواني ريشه وضعيت متهم را تشكيرس

  .دهمي د
 اشاره نمود كه هصحبت كرد» اختالل خيالي واقعيت«پروفسور كاسيرر در باره 

هر گاه متهم احساس بيماري مي كند، خاطراتش را با تنش فزاينده به ياد مي آورد، او 
بيماري وجود دارد كه مسئله را به سوي ماده نتيجه گرفت كه يك عامل اساسي براي 

  . قانون مي كشاند51
اختالف ). اين ماده اي است كه در باره فقدان كامل قوه ارادي صحبت مي كند(

ميان مفاد قانون و آنچه كه پزشكي در مورد متهم تشخيص مي دهد از نظر روانپزشكي 
ك ــــان يك روانپزشپروفسور كاسيرر سپس افزود كه به عنو. بسيار ناچيز است
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نمي خواست چيزي بيشتر از آن بگويد زيرا در آن صورت پا را از مرزهاي حرفه اي 
در پاسخ به . دخود فراتر نهاده به حوزه وظايف قاضي يا هيئت منصفه وارد مي شو

من نمي توانم «:  توسط همكارم ورتاور، پروفسور كاسيرر اظهار كرد شدهحرسوال مط
بطور كلي، شرايط روحي متهم را در هنگام «: او افزود. »بدهمبه آن پاسخ پزشكي 

  .»ارتكاب به قتل تنها مي توان حدس زد
پروفسور . سپس نوبت نسل جوان تر مي رسد، كه از نظر روانشناسي جالب است

فورستر، يك روانپزشك برجسته سخن خود را در تائيد نظر پروفسور ليپمان و 
ما سپس، در نتيجه تجربياتش در جنگ، و با يادآوري ا. پروفسور كاسيرر آغاز مي كند

بيماري هاي رواني ايجاد شده در اثر جنگ و پديده هاي مشابه، پروفسور فورستر به 
 استنباط كرده بودم، او به آن دسته از ”قبالهمانگونه كه . بيان شك و ترديد پرداخت

در «: او مي گويد. د قانون را سخت مي پذيرن51پزشكان تعلق دارد كه كاربرد ماده 
اين مورد، نوعي بيماري جدي نقش داشته است، براي يك روانپزشك پاسخگويي به 
چند سوال آخر سخت است زيرا بعنوان يك دانشمند، ما روانشناسان عموما نمي توانيم 

  . »با وجود اراده آزاد موافقت كنيم
مي را ايفا ــــليكن واضح است كه كوچكترين تغيير در معني كلمات، نقش مه

موضوع بسيار سختي است كه وقتي مسئله اراده آزاد مطرح مي شود و يك : مي كند
من بزودي به آن . لطفا به چند كلمه آخر توجه كنيد. پاسخ مثبت يا منفي بايد داده شود

  .خواهم پرداخت
ما سپس به سخنان دكتر هاك گوش داديم كه كارشناس بيماري هاي عضالني 

او عموما نظر سه روانپزشك .  معاينه كرده است1921 فوريه 4ز است و متهم را رو
من كمي «: ف در بيانات نهايي خود عنوان كردبا اين وص. قبلي را تاييد مي كرد

اين مورد كسي است كه تشنج احساسي و رواني بر او حاكم شد و آدم . جلوتر مي روم
 مسئول اعمال خود ”صالامن فكر مي كنم او . كشي تحت فشار چنين ذهنياتي روي داد

دادستان، در واقع به روشني اعتراف كرد آنچه كه من در مورد شهادت گواهان . »نبود
  .  براي شما تشريح كردم، مطلقا صحيح است

گر چه ( اشاره كردم و خود شما خواهيد ديد، نسل جوان تر ”قبالهمانطور كه 
برود در حاليكه نسل قبلي مايل است يك گام پيش تر )  سال دارد42پروفسور فورستر 
همه ما هراس داريم بيشتر از آنچه كه به . مطلب بسيار سختي است«: محتاط تر است
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با اين وصف ما نمي خواهيم صد در صد . عنوان پزشك مسئوليت داريم، مطلبي بگوييم
با . روانپزشكان مسن تر نيز همين را مي گويند. »ترديد هايي هم هست. قاطع باشيم
آقايان، من بطور كلي مي توانم . ين مسايل، كل مسئوليت به دوش شما استتوجه به ا

آنها به ما . بگويم كه نقش يك گواه كارشناس پزشكي، تنها كمك به قاضي است
ي است كه حرف آخر را ــكمك مي كنند تا عقيده خود را نهايي كنيم اما اين قاض

  . مي زد
ك دادگاه عالي ديگر، يعني دادگاه ي. با اين حال ما يك گام ديگر پيش رفته ايم

در جلد چهاردهم . نظامي در تصميم بسيار جالب در باره اين موضوع اتخاذ كرده است
 قانون كيفري، نقش گواه 51با توجه به ماده « : هايشان، چنين بيان شده استبه مصو

ري كارشناس پزشكي وقتي به پايان مي رسد كه تحليل ها و نظراتشان را در باره بيما
ند فقدان اراده به علت بيماري راين وظيفه آنان نيست كه تصميم بگي.  رواني ابراز كنند

و يا بايد يا نبايد . رواني پديد آمده يا چه مقدار از آن، آيا متهم مسئول اعمالش بود
مصوبه اي در اين . تصميم گيري در اين مورد فقط به عهده دادگاه است .محكوم شود

شكي بررسي مي كند تا ببيند زگواه كارشناس پ« : به قرار زير استباره در جلد هفتم 
اينكه متهم مسئول . آيا شرايط روحي متهم در زمان ارتكاب جرم آشفته بوده است يا نه

عمل خود بوده يا نه يك مسئله حقوقي است و تصميم گيري در باره آن به عهده 
  .  »قاضي است

 ”قبالميم هايي بگيريم، زيرا همانگونه كه  مجبور نيستيم چنين تص”واقعاليكن ما 
حتي اگر بيماري روحي . اشاره كرده ام، شما اصوال در تصميم گيري خود مختاريد

  . مطرح باشد ما مجبور نيستم در چارچوب عقايد گواه كارشناس فكر كنيم
در مورد اراده كامل كه موضوع ما است، پيچيدگي خاصي داريم، زيرا گواهان 

پروفسور فورستر اشاره كرد كه . كي قادر به دادن يك پاسخ نيستندكارشناس پزش
  .علوم پزشكي بطور كلي وجود اراده كامل را نمي پذيرد

مسئله آزادي اراده همانگونه كه به خوبي مستحضر هستيد، يكي از پر بحث ترين 
بطور طبيعي در قانون . مسايل نه تنها براي فلسفه بلكه دانشمندان علوم الهي است

. كيفري ما، مفهوم آزادي اراده بصورت زير بناي زندگي هر روزه ما تلقي مي شود
قانون فرضياتي را در نظر مي گيرد و براي ثبات جامعه بايد اين كار را انجام دهد كه 
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يك شخص بالغ و سالم از نظر روحي بايد قوه ارادي كافي داشته باشد تا در برابر 
  .كندارتكاب عمل قابل مجازات مقاومت 

 اشاره كرده بودم و از شما خواسته ”قبالاكنون به موضوع اصلي بر مي گردم كه 
پروفسور فورستر با ارائه نظر شخصي و با سبقت از ديگران، . بودم در ذهن داشته باشيد

د ـــمن شديدا تاكي. گفت كه در هر حال يك نوع شك و ترديد اساسي وجود دارد
رمان چندين مصوبه گويا دارد كه يك مسئله مي كنم كه عالي ترين دادگاه كشو

آيا اختاللي وجود دارد كه مانع اعمال «: هرگز نمي تواند بصورت زير ارائه گردد
 ”كامالآيا اين مرد «: آزادانه اراده گردد؟ بلكه بايد از ديدگاه مثبت به قضيه نگاه كرد

راده وجود كوچكترين شك و ترديد در اينكه در لحظه قتل آزادي ا» مسئول است؟
  .داشته است، بايد به اين نتيجه منتهي شود كه متهم بايد آزاد شود

آقايان به نظر مي رسد كه ديوان عالي در مورد يك مطلب اساسي ديگر ما را 
 خيلي و نيچه زماني فقدان اراده وجود دارد؟ اين راهنمايي به روش: راهنمايي مي كند

ور كلي با پذيرش وجود آزادي اراده دقيق ارائه شده است، زيرا حرفه پزشكي بط
  .مخالف است

زماني فقدان «: من يكي از مصوبه هاي ديوان عالي را كلمه به كلمه بيان مي كنم
آزادي اراده وجود دارد كه در اثر بيماري، برخي احساسات يا تصاوير ذهني نفوذ 

 محض گذارد كه يك تصميم گيري قاطعانه ومي خارجي چنان روي آزادي اراده اثر 
بنابراين، تنها زماني كه تماميت قوي ذهني، تمام وجود . امكان پذير نمي گردد

شخصي، عامل و مولف تصميم ارتكاب عمل باشد، آيا مي توان فردي را پيدا كرد 
  »ن عمل باشد؟آمسئول تماميت 

هر گاه اراده آزاد، قدرت مطلق در يك شخص باشد، بطوري كه به «باز هم، 
ه قرار ــــ زمينسمل را بعهده بگيرد، مادام كه عوامل ديگر در پتنهايي مسئوليت ع

بنابراين اين كل آن فرد نيست بلكه يك بخش بيمار اوست كه عمل را . مي گيرند
  . انجام مي دهد

با فرض بر اينكه شما با اين نقطه نظر موافق باشيد، به من بگوييد، آيا مي توانيد 
يد كه از خانه خارج مي شود و زماني كه اصرار كنيد كه متهم وقتي طلعت را د

تصميمش را گرفت، تپانچه را از چمدان در آورد، به خيابان پريد و به او حمله كرد، 
آيا مي توانيد اصرار كنيد كه در آن لحظه او كنترل كامل روحي خود را داشت تا 
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 ملت تصميمش را عوض كند، و يا اين فقط تصاوير و تخيالت مربوط به مادر و خاطره
قتل عام شده او در ذهنش بود كه مسئول گذاشتن تپانچه در دست وي شد؟ من فكر 

  .مي كنم نمي توان بر خالف آن اصرار ورزيد
آنها مسئوليت دادن يك پاسخ را . پزشكان شما را در شرايط سختي قرار داده اند

د بطور دقيق نه، امكان ندار«: دو نفر از پزشكان اظهار كردند. به شما واگذار مي كنند
  . »اعالم كنيم كه او مسئول عمل خود بوده است

من معتقدم آنچه را كه من اظهار كردم براي تصميم گيري جهت يافتن مسيري 
كه شما طي خواهيد كرد در حاليكه با يك مسئله بي نهايت مشكل روبرو هستيد، 

  . كفايت مي كند
ما در اينجا يك واقعه : كرد من مي دانم كه مي توان چنين مطلبي را بيان ”معموال

اسفناك و مصيبت بار داريم، يك فرد مهمان كشورمان آلمان بود و اينك به قتل 
  .  رسيده است

جنگ ميان تركان و . در زمان حاضر، در هر گوشه از جهان جنگي به راه است
 دادستان پيشتر به اين. است ري ارمنيان تا امروز ادامه دارد و در همه جا جوي خون جا

در چنين شرايطي، پذيرش واقعه اي كه در آلمان روي داد آسان تر . نكته اشاره كرد
  .است

هر شخصي بايد به اين اعتقاد رسيده باشد كه در زمان حكومت طلعت، دريايي از 
اگر در . خون حداقل يك ميليون كودك، زن و پير و مردان سالم و دالور ريخته شد

ن اضافه مي شد، ما بايد به خود بگوييم، اين خيابان هاردنبرگ يك قطره ديگر خو
  . سرنوشت ماست كه بايد در چنين دوران مخوفي زندگي كنيم
 يعني طلعت قضاوت نهايي -من خيلي دور از موقعيتي هستم كه در باره يك مرد

بااين حال، مي خواهم .  اظهار كردم كه چه مطلبي را مي توان بيان كرد”قبالمن . كنم
 طلعت همانند دوستانش، سعي داشت ملت ارمني را ”مسلما. اضافه كنميك چيز را نيز 

البته، به منظور رسيدن به . نيست و نابود كند تا يك حكومت خالص تركي برقرار سازد
شايد به . اين هدف او از وسايلي استفاده كرد كه از نظر ما اروپاييان بي عدالتي است

انسان ها ارزش كمتري دارد، چنين حق نباشد بگوييم كه در آسيا جايي كه جان 
  .  جناياتي قابل درك است
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ان بيني متفاوتي ــــدر هر صورت، چنين نيست؟ در آسيايي كه ما نماينده جه
 كه بودايي ها با عالقه اي خاص، به انسان و حتي جانوران  استمي دانيم و جايي

ا مسئول ندانم، زيرا  مايلم طلعت ر"ليكن با اين حال من شخصا. زندگي دوباره مي دهند
چيزي در خور و شايسته اوست كه دو . من بايد يك نقطه نظر برتر را مد نظر بگيرم

نفر شخصيت برجسته فرانسوي گوستاو لبون و آنري باربيوس در باره وقايع دهشتناك 
در پشت مقامات ارواح يا شياطيني نهفته اند كه آنها را به جلو : جنگ جهاني گفته اند

.  آنها افكاري را به اجرا در مي آورند كه ممكن است به حق يا نا حق باشد.مي رانند
اين مسئوالن . همچنين انبوه مردم را همانند مهره هاي شطرنج به حركت در مي آوردند

اجرايي احساس مي كنند كه اين اعمال را مطابق با اراده خود انجام مي دهند، در واقع 
  . م مي دهندآنها اين كارها را تحت فشار انجا

مهم نيست اين اعمال تا چه حد افراطي است، همانند موردي كه ما شاهد هستيم، 
  .ما نبايد تنگ نظر باشيم و مسئوليت را متوجه تنها يك فرد كنيم

 وحشتناك بر ما تحميل شده است و بخش كوچكي از آن ”واقعا يسرنوشت
اما اسفناك تر از آن اين . دسرنوشت واقعه اي است كه در خيابان هاردنبرگ اتفاق افتا

است كه يك دادگاه آلمان اين سرنوشت را با استفاده از فرآيند قضايي آرام و با دست 
 به رنج هاي غير قابل مقايسه محكوم شده ”قبالخود بر عليه مردي وخيم تر كند كه 

  .است
 باشد،  هيئت منصفه، اميدوارم كه اين باور در اعمال قلبهايتان ريشه دوانيدهانآقاي

و به شما كمك كند به تصميم گيري فوق العاده سخت برسيد كه اكنون به وجدانتان 
  . محول شده است

كار ما به عنوان وكالي مدافع در حدي است كه بتواند در اتخاذ تصميم نهايي به 
  .شما كمك كند

آقايان عضو : )مشاور حقوقي خصوصي، برلين(وكيل مدافع يوهانس ورتاور 
 برگه هاي راي گيري به شما داده خواهد شد كه سوال مربوط به قتل در هيئت منصفه،

مطمئن هستم كه شما . پاسخ دهيد» نه«يا » بله«به اين پرسش بايد . آن قيد شده است
لذا بايد تنها . به پرسش پاسخ منفي خواهيد داد، لذا در اين مورد نمي خواهم بحث كنم

 نمي گويد كه متهم طلعت پاشا را كشته پرسش. به مسئله مربوط به قتل اشاره كنم
هنگام بازگشت . است يا نه، بلكه مي پرسد متهم در قتل طلعت پاشا گناهكار است يا نه
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ازاتاق شور ، در پاسخهاي شما اين اختالف آشكار مي شود و در تمام مراحل جلسه 
  .قانون آلمان چنين ايجاب مي كند. مشورت جلو چشم شما خواهد بود

مان در رابطه با اين مسئله كهنه است و حدود پنجاه سال پيش تدوين قوانين آل
اگر انتقادي از دادگاه جنايي آلمان شود، . شده است، ليكن هنوز قوانين خوبي هستند

به منزله انتقاد از قانوني نيست كه ماهيتا خوب است، بلكه نحوه كاربرد آن تعيين 
  .كننده است

قانون باشد و به عقيده من، تغييراتي كه دادستان من فكر نمي كنم نيازي به تغيير 
در صورتي كه فقط هر . اشاره كرد تحليل نهايي كاربرد قوانين را بهبود نخواهد بخشيد

  .كس وظيفه خود را انجام دهد قانون فعلي مناسب است
مشكل اين است كه برخي از . اين نظر كلي وجود دارد كه متهم آزاد خواهد شد

متهم شخصي را كشته است؛ آيا قانون درخواست : نگونه فكر كنيدشما ممكن است اي
 قسم ياد كرده ايم  ومجاز ات براي اين عمل نمي كند؟ ما قاضيان قانون آلمان هستيم

  . كنيمدبنابراين مطابق قانون، ما نبايد قاتالن را آزا. كه مدافع عدالت باشيم
رست است و من اين  خواهم كرد كه چنين نتيجه گيري ناد اثباتمن به شما

مطابق با قانون آلمان، متهم بايد آزاد . مطلب را از نقطه نظر خود قانون بيان مي كنم
 اين چيزي است كه قانون در خواست ”اتفاقاهمه در اين مورد اجماع نظر دارند و . شود

  .حال اين وظيفه من است كه مطلب را به زبان ساده برايتان بيان كنم. مي كند
هم در پي كسب تصميم گيري غير منصفانه نيست و لذا قصد ندارد با دفاع از مت

  .د منافات داشته باشديقوانين و دستگاه قضايي آلمان كه شما نمايندگان آن هست
چشم همه جهانيان به ما دوخته شده است و تصميمي كه شما خواهيد گرفت چنان 

ميمي مدبرانه و منصفانه خواهد بود كه شايد هزاران سال پس از اين نيز به عنوان تص
  .تلقي مي گردد

بنابراين، حتي عملكرد وكالي مدافع در برابر انسانيت احساس مسئوليت مي كند 
  .و در پي آنست كه شما بدون آشفتگي فكري تصميمي منصفانه اي اتحاذ كنيد

اما وقتي شما يك اعتقاد دروني داريد كه متهم بايد آزاد شود و وقتي كه وكيل 
 كاملي با حتي سخت ير اينجا به شما مي گويد كه اين احساس هماهنگحقوقدان د

من به عنوان وكيل مدافع تعهد دارم اين مطالب را براي شما لذا  ،ترين تفسير قانون دارد
  .    توضيح دهم تا مشكالت پيش روي شما برطرف شوند
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و . »آيا متهم گناهكار است؟«:  اشاره كردم كه پرسش حقوقي مي پرسد”قبالمن 
شامل مجموعه كامل شرايطي است كه در قانون » گناهكار«تكرار مي كنم كه كلمه 
  . كيفري پيشبيني شده است

بخش دوم به انواع جرايم .  هاي كلي و جزئيات استشبخشامل قانون كيفري ما 
: يك ماده در اين باره مي گويد. هآدم كشي، تقلب، دزدي و غير: مربوط مي شود

اما پيشبيني كلي . »به جرم آدمكشي گناهكار است.... را مي كشدآنكه عمدا شخصي «
قانون قبل از بخش خاص مربوط به جرائم ويژه قرار دارد كه به همه اقالم بخش خاص 

  .مربوط مي شود
ماده دوم بخش كليات بيان مي كند كه هيچكس نمي تواند مجازات شود، در 

مجازات .  پيشبيني نشده باشد”قبالصورتي كه هيچگونه مجازاتي براي چنين جرمي 
بخش كليات تنها شامل .  و جزئيات وجود دارداتجرايم خاص در هر دو بخش كلي

 از بحث ها متوجه شديد، ”قبالچند ماده اساسي مرتبط با اهداف ما دارد و چنانكه شما 
 بخش كليات مشخص مي كند كه تحت 51ماده . شامل نكات مجزا و قابل بحث است

بيني نمي شود حتي اگر شخصي يك يا چند خالف مانند شجازاتي پيشرايط خاص، م
اين ماده اي است كه به . سرقت، قتل و غيره تحت بخش خاص قانون انجام داده باشد

  . شرايط روحي مجرم مربوط است
يعني دفاع الزامي از خود اين . دو ماده بعدي به دفاع الزامي از خود مربوط است

ن وصف، پاراگراف سوم يبا ا. رابر يك حمله دفاع كند براست كه شخصي از خود د
آن ماده شرح مي دهد كه حتي اگر شرايط دفاع الزامي از خود فراهم نباشد، هنوز هم به 

در . علت رنجها و وحشتهايي كه متهم ديده و چشيده است مشمول اين ماده مي شود
 ااهم پرداخت زيرا اينها ب، من به اين دو ماده خو”بعدا. چنين شرايطي او بايد آزاد شود

همانگونه كه تا كنون اشاره شده است، اولين . تصميم گيري شما ارتباط مستقيم دارند
 عنوان مي كند كه اگر مجرم حين ارتكاب به جرم در شرايط بي هوشي 51جمله ماده 

باشد و جمله دوم همين ماده مي گويد اگر جرم در شرايط آشفتگي ذهني و روحي 
  .شند هيچ مجازاتي براي او پيشبيني نمي شودواقع شده با

 فقدان شديد هوشياري و -بنابراين در همين ماده ما دو مفهوم متفاوت داريم
 شرايطي وجود دارند كه هر دو عامل ”مسلما. آسيب ديدگي توانايي ذهني شخصي

آنچه كه مي خواهم بگويم اين . ل استتمصادق است و اين مورد در پرونده ما مح
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 چنان گويا و روشن هستند كه متهم نه به خاطر 51 دو عامل قيد شده در ماده است كه
  .مطابقت با يكي بلكه با هر دو، مي تواند آزاد شود

 اشاره شد، ترديدهايي در اين موارد ممكن است وجود داشته ”قبالهمانگونه كه 
باشد و  در گذشته روي داده ”واقعاآيا موردي وجود دارد كه : به اين سوال. باشد

 آن را ديده يا تجربه نكرده باشد؟ هر يك از شما مي تواند يك پاسخ ”شخصاهيچكس 
براي مثال اگر . »من نمي دانم«: ولي پاسخ مي تواند چنين نيز باشد. مثبت يا منفي بدهد

بله، من از آن « يكي بپرسد چنين چيزي اختراع شده است، يكي مي تواند پاسخ دهد
نفر سوم . » نيست”اصالچنين چيزي «:  تواند تاكيد كندديگري مي. »مطمئن هستم

همين . »من به اين گونه مطالب عالقه اي ندارم. من نمي دانم«ممكن است اعتراف كند 
  .امر در مورد مسئله ما صدق مي كند

ما بايد هميشه در ذهن داشته باشيم كه حقوق و قضا شغل جادوگري نيست، بلكه 
اگر از حد واقعي تجاوز شود، مسير اشتباهي طي . ستكاربرد ما حصل فكري انسان ا

هر چه ساده تر و روشن تر به مسئله نگاه كنيم آسان تر به يك تصميم . مي گردد
 در مورد 51آيا ماده .  روي داد1921 مارس 15عمل اين مرد جوان در . خواهيم رسيد

  ت؟آن صادق است؟ آيا فقدان هوش يا كاهش قوه ذهني در آن لحظه مطرح اس
. گواهان كارشناس نظراتشان را ابراز كردند.  شهادت داده اند”قبالمتهم و گواهان 

. اكنون بايد تصميم گيري كنيد. شما همه مطالب مهم مربوط به اين پرونده را شنيديد
همچنين احتمال دارد كه برخي از . » هوشيار بود”كامالمتهم «: امكان دارد كه بگوييد

اما احتمال هم دارد كه برخي از شما : »فكر او آشفته بود: نبوداو هوشيار«: شما بگوييد
  . »فكر و ذهنمان مشكوك است. ما نمي دانيم«نتيجه بگيرد 

.  در اينحا اتخاذ شده است”قباليك تصميم دادگاه عالي مربوط به پرونده مشابه 
اما اگر يكي از . البته دادگاه عالي تصميمات درست و نادرست را تجربه كرد

پس امكان دارد كه اين تصميم را در اينجا مد نظر . ميماتش اساسا درست باشدتص
داشته باشد، نه بخاطر اينكه دادگاه عالي صاحب اختيار است، بلكه در سايه قانون هيچ 

با اين وصف، اگر تصميم . مقام و صاحب اختياري باالتر از حقانيت و راستي نيست
اوت انساني به ما بگويد كه چنين است و گيري ديوان عالي درست باشد و اگر قض

 درست است، پس ما مي توانيم چنين تصميمي را به عنوان ”كامالاينكه تصميم گيري 
  .شرط اساسي در نظر بگيريم
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  : تصميم گيري دادگاه عالي چنين است
 به عنوان سر چشمه اي پذيرفته شده باشد كه مسئله ”شخصااگر فقدان مسئوليت م

 قانون كيفري، براي تغيين عمدي بودن 266 كند، پس مطابق ماده مجازات را منتفي
پس اهميت .  مورد بحث قرار گيرد”مشروحاعمل كفايت نخواهد كرد، بدون آنكه 

  .  را در مورد مجرم مربوط ندانيم51دارد كه هيچ يك از شرايط مشخص شده در ماده 
رط از هم اين كافي نيست كه بگوييم دادخواهي اساسي براي پذيرش يك ش

برعكس، بايد بطور مثبت بگوييم كه مجرم، حين . مسئوليت را تامين نكرده است
  . قانون قرار نگرفت51ارتكاب به آن عمل تحت مواد ماده 

اما . بنابراين الزم است قبول كنيم تاثيرات مخّل در زمان اجراي قتل وجود نداشت
  .م بايد آزاد شوداگر شكي هست كه چنين تاثيراتي موجود بوده است پس مته

اين راهنمايي را ديوان عالي ارائه داد و تا كنون هيچ شكي در آن پديد نيامده 
بنابراين بر اساس اين دادخواهي، . است، زيرا با قضاوت عادالنه انساني هماهنگي دارد

، وقتي كه متهم گلوله اي 1921 مارس 15 روز 11اگر شما شكي نداريد كه ساعت 
اما » ما شكي نداريم«: پس شما بايد بگوييد. ي قوه ارادي كامل بودشليك كرد، او دارا

  . اگر بايد شكي به خود راه دهيد، پس بايد متهم را آزاد اعالم نماييد
مطلقا حتمي است كه متهم نبايد «اگر بين شما افرادي هستند كه احساس مي كنند 

اس ــاز شما احسو اگر برخي ديگر » در ازاي كنترل كامل ذهني خود را مي داشت
» ما شك داريم كه آيا او از نظر روحي و ذهني كنترل كامل داشت يا نه«مي كنند 

  .پس هر دو شما يك نظر داريد و كافي است كه بر اساس آن متهم را تبرئه كنيد
پاسخ مثبت مي تواند تنها توسط افرادي از ميان شما داده شود كه در بيان اين 

ما اعالم مي كنيم كه در زمان ارتكاب به عمل، او كنترل «: جمله مشكلي نداشته باشد
قوه اراده آزاد او .  قيد شده، در اختيار داشت51كامل روحي خود را ،چنانكه در ماده 

  . »تحت تاثير نه عدم هشياري و نه اختالالت فكري قرار نداشت
در با اجازه شما و به منظور تسهيل تصميم گيري شما، مايلم چند كمبود موجود 

  .شهادت گواهان كارشناس را جبران كنم
همچنين .  در زمان شليك گلوله اهميت داردتهليريانتحميل احساست روانشناختي 

تشريح اهميت اين عمل به شما، انگيزه هاي رواني خارجي و عمل ارتكابي او، در چند 
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 به عبارت ديگر، در واقع، در كدام لحظه بود كه عدم هشياري و. دقيقه مهم است
  اختالل رواني به او دست داد؟ 

آگاهان كارشناسي پزشكي بايد به شما توضيح داده باشند كه مطابق با نظريه فعلي 
حاكم، فعاليتهاي وابسته به اراده از تاثيرات احساسي ناشي مي شوند كه در مغز انسان 

. اين احساسات از طريق مسيرهايي از مغز به نخاع منتقل مي شود. حضور دارند
ورهايي به اعضاء بدن مي دهند مثال بلند كردن دست، ديدن چشم و خيره شدن آن، دست

اما اگر عملكرد عادي قوه ارادي در اثر . اين عمل عادي مغز است. و فشار توسط دست
پديده هاي ناسالمتي مختل شود و يا اگر هوشياري چند لحظه در مغز متوقف شود، پس 

عدم هشياري و عملكرد . ر موجود نخواهد بودتحت اين شرايط، قوه اراده آزاد ديگ
  .نادرست ظرفيت فكري اراده آزاد شخصي را منتفي كرده اند

اگر چه همكار من فون گوردون متن مهمي را براي شما قرائت كرد اما مايلم بار 
، اراده آزاد به معني توانايي انسان براي تنظيم اراده 51مطابق ماده : ديگر آن را بخوانم

روشي تازه و يگانه، بر اساس انگيزه هاي مختلف تشكيل دهنده پيشرفت ارادي خود به 
و اشكال مختلف تاثيرات يا احساسات است كه به پيشرفت مذكور كمك يا با آن 

كه بيان اختيار يا حاكميت » تصميم گيري«مقابله مي كند، به عبارت ديگر، يك 
  .رفت رواني استشخصيت كامل يك نفر با توجه به زمينه هاي خاصي پيش

 ناپديد گردد، ”كالاين ظرفيت و توانايي نه تنها بايد محدود يا مختل گردد بلكه 
زيرا امكان ندارد بر احساسات جداگانه فايق آمد و آن را بدون مشكل تبديل به اراده 

اگر اين توانايي وجود نداشته باشد يعني تمركز همه نيروهاي ذهني . گرداند» من«كلي 
 همه انگيزه هاي مختلف را در بر بگيرد و آنها را به محتوايي جديد تبديل به روشي كه

اگر بطور كلي يك . كند، در آن صورت تصميم گيري مستقل تضعيف مي گردد
روي » من«تصميمي ارادي صورت بگيرد، اين امر به گونه اي صورت نمي گيرد كه 

 مي شود و از نوع مخالف همه انگيزه ها حاكم گردد، بلكه هر يك از انگيزه ها مسلط
چگونگي تشكيل اراده به . حاكم است» من«خود تصميم را ممكن مي سازد كه بر 

  .همين گونه است
اراده آزاد زماني ناپديد مي شود كه در نتيجه اختالل آسيب شناسي، برخي تاثيرات 

 ند كه تعيين عقالني وكو احساسات چنين اراده قويي را بر روي اراده اي حاكم مي 
  .آزادانه اراده غير ممكن گردد
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شما ديديد كه قوه قضايي ما با اين پديده هماهنگي دارد كه اگر در قشر مخ يا در 
سيستم مركزي اعصاب، بخشي مريض شود يا تصاوير بي معني بيگانه در مخ روي 

 ديگر نمي تواند گذارد، پس آن شخصبفرآيند طبيعي عمليات نيروي ارادي اثر 
د خود باشد در آن صورت تصاوير ذهني وجود داشته اند كه تا حدي صاحب اراده آزا

  .با فشار هايي كه ايجاد مي گردند حس مسئوليت را از متهم صلب مي گرد اند
پس از اين توضيحات حقوقي شما قادر خواهيد بود بطور روشن و آسان در باره 

 سال است كه يك مطلب ديگر نيز اضافه كنم كه هزاران. واقعه تصميم گيري كنيد
عبارتي بر سر زبان مردم همواره تكرار شده است وآن اين است كه در لحظه مورد نظر 

در چنين زماني انسان كاري را انجام مي دهد كه در زمان . هشياري او مختل شده است
  .هاي ديگر انجام نمي دهد

ي يك نفر با روحيه ا. ي را يادآور شوملاجازه دهيد يك مصوبه ديگر ديوان عا
 ”كالكشيش در باره مطلبي صحبت و وعظ مي كند كه . مخالف به كليسا مي رود
او بتدريج با توجه بيشتري به اين سخنان گوش مي دهد و . مخالف نظر اين شخص بود

سرانجام چنان خشم بر او حاكم مي شود كه خود را گم مي كند و با صداي بلند داد مي 
اين شخص را به جرم اخالل در مراسم . »ساكت باش، گفته هايت دروغ است«زند

كليسا به دادگاه مي برند اما او را تبرئه مي كنند زيرا در اثر سخنان كشيش اين شخص 
هشياري اش را از دست داده و خون با چنان فشاري به مغزش زده بود كه در آن لحظه 

هم گفته حال همه مطالبي كه در حين دادرسي در مورد مت. او بر اراده خود حاكم نبود
 15 روز 11شده است مي تواند اساسي براي تصميم گيري شما باشد كه در ساعت 

اختالف داخلي ميان گواهان مسئله . مارس آيا او بر اراده خود تسلط داشته است يا خير
شما نيست، زيرا تصميم شما بايد به اين مسئله موكول گردد كه در مورد يك دادرسي 

از نظر عيني، . وابسته باشيد چگونه قضاوت خواهيد كردآزاد بدون آنكه به پزشكان 
اگر بخواهيد در باره وضعيت احساسي و رواني اراده متهم در زمان عمل او قضاوت 
كنيد، در اينصورت به اين نكته توجه كنيد كه او به يك ملت جنوبي تعلق دارد كه 

ر از آن توجه غي. ظاهرا زود برانگيخته و تحريك مي شوند تا ملل خونسرد شمالي
داشته باشيد همانگونه كه آقاي دادستان هم اشاره كرد، اين كشور گذشته خونباري 

رنگ خود را پيش -مي دانيم كه تركان هر جا پا مي گذاشتند، درفش خون. داشته است
 حتي در نزديكي دروازه هاي وين مي بينيم، 1683تركان را در . قراول خود مي كردند
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تاريخ . جا مي آمدند، در آلمان نيز چيز زيادي باقي نمي مانداگر آنها سپس به اين
  .خونباري در ميان ملل جنوب نه تنها در ميان تركان بلكه ارمنيان وجود دارد

سپس شنيديم كه متهم بيماري تيفوييد يا حصبه داشت و شما نيك مي دانيد كسي 
 سپس،.  نداردلمانركه بيماري حصبه يا ماالريا داشته باشد، ساليان متمادي وضعيت 

 ناراحتي هاي دستگاه هاضمه و يا علل ديگر به مقدار غير معمول كنياك تمتهم به عل
  .مي خورد كه به همين علت هم از تعادل روحي برخوردار نبود

آنگاه شنيديم كه ارمنيان و تركان در زمان وقوع آن واقعه در جنگ اعالم شده به 
 يكديگر روبرو مي شدند اين رويارويي حالت هر گاه اين دو ملت با. سر مي بردند

. دشمنانه داشت و هر يك حق خود مي دانست به عنوان دشمن عليه ديگري اقدام كند
من خارجي ام، او هم خارجي است، اين مسئله به آلمان مرتبط «وقتي كه متهم گفت 

ام جويي غير از آن ما در حال جنگ و انتق« بايد اضافه مي كرد كه "، او قاعدتا»نيست
احكام . سپس شما شنيديد كه قبل از آن حكم اعدام طلعت صادر شده بود. »هستيم

اگر ما نخواهيم حكم يك دادگاه ديگر را به . دادگاه ها يا رسميت دارند يا ندارند
رسميت بشناسيم، پس نمي توانيم انتظار داشته باشيم ديگران هم حكم دادگاه ما را به 

من بطور . م طلعت از سوي دادگاه نظامي صادر شده بودحكم اعدا. رسميت بشناسند
كلي با دادگاه هاي جنگي و نظامي آشنايي ندارم ولي معتقدم كه دادگاه هاي عادي اگر 

ولي هر جا كه دادگاه هاي . د، پس كسي نيازي به آنگونه سازمان ها نداردنخوب باش
ول هستند كه احكام جنگي يا نظامي وجود دارد، در آنجا هم بي شك قاضي هاي مسئ

من كوچكترين شكي ندارم كه قاضيان عالي و تحصيل كرده . درستي صادر مي كنند
كه جنايتكاران استامبول را با دقت بازجويي و دادرسي كردند، احكام درستي نيز صادر 

 غلط است كه فكر كنيم احكام صادره در اثر فشار توپ هاي ”كامالبعالوه . كردند
من هرگز نشنيده ام كه قاضي هاي .  انگليس صادر شده اندجنگي نيروي دريايي

در باره انگليس مي توانيم خوب . انگليسي اينگونه روي عدالت و قضاوت تاثير بگذارند
يا بد سخن بگوييم ليكن دستگاه قضايي انگليس براي تمام اعصار و كشورها نمونه بوده 

حت فشار توپ هاي جنگي است، بنابراين درست نيست بگوييم كه دادگاه نظامي ت
نيروي دريايي انگليس احكامش را صادر كرده است و كار دست تر اين است كه 
اساس و انگيزه هاي صدور چنين احكامي بررسي شود و در اينصورت مشخص خواهد 
شد، كه همانطور كه يكي از گواهان در اينجا شهادت داد، قتل عام ارمنيان و چهار 
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حكم اعدام در مورد يكي از محكومين . حكومين به اعدام بودمورد ديگر موضوع اتهام م
من بطور .  از حكم اعدام همانند آدم كشي نفرت دارم”شخصامن . استامبول اجرا شد

پس از صدور اين حكم، طلعت . كلي فكر مي كنم كه در هيچ شرايطي نبايد آدم كشت
. مورد او به اجرا در نيايدمجبور بود بگريزد و با نام جعلي زندگي كند تا حكم صاده در 

در اين حكم ذكر شده بود كه طلعت در . در مورد صحت اين حكم من هيچ شكي ندارم
اين حكم روي ارمنيان نيز اثر گذاشت و يك ارمني . رابطه با آن كشتارها گناهكار بود

پس او معمار قتل . اين مرد به مرگ محكوم شده است«: منطقي به خودش خواهد گفت
  .»و مستحق مجازات مرگ استعام بود 

اين . سپس اين نظر مطرح شد كه مستقيما با دفاع اجباري از خود مرتبط است
در اينجا صحبت شد كه . افراد، انور و طلعت با نام جعلي در آلمان زندگي مي كردند

من معتقدم . من اين مطلب را با قاطعيت تمام رد مي كنم. آلمان بودند» مهمانان«آنها 
 دولت آلمان اجازه مي داد اين جنايتكاراني كه ازكشورشان فرار كرده بودند، نيستم كه

و با نام جعلي در اينجا مخفي شوند و يكي از اين افراد دوباره از اينجا » مهمان«بعنوان 
 است كه براي همكاري با بلشويك  انورفرار كرده و چنانكه روزنامه ها نوشته اند، او

برنامه جديدي براي نيست و نابود كردن ارمنيان تدارك ها به روسيه رفته است تا 
اگر آنگونه كه طلعت مايل بود از انور تاسي مي كرد، يك يا دو هفته بعد، . ببيند

اگر يك نفر .  كشتار و وحشت جديدي در قبال ارمنيان بايد باعث مي شدند”احتماال
رك عمليات بعنوان ناجي ملت خود، چنين فردي را به قتل برساند كه در تدا

: جنايتكارانه و خطرناك براي ملت خود بود، بدون شك بايد چنين فكر كرده باشد
 از آلمان خارج شده و به انوراگر او هم مانند . اين مرد دشمن ملت ارمني است«

بدين . »بلشويك ها بپيوندد، بار ديگر زنان و كودكان ما را به قتل خواهند رساند
 معني و مفهوم گسترده اي وجود دارد كه اگر چه جنبه ترتيب، در عمل ارتكابي متهم

 زماني كه طلعت را دوباره ديد، ”مسلمااو . حقوقي ندارد اما دفاع از خود تلقي مي شود
با شرح اين مطالب عيني حال به بررسي نظر گواهان پزشك . اين ترس در او زنده شد

  .بپردازيم
ن معاونان و ياري دهنگان قاضي گواها. شما بحث گواهان را در باره صرع شنيديد

اگر انساني در . آنها تنها مطالبي را خواهند گفت كه به احقاق حق كمك كنند. هستند
ا يا معمار در مرگ آن  مي گويند بنّ”معموالاثر ويراني خانه جان خود را از دست دهد، 
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ويد اما من هرگز به گواه اجازه نمي دهم كه قضاوت كند و بگ. انسان گناهكار است
او تنها مي تواند بگويد كه آن خانه با . آيا معمار گناهكار است؟ اين كار او نيست

تخريت خانه ممكن است علل ديگري داشته باشد به . اصول درست ساخته شده يا نه
 قانون در قبال قتل 51همين ترتيب نيز گواهان پزشك هم نمي توانند بگويند كه ماده 

در مورد مسئله عدم هوشياري متهم در زمان ارتكاب به قتل، زيرا . مرتبط نافذ است يا نه
اين شخص اخير زماني . تنها روانشناس است كه مي تواند پاسخ دهد و نه گواه پزشك

كار پزشك . وارد صحنه مي شود كه صحبت در مورد بيماري اختالل رواني باشد
من بايد از پزشك وقتي مسئله بيماري مطرح باشد، . مسايل بيماري است و نه آثار آن

بپرسم و او در آن زمان به من همه مطالبي را خواهد گفت كه از آنها آگاهي دارد، 
 قانون قابل اجرا است 51ماده . ليكن او مجاز نيست در كار وكيل حقوقدان دخالت كند

  .    به گواه پزشك ارتباط ندارد”اصاليا خير، اين مسئله اي است كه 
ك ــلب ما وكالي مدافع در حين كار خود از پزشمن بايد اعتراف كنم كه اغ

نظر خود را تنها در مورد بيمار متهم ابراز مي كنيد و يا در مورد تاثير اين «: ميمي پرس
 قانون در مورد او 51بيماري روي مسايل ارادي او؟ آيا فكر مي كنيد كه مفاد ماده 

ري از من ـير دادگست آخر را هرگز نمي پرسم و اگر وزلمن سوا. »قابل اجرا است؟
خ ـــه مي بايد باشد، من چنين پاسچمي پرسد كه پس از تفويض مقام اولين كار او 

 قانون را 51پرسش از گواه كارشناس پزشكي در مورد قابليت كاربرد ماده «: مي دهم
پزشك به . »ممنوع كنيد و نيز پزشك را از دادن پاسخ به اين پرسش برحذر داريد

 خود آگاهي دارد و آنها را با جزئيات و دقت فراوان معاينه و تمام زواياي شغلي
بررسي مي كند، اما در مورد اين مسئله كه ما تعيين خواهيم كرد او هيچ كاري ندارد و 

  .در باره آن حرفي براي گفتن ندارد
 دشما سخنان يكي از گواهان آقاي دكتر اشتورمر را شنيديد، كه ايشان نظر مساع

ئله ندارند، زيرا پزشكان نظرات مختلفي در باره اراده و محدوديتهاي آن در باره اين مس
با اين حال هر يك از آنها در آخر كار پاسخهايي دارند، بدون . دارند تا حقوقدانان

داد و » بله«تعدادي از آنان پاسخ . آنكه مسئوليت حقوقي پاسخهاي خود را بپذيرند
 قانون را نمي توان 51ه بطور قطع گفت ماده و تنها گواه اول بود ك. »نه«تعدادي هم 

من در مخالفت با آقاي دكتر اشتورمر مطلبي نمي گويم، من احترام . به كار گرفت
ليكن نظر او غير قابل استفاده است، همانگونه خود شما هم . خاصي براي او قايل هستم
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ز نظر بدني  صرع درست نيست، انجنتيجه بررسي هاي او در مورد تش. به آن پي برديد
و جسماني درست است، در حاليكه آقايان ديگر و فكر مي كنم همه ما شكي نداريم 

گواه اول داليل تشنج هاي رواني را بطور ناقص . كه تشنج هاي رواني مطرح بوده است
من قبول دارم كه نظر او . مطالعه كرده و لذا تشخيص پزشكي نادرستي هم داده است

يك نفر . است، اما مانع نمي شود كه بنده بگويم، درست نيستبطور دقيق سازمان يافته 
مي تواند در مورد يك مسئله نظر مفصل اما نادرست ارائه دهد، يك نفر ديگر مي تواند 

اينكه نظر دكتر اشتورمر نادرست است، . ظرف نيم ساعت نظر درست ارائه كند
هم دچار تشنج رواني اين گواهان مي گويند كه مت. همكاران به درستي توضيح دادند

در اينجا بدرستي تاكيد . است يعني اين تشنج روي مسايل جسماني او اثر گذاشته است
شده است كه ما نمي دانيم متهم شب قبل يا صبح روز قتل دچار حمله و تشنج شده بود 

اين گونه حمالت مي آيند و مي روند بدون آنكه بيمار بداند، زيرا تنها بعد از . يا نه
: در پاسخ به سوال من. و تشنج است كه احساس ضعف يا چيز مشابه آن مي كندحمله 

آقاي دكتر اشتورمر پاسخ » آيا نمي دانيد كه شب قبل تشنجي به او دست داده است؟«
من هم نمي دانم كه داشته . متهم نگفت كه دچار تشنج شده. من نمي دانم«منفي داد، 

و به همين دليل اين امر اهميت دارد كه .  »است يا نه، ولي ممكن است كه داشته است
يكي از معاونان قاضي بر اساس مسايل پزشكي مطلبي گفت كه اينگونه حمالت 
تشنجي ممكن است روي بدهند بدون آنكه بيمار بداند ولي عواقب تشنج ممكن است 

بنابراين الزامي نيست كه چنين تشنجي همان  .زمان بيشتري طول بكشد وحتي روزها
ما در باره يك هنرپيشه . قبل از قتل، شب قبل يا صبح آن روز روي داده باشدلحظه 

شنيده ايم كه يك روز ناگهان دچار حمالت تشنجي شده و به تئاتر نرفته بود، از 
ليكن توانسته بود بليت . شهرخارج و ناپديد شده بود و كسي جاي او را نمي دانست

تل اجاره كند بدون آنكه بداند پس از اتاقي در ه. ار بگيرد و به مسافرت برودطق
به علت اختالل هشياري پيشرفت . حمالت صرع چه اتفاقي برايش روي مي دهد

معاون قاضي از دكتر اشتورمر . فعاليتهاي رواني و فكري او كند و متوقف شده بود
اين سوال به . »آيا نمي دانيد قبل از قتل تشنجي روي داده است يا نه؟«: پرسيد

با » نه، نمي دانم«: وقتي آقاي دكتر اشتورمر پاسخ داد. نكته مسئله اشاره داردمهمترين 
گواهان ديگر مسئله را بطور گسترده تري . همين پاسخ براي من نظر او به پايان رسيد

  .بر اساس تجربيات علمي بيان كردند
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شما مي دانيد كه متهم ضربه سختي در ناحيه سر ديده بود و او صبح روز قتل با 
به اعتقاد پزشكان، بيماري متهم . احساس بي حالي، مجبور به نوشيدن كنياك شده است

 كه تمام خويشاوندانش 1915گواهان گفتند كه متهم بعد از سال . تشنج رواني بود
قرباني شده بودند، وقتي از بيهوشي خارج شد و بوي تعفن اجساد را احساس كرد و 

ل را به ياد مي آورد باز هم آن بوي تعفن را بعدها هم هر گاه تصاوير صحنه هاي قت
اين امر به گفته پزشكان، عالمت اختالل رواني است بطوري كه هر . احساس مي كند

. گاه صحنه هاي گذشته زنده مي شوند او ديگر اختيار اراده خود را از دست مي دهد
 تعفن اجساد را اگر من اختيار اراده ام را داشته باشم، با استنشاق جوهردان احساس بوي

 با همان جوهردان انسان كشته باشند و سپس از آن ”قبالاما اگر بدانم كه . نخواهم كرد
 بوي جسد مي دهد و بعد از آن اختيار اراده كامل ”واقعابو بكشم فكر خواهم كرد كه 

  .خود را نخواهم داشت
تندكه وجود دارند، افرادي هس» تشنج هاي سرگيجه اي«همانگونه كه مي دانيد، 

وقتي كه به كوه صعود مي كنند، .  احساس مي كنند كه سرشان گيج مي رود”واقعا
بدين . بايد دستشان را به جايي بند كنند، گر چه خطري براي سقوط وجود نداشته باشد

ترتيب، تصوراتي وجود دارند كه نمي توان از آنها خالصي يافت، براي مثال، يك نفر 
  .    »تو بايد سقوط كني«كند و دائما فكر مي كند كه از پنجره به پائين نگاه مي 

بدرستي چه كسي . در اين زمان، بهترين كار بستن پنجره و دور شدن از آن است
زيرا اصرار . مي تواند بگويد آن مرد كه دچار بيماري رواني است، سقوط نخواهد كرد

 نيكو برايمان شرح آقايان گواهان اين مطلب را به روشي. رواني غير قابل مقابله است
  . از آنها پيروي كنيم”مسلمابطوري كه ما مي توانيم . دادند 

در روح و روان متهم چه اتفاقي افتاده است؟ چه «: حال، هر يك از خود مي پرسد
خود متهم » چيزي بعنوان تصوير ذهني حاكم آن را در اختيار خود گرفته است؟

 او به برلين آمد، در باره طلعت فكر  وقتي كه.»ديدن طلعت«: بهترين پاسخ را داد
ليكن وقتي . نكرده بود حتي پس از يك ماه زندگي در آنجا، چنين فكري نكرده بود

يك روز، هنگام عبور از خيابان هاردنبرگ، سه نفر ترك را ديد و توجه كرد كه يكي 
با خطاب كرد و وقتي كه او را » پاشا«از آنان در برابر ديگري تعظيم كرد و او را 

همان طلعت است، در » پاشا«عكس چاپ شده در روزنامه مقايسه كرد، دريافت كه 
همان مرد را صبح . »پرچم سرخ« مي گويند”معموالآن لحظه براي او طلعت آن شد كه 
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چه تصاوير ذهني در مغز او ظاهر شده بود كه . روز واقعه ديد كه به خيابان مي رود
ت و گلوله را شليك كرد؟ اينها تصاويري هستند تپانچه اش را برداشت، به خيابان رف
من مايل نيستم مسايل سياسي را وارد اين دادگاه . كه به شخص طلعت گره خورده اند

كنم، اما نمي توانم اشاره نكنم كه اين كار را خود آقاي دادستان انجام داد و مطالبي به 
انستم در مخالفت با آن اگر او نگفته بود، شايد من الزم نمي د. نفع طلعت بيان كرد

اين مطلب . به قتل رسيده است» هم پيمان آلمان«او گفت كه در اينجا . مطالبي بگويم
. طلعت و كميته او با دولت نظامي قبلي پروس و آلمان هم پيمان بودند. درست نيست

اما چون وي گفت كه طلعت هم پيمان . آنها هرگز هم پيمان مردم آلمان نبوده اند
، نمي خواهم اين فرصت را از دست بدهم و وظيفه خود مي دانم بويژه تاكيد آلمان بود

درست است كه آنها . كنم كه اين تركان جوان هرگز هم پيمان ملت آلمان نبوده اند
دولت قديم تركيه را ساقط كردند و به هزينه دريايي از خون، ده سال زمام امور كشور 

ولت قبلي آلمان با آنان هم پيمان شده همين درست است كه د. را در دست داشتند
 از آلمان به روسيه رفته ”قبالبود، اما با لنين و تروتسكي نيز هم پيمان شده بود، كه 

 پرسيده بود كه آيا انقالبيون يا (Haze) هازههمان دولت از . بودند تا انقالب كنند
. نگيختاانقالب بررا براي انجام آنان آنارشيستهايي در كشور ما مي شناسد كه بتوان 

ولي اينكه طلعت هم پيمان ملت آلمان باشد، اين امر در هر شرايطي براي من قابل قبول 
 مي توانست انسان درستي باشد، اما او عضو يك كابينه ”شخصانيست، طلعت 

ميليتاريست آن . ميليتاريستي بود و ميليتاريست آنست كه مخالف قانون عمل مي كند
ممكن است يك نفر كه .  عنوان سپاهي و ارتشي داشته باشد”رسماانساني نيست كه 

افسر يا سرباز باشد، هميشه يونيفرم بپوشد، هميشه با اسلحه سر و كار داشته باشد، در 
افسر و سرباز نيز مي توانند اصول عدالت و احقاق حقوق . عين حال ميليتاريست نباشد

اما از طرف .  خود را انجام دهندرا در خود داشته باشند و در عين حال وظايف نظامي
. ديگر ميليتاريست هاي زيادي و نه همه آنها هستند كه هرگز لباس نظامي نپوشيده اند

آنها پشت ميز مي نشيند، مقاله مي نويسند و از پرچم اعمال زور بي رحمانه و وحشيانه 
مردي كه ميليتاريست مردي است كه به زور حيواني اعتقاد دارد و نه . دفاع مي كنند

اگر . اين نفر آخر عدالت را باالتر از هر چيزي در دنيا مي انگارد. به عدالت معتقد باشد
معتقد به خدا باشد، درست بعد از خداوند، نوبت عدالت و آنگاه نوبت او به عنوان يك 
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اگر او انسان درستكاري نباشد، پس انسان به عنوان يك قديس اولين . انسان است
  . ابر چشمانش دارددر بررا اولويت 

او مردي است كه به زور معتقد است و . ميليتاريست بطور متفاوت فكر مي كند
عدالت تنها تا جايي كه بتواند آن را هماهنگ با شرايط كند، و يا به اقتضاي نظامي 

آنها به . ميليتاريست ها را در ميان همه ملل دنيا مي توان پيدا كرد. برايش معني داد
آنها يك دژ و يك طبقه متحد و همگن متشكل از . ور منحصر نيستنديك ملت يا كش

  .آنهايي كه به حقانيت زور در برابر عدالت معتقدند، پديد مي آورند
 نفوذ چشمگيري دارند رايندر حال حاضر ما خودمان از ميليتاريست هايي كه در 

 اين افراد كه كه مي داند ما تا كي بتوانيم در دست. در ترس و هراس به سر مي بريم
ما افرادي را . معتقد به زور هستند، دوام بياوريم؟ ما خود نيز در ميليتاريسم سهم داريم

ما . به تركيه فرستاديم تا به تركها آموزش نظامي بدهند، كاري كه به ما مربوط نبود
شاهد ميليتاريست ها در روسيه بوده ايم و حاال بلشويك ها هستند، ميليتاريست هاي 

  .      كه دولت را مي چرخانندواقعي
. آنها هم مثل انسان هاي عادي هستند. ميليتاريست ها را همه جا مي توان يافت

آنها مثل . آنها هم مغز دارند ولي بخشي از مغز كه نماينده عدالت است، خالي است
. ت انساني داشته باشنداحيوانات خوب تربيت شده هستند كه هرگز قادر نيستند احساس

اين . آنها معتقد به جنگ و زور هستند. يليتاريست ها در برابر ملت ها قرار دارندپس م
  . اعتقادات وحشيانه است و نه ملت ترك، كه ارمنيان را نابود كردند

ت ـــتبعيد كل يك ملت، وحشيانه ترين عملي است كه از مغز يك ميليتاريس
اگر كميته تركان جوان اعتقاد چنانكه در جلسه دادگاه تاكيد شده . مي تواند خطور كند

داشت كه ژاندارم هاي عادي در خط اول جبهه بودند و تنها نيروهاي مسلح غير منظم به 
. عنوان ژاندارم باقيمانده بودند، پس هيچ حقي نداشتند دستور تبعيد جمعي به آنها بدهند

اد و اعتقاد و اگر كميته مذكور دستور را داد و به عمليات تبعيد توسط اين افراد اعتم
. من مسئله را به گونه ديگري مطرح مي كنم. پس مسئول عواقب آن هم باشد. داشت
 ژاندارم ها براي كشتارهايي كه بر سر راه ها و جاده ها انجام دادند گناهكارند، ”مسلما

ولي گناه آنها به اندازه گناه مردي نبود كه در استامبول نشسته و به چنين افراد غير 
  .دي مسئوليت جابجايي و تبعيد يك ملت را مي دادقابل اعتما
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 خاص هرگز اختيار تصميم گيري براي رفتن يا نرفتن من معتقدم كه يك شخص
اگر اعالم جنگ شده باشد، اين شخص متعهد به رفتن به جنگ است . به جنگ را ندارد

ورد هر گاه سرنوشت جنگ بر عليه اين مردم رقم مي خ. خواه دوست داشته باشد يا نه
و او به اسارت مي افتد، دشمن بايد در ذهن داشته باشد كه اين اسير نيست كه جنگ را 

اسير گناهكار نيست . شروع كرد بلكه او نماينده ملت خود بر حسب وظايفش است
زيرا به عنوان نماينده مردمش مجبور شده است تا براي دفاع از ميهنش به جنگ برود و 

  . گرفته شده استبه علت بخت بد خود به اسارت
آن كه به اسرا فحش مي دهد و يا دست روي آنها بلند مي كند، به نظر من، در 

زيرا ، با احترام هر اسير در واقع به ملت . جامعه انسان هاي متين و درستكار جايي ندارد
  .او احترام مي گذارم

ل اگر ارمنيان حتي با مل. اين امر را بايد دولت استامبول خوب درك مي كرد
ركورانه با روسها طرح دوستي ريخته وند ويا حتي رهبر آنها كدديگر هم پيمان شده بو

 ”اصالبود، در اينصورت تركان جوان مي دانستند كه هزاران زن و بچه از اين جريانات 
خبر نداشتند و اولين و مهمترين شرط اجراي دستور تبعيد، بايد امر حفاظت و امنيت 

.  ربطي با خيانت كاران نداشتند ”اصالفرادي مي بود كه كل زنان و كودكان و آن ا
ت اعدام را براي ااگر من بطور كلي مخالف مخازات اعدام نبودم، در هر شرايطي مجاز

كسي عادالنه مي دانستم كه بنا به مقتضيات نظامي دستور كشتار افراد بيگناه را صادر 
  . كرده و مسئوليت عواقب آن را به عهده نگرفته بود

قتي كه خارج از اين دادگاه گفته مي شود عمليات تبعيد به خاطر هم پيماني و
وچ ـــارمنيان با روسها و بنا به مقتضيات نظامي انجام شده است، آن را بي معني و پ

  .مي انگارم
اگر شما به نقشه قفقاز و منطقه آرارات نگاه كنيد، سرزمين وسيعي مي بينيد كه 

 سال در آنجا زندگي كرده 2000  ازلت بدبخت بيشيك م. بزرگتر از آلمان است
در جنوب آن ناحيه ، در يك سمت ، يك فالت حاصلخيز وسيع قرار دارد كه . است

هميشه اشتهاي ملل فاتح را تحريك كرده است و در سوي ديگر، صحراي ترسناكي 
در باالي آن ناحيه گذرگاه هاي كوهستاني قرار دارند كه هميشه تحت . واقع است

نترل ديگران بوده اند، آنان كه كنترل اين گذرگاه ها را در اختيار داشته اند كنترل ك



 نژادكشي ارمنيان                                              240                                        دادگاه سوغومون تهليريان

روستائيان ارمني ساكن در اين ناحيه مورد . كل اين ناحيه را نيز در دست داشته اند
  .غارت و چپاول مهاجمان شرقي و غربي قرار مي گرفتند

اقوام مختلفي از . ست سال، ارمنستان به سه بخش تقسيم شده ا500براي بيش از 
اقوامي كه آسياي مقدم و مجارستان را ويران كردند و به رود . ارمنستان عبور كرده اند

اقي ــــراين رسيدند، غارتگراني چون آتيال كه هميشه در خاطرات بچگي ما زنده ب
مي مانند، به ارمنستان نيز حمله كردند و به وحشيانه ترين وجهي ملت بيگناه را نابود 

  .  كردندمي
 كشاورز، پيشه ور بودند كه حكومت تركان جوان بر آنها ”عمدتاآنها مردمي 

وقتي كه در باره تركان جوان صحبت مي كنيم، منظورمان افرادي هستند . حمله ور شد
  . يعني ميليتاريست،كه به زور وحشيانه اعتقاد دارند

 گواهي ”قبالما . بودداليل قتل عام ارمنيان نه تنها مذهب بلكه مسئله سياسي هم 
، وقتي كه جنگ جهاني 1914اول ماه اوت . مربوط به انگيزه هاي سياسي را شنيديم

شروع شد، اعضاء كميته تركان جوان به اين فكر افتادند كه حسابشان را با ارمنيان 
. تصفيه كند، زيرا هيچيك از قدرت هاي بزرگ ديگر نمي توانست به آنها كمك كند

وس شنيديم كه چگونه در فرصت هاي قبلي، يكي دو قدرت بزرگ ما از دكتر لپسي
معاهدات بين المللي به اين نتيجه گيري رسيده . همواره به ارمنيان كمك كرده بودند

. بود كه سرنوشت ارمنيان را بهبود بخشد و حقوق آنان را بعنوان ملتي آزاد تضمين كند
ي يافتند مسئله ارمني را يكبار اما وقتي كه جنگ جهاني شروع شد، تركان جوان فرصت

ما شهادت دو خانواده . ليكن اين تنها انگيزه براي قتل عام نبود. براي هميشه حل كنند
ارمني را شنيديم كه به زحمت از تبعيد و كشتار جان سالم بدر برده بودند و در ارزنجان 

كي از ـبه ياين مطلب بطور غير مستقيم . باقميانده براي ادامه حيات اسالم آوردند
. تنفر و تعصب مذهبي هم مطرح بود. پرسش هاي اعضاء هيئت منصفه پاسخ مي دهد

ن باقي مسلماآنها مي خواستند مسيحيان را قتل عام كنند و مايل بودند تنها ارمنيان 
بمانند، زيرا اميدوار بوند كه به اين روش مي توانستند آرمان قديمي تركان را با اتكا به 

امپراتور عثماني قديم با تمام فتوحاتش بعنوان آرمان قدرت نظامي . دزور عملي سازن
باقي مانده بود و اين آرمان با تعاليم عهد قديم و جديد كتاب مقدس و حتي تفسير 

همسايه ات را مانند خودت «باالتر از همه با اين اصل . صحيح قرآن سازش ناپذير بود
ا استفاده از فرصت پديد آمده، دست پس، تركان جوان ب. منافات داشت» دوست بدار
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به نابودي تنها مسيحيان ساكن در داخل امپراتوري و نواحي نزديك به مرزها و مناطق 
با . آنها جرأت نكردند اين كار را در مورد ارمنيان استامبول انجام دهند. سرحدي زدند

شور انجام اين وصف، آنها اين كار را با ارسال حكم به حاكمان استان ها در داخل ك
ما نسخه هايي از دستورهاي تركان جوان را همين جا در دست داريم كه براي . دادند

رب ـــآنها سپس به حاكماني كه به ارمنيان تق. پاكسازي ملت ارمني صادر شده بود
مي جستند دستور دادند به جاي ديگري منتقل شود و اگر اين تدبير موثر واقع نمي شد 

  .ل مي كردندآنها را از خدمت منفص
پس، ما قتل عام يك ملت كامل را در اينجا جلوي رو داريم، كه مسئوليت آن 

  .متوجه كميته تركان جوان و بويژه با نفوذترين وزير آن يعني طلعت پاشا است
سنگين كردن تمام  -، متهم در حال سبك 1921 مارس 15 روز 11راس ساعت 

. هزار سال بر ملتش تحميل شده بودشكنجه ها و دردهايي بود كه در مدتي بيش از 
 مشمول ”شخصا او نيز 1915بعالوه، در سال . متهم با تاريخ ملت خود نيز آشنايي داشت

تجربه . عمليات قتل و كشتار ارمنيان شهر خود در فاصله نيم ساعتي بيرون شهر بود
همه چيزهايي كه او . هولناك قتل عام تاثير عميقي روي درون متهم گذاشته بود

  .  مارس جلوي چشمانش نمايان شد15تجربه كرده بود صبح روز 
او .  مردم را مورد مضحكه قرار مي دهدگسلر. به داستان ويلهلم تل فكر كنيم
 را مجبور مي كند به طرف سيب روي سر تلاو . پرچم اسارت و بردگي را برمي افرازد

جام ـــ معتقد به زور ان تركهاي قديم”قبالبرنامه همان بود كه . پسرش تيراندازي كند
. آنچه كه از مغز ويلهلم تل مي گذشت از مغز تهليريان نيز خطور مي كرد. مي دادند

اگر تل تيرش را روانه گسلر مي كرد از تمام وجدان قضايي دنيا كدام يك تل را 
آيا عمل انسان دوستانه تري از آنچه در . محكوم مي كرد؟ من از شما سؤال مي كنم

  مطرح شد، وجود دارد؟اين دادگاه 
تهليريان انتقام ملتش را گرفت، انتقام بيش از يك ميليون ارمني كه به قتل 

او مردي است كه در برابر معمار قتل عام ايستاد، او با مردي روبرو شد كه . رسيدند
آيا اين يك ضربه روحي غير قابل مقاومت نيست؟ آيا ما به . مسئول نابودي ملتش بود

ادرش نياز داريم تا تصاوير ذهني الزامي پزشكي را در اختيار داشته تصاوير ذهني م
. متهم نماينده مادر و خانواده اش نيز است. باشيم؟ اكنون ما اين تصاوير را هم داريم

  .»تو ديگر فرزند من نيستي«: مادر او به او مي گويد
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شت و به خيابان تمام اين اثرات ذهن متهم را پر كرده بودند و لذا او تپانچه را بردا
او به عنوان . او به عنوان نماينده عدالت در برابر زور وحشيانه به خيابان رفت. پريد

او به . نماينده بشريت در برابر ضد بشريت، عدالت بر عليه بي عدالتي قدم جلو گذاشت
عنوان نماينده رنج ديدگان بر عليه ستمگران اقدام كرد، براي يك ميليون قتل عام شده 

رار ـــرابر يك نفر كه همراه افراد ديگر بخاطر جرائم آنها بايد مورد سرزنش قدر ب
او به عنوان نماينده والدين، خواهران، برادران شوهر خواهرها و سرانجام، . مي گرفت

  . خواهرش دست به اقدام زدهنيم و نماينده بچه دو سال
 حمايت هليريانتملت ارمني، از هزاران سال پيش تا كوچكترين كودك خود، از 

 به خاطر احترام خواهران و خويشاوندانش پرچم عدالت، پرچم تهليريان. مي كند
او با تمام اين افكر با شخصي مقابله . انسانيت و پرچم كين خواهي را به دوش كشيد
اشت، سرنوشت و بهزيستي ميليون ها ذكرد كه عزت و شرف خانواده اش را زير پا گ

متهم از نظر .  فيزيكي نابود ساختريك ملت را از نظانسان را تباه كرد و كل 
شما، آقايان هيئت منصفه، بايد تصميم بگيريد كه در . روانشناختي دچار اختالل شد

زمان ارتكاب به قتل چه در مغز او مي گذشت و آيا او در كنترل قوه ارادي خود قرار 
  . داشت

ي بيان كنم، شما ديگر به آقايان، من قويا معتقدم كه حتي قبل از اينكه كلمه ا
اين امر به اثبات نرسيده است كه او كنترل اراده خود «: نتيجه گيري نهايي رسيده ايد

اگر حرف هاي متواضعانه من توانسته است مطلبي را اضافه كند، اين است . »را داشت
 كه آنها مي خواستند پايه و اساس قانوني قايل شوند تا شما بدانيد با چه اساس حقوقي

  .در مورد اين پرونده قضاوت كنيد
لطفا توجه داشته باشيد، آقايان، كه كل بشريت با دقت در انتظار تصميم شما 

  . »بقيه مسايل كار ما نيست. او گناهكار نيست«: به سادگي چنين تصميم بگيريد. است
  

مشاور حقوقي خصوصي و استاد دانشكده حقوق (وكيل مدافع دكتر كرت نيماير 
آقايان هيئت منصفه، تنها يك سؤال هست كه ما بايد به آن پاسخ دهيم، :)ولدانشگاه ي

  : سؤال اين است. زيرا فقط و فقط، همين سؤال را جلوي روي خود داريم
آيا سوغومون تهليريان به جرم ارتكاب قتل گناهكار است؟ آيا او بايد بخاطر 

  : ئله را حل كنيد بايد دو مس" مارس اعدام شود؟ هر يك از شما شخصا15واقعه 
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قيقت را دارد و اين حنخست، بازسازي واقعيت ها تا آنجا كه امكان هماهنگي با 
دوم، محاسبه و درك وظيفه قضايي . كار بر اساس كتاب قانون كيفري انجام بگيرد

  . خود
كتاب قانون كيفري شامل مواد بسياري غير از چند نمونه اشاره شده در اينجا، 

پاراگراف ها نيز از جمالت و جمالت . ز پاراگرافها تشكيل مي شودمواد قانوني ا. است
قبل و بعد از هر ماده قانوني و در . از عبارات، عبارات هم از كلمات و كلمات از هجاها

رشته هاي «داخل آن مجموعه اي از مطالب بي انتها گنجانده شده كه ما آن ها را 
  .»قانوني مي ناميم

.  قضايي وجود ندارد كه منطقا نتوانيم از آن دفاع كنيمهيچ مفهوم يا تفسير قانون
اگر مسئله فقط اين باشد پس من نبايد افتخار حضور در اينجا را داشته باشم و من از 
اعتماد همكاران و دوستان متهم نبايد برخوردار مي بودم كه براي دفاع از سوغومون 

  . تهليريان روي من حساب باز كرده اند
اين هدف قانون . نوان يك معلم، توضيح بنيان دادگاه قضايي استوظيفه من، به ع

. است كه ارتباطات را تشخيص دهد و به مواد بي جان قانوني روح و حيات ببخشد
ن را متناسب با مفهوم زندگي، مفهوم دوست ، مفهوم جامعه و آاكثر مواقع ما مي توانيم 

ز هيئت منصفه تشكيل مي شوند دادگاه هايي كه ا. مفهوم همزيستي بشري انجام دهيم
آلمانيان، روميان، انگليسيان هم بار اول نظام . از قديميترين دادگاه هاي دنيا هستند

آلماني هيئت » شوف«قاضي رومي و . قضايي خود را با هيئت منصفه شروع كردند
تنها وكيل حقوقدان اداره كننده . منصفه بودند، افراد عادي بدون هيچ تخصصي در قانون

  .ادرسي بودد
اگر چه درك صحيح، قاطعيت، مشخص بودن و مفاهيم قانوني دو سويه و مواد آن 
براي تفسير، تهيه و دستورالعمل الزم است، ولي نمي تواند عامل نهايي در تعقيب 

اگر بخواهيم روي مسايل فني خاصي تاكيد كنم، اين كار بايد بسيار . قضايي باشد
من بطور كلي بايد در مورد . آن ايجاب كندكوتاه و در حدي باشد كه ضرورت 

من در باره اينكه جرم فكر شده يا فكر نشده بود صحبت . ارتباطات كار صحبت كنم
نخواهم كرد و نيز در باره موارد تخفيف حرفي نمي زنم، من كمتر در باره عفو اشاره 

 كار براي من شكي وجود ندارد كه در لحظه وقوع قتل، هيچ عمدي در. خواهم داشت
به عقيده من، اگر سؤال شود . نبود، حتي اگر قبل از آن لحظه عمدي وجود داشته باشد
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كه آيا متهم مي تواند در باره عمل خود حساب پس دهد من اين را به دو دليل خواهم 
يكي اينكه گواهان كارشناس پزشكي، بويژه دكتر اشتورمر كه به نفع متهم . گفت

وانشناختي او در لحظه ردرباره وضعيت «: كردندصحبت نكردند بطور كلي اعالم 
پروفسور كاسيرر نيز همين . »هيچ كس نمي داند.  من نمي دانم راارتكاب به عمل
. اگر هيچ كس نمي داند پس كسي نبايد در اين باره تصميم بگيرد. مطلب را گفت

اين كار . علت دوم اين است كه متهم عمل خود را بدون هيچ برنامه اي انجام داده است
شايد فرصت . قابل درك مي بود اگر متهم مدت طوالني تري در تعقيب طلعت مي بود

هاي بهتري مي توانست براي كشتن طلعت پيدا كند تا اينكه در خيابان هاردنبرگ 
به عقيده . با اين حال ، نمي خواهم وارد جزئيات بيشتري شوم. خود را به او معرفي كند

آن لحظه، برنامه ريزي قبلي در كار نبود و متهم كنترل اراده  اثبات شد كه در ”قبالمن 
  .خود را نداشت

 بر اساس آن شما مي توانيد من تاكيد اصلي را روي ماده قانوني زير مي گذارم كه
 و با برنامه قبلي انساني را مي كشد به مجازات "آن كه عمدا«:  گيري كنيدتصميم

  .»مرگ محكوم مي شود
فرض كنيد . نيد كه شما جواب مثبت به سوال داده ايدبراي يك لحظه فرض ك

كه سر تهليريان در اثر ضربه تبر مامور اعدام به زمين افتاده و سرانجام فرض كنيد كه 
م به خاطر كشتن شخصي با در شرايط متفاوت، يك نفر پرونده اي بر عليه مامور اعدا

آن كه «: قانوني مي گويد از همه اين ها ماده سباز هم پ. شكيل بدهدتلي ببرنامه ق
  .  » و با برنامه قبلي انساني را مي كشد به مجازات مرگ محكوم مي شود"عمدا

ل گناهكار تشخيص دهيد آقايان هيئت منصفه، شما بايد مامور اعدام را به خاطر قت
چهل سال پيش يك استاد . »بله، او مسئول مرگ است«:  خود اعالم كنيدو در تصميم

در همين برلين، كه بطور جدي اصرار داشت اين همين چيزي است رشته حقوق بود، 
  .كه قانون نياز دارد

قانون . با اين وصف، يك مطلب كوچك هم هست كه بايد در نظر گرفت
كيفري ما در بسياري موارد بطور صريح اعالم نكرده است كه قابليت مجازات به بي 

 نه مطابق قانون، بلكه بر عكس و متهم عينا. قانوني و آگاهي به قانون بستگي دارد
قانون، بطور غير قانوني عمل كرده است و اين در نظر اول شايد حتمي به نظر آيد ولي 

در واقع، هنگام وقوع قتل، ميان تركان و ارمنيان .  هم حتمي نيست”كامالدر واقع 
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ي لذا شك. وضعيت جنگي حاكم بود، و اين دو از نظر قانون بين الملل دو دشمن بودند
 قانون اساسي آلمان مگر نيست كه بايد در اينجا در نظر گرفته شود و 4نيست كه ماده 

بر اساس اين ماده قوانين بنياني شناخته شده توسط قوانين بين الملل بخشي از قانون 
آن قوانين بنياني حقوق بين الملل كه تنها به برخي . حقوقي آلمان را تشكيل مي دهند

 مي توانند قوانين بنياني شناخته شده توسط حقوق بين الملل كل دولتها مربوط مي شوند
آنچه كه در اينجا موضوع . نيازي نيست كه من در اين باره اطاله كالم بكنم. باشند

سخن مي تواند باشد اين است كه آگاهي از غير قانوني بودن واقعه از سوي متهم 
  .ماهيت نسبي و توام با رنگ و بوي ملي دارد

 قانوني يا غير قانوني بودن عمل در ميان ملل شرقي برداشت متفاوتي آگاهي از
 در بررسي روح تهليريان و بويژه در تعيين آگاهي به غير .دارد تا در نزد ما اروپاييان

 300گر چه اينان تقريبا از سال (قانونيت، بايد بدانيم كه ملل شرقي از جمله ارمنيان 
تركان . سايل اخالقي يك موضوع و معني هستند، قانون، مذهب و م)مسيحي بوده اند

ايرانيان شيعه مذهب سيستم قضايي مطابق با مذهب شيعي دارند . فرقه هاي مختلف دارند
كر ـــهمانند پروتستان ها كه ف.(ها تنها قرآن، بدون سنت، اعتبار داردنآ زيرا براي

تركان ). مقدسون توجه به عهد قديم كتاب دمي كنند تنها عهد جديد مالك است، ب
پس مفاهيم قانوني آنها متفاوت است زيرا مسلك . حنيفي معتقد به قرآن و سنت هستند

  . و مذهب متفاوتي دارند
برايشان اساس حقيقت زندگي و . حيان شرقي نيز صحت داردياين امر در مورد مس

 تر اسالم خيلي قوي. درستي است كه از آنچه كه ما در اروپا داريم بسيار متفاوت است
اعتقاد خيلي بيشتري از مسيحيت به راستي و حقانيت . و عملي تر مالك زندگي است

  .دارد
مراسم آنها، اعتقاد شديد آنها به مذهب و . ارمنيان يك ملت مذهبي خاص هستند

حتي سنن روزانه آنها، تاحد زيادي به مراسم مسلمانان در وضو و نماز روزانه شباهت 
ام مذهبي زندگي مي كنند و من نمي توانم از ارائه چند لطيفه  با احك”كالارمنيان . دارد

اينها متاسفانه تا . و گفته نامناسب كه زبان به زبان گردش كرده است، خودداري كنم
يك يوناني سه يهودي را مي فروشد، يك «: حدي باعث بدنامي ارمنيان شده است

گران ـــــرا خيلي بهتر از ديايرانيان كه ارمنيان . و شبيه آنها» ارمني سه يوناني را
. »رد بخريد، اما در خانه ارمني بخوابيدنان را از كُ «: مي شناسند ضرب المثلي دارند
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معني آن اين است كه يك پارسي مسلم نمي تواند نان را از يك ارمني مسيحي بخرد 
ا ود رــــاما مهمان نوازي هم دين خ. رد خود مي گيردبنابراين آن را از هم دين كُ

امنيت دارايي و احترام متقابل براي . نمي پذيرد زيرا ارمني هيچ وقت دزدي نمي كند
  .دارايي هاي ديگران در ميان هيچ ملتي چون ارمنيان شديد و مشهود نيست
وقتي . »نه«: در پاسخ به پرسش رئيس دادگاه كه گناهكار است يا نه، متهم گفت

وجدانم پاك و «: متهم پاسخ داد» ني؟چرا خود را گناهكار نمي دا«از او سوال شد 
او حتي نمي تواند . براي متهم، حقوق قضا و اخالقيات يك معني دارند. »راحت است

فكر كند كه آنچه از نظر اخالقي درست است، ممكن است از نظر قضايي درست 
 درست است او را واجد شرايط "او نمي تواند درك كند آنچه كه اخالقا. نباشد

  . م مي كندمجازات اعال
وجدان پاك « معتقدم و فكر مي كنم همه شما هم بايد چنين باشيد كه ”كامالمن 
كه متهم بطور بالمنازع مدعي آن است، علي رغم اعتراف او به انجام اين » و راحت

از نظر قضايي آسودگي وجدان به . عمل، او را در برابر همه عواقب حمايت مي كند
  .و درست عمل كرده استمعني آگاهي استواري است كه ا

وضع روانشناختي متهم و اثر عمده اي كه قتل عام روي آن نهاده و سپس 
نزديكي با وابستگي هاي خانوادگي  ارتباط آشفتگي كاملي كه در روان او پديد آمده 

  .دارد كه در ميان ارمنيان موجود است
عموي متهم پسر . روابط خانوادگي ارمني يك نوع رابطه بسيار گرم و ويژه است

كه ديروز آمد و امروز بايد شهادت مي داد، متاسفانه نمي تواند در اين باره سخن 
 گواهان كارشناس در اينجا مي توانند روي اين ،بگويد ولي شما نيازي به ترديد نداريد 

من مطمئن هستم . واقعيت صحه بگذارند كه ارمنيان يك زندگي خانوادگي كامل دارند
بياد داريد كه در پاسخ به اين سوال كه رابطه او با اوليا و اعضا كه سخنان متهم را 

شما ممكن است آن حركت و . خانواده خوب بود يا نه، اظهار كرده بود من نمي دانم
. تكان بسيار ويژه صورت متهم را به خاطر مي آورديد يا نه مترجم ديگر چيزي نگفت

ا خانواده قتل عام شده خود اشاره مگيني به ارتباط خود بغمن معتقدم كه او با ترس 
  .  داشت

بدين ترتيب ما به ارتباط متهم با ملت خود مي رسيم كه براي او زمينه ادامه حيات 
، ”متعاقبا. ارمينان يك خانواده بزرگ هستند و قدرت بزرگي بودند. خانواده اش است
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يت هاي مختلف آنگاه كه مل. در امپراتوري تركيه هميشه خانواده بزرگ و آرامي بودند
 يونانيان به كمك ملل اروپايي 1820شروع به جدايي از امپراتوري كردند، در سال 

 مصريان، سپس شهرهاي دانوب، بلغارها، روماني ها، صرب 1840مستقل شدند، در سال 
ها، مردمان كوههاي سياه و آلبانيايي ها، در تمام اين مدت ارمنيان ساكت و آرام 

ت به آنها انتقادي نداشت و نمي توانست داشته باشد و از آنجا كه باب عالي نسب. ماندند
 قانون 1860ارمنيان چنين عناصر سازنده و مطيع قانون بودند، لذا باب عالي در سال 

 در ي سياسي و مل-اساسي ارمني را تصويب كرد كه تالقي و توازن مسايل كليسايي
گي خود را ـــه جا زنجير وابستوقتي كه ملل بالكان در هم. مشرق زمين تلقي مي شد

مي دريدند، ارمنيان صبور و آرام ماندند زيرا اميدوار بودند كه اصالحات قول داده شده 
مين ـها تضآنتوسط باب عالي در قبال آنها بعدها اجرا مي گردد، دارايي ها و امنيت 

ر صلح و بنابراين آنها د. مي شود و آنها از يك نوع خودگرداني برخورداري مي گردند
  . آرامش زندگي مي كردند

 تغيير كرد زيرا همه مليت هاي 1878شرايط تنها بعد از كنگره برلين در سال 
تركيه . ديگر چيزي صاحب شدند و تجزيه بخش اروپايي تركيه ديگر يك واقعيت بود

دچار بيم و هراس تدريجي شد كه ارمنيان بعنوان تنها مليت باقيمانده در مرزهايش، به 
  .  خطري براي امنيت تركيه بدل شودصورت

دولت تركيه بدون آنكه تحركي از طرف ارمنيان ببيند، اولين كشتارهاي 
تنها بعد از اين . ارمنيان هيچ بهانه اي دست آنان نداده بودند. وحشتناك را سازمان داد

و آنها كميته هايي در پاريس و ژن. كشتارها بود كه ارمنيان شروع به سازماندهي كردند
 معاهده برلين را پيگيري 11تشكيل دادند تا اجراي اصالحات قول داده شده در ماده 

 پيگيري "من نمي خواهم سير وقايع را مفصال. آنگاه  همه رويدادها آغاز شدند. كنند
 در دو مناسبت من در استامبول بودم و از شنيدن اخبار شاهدان 1899در سال . كنم

وقتي كه روز .  روي داده بود شوكه شدم1896 در اوت عيني مربوط به كشتارها يي كه
 مارس خبر واقعه خيابان هاردنبرگ را خواندم، سه تصوير مختلف به ذهنم آمد و 16

من هيچكدام از اين . مدت طوالني من قادر به تخفيف اين تاثيرات و احساسات نبودم
ودند ويا خودم صحنه ها را با چشمان خود نديدم، اما اينها درست جلوي چشم من ب

  .شاهد عيني آنها بودم
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، وقتي كه ارمنيان طرحي براي قيام تدارك ديده بودند و پليس 1896 اوت 26روز 
ترك در آن باره دولت را در جريان قرار داده بود، سلطان عبدالحميد كاري براي 

يدن برعكس، او از شن. فرونشاندن آن انجام نداد، زيرا اين كار برايشان خيلي آسان بود
خبر اين قيام خيلي خوشحال شد، دولت جوخه هايي را آماده كرد و به آنها دستور داد 

يك زن و بچه هاي آلماني اين .  بكشند ها اوت در خيابان26همه ارمنيان را ظهر 
شاخص ترين صحنه اين جوخه ها سينه چاك بودن، . كشتارها را برايم تعريف كردند

افسران پليس و حمله ور شدن به ارمنيان بود و پوشيدن شلوارهاي گشاد و همراهي 
گروه اخير به زانو در مي آمدند و دستانشان را به سوي آسمان مي گرفتند و كرنش 

نود در صد افرادي كه كشته شدند از ناحيه . مي كردند و مي گذاشتند كه كشته شوند
  .سر ضربه ديده بودند

طلعت و .  مربوط مي شود1909تصوير دوم به روي كار آمدن طلعت پاشا در سال 
سلطان، . چند رفيق سياسي او به ديدن وزير اعظم رفته بودند كه منتظرشان بود

مشغول چه كاري «: دستهايش به جيب و سيگار بر لب به طلعت نگريست و گفت
در همين لحظه صداي شليك به گوش رسيد و . »هستيد؟ مي دانيد كه ما نمي پسنديم

  .لعت خالص شود با گلوله اي در گردن نقش بر زمين شدآنكه مي خواست از دست ط
همه ما در باره .  روي داد1921 مارس 15اكنون به صحنه سوم مي رسيم، كه روز 

ممكن است ما با آن مخالف باشيم ليكن اين يك محاكمه عادي . واقعه اطالع داريم
 را مجبور مي كند تا اين پرونده ما را به خارج از چهار ديوار دادگاه مي برد و ما. نيست

سعي كنيد مليت هاي ديگر، مردمان ديگر و محيط . آفاق ديد خود را گسترش دهيم
ما در دادگاه سوم منطقه اي و . هاي ديگر را درك كنيد و نسبت به آنها منصف باشيد

 نگاه بسيار گسترده اي به اين پرونده  و بايداين هيئت منصفه متعهد هستيمدر برابر
و تصميمي خوب فكر شده بگيريم كه از نظر عدالت خواهي و كيفيت داشته باشيم 

  . انساني شاخص باشد
با توجه به اين مطلب، من فكر نمي كنم كه ما سوغومون تهليريان را به مرگ 

او . اگر شما او را به مرگ محكوم كنيد مي دانيم كه چه روي خواهد داد. محكوم كنيم
ما ـــــاگر اين چيزي است كه ش«: اهد كردبا ثبات قدم و وجداني پاك اعالم خو
او سر قرباني خود را زير گيوتين مي گذارد و . »مي خواهيد ، من براي مرگ آماده ام

مادرش بر او ظاهر مي گردد و به او كمك مي كند و او يك مرگ غبطه آور خواهد 
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ردد اگر او آزاد گ. حتي شايد كسي آرزوي چنين مرگي براي او داشته باشد. داشت 
هرگز او را بهبود . اين امر باعث زنده شدن اوليا، خواهران و برادران او نمي شود

  . نخواهد داد، او هرگز مانند ديگر افراد نرمال نخواهد شد
شما مي توانيد . در خاتمه، مايلم سخنان وكيل مدافع فون گوردون را تكرار كنم

او كاري انجام .  داد كه مجبور بوداو كاري انجام. تهليريان را مسئول اين اعمال بدانيد
 اينكه ديو صفتانه  ،تشنجي كه تهليريان را تحريك كرد. داد كه راه گريزي از آن نبود

، ه باشديا قدرت اخالقي ناميده شود و اينكه از درون يك مغز سالم يا مريض خارج شد
  .اينها مطالبي است كه شما بايد تصميم بگيريد

نظر مي گيريد، بايد ارتباط ميان زمينه هاي مختلف وقتي كه همه عوامل را در 
: پرونده را كه در دادگاه ارائه شد، در ذهن داشته باشيد و از خود اين سوال ها را بپرسيد

نتيجه تصميم گيري من چه خواهد بود؟ عواقب آن نه از نقطه نظر سياسي يا ديدگاه 
ي و خير و صالح كه ما همه هاي ديگر چه مي شود، بلكه از نظر احترام به عدالت عال

  براي آنها زندگي مي كنيم و زندگي را برايمان معني دار و ارزشمند مي كند؟
  

آقايان هيئت منصفه، يك مطلب بود كه آقايان وكالي مدافع  : دادستان گولنيك
برايتان نگفتند، يعني اينكه قاضي متعهد است قضاوتي بر اساس پيشبيني هاي قانوني 

او به سادگي بايد تطابق قضاوت و . ي بايد يك تصميم مستدل ارائه دهدقاض. انجام دهد
قاضي . قانون را مورد مداقه قرار دهد و مجازات مطابق مقررات قانوني بايد توجيه گردد

. »بله، قضاوت منظبق با قانون است، اما من مجازات را نمي خواهم«: نمي تواند بگويد
 احتمال ”مسلما. كه قانون اولي است، عنوان كنداو نمي تواند اين مطلب را بخاطر اين

  .  »قانون در اينجا كامل نيست و عدم قاطعيت در آن نهفته است«: دارد كسي بگويد
 موافقم كه در زمان قتل، بايد عمدي در كار بوده ”كامالمن با وكيل مدافع اول 

ده شده همچنين اين مطلب هم صحيح است كه مهم نيست با چه دقتي طرح آما. باشد
بود و مهم نيست كه چه عمد و برنامه قبلي در كار بود، اگر در زمان قتل، بصورت 
عمدي كار را انجام نداده باشد، پس نمي توان يك برنامه از پيش تهيه شده در نظر 

در سايه نظرات اعالم شده توسط گواهان كارشناس، من هم موافقم كه متهم . گرفت
اشته ذانشناختي او اثر گوده باشد كه روي تعادل رممكن است از يك بيماري رنج بر
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اگر شما چنين .  تحريك شده باشد" و با ديدن معمار فرضي مصائت خود شديداباشد
  .فكر مي كنيد، پس بايد به سوال ماهيت غير برنامه ريزي شده قتل پاسخ مثبت دهيد

 از آنان من نه با همه بلكه با برخي. وكيل مدافع دوم تعدادي مطلب عنوان كرد
هاينه در هر فرصتي با برخي . البته شما با شاعر بزرگ هنريخ هاينه آشنا هستيد. موافقم

 دگماتيسم مسيحي از آن ياد مي كند، مخالفت انوعناصول مضر براي زندگي كه او ب
اكنون يكي از . مي كرد و برعكس مكتب لذت گرايي يونان را ستايش مي كرد

كه هاينه وقتي پير و محافظه كار شد دنيا را به دو منتقدان معروف ادبي مي گويد 
  . ناصريان الغر و يونانيان فربه: گروه تقسيم كرد

من وقتي كه به سخنان وكيل مدافع دوم در باره ميليتاريسم و ميليتاريست ها 
به نظر مي رسد كه وكيل . گوش مي كردم نمي توانم در باره اين مقايسه فكر نكنم

ميليتاريست ها كه از مغز آنها افكار : ت را به دو بخش تقسيم كردمدافع دوم همه بشري
 انسانيت و ترحم در آن جايي ندارد و بقيه بشريت  ،شيطاني نشئت مي گيرد و عدالت

  .  كه از همه اين خصوصيات برخوردار است
به عقيده من، اين تحليل تا حدي بنيادگرايانه، يكطرفه و مصنوعي است، تنوع 

در هر صورت، من اين نظر را به . قسيم بندي خشك را مجاز نمي داندزندگي چنين ت
 ”كامالايشان واگذار مي كنم، با اين حال بايد در مورد يك مسئله ديگر با ايشان 

  .مخالفت كنم
من بايد تكرار كنم . او نظر مرا در مورد هم پيماني مقتول با ملت آلمان را نپسنديد

 مي تواند هم پيمان تلقي ”حتمان جنگيد و كه ملت ترك دوش به دوش ملت آلما
انكار برخي از رويدادهاي گذشته و بيان عقيده سياسي يك نفر را آبرومندانه . گردد

يان جمالت وكيل مدافع مخالفت و اعتراض كنم كه ب با "من مجبورم شديدا. نمي دانم
. لمداد كرده بودنايتكاران فراري قجسي تركيه، طلعت پاشا و انورپاشا را ادو نماينده سي

با اين وصف خوشحالم اظهار كنم كه با يك نظر ديگر وكيل مدافع موافق هستم و آن 
آقايان هيئت . اين است كه تنها قضاوت سالم انساني بايد اساس و پايه علم حقوق باشد

منصفه، من اميدوارم و شكي نيست كه علي رغم شهادت شگفت انگيز علمي، فني، 
زماني كه . ه شما ارائه شد، اين موارد ملكه ذهن شما استقانوني و پزشكي كه ب

قضاوت خالص انساني را برتر از ديگران انگاريد، قادر خواهيد بود حقيقت را كشف 
  .      نماييد
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رض ـــمه به عـآقايان هيئت منصفه، تنها چند كل : وكيل مدافع فون گوردون

 شما نگفته ايم، يعني اينكه قاضي دادستان اعالم كردكه ما يك مطلب را به. مي رسانم
 ”كال من براي گفتن مطلبي كه ”مسلماآقايان، . با مجازاتي مطابق با قانون تعيين كند

  .محرز است، بايد شرمسار مي شدم
  )همهمه جمعيت حاضر در دادگاه(

سپس دادستان اعالم كرد كه نوع مجازاتي كه تعيين مي گردد و در اين مورد 
بفرض كه .  نادرست است”كامالاين نقطه نظر . دآوري نشودمجازات مرگ است، يا

قانون براي مواردي از جرائم درخواست مجازات مرگ كند، اين امر حائز اهميت است 
كه ببينيم چه نوع جرمي روي داده است تا در مورد نوع مجازات مربوط به آن 

 در زمان ”قباله برد نادرست قانون است، كرآنچه كه دادستان اعالم كرد كا. فكركنيم
  .جنگ از طرف ديوان عالي رد شده است

پيش از جنگ، ديوان عالي هزاران موارد و اصول مربوط به قوانين كيفري و مدني 
را بازنگري كرد و در اثر آن قانون كيفري را با توجه فراوان مورد تجديد نظر قرار 

 ديوان عالي مجبور بود باز هم. اشته شوندذروند جنگ باعث شد اين قوانين كنار گ. داد
. اين نظريه ها را تحليل كند و در جريان آن چند مفهوم و اصول جديد را در نظر بگيرد

من مي توانم تصميمي را برايتان بخوانم كه بر اساس آن ديوان عالي معتقد است اصول 
را با نگرش موشكافانه بررسي كرده و در اثناي آن مطالب زيادي از شرايط محيطي، 

  . ادهاي تاريخي و بطور كلي از زندگي فرا گرفته استرويد
شما هم، آقايان هيئت منطفه، همواره بايد آگاه باشيد كه نمي توانيد تصميمي را 

اهيم نبايد ــبازي با مف. بگيريد كه ماهيتا نادرست و با وجدان شما ناهماهنگ باشد
  . نتيجه اي بدهد

من اساس اين . ه دادستان اشاره كرداكنون اجازه دهيد به موضوع سوم بپردازيم ك
 تنها مي خواهم نظر خود را در باره آن به  وبحث را به همكار برجسته ام مي سپارم

  .اختصار بيان كنم
شما، آقاي دادستان، صحبت كرديد كه چگونه ما نبايد گذشته را انكار كنيم و به 

 در اين مورد با شما من. ياد بياوريم كه چگونه نيروهاي تركيه در كنار ما جنگيدند
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 موافق هستم، با يان وصف، ملت ترك بخاطر اين كشتارهاي دردناك گناهكار ”كامال
  .نيست، آنان نيز همانند هر انسان راست انديش آنها را نكوهش كردند

كشتار سيستماتيك ارمنيان از تمايالت تعصب آميز ملت سرچشمه نگرفت، بلكه 
 توسط محافل حكومتي بود كه توسط اراذلي نتيجه يك برنامه ريزي عمدي و دقيق

  .  چون ژاندارم هاي ترك، به اجرا در آمد و در باره آنها در اين دادگاه صحبت شد
اطر ــــملت ترك داراي منزلتي باالتر از آن است و ما وفادارانه آنچه را به خ

رايشان مي سپاريم كه آنها انجام داده اند و نيز آنچه كه ما در سخت ترين شرايط ب
  .اما اين ها موضوع پرونده ما نيستند. انجام داديم

  
 قانون كيفري، هر گاه اطالعات 190مطابق ماده  : وكيل مدافع دكتر ورتاور

مربوط به كسي به عمل قابل مجازات او مربوط مي شود، حقيقت اظهارات يا شايعات 
 و ، باشد بخاطر عمل خود محكوم شده"در صورتي تصديق مي شود كه متهم رسما

برعكس، حقيقت تصديق و تائيد نمي شود، اگر يك نفر مورد نظر قبل از به جريان 
  .افتادن شايعات در باره او، آزاد شده باشد

، يك دادگاه نظامي متشكل از )مطابق با تقويم تركي (1335 ژوئن 10روز 
عنوان برجسته ترين قضات طلعت پاشا و انور پاشا و همراه آنها، جمال و ناظم را ب
اين . عامالن كشتارهاي معروف يعني قتل عام ارمنيان و مجازات بيگناهان، محكوم كرد

و اين نادرست و مخالف دستگاه قضايي آلمان است كه . راي دادگاه قانوني است
در واقع، آنها . بگوييم، بخاطر شناسايي اين افراد بعنوان جنايتكار، من گناهكار هستم

پس نكوهش و سرزنش من . ع جنايات محكوم شده بودندبخاطر انجام پست ترين نو
. بعنوان كسي كه چنين مطلبي اظهار كرده، به معني عدم اطالع از حقوق آلمان است

اين كه اين جنايتكاران فراري كه با نام تقلبي در اينجا زندگي مي كردند، از پشتيباني 
بي ـــ در اين باره مطل.اين يا آن ميليتاريست برخوردار بودند، براي من روشن نيست

نمي توانم بگويم، زيرا برعكس گفته آقاي دادستان، نمي خواهم وارد مسايل سياسي 
سپس آقاي دادستان گفت كه ملت ترك بعنوان همرزمان وفادار دوش به دوش . گردم

اين مطلب، بدون شك درست است و كسي با آن مخالفت . ملت آلمان جنگيده است
ليكن اين ملت ترك مسئول جنگ . بازان شجاعي هستندتركان نيز سر. نمي كند

مطابق قانون اساسي، كه هر دو . نيست، همانگونه كه ملت آلمان نيز مسئول نيست
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كشور در آن زمان داشتند، هر دو ملت نقشي در اعالن جنگ نداشتند، جنگي كه بدون 
اي ادا مردم فقط ديني بر. پرسش از مردم و علي رغم خواست آنها در جريان بود

  .داشتند
افرادي چون انور پاشا، طلعت پاشا و ديگران نيز به خاطر اعالن جنگ نيست كه 
اينجا موضوع بحث هستند، بلكه به اين علت كه طراحان تبعيد يك ملت بودند كه 
متعاقب آن چنان جنايات هولناكي در قبال ملت ارمني صورت گرفت كه تاريخ بشري 

  .ت هرگز شاهد آن نبوده اس”قبال
 به شما گفته ام كه در نتيجه كشتارهاي وحشتناك ”قبالآقايان هيئت منصفه، من 

  .تصميم گيري شما تا هزاران سال بعد در خاطره ها خواهد ماند و فراموش نخواهد شد
 قادر نيستم درك كنم كه چگونه مي توان سياست را در اين مسئله "من شخصا

ست ترين جنايات بشري روبرو هستيم همه وقتي كه ما با شنيع ترين و پ. دخالت داد
سياست ها رنگ خود را مي بازند و من نمي فهمم چگونه يك نفر مي تواند سخني در 

در هر حال مردم آلمان نيز در معرض تهمت . حمايت از احكام قتل و تبعيد بگويد
تنها يك تكذيب قاطعانه و صريح . شراكت در صدور چنين احكام تبعيدي قرار دارند

ن اصول، نكوهش بي مالحظه چنين احكام جنايي مي تواند عزت و احترام ما را اي
  .  مستحق آن هستيم”واقعاتضمين كند كه به نظر من 

وقتي كه گفتم ميليتاريستها، آن افرادي كه به زور حيواني معتقدند، كه نبايد با 
من . يدي نبودنظاميان اشتباه شوند و اينكه در ميان همه ملل پيدا مي شوند، مطلب جد

  .متعجب هستم كه دادستان مطلب جديدي در اين سخنان من جستجو مي كند
آنانكه از كارهاي شرارت آميز ميليتاريست ها لطمه ديده اند، همانند ملت آلمان، 

و آنهايي . موافقند كه تنها مسئوليت چنين كارهايي با ميليتاريست ها گره خورده است
 و آرزو دارند آنها را از جامعه ما ريشه كن كنند، راه كه از ميليتاريست ها متنفرند

 در باره نابودي يا ريشه كني افراد  نهبا اين وصف ما. درست و عادالنه اي مي پيمايند
  .نيمكي مصحبت   راه و روش ها، اصول و مفاهيم ميليتاريستي در بارهكه

اي وفادار ميليتاريست ه. ابناي بشر كه به صورت خداوندي خلق شد، مقدس است
. به زور حيواني، از اين افراد جهت انجام اعمال وحشيانه و بي رحمانه استفاده مي كنند

آنها موطني ندارند، به هيچ ملتي تعلق ندارند و از . ميليتاريست ها بخشي از مردم نيستند
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آنها تنها زور حيواني و وحشيانه را مي فهمند و . احساسات انساني برخوردار نيستند
  .    استفاده از زور براي نابوي عدالت را هدف خود دارندنهايت

ما چگونگي ظهور اين زور را در پرونده اي كه پيش رو داريد، ديديم، كه در آن 
در يك طرف نماينده زور وحشيانه و در . طرفداران نظريات مخالف رو در رو شدند

  .طرف ديگر نماينده مظلومي كه در جستجوي عدالت است، قرار داشت
آقايان هيئت منطفه، اين تصويري است كه مي خواستم جلوي چشم شما باشد، در 
واقع، وقتي كه نماينده عدالت خود را رو در رو با نماينده زور وحشيانه ديد، اولي 

دادگاه بايد يك راي . كنترل خود را گم كرد و ديگر نمي دانست چه كار مي كند
همانگونه كه ما وكالي مدافع اشاره . متهم مستحق عدالت است. عادالنه صادر كند

بلكه ما آنچه . ما نه التماس ترحم داريم و نه خواهان قضاوتي احساسي هستيم. كرده ايم
  .  را مي خواهيم كه قانون كيفري براي عمل متهم تجويز كرده است

ويز ــــدر شرايط فعلي، قانون كيفري پاسخ منفي به پرسش پيش روي شما تج
حظه اي كه متهم به خيابان شتافت و تپانچه اش را به سوي قرباني نشانه مي كند، زيرا ل

بلكه . و او گناهكار نبود زيرا اراده او آزاد و راحت نبود. گرفت، او گناهكار نبود
 گفتم، اين متهم نبود كه به خيابان شتافت ”قبالهمانگونه كه . تحت نفوذ قرار داشت

در واقع مي توان اظهار كرد كه متهم پرچم . دبلكه قرن ها و ميليون هاي مقتول بودن
 و حيثيت كل ملت خود را به دوش مي كشيد، پرچم قربانيان بي گناه شكنجه تعز

هر چند وقت يكبار شما در مورد شوهري . شده و پرچم خانواده سالخي شده خود
قضاوت مي كنيد كه وقتي به خانه باز مي گردد و شاهد بي عفتي و عمل زناي زن 

چه كسي مي تواند سرزنش و نكوهش چنين . مي شود و او را به قتل مي رساندخود 
  مردي را تصور كند؟

خواهران او مورد تجاوز . اما پرونده متهم به بي وفايي زناشويي مربوط نمي شود
. قرار گرفتند، برادارنش و خانواده اش به قتل رسيدند، كل خانواده او نيست و نابود شد

ات علم كرد، مردي كه يعليه يك نفر گناهكار در همه اين جنامتهم پرچمي را بر 
تكار را ديد، كنترل عقالني خود را از دست داد، نشانه يمتهم جنا. مجرم شناخته شده بود

  .گرفت و ماشه را كشيد و متاسفانه زندگي يك انسان ديگر گرفته شد
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در ذهن گواهي پزشكي را . اين چيزي است كه شما بايد با دقت بررسي كنيد
نيازهاي عدالت خواهي را در ذهن خود داشته باشيد، اما باالتر از همه در . داشته باشيد

  .نظر داشته باشيد كه يك تصميم گيري خوب فكر شده از شما انتظار مي رود
ما، وكالي مدافع تنها يك خواسته در اين نقطه داريم، من فكر مي كنم مي توانيم 

با اطمينان از اينكه راي صادره شما بر اساس قانون ما خواهد . با دادستان به توافق برسيم
با توجه به اين . بود بگذاريد احساساتتان بدون هيچگونه فروگذاري راهنمايتان باشد

مطلب، ما همه از بهترين داوري شما پيروي خواهيم كرد، خواه پاسختان منفي باشد يا 
ما مايل نيستم .  به آن اشاره كنميك مخاطره در اينجا مطرح است كه مي خواهم. مثبت

 بايد گناهكار شناخته ”حتماشما فكر كنيد كه چون يك انسان كشته شده است، متهم 
اگر شما قرار باشد به چنين نتيجه گيري برسيد، در اين صورت تمام بخش كليات . شود

نچه آ. قانون كيفري را ناديده گرفته ايد، كه در واقع بسيار منصفانه تدوين شده است
كر ــ ف" روي من اثر نگذاشت زيرا ابتدائا”اصالكه دادستان از هنريخ هاينه ذكر كرده 

  .ستان شاعر بهتري از من استدمي كنم دا
  )جنت و جوش در جلسه دادگاه(

سياست دولت ما، دولتي كه با طلعت پاشا و انور پاشا معاهده امضاء كرد، مورد 
هده نامه، هيچكس نظر مرا در آن خصوص ل از امضاء اين معاببحث من نيست زيرا ق

  .همه اينها به گذشته مربوط است. نپرسيد، هيچكس نظر ملت آلمان را جويا نشد
. آنچه كه روي من اثر مي گذارد اين است كه حق و باطل را با هم اشتباه نكنيد

به در حاليكه قانون » ؟....آيا متهم دست به قتل زد«: براي مثال، اگر قرارباشد بپرسيد
يعني در هر صورت، آنچه » ؟....آيا متهم در قتل گناهكار است«: اين پرسش نياز دارد

كه دادستان از شما مي خواهد تا جواب دهيد پرسش اول است و آنچه كه ما از شما 
  .مي خواهيم همين سؤال آخر است

ما با كمال احترام، اصرار داريم كه در خواست ما را بجاي در خواست دادستان 
  . سازيدعمل

  
مايلم توجه شما را به جنبه هاي سياسي اين پرونده  : وكيل مدافع دكتر نيماير

  . به آن اشاره كرد”قبالجلب كنم كه آقاي دادستان 
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رئيس دادگاه روز اول دادرسي اشاره كرد كه اين پرونده نبايد به روش متفاوت از 
 متفاوت از ديگر پرونده پس اين پرونده نبايد به روشي .پرونده هاي ديگر بررسي شود

  .به عبارت ديگر نبايد به آن به عنوان يك محاكمه سياسي نگاه كرد. ها تحليل گردد
واهي خواهيد داد كه آنها همواره گمن اميدوارم كه شما در باره وكالي مدافع 

من لفظ سياسي را به معني . كوشش كرده اند به اين محاكمه ماهيت سياسي ندهند
اگر ما به روش متفاوتي رفتار مي كرديم، روند .  خود استفاده مي كنمميانه و زنندهاع

اما اين امر به تحقق عدالت و انعكاس بنيان زندگي آلمان كمك . وقايع متفاوت مي شد
  .نمي كرد

اگر شما نوع شواهدي را كه ما را به اين محاكمه رهنمون شد مي دانستيد، وجداني 
با اين حال، مجبورم در رابطه با گفته .  ما مي داديدترين گواهينامه خود سانسوري را به
  .هاي دادستان نكته اي را توضيح دهم

در طول جنگ، ارتش و موسسات ديگر آلمان، هم در داخل و هم در خارج 
كشور، در كمال سكوت باقيماندند و سپس سعي كردند كشتارهاي ارمنيان را كتمان 

 اين قتل عام را ”عمال مي دهد دولت آلمان اين عمل به روشي انجام شد كه نشان. كنند
  .مورد اغماض قرار داده است

، تا اين نقطه، تك تك آلمانيان سعي كردند به شرارت ها و كشتارها پايان ”مسلما
آنها فكر مي كردند كه وقوع اين . دهند، اما اين مفهوم براي ترك ها بسيار روشن بود

در هر حال، ما متحدان آنها هستيم و .  بودرويدادها بدون موافقت آلمان ها غير ممكن
  . آنها خيلي قوي تر از ما هستند

بنابراين، ما آلمانيان در شرق و در سراسر دنيا، در رابطه با قتل عام ارمنيان توسط 
منابع و ادبيات غني در اياالت متخده، بريتانياي كبير و . تركها مسئول شناخته شده ايم

  .اينكه آلمان ها، طلعت هاي واقعي در تركيه بودندفرانسه وجود دارد مبني بر 
اگر دادگاه آلمان، سوغومون تهليريان را بي گناه تشخيص بدهد، اين امر به اين 

دنيا چنين تصميمي در راستاي خدمت . سوء تفاهم جهانيان نسبت به ما پايان خواهد داد
  .به عالي ترين اصول عدالت استقبال خواهد نمود

 به متهم تفهيم كنيد كه اين سه وكيل مدافع -)خطاب به مترجم: (رييس دادگاه
  .از متهم بپرسيد كه اگر مطلبي دارد، بيان كند. براي او در خواست آزادي كرده اند
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چه كه ــاما مطمئن هستم آن. آنچه كه وكالي مدافع گفتند متوجه نشدم: متهم
  .من مطلبي براي اضافه كردن ندارم. گفته اند كفايت مي كند

  
  ارائه دستور العمل به هيئت منصفه

آقايان هيئت منصفه، اكنون وظيفه من ايجاب مي كند : رييس دادگاه
 مورد جلسه مشورتي هيئت منطفه به شما بدهم و مايلم اين ردستورالعملهاي الزم را د

  . وظيفه را با چند نكته كوتاه به انجام برسانم
 بر اراده آزاد خود حاكم لسان نرمااساس و پايه قانون كيفري اين است كه يك ان

ام ارتكاب به جرم، در گ اظهار مي كند كه اگر شخصي در هن قانون51ماده . است
 مختل شده باشد، "وضعيت عدم هوشياري قرار داشته باشد و يا توانايي ذهني او موقتا

  .    مجازاتي براي او وجود ندارد
ي منطقي استفاده از قواي ذهني او اراده آزاد زماني در فرد وجود دارد كه تواناي
اگر چنين توانايي .  را تنظيم كندشاعمال، غريزه ها، توانايي ها و انگيزه هاي دروني ا

پس . خواهد داشت ناپديد شود، بنابراين اراده آزاد وجود ن”كالاو دچار اخالل و يا 
اد نه تنها قانون نياز دارد كه شما وجود شرايطي را تائيد كنيد كه تشكيل اراده آز

  .  باشدهمشكل، بلكه در واقع، غير ممكن شد
بنابراين، بايد از خود بپرسيد آيا حمالت تشنجي متهم و ديگر عوامل ذكر شده در 
شهادت گواهان كارشناس پزشكي چنين شرايطي را فراهم كرده است كه كاربرد 

، صلب ت به آدم كشي زد كه دس1921 مارس 15كامل توانايي ذهني او را در روز 
  ؟نموده باشد

اگر شما قانع شديد كه بخش قابل توجهي از هوشياري يا بخش خاصي از توانايي 
 51ذهني او مختل شده بود و او ديگر قادر به تنظيم اراده خود نمي بود، پس طبق ماده 

  .قانون متعهد هستيد كه دعواي قانوني را رد و او را آزاد اعالم كنيد
شما بايد بررسي كنيد، زيرا سوالي كه در جلوي اين اولين موضوعي است كه 

  .»آيا متهم گناهكار است؟«: روي شما قرار دارد اين است
اگر تشخيص دهيد كه شرايط به گونه اي بوده است كه او مسئول عواقب اعمالش 
نبود، و يا اگر اضطراب روانشناختي كه از آن رنج مي برد، كل مسئوليت عمل او را 

ا اين رويدادها به گونه اي بود كه توانايي ذهني را مختل كرده تخفيف نمي داد، ام
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 به اينكه آيا شواهد و قرائني دبودند، پس در اين صورت شما مسئوليت داريد پي ببري
  .براي يك عمل عمدي وجود دارد يا نه

  .در اين جا اطاله كالم را جايز نمي دانم
آيا متهم . اشا را بكشد يا نهشما بايد از خود بپرسيد آيا متهم مي خواست طلعت پ

مي دانست كه كشتن انسان يعني چه؟ اين واقعيت كه او دست به اين عمل زد، اهميت 
اگر شما تشخيص دهيد كه متهم مي خواست و او مي دانست كه چه مي كند، . ندارد

 قانون را تعيين كننده تشخيص نخواهيد 51پس بايد او را گناهكار بدانيد، يعني ماده 
  .داد

عمدي كه شما را موظف مي كند پاسخ مثبت به سوال مربوط به برنامه ريزي قبلي 
ه ريزي قبلي معني گسترده اي مقتل بدهيد، عينا به معني يك قتل عمدي نيست، برنا

 شما بايد متقاعد شويد كه در لحظه وقوع قتل كه گلوله به قرباني اصابت ”متعاقبا. دارد
شما مي توانيد به اين نتيجه برسيد، در . م داده استكرد، متهم اين عمل را عمدا انجا

او كماكان . صورتي كه بتوانيد به خود بگوييد كه او از اضطراب دروني رنج نمي برد
اما اگر بپذيريد كه اظطراب دروني موجود .  سنگين كردن شرايط بود-قادر به سبك

ه پرسش برنامه بوده است و امكان عمدي بودن را رد كنيد، پس بايد پاسخ منفي ب
  .ريزي قبلي بدهيد

يك مطلب ديگر هم هست كه در اين پرونده مطرح شده است و آن اين است 
 هيئت منصفه به نظر من، شما انآقاي. كه متهم از غير قانوني بودن عمل خود آگاه نبود

آگاهي و اطالع از غير قانوني بودن يك . نيازي نداريد كه اين سوال را بررسي كنيد
و كاري با مفهوم قتل عمد . اء سياسي قتل عمد محسوب مي شودز از اجعمل يكي

آنچه كه شما بايد بررسي كنيد اين است كه آيا متهم مي دانست كه يك انسان . ندارد
را مي كشد و اينكه او مي خواست او را بكشد يا نه؟ اكنون توجه شما را به اين 

قتل از پيش برنامه ريزي شده واقعيت جلب مي كنم كه مجازات مرگ تنها در مورد 
در صورتي كه قتل بدون برنامه ريزي قبلي و يا شرايط تخفيف صورت . صادق است

من از شما مي خواهم به . گرفته باشد، حداقل مجازات شش ماه حبس خواهد بود
  . كارتان بپردازيد و در مورد پاسخ پرسشهاي ارائه شده به شما تصميم گيري كنيد

يك نفر سخنگو بايد انتخاب كنيد كه مسئول راي گيري شما شما از ميان خود 
  نياز»گناهكار«البته التفات داريد كه قانون به دو سوم اكثريت براي راي . خواهد بود
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بله، با بيش از هفت « : قانون همچنين نياز دارد كه تصميم اينگونه اعالم گردد. دارد
 51راي دهد تا ماده » بله«بايد پس در پرونده حاضر حداقل هشت نفر از شما . »راي

  .    قانون كيفري غير قابل كاربرد باشد
بله، با بيش «: اگر پاسخ مثبت به پرسش عمدي بودن عمل بدهيد، پس بايد بگوييد

و اگر بخواهيد همان پاسخ را به پرسش مشورتي بدهيد بايد بگوييد . »از هفت راي
 تخفيف را بپذيريد، اكثريت نسبي برعكس آن اگر شرايط. »بله،با بيش از هفت راي«

 يا به »بله، با بيش از شش راي«: سخ دهيدمورد نياز خواهد بود و الزم است كه پا
  .»بله«اختصار 

  .اكنون من پرسشنامه را امظاء مي كنم
  
  )اعضاي هيئت منطفه براي شور از جلسه خارج مي شوند(
  

  تصميم هيئت منطفه 
  

نصفه به جلسه دادگاه باز مي گردند و پس از يك ساعت شور، اعضاء هيئت م
  : سخنگوي هيئت اعالم مي كند

  :من با احترام و وجدان پاك تصميم هيئت منصفه را اعالم مي كنم
آيا متهم، سوغومون تهليريان، در قتل عمدي يك مرد به نام طلعت پاشا در روز 

   در خيابان شارلوتنبورگ گناهكار است؟1921 مارس 15
  ه، سخنگوي هيئت منصفهاتو راينك: امضاء

  )جنب و جوش و هياهو و كف زدن در جلسه دادگاه(
ي نيز ـــو از منش. اكنون تصميم هيئت منصفه را امضاء مي كنم: رئيس دادگاه

  .مي خواهم همين كار را انجام داده سپس  تصميم هيئت منصفه را با صداي بلند بخواند
  )تهم ترجمه مي شودمنشي تصميم هيئت منصفه را مي خواند و براي م(

  : بنابراين تصميم زير اعالم مي شود: رئيس دادگاه
   
  »متهم به هزينه خزانه دولت تبرئه مي گردد«
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  ).هياهوي جديد و صداي كف زدن حاضران(
 و مستوجب بودهبر پايه تصميم هيئت منصفه، متهم در مورد اتهام خود گناهكار ن

  : دسپس تصميم زير اعالم مي شو» .مجازات نيست
  
  »دستور حبس براي متهم منتفي و ملغي است«
  

  )وكالي مدافع، دوستان و طرفداران و حاضران در جلسه به متهم تبريك مي گويند(
     

  پايان
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تهليريانسوغومون

 واقع در برابر اين خانهدر 
 خيابان هاردنبرگ 97شماره 
 طلعت پاشا بدست برلين

 تهليريان ترور شد
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 آمريكا -  فرزنو – تهليريانغومونسوآرامگاه
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