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 Human rights بشر حقوق

 
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ اپريل ٢۵

  

 !، روز يادبود قتل عام ارمنی ھااپريلبيست و چھارم 
   

» آناتولی«عثمانی، ارمنی ھای ساکن ، روزی است که نيروھای امپراتوری در حال فروپاشی اپريلبيست و چھارم 

  . شرقی را وادار کردند تا به صحرای سوريه مھاجرت کنند که در نھايت منجر به کشته شدن صدھا ھزار انسان شد

 ميالدی زمانی که حکومت عثمانی در حال تجزيه بود، يک و نيم ١٩١۶ و ١٩١۵ ھای  تاريخ نشان می دھد که در سال

  .اند  از دست داده ميليون ارمنی جانشان را

 اما .پذيرفته اند» نسل کشی«جنايتی که سازمان ملل متحد و بيش از بيست کشور، آن را به طور رسمی به عنوان 

تنھا تسليت خشک و خالی به نوادگان نخست وزير ترکيه، گرچه برای اولين بار به اين جنايات تاريخی اقرار می کند اما 

  !قربانيان ارامنه می فرستند

ھا   شده   گويد که تعداد کشته کند و می برای آنچه که در آن زمان روی داده استفاده نمی » کشی نسل «کيه از عبارت تر

  .کنند ھا عنوان می  بسيار کم تر از چيزی است که ارمنی 

، ضمن ١٣٩٢ ]ثور[ سوم ارديبھشت-  ٢٠١۴ اپريل ٢٣روز چھارشنبه وزير ترکيه،  رجب طيب اردوغان، نخست 

ھا نفر را   پيامدھای غيرانسانی چون آوارگی ميليون ١٩١۵يت گفتن به نوادگان قربانيان آن کشتارھا گفت وقايع سال تسل

  .گيری روابط حسنه ميان دو کشور شود در پی داشته است اما اين موضوع نبايد مانع از شکل 

 ميالدی رخ داد، منتشر شده، ١٩١۵که در سال  نود و نھمين سالگرد اين کشتار ۀای که دولت ترکيه در آستان در بيانيه 

  .توصيف کرده است» غيرانسانی«اردوغان برای اولين بار، وقايع آن سال را 

وزيری در آن کشور  که نخست » نخستين بار است«گويد اين  ھای رسمی ترکيه می  خبرگزاری رويترز، از قول مقام 

با اين ھمه ھمين خبرگزاری از قول . باشد» گامی تاريخی«تواند  چنين تسليتی را منتشر کرده است و اين بيانيه می 

  ».توصيف کرده است»  آميز نامھربانانه و طعنه« آن را امريکانفوذی از ارامنه در  گروه صاحب 

 ميان آنکارا و ايروان و نيز تشکيل مذاکره زبان، از جمله ارمنی، منتشر شده و بار ديگر بر لزوم ٩ اردوغان به ۀبياني

  . کرده استتأکيد ،گروھی برای تحقيق در مورد اين کشتار

ای که جان خود را در آن جريان   کنيم ارامنه  با اين اميد و اعتقاد است که آرزو می«: در بخشی از اين بيانيه آمده است

 ۀبه گفت» .کنيم  اند، قرين رحمت باشند و به نوادگان آن ھا تسليت خود را اعالم می  بيستم از دست دادهۀدر اوايل سد
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ھا در برابر ھم صبوری و رفتار انسانی خود را   ھا و ارمنی  نبايد سبب شود که ترک« وزير ترکيه، اين موضوع  نخست

 ».از دست بدھند

 و به موضوعی برای اختالف سياسی   کرده است که اين جريان نبايد به عنوان دستاويزی عليه ترکيهتأکيداو، البته 

 و ھمدردی خود را با قربانيان کشتارھای تأسف ترکيه، مراتب ۀ نخستين بار است که يک مقام عالی رتباين .تبديل شود

  .کند ارامنه در جريان جنگ جھانی اول اعالم می 

اين کشور، کشتار ارامنه را به عنوان . ارمنستان، تاکنون تشکيل يک گروه پژوھشی ميان دو کشور را نپذيرفته است

 شناسد و تشکيل چنين گروھی را در راستای فشارھای ترکيه برای شناساندن تلقيات خود از آن  می»  کشی نسل«يک 

 . کند ارزيابی می

اند، اما رقم يک و نيم ميليون   بسياری در جريان رخدادھای جنگ جھانی اول کشته شدهۀترکيه پذيرفته است که ارامن

ھا کشته شده   ھا نيز در جريان درگيری   گويد ترک ر عين حال مید. داند نمی » کشی نسل «نفر را قبول ندارد و آن را 

 .اند

 ھای ارمنستان به منظور تدارک مراسم يکصدمين سالگرد اين وقايع   ای که مقام تابستان سال گذشته و در جريان جلسه

و در جريان جنگ جھانی  اۀی شد که به گفتئھا بازگرداندن سرزمين اً برگزار کرده بودند، دادستان کل اين کشور، رسم

 در مراسم .اول دولت عثمانی تصرف کرده است و ھم زمان خواستار پرداخت غرامت به بازماندگان آن کشتارھا شد

 .ارامنه را بپذيرند» نسل کشی«س جمھوری ارمنستان، از مقامات ترکيه خواست که ئييادبود امسال قربانيان، ر

***  

و با موقعيتی که جنگ فراھم آورده بود،  ر خالل جنگ جھانی اول، شمسی، د١٢٩۴ - ميالدی ١٩١۵در سال 

 صد ھا تن از رھبران سياسی و روشنفکران اپريل ٢۴ن شده در شب ييامپراتوری عثمانی با برنامه ای از پيش تع

  .ارمنی را دستگير و به قتل رساند

 تا ١٢٩۴ ميالدی برابر با ١٩٢٣ تا ١٩١۵ سال ھای ۀبنابر برخی بررسی ھا و تحقيقات تاريخی، پس از آن در فاصل

 طرح و برنامه ريزی مسنجم سران ۀ شمسی، بيش از يک و نيم ميليون ارمنی ساکن ارمنستان غربی بر پاي١٣٠٢

، معروف به ترک »نام اتحاد و ترقی« حزب حاکم در آن زمان به ۀامپراتوری عثمانی و در اجرای سياست نژادپرستان

  .ھای جوان به قتل رسيدند

 ميالدی آتش جنگ جھانی اول شعله ور و توجه اروپائيان به رويدادھای جنگ معطوف ١٩١۴ھنگامی که در تابستان 

 . ارمنيان را برای ھميشه حل کندۀمسألشد، دولت وقت ترکيه فرصتی مناسب يافت تا 

اعيل انور پاشا وزير سه تن از رھبران اصلی اين حزب، به نام ھای محمد طلعت پاشا وزير اعظم وقت عثمانی، اسم

س امور قرار گرفتند از انديشه ھای پان ترکيستی و نژاد پرستانه أجنگ و احمد جمال پاشا وزير درياداری که در ر

استفاده می کردند و انھدام کامل نژاد ارمنی به دست اين کميته و به ويژه سه شخص فوق به شکلی دقيق و محرمانه 

 .برنامه ريزی شد

 اعزام به جبھه ھای نبرد به ۀ ساله را به بھان۵٠ تا ١۵ مردان بين ءی سياست ھای غيرانسانی خود، ابتداآنان برای اجرا

ارتش فراخواندند و ھم چنين دستور دادند که ھر کس اسلحه دارد، بايد آن را به ارتش تحويل دھد و ھر آن چه که ممکن 

  .اطر، غذا و غيره نيز ضبط خواھد شداست در خالل جنگ مورد نياز ارتش واقع شود، نظير لباس، ق

موران جمع آوری اموال ھنگامی که به خانه ھای أاما دولت، تنھا اموال ارمنيان را به نفع ارتش ضبط می کرد و م

ارمنيان وارد می شدند، ھمه چيز را جدا از اين که مورد نياز ارتش باشد يا نه، نظير لباس ھای زنانه، اشيای زينتی و 

 . آوری می کردند و با خود می بردندغيره را جمع
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 تن از رھبران، روحانيون، انديشمندان، ٣٠٠ ميالدی، به دستور دولت عثمانی حدود ١٩١۵ اپريل ٢۴سرانجام در روز 

گاه ھمگی به طرز فجيعی کشتار شدند و اين سرآغاز قتل نی دستگير و پس از انتقال به قتلنويسندگان و سياستمداران ارم

چرا که در ھمان روز حدود پنج ھزار تن از ارمنيان استانبول نيز در کوچه ھا و منازل شان به قتل . بودعام ھولناک 

  .رسيدند

 ۀ سربازان عثمانی به شھرھا و روستاھای ارمنی نشين رفتند و آن ھا را به اين بھانه که در منطقاپريل ٢۴از فردای 

ند از خانه ھايشان بيرون کشيدند اما آنان گروه ھای ارمنيان را که جنگی قرار دارند و بايد به مکان ھای امن منتقل شو

 به طرف تبعيدگاه روانه می ساختند و اين ئیبيش تر شامل زنان، کودکان و سال خوردگان بودند به صورت کاروان ھا

  .بود» حلب«در نزديکی » ديرالزور «ۀواقع در منطق» سوريه«تبعيدگاه صحرای مرکزی 

ی گوناگون ارمنی که از سياست ھای خشن و کشتارھای سلطان عبدالحميد به تنگ آمده بودند به احزاب و گروه ھا

  .کمک گروه ھای انقالبی ترک، معروف به ترک ھای جوان، شتافتند

ترکان جوان که کميته ای به نام کميته اتحاد و ترقی تشکيل داده بودند و عليه سلطان عبدالحميد مبارزه می کردند  

 ساً ا سلطان را به پذيرش مشروطيت و تشکيل مجلس ملی وا داشتند و خود رئی ميالدی طی کودتا١٩٠٨در سرانجام 

  .زمام امور را در دست گرفتند

 زد و مدتی نيز موفق شد تا بر اوضاع مسلط شود اما ئی ميالدی، سلطان دست به ضد کودتا١٩٠٩يک سال بعد، يعنی 

  .ست گرفتند و اين بار سلطان عبدالحميد برای ھميشه از سلطنت خلع شدبار ديگر ترک ھای جوان زمام امور را د

 بدبختی ھا و دوران ترس و وحشت به پايان رسيده ۀزمانی که ارمنيان می پنداشتند با برکناری سلطان عبدالحميد ھم

  . ميالدی سيمای خشونت بر آنان ظاھر شد١٩٠٩ناگھان يک بار ديگر در 

  . ھزار تن از ارمنيان آن قربانی شدند٣٠انا بود که قريب به  کشتار شھر آدۀاين بار صحن

 شبيه به موارد قبلی بود؛ تيراندازی، تجاوز به زنان ارمنی، ھمکاری نيروھای منظم ارتش  کشتار و جنايت کامالً ۀشيو 

محاکمه و با جنايتکاران و غارتگران در کشتار و در پايان باز ھم ھيچ کس به جرم آدم کشی، غارت و آتش سوزی 

  .مجازات نشد

شايان ذکر است که برخی روشنفکران و صاحبان قلم ايرانی نيز موضوع نسل کشی ارمنيان را مورد بررسی قرار داده 

  . اند

 تۀبه رش» قتل عام ارمنيان« بررسی ھای علمی خود را در قالب کتابی موسوم به ۀ معاصر نتيجۀاسماعيل رائين، نويسند

ميرزا ملکم خان «، »ايرانيان ارمنی« ارمنيان تحت عناوين ۀ، چندين کتاب ديگر نيز درباوی. تحرير درآورده است

  .و غيره به چاپ رسانده است» يپرم خان سردار«، »زندگی و کوشش او

دولت عثمانی سعی می کرد به اين فجايع و تجاوزات، عنوان «:  کشتار ارمنيان، نوشته استۀاسماعيل رائين، دربار

  .مھاجرت بدھد

ن و مقامات محلی برای آنان آرزوی مسؤوالآنان بسياری از آبادی ھا را يک جا وادار به تخليه می کردند و حتی 

بسياری از ساده دالن ھم که نمی دانستند چه بر سر ديگران آمده و چه بر . موفقيت و سفری خوشی می کردند

 خود را به اجبار ترک می کنند، جای ديگری را اگر که اگر زادگاه و سرزمين مادری سرخودشان خواھد آمد با اميد آن

  ».چه ساليان دراز طول بکشد، آباد خواھند کرد

 که ارمنيان در بيابان ھا آواره شده و با مرگ دست ئیمحمدعلی جمال زاده، بنيان گذار نثر معاصر، درست در روزھا

  . مرگ و جنايت گذشتۀو پنجه نرم می کردند از اين منطق



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 تأکيدبه رشته تحرير درآورده است و » مشاھدات شخصی من در جنگ جھانی اول« خود را تحت عنوان وی، مشاھدات

  .دارد آن چه در اين گفتار آمده ھمه وقايعی است که به شخصه شاھد آن بوده و به چشم خود ديده است

 ميالدی به ايران ١٩١۵به سر برد و زمانی که در » برلين« ميالدی در ١٩٣٠ تا ١٩١۵محمدعلی جمال زاده، از 

 . شد و در راه بازگشت با کاروان آوارگان ارمنی برخورد کردالمان ماھه، دوباره راھی ١۶بازگشته بود پس از اقامتی 

 شمسی ١٣۵٠ ]جوزا[در خردا» مشاھدات شخصی من در جنگ جھانی اول«جمال زاده، مشاھدات خود را با عنوان 

 می کند که آن چه آورده ھمگی وقايعی است که به شخصه شاھد آن تأکيداين اثر وی، در . ، انتشار داده است»ويژن«در 

  .بوده و به چشم خود آن ھا را ديده است

 به استانبول جانب به حلب و بغداد از )درشکه( عربانه و گاری با ...« :است آورده خود کتاب از بخشی در زاده، جمال

 نيست، کردنی باور که عجيبی صورت به .شديم مواجه ارامنه از زيادی ھای گروه با اول منزل ھمان از .افتاديم راه

 با را ارمنی مرد و زن ھا صد .راندند می ھالکت و مرگ جانب به پياده را ھا آن ترک سوار و مسلح ھای ژاندارم

 شد نمی ديده جوان مردھا ميان در .راندند می جلو به ناتوان و پياده اسلحه و شالق ضرب به زاری حال به شان کودکان

 .بودند رسانده قتل به )روس قشون به شدن ملحق( احتياط محض يا فرستاده جنگ ميدان به يا را جوانان تمام چون

 دو .بيفتند ھا آن جان به عرب و ترک مردان مبادا که بود آن علت و بودند تراشيده ته از را خود موھای ارمنی دختران

 به فاصله ...راندند می جلو به شالق ضرب به گوسفند ۀگل مانند درست را ھا گروه اين سوار، اسب بر اندارامژ تن سه

   .بودند دادن جان حال در يا اند مرده و اند افتاده جاده کنار در که ديديم می را ارمنی مرد و زن از کسانی فاصله

 نفری، ۴٠٠ه يک کاروان از اين مرده ھای متحرک، در حدود  رسيديم که ژاندارم ھا بئیبعد از ظھری بود به جا... 

و ) ريسمان کلفت(مرد و زن ھر چه کھنه و کاغذ پاره پيدا کرده بودند، با نخ و قاطمه . قدری مھلت استراحت داده بودند

  . مانند يک طفل قنداقی به نظر می آمدئیطناب به جای کفش به پاھای خود بسته بودند، به طوری که ھر پا

رفع ( خار و علفی به دست آورده سد جوع ۀمرد و زن مشغول کاوش خاک و شن صحرا بودند تا مگر ريش... 

  .نمايند) گرسنگی

 نظر جلب که اين برای را ھا آن سر موی که داد نشان را خود ۀسال نوزده ـ ھيجده دختر دو و شد نزديک من به زنی

 می تلف گرسنگی از دارند و منند دخترھای ھا اين« :گفت فرانسه انزب به و بودند تراشيده نکند، را باز ھوس مردان

  .نميريم گرسنگی از و بخوريم که بده ما به چيزی و بخر من از را الماس دانه دو اين خدا خاطر محض بيا شوند

  .خودتانالماس ھايتان مال : خجالت کشيدم چون آذوقه خود ما ھم سخت ته کشيده بود، آن چه توانستم، دادم و گفتم

 ساله ده پسر حاال و بودم رياضيات معلم استانبول دانشگاه در من« :گفت عالی بسيار فرانسه با و شد نزديک مسنی مرد

  »رسد؟ می آخر به کی )اول جھانی جنگ( جنگ اين بگو خدا به را تو .ميرد می گرسنگی از چشمم زير جا اين ام

 که با اين مردم گرگ صفت که اسم خود را اوالد آدم و اشرف مخلوقات جوابی نداشتم به او بدھم ولی در دل می دانستم

گذاشته اند، ھرگز جنگ پايان نخواھد يافت؛ لقمه نانی به او دادم؛ دو قسمت کرد يک قسمت را در بغلش پنھان کرد و 

  .قسمت ديگر را با ولع شديدی شروع به خوردن نھاد

رم و به بچه ام نمی دھم ولی خوب می دانم که بچه ام مردنی است و تعجب می کنی که اين نان را خودم می خو«: گفت

ھمين يکی دو ساعت ديگر و بلکه زود تر خواھد مرد و در اين صورت فايده ای ندارد که اين نان را به او بدھم و بھتر 

  ».است برای خودم نگاه بدارم

 ما تقريبا تمام شده بود و ھر کجا ممکن ۀآذوق. يمھمان روز وقتی به نزديکی آبادی مختصری رسيديم، ھمان جا پياده شد

 منزل کرده بوديم که باز گروھی از ارامنه را مثل گوسفند ئیآن شب جا. بود باز ھر چه به دست می آورديم، می خريديم
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شن ھمان جا سر بريدند و آتش رو. ما نيز توانستيم از عرب ھای ساکن آبادی گوسفندی بخريم. در صحرا ول کرده بودند

  .کرديم که کباب حاضر کنيم

 .ريخت زمين بر شد می بلند آن از بخاری که رنگ سبز و سفت نيم مايعی کردند خالی را گوسفند شکمبه که ھمين

  .شدند مشغول آن خوردن به عجيبی ولع با انداخته آن روی را خود مرد و زن از ھا ارمنی از جمعی بالفاصله

 کم مزاج خود ما نيز ضعف يافته، حالت خوشی نداشتيم و -گی جلو می رفتيم کم با چنين مناظری روزبه روز به آھست

در زحمت بوديم به طوری که ھر کدام از ما روزی چند بار مجبور می شد در کنار ) رودل(به خصوص از امتالء معده 

  .جاده برای تسکين معده پياده شود

روزی . فت، ديگران توقف کنند تا او برگردد و سوار شودقرار گذاشته بوديم ھر وقت کسی پياده شد و پس تپه ای ر

ھنوز ننشسته بودم که چشمم به . نزديکی ھای غروب بود که من پياده شدم و در پس تپه ای از خاک به کناری رفتم

ی ھنوز اندکی گوشت و پوست بر آن باقی بود و موھای سرخ رنگ. جمجمه ای افتاد که از تن جدا شده و آنجا افتاده بود

  .داشت فھميدم ارمنی است و سخت ناراحت شدم

به حلب رسيديم در مھمان خانه بزرگی منزل کرديم که مھمانخانه پرنس نام داشت و صاحبش يک نفر ارمنی بود؛ 

ھراسان نزد ما آمد که جمال پاشا وارد حلب شده و در ھمين مھمانخانه منزل دارد و می ترسم مرا بگيرند و به قتل 

  .مانخانه را ضبط نمايندبرسانند و مھ

 .به التماس و تضرع درخواست می نمود که ما به نزد جمال پاشا که به قساوت معروف شده بود رفته، وساطت کنيم

شما اشخاص محترمی ھستيد و ممکن است وساطت شما بی اثر نماند، ولی بی اثر ماند و چند ساعت پس : او می گفت

گاه اند و معروف بود که در آن جا قتلگرفته و به بيروت و آن حوالی فرستاده از آن معلوم شد که آن مرد ارمنی را 

حکم يک کابوس بسيار ھولناکی را برای من پيدا . خالصه آن که روزھای عجيبی را گذارنديم. بزرگی تشکيل يافته است

 .ی دھدکرده است که گاھی به مناسبتی بر وجودم تسلط پيدا می کند و ناراحتم می سازد و آزارم م

 صليب سرخ از خاک ؤسسۀ مۀيس تعدادی از کودکان ارمنی را به وسيل که در ھمان زمان اھالی مملکت سوبايد دانست

 فرزند خود دانستند و آن ھا را تربيت دادند و امروز ھنوز در شھر يس آوردند و بعضی از آن ھا را رسماً ترکيه به سو

 دارای مقاماتی شده اند از قبيل دکتر عربيان، پزشک معروف کودکان و چند و عده ای از آن ھا باقی ھستند که عموماً يژن

يسی ھا آن ھا را از مرگ ه از ھمان ارامنه ای ھستند که سوتن طبيب، جراح، مھندس و معمار معروف شھر که ھم

  ».حتمی نجات داده و تربيت و بزرگ کرده اند

 رسمی متعلق به از اسناد»  طلعت پاشاۀاسناد باقی ماند«نوان  ترک زبان در کتاب خود تحت عۀمراد بارداکجی، نويسند

 ھزار نفر از ٩٧٢ تعداد ١٩١۶ تا ١٩١۵وزارت داخلی امپراتوری عثمانی پرده برمی دارد که نشان می دھد از سال 

  .فھرست رسمی جمعيتی اين وزارتخانه حذف شده اند

 که جزو نخستين متفکران ترک امريکا» مينه سوتای «رخ ترک زبان و استاد دانشگاهؤتانر آکچام، جامعه شناس، م

زبانی بود که تابوی صحبت در مورد نسل کشی ارامنه توسط ترک ھا را شکست و به ھمين خاطر بارھا نيز به زندان 

  .افتاد، متعقد است که رقم اصلی بيش از اين است

به زبان فارسی نيز » يت پذيری ترک ھامسؤول ۀمسألنسل کشی ارمنی ھا و : اقدام شرم آور«وی که کتابش تحت عنوان 

 حائز اھميت، اين است که در پاورقی اسناد مذکور آمده است که ۀمسأل«: ترجمه شده است، به راديو فردا، گفته است

در حدود يک ميليون و : بنابراين، با اندکی محاسبه می توان گفت. رقم اصلی در حدود سی درصد بيش از اين رقم است

  ».ار ارمنی ساکن آناتولی شرقی در آن زمان، مجبور به مھاجرت شده انددويست ھز
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ی ارقامی  و برخ١٩١٩آکچام، بر اين باور است که با توجه به اسناد موجود و ھم چنين استعالم ھای وزارت داخلی در 

 حدود ١٩١۵ تا ١٩١۴ت عمومی ترکيه منتشر شد، می توان تخمين زد که در سال ھای أ توسط ھي١٩٢٧که در سال 

  . ھزار تا يک ميليون ارمنی جان خود را از دست داده اند٨٠٠

و يا کشتار کردھای ساکن حلبچه » سربرنيتسا«در دوره ای که کشته شدن ھفت ھزار نفر در : تانر آکچام معتقد است

 ١٩١۵ ۀ برای واقع نسل کشیۀ بين الملل، به عنوان نسل کشی شناخته می شود، امتناع از به کار بردن واژۀتوسط جامع

  ».در اين صورت بھتر است از اصطالح نسل کشی ھيچ گاه استفاده نشود«امری خنده آور است، 

کاليفرنيا، معتقد است که اگر چه ناآرامی » سان ديه گوی«حسن کايالی، استاد ترک زبان تاريخ خاور ميانه در دانشگاه 

گفته می شود؛ اين نسل کشی، از «ثير دانست اما أی ھا بی تھای دوران جنگ جھانی اول را نمی توان در کشتار ارمن

در اين که دولت . مدت ھا قبل برنامه ريزی شده بود و نا آرامی ھای زمان جنگ، بھترين زمان برای اجرای آن بود

ه  داشت، شکی نيست اما اين قضيه، کوچ اجباری و کشتار ارمنی ھا را توجيئیعثمانی از جانب ارمنی ھا نگرانی ھا

ھم چنين عنوان اين واقعيت که تعداد مسلمانان ترک کشته شده در دوران پايان جنگ جھانی، از مسيحيان . نمی کند

  ». نيز توجيه مناسبی نيست،ارمنی کشته شده بيش تر بود

از آن، به اين ترتيب، ھنوز ھم نسل کشی ارمنيان، يکی از تابوھای حاکميت ترکيه است که سخن به ميان آوردن و انتقاد 

حتی بعد از گذشت ساليان بسيار دراز، باز ھم خشم حاکميت و گرايشات پان ترکسيتی ترکيه را برمی انگيزد و به کشته 

يا اورھان پاموک؛ .  ترک می انجامدۀ سال١٩، روزنامه نگار ارمنی ساکن ترکيه توسط پسری »ھرانت دينک«شدن 

از جانب برخی ھا » نسل کشی« ياد کردن از اين واقعه، تحت عنوان  نوبل ادبيات، به خاطرۀ جايزۀ ترک، برندۀنويسند

  ...تھديد می گردد و 

يت جنايات ارتکابی پيشنيان مسؤولطبق موازين حقوق بين الملل، مقامات کنونی ترکيه ناگزير به پذيرش تاريخ و قبول 

نايت عليه بشريت حق جبران خسارت خود ھستند و مطابق با اصول حقوق بين الملل، ھرگونه تجاوز به حقوق بشر و ج

قربانيان و وارثين آنان را به دنبال داشته و دولت ھا را متعھد می سازد تا تاوان صدمات وارد شده توسط مجرمين و 

  .مرتکبين را از دولت ھای جانشين آنان بگيرند

ه يک ملت خاص نيست و نسل کشی جنايتی است که مستوجب مجازات طبق موازين حقوق بين الملل است که مختص ب 

  .ھمه ملت ھا و دولت ھا موظفند تا از آن جلوگيری و با آن مبارزه نمايند

در فرانسه، حدود نيم ميليون نفر . پذيرفته بود»  کشی نسل« ميالدی کشتار ارامنه را به عنوان ٢٠٠١فرانسه در سال 

  . دانند  کشی می ل کشور جھان اين واقعه را نس٢٠بيش از . کنند ارمنی تبار زندگی می 

 کشتارھای جمعی در سرتاسر دنيا استمرار ۀ کرد که در پی بی کيفر ماندن نسل کشی ارامنه زنجيرتأکيدبايد بر اين نکته 

، قتل عام ١٩٨٨، قتل عام کردھا در سال ١٩٧٨در سال  يافت که از نمونه ھای آن می توان به قتل عام در تيمور شرقی

 زندانی سياسی در  ھزار، قتل عام چھار١٩٩٠ۀ، نسل کشی در رواندا در اواسط دھ١٩٧٠ۀدر کامبوج در اواخر دھ

   .، اشاره کرد... و١٣۶٧زندان ھای حکومت اسالمی ايران در بھار و تابستان 

عام تاريخی را فراموش کنيد و ببخشيد؛ چقدر بی تفاوت از کنار ھای بنابراين، کسانی که می گويند نسل کشی ھا و قتل 

  !جايع می گذرند و اھميتی نيز به تکرار اين نوع جنايات نمی دھند؟اين ف

  ٢٠١۴ اپريل بيست و چھارم -  ١٣٩٣ ]ثور[شنبه چھارم ارديبھشتپنج

 

 


