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در ایروان، پایتخت ارمنستان، 

ارامنه هر روز با حسرت به کوه 
آرارات نگاه می کنند و اجازه رفتن 

 به آنجا را ندارند

 فوجی یاما سمبل کشور  همانطور که کوه
ارامنه و ژاپن است، کوه آرارات نيز نشان ملی 

ارمنستان بشمار می رود، جایی که مطابق 
انجيل کشتی نوح بعد از طوفان بزرگ روی آن 

رشته کوه آرارات شامل دو قله . فرود آمد
بزرگ و کوچک آتشفشانی به نامهای سيس 
 -و ماسيس است و ارتفاع قله بزرگ

 - متر و ارتفاع قله کوچک۵١۶۵ -ماسيس
 ٣٠٠٠ در تاریخ . متر می باشد٣٨٩۶ -سيس
  سمبل  همواره  ارمنستان، آرارات ساله

  .است بوده    و ایستادگی  مقاومت 
اما امروز در ایروان، پایتخت ارمنستان، ارامنه هر روز کوه آرارات را مشاهده می کنند 

کوه آرارات، . و با حسرت به آن خيره می شوند، چرا که اجازه رفتن به آنجا را ندارند
ه، امروز در ارمنستان نمی باشد، بلکه در شرق ترکيه، نزدیک این نشان ملی ارامن

 ترکيه این قسمت از خاک ١٩٢٠از سال . مرز ایران و ارمنستان واقع شده است
ارمنستان شرقی را ضميمه خاک خود نمود و از آن زمان تا بحال، مرز ترکيه و 

رویا تبدیل   به ارمنستان بروی ارامنه بسته شد و رفتن به کوه آرارات برای ارامنه
  .گشت

 مربوط به وقایعی است که از اواسط قرن نوزدهم  آنچه شما مشاهده خواهيد کرد
 در امپراطوری ترکيه عثمانی در قبال ملت ارمنی به وقوع پيوست که ١٩٢٣تا 

تاکنون با واکنش مناسب جهانی روبرو نگشته و حتی برای عموم ایرانيان کمتر 
سعی ما بر این بوده که وقایع آن دوران را  .ار گرفته استمطرح گردیده و مورد نقد قر

 چرا که اگر بخواهيم به تفصيل وارد جزئيات این  .به نحوی مختصر و گویا بيان کنيم 
قتل عام که در حقيقت نژادکشی یک ملت بود، شویم، شاید صدها کتاب نيز برای 

مق فاجعه و شدت اگر چه کلمات از بيان ع .منعکس کردن آن حوادث کافی نباشد
 .آن جنایات عاجزند

ارامنه در امپراطوری عثمانی همواره در وضع بسيار اسفناکی بسر می بردند که 
سلطان زمانيکه . این وضع اسفبار از اواسط قرن نوزدهم به سرحد خود رسيد

هر  .د، ابرهای سياه بر زندگی ارامنه سایه افکندند به اریکه قدرت رسيعبدالحميد
 -١٨٩۴  او تنها بين سالهای .روز تا به شب با ترس و وحشت سپری می شد 

 .ارمنی را به کام مرگ کشاند  300,000 قریب به١٨٩۶
 اميد آنکه از زیر یوغ ستم های سلطان  احزاب و گروههای ارمنی به١٩٠٨در سال 

عبدالحميد رهایی یابند، به کمک انقالبيون ترک که به ترکان جوان معروف بودند ، 
  .شتافتند غافل از اینکه ترکان جوان چه سرنوشتی برایشان تدارک دیده بودند

 دولت ترکان جوان  .سرانجام زمانيکه دنيا در آتش جنگ جهانی اول شعله ور شد  
رصت مناسبی یافتند تا مساله ارامنه را برای هميشه حل نمایند ، کاری که ف

 چنان قتل ١٩١۵ آنها در سال  .سلطان عبدالحميد هيچگاه موفق به انجام آن نشد 
 .عامی ترتيب دادند که تا آن زمان دنيا نظير آن را به خود ندیده بود 

 بر خالف قتل عام های سلطان عبدالحميد بسيار برنامه ریزی شده، ١٩١۵قتل عام 
سازماندهی شده و در مقياس بسيار وسيع به وحشيانه ترین شکل ممکن برای 

 انسان بيگناه 1,500,000نابودی کامل نژاد ارمنی انجام گرفت که طی آن بيش از
 .قربانی شدند 
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 شکست خوردند آتاتورک  » آلمان و عثمانی  «تحدین پس از پایان جنگ زمانيکه م
 از ارمنستان غربیراه گذشتگان خود را ادامه داد و سرانجام سرزمينی به نام 

 سرزمينی که روزی حدود دو و نيم ميليون سکنه  .نقشه های جغرافيایی محو شد
 . امروز خالی از جمعيت ارمنی استارمنی داشت

  
  . ارامنه بعنوان اولين نژادکشی قرن بيستم شناخته شده است ١٩١۵قتل عام 

سعی و همت ارامنه بر آن قرار گرفته که حوادث آن قتل عام به نحوی شایسته به 
دیگر ملل جهان شناسانده تا حق پایمال شده خود را بدست آورند و این خود 

 شناسایی و  .گيری از کشتارها و قتل عام ملل دیگر گردد عاملی برای جلو
 . این قتل عام وظيفه انسانی همه ملت ها و دولت هاست محکوميت رسمی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 4

 ظهور ترکان عثمانی و تشکيل امپراطوری
نکه به بحث درباره اوضاع ارامنه در زمان سلطنت سلطان عبدالحميد دوم و قبل از آ 

وقایع آن دوران بپردازیم الزم به ذکر می دانيم که به سالطين قبلی عثمانيان و اوضاع و 
 .احوال کشور در آن زمان ها نيز اشاره ای داشته باشيم 

 

ترکان عثمانی یکی از قبایل نژاد تورانيان بودند 
که سرزمين اصلی آنها در آسيای مرکزی از کوه 

 از دیگر  .های اورال تا دشت ترکستان چين بود 
قبایل تورانيان ، قرقيزها ، ترکمن ها ، مغوالن ، 

ترکان سلجوقی ، تاتارها و غيره را می توان نام 
 آنان قبایلی کوچ نشين و چادر نشين  .رد ب

بودند که همواره از جایی به جای دیگر نقل 
مکان کرده و از راه راهزنی و غارت یکجانشينان 

ترکان . و روستانشينان روزگار می گذراندند
  اثر در   تورانيان عثمانی و برخی دیگراز قبایل

رن سيزدهم مجبور به ترک حمالت متوالی مغوالن، خشکسالی و عوامل دیگر در ق
سرزمين اصلی خود که ترکستان بود شده و در زمان سلطه ترکان سلجوقی به آسيای 

مهاجرت می کنند و در مدت زمان کوتاهی چنان ) ترکيه امروزی ( صغير و آناتولی 
امپراطوری عظيمی ایجاد می کنند که از یک طرف تمامی کشورهای مسيحی بالکان 

در اروپا از طرف شرق به ایران و ارمنستان از جنوب تمامی تا دروازه های وین 
کشورهای عربی عراق ، سوریه ، لبنان ، کویت ، فلسطين و شمال آفریقا مصر ، ليبی 

 عثمانيان پس از آنکه توسط سلطان محمد دوم  .، الجزایر و تونس را شامل می شد 
رویائی بيزانس را منهدم  ميالدی قسطنطنيه را فتح کردند و امپراطوری ١٤٥٣در سال 
 سال یعنی تا اواخر قرن هيجدهم اروپا را ميدان تاخت و تاز خود قرار ٣٥٠ مدت  کردند،

    . سال قلمرو امپراطوری دست نخورده باقی ماند ٣٥٠داده و طی 

پس از آنکه عثمانيان در جنگ با ایران صفوی تمامی سرزمين ارمنستان و حتی 
 را متصرف شدند شاه عباس کوشيد تا ارمنستان را باز پس گرجستان و آذربایجان ایران

 سال جنگ ایرانيان توانستند قسمت شرقی ارمنستان و مناطق ٢٠بگيرد و در طی 
 بدین ترتيب ارمنستان به دو پاره  .مهمی چون ایروان ، نخجوان و قره باغ را تصرف کنند 

اکميت عثمانی ارمنستان شرقی تحت حاکميت ایران و ارمنستان غربی تحت ح
 البته بعدها طی جنگ های ایران و روس و با دو معاهده گلستان و  .تقسيم شد 

 ارمنستان شرقی که شامل نخجوان و قره باغ نيز می شد به ١٨٢٨تکمانچای در سال 
دولت روس واگذار گردید ولی بحث ما در مورد ارمنستان غربی است که امروزه در 

   شود و جزئی از خاک ترکيه محسوب می گردد نقشه های جغرافيایی دیده نمی
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 اوضاع مسيحيان و ارمنيان امپراطوری
آنچه را که همه سالطين عثمانی در آن اتفاق نظر داشتند سياست پان ترکيسم یعنی 

بود که به طرزی خشن در عثمانی به اجرا در ... ملت واحد ، مذهب واحد ، زبان واحد و 
 پان ترکيسم به شکلی دیگر در ترکيه دنبال می شود ،  حتی امروز نيز .می آمد 

 .چنانچه در قبال کردهای ترکيه شاهد آن هستيم 

 

از اوایل قرن نوزدهم ، امپراطوری عثمانی رو به 
 سقوط قرار گرفت افول و در سراشيبی انحطاط و

 از طرف دیگر دولت عثمانی به مشکالت  .
شدید اقتصادی و مالی گرفتار شده بود ، تا آنجا 
که حتی قادر نبود حقوق کارکنان و خدمتگزاران 

 تبعيض بين ترک و غير ترک که  .خود را بپردازد 
شامل ارامنه ، یونانيان ، کردها ، بلغارها و 

ند و همچنين می شد... اسالوها ، اعراب و 
تبعيض بين مسلمان و مسيحی که به آنها نام 

   . در کشور غوغا می کرد  .کافر داده بودند 
پرداخت ماليات ها برای اتباع مسيحی بسيار سنگين بود و مامورا دولت عثمانی در 
  .سوء استفاده های شخصی و چپاول مسيحيان از هيچ اقدامی فروگذار نمی کردند

اره حق با مسلمان بود و کافر گناهکار و در دعاوی بين ترک و غير ترک در دادگاهها همو
 این احساس برتری در ملت ترک باعث می شد آنها  .همواره حق به جانب ترک ها بود

در قبال اقوام دیگر خاصه ارمنيان از هيچ اقدامی حتی از کشتن طرف مقابل پروائی 
عثمانی برای قدرت های بزرگ اروپائی  در این هنگام امپراطزوری  .بخود راه ندهند 

همچون انگلستان ، فرانسه و روسيه به یک لقمه چرب و نرم تبدیل شده بود که هر از 
گاهی بهانه دفاع از اقليت مسيحی در امور داخلی ترکيه مداخله می نمودند و 
  .امتيازاتی را کسب می کردند و بعد آن اقليت بيچاره را بحال خود رها می کردند 

سرانجام با مداخالت اروپائيان و روسيه مناطق اروپائی و مدیترانه ای امپراطوری ، 
مونته نگرو، بلغارستان ، بوسنی ، هرزه گوین ، لبنان ، کویت ، مقدونيه ، آلبانی ، مصر 

 اما زمان جدا ساختن آناتولی و ارمنستان چه وقت  .و تونس از امپراطوری جدا شدند 
ال پيش از آنکه به فکر ارامنه خطور کند به ذهتن مسئوالن باب  این سو فرا می رسد ؟

  .عالی راه یافته و آنها را به وحشت و چاره جوئی انداخته بود 

 در یک اقدام زیرکانه که زیر پوشش اصالحات به منظور تضعيف موقعيت ١٨٦١در سال 
تان عثمانی ایالت  تا آن زمان ارمنس .ارامنه انجام گرفت ایاالت به والیات تقسيم شدند 

ارمنستان یا به قول ترک ها ارمنستان ایالتی ناميده می شد که این ایالت به چهار 
والیت و چهار شهر وان ، دیاربکر ، ارزروم و خاربرت به عنوان چهار مرکز والیت تقسيم 

شد که دو والیت جدید بيتليس و سيواس به آن افزوده شد و بدین ترتيب نام ارمنستان 
 .ه تقسيمات کشوری و جغرافيای ملی عثمانی محو گردید از صفح
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سلطان عبدالحميد دوم 
-١٨٩۴بين سالهای 

 ،بيش از سيصد ١٨٩۶
هزار ارمنی را در 

ارمنستان عثمانی قتل 
 .عام کرد

کشتارهای سلطان 
  الحميد دوم عبد

 در  .در چنين اوضاع و احوالی که شرح آن در قسمت قبل آمد 
 سلطان عبدالحميد دوم به کمک مدحت پاشا که ١٨٧٦سال 

  . به مقام سلطنت رسيد  .در راس گروه ليبرالها قرار داشت 
 ١٨٧٨او ابتدا مدحت پاشا را بقتل رساند و سپس در سال 

زمام امور را بدست مجلس ملی را منحل کرد و خود راسٌا 
او مستبدی بسيار حيله گر و در عين حال دیکتاتوری . گرفت

اوضاع ارامنه در زمان سلطنت او به . خون آشام بود
اسفبارترین و دهشتناک ترین وضع خود از آغاز سلطه آل 

 روزی نبود که در هر شهر و آبادی ارمنی  .عثمان رسيد 
که قبایلی  کردها  .نشين چند نفری کشته نمی شدند 

هر از  .چادرنشين بودند و از راه راهزنی روزگار می گذراندند
گاهی از کوه پائين آمده و پس از قتل و غارت چند روستای 

در چنين اوضاع . ارمنی نشين مجددٌا به کوه ها باز می گشتند
و احوالی که کردها و ترک های اطراف روستاهای ارامنه 

 می   مسلح تر نها رامسلح بودند و دولت نيز هر روز آ
  نگهداری  اجازه  ارامنه  به ساخت،

هيچ ارمنی اعم از زن و مرد . اسلحه برای دفاع در برابر متجاوزین کرد و ترک را نمی داد
و کوچک و بزرگ در مزرعه ، در خيابان ، در منزل و حتی درکليسا تامين جانی نداشتند 

 محاکمه و  .وس ارامنه تجاوز می کردند  وقتی ترکها یا کردها به جان و مال و نام .
 وقتی یک ارمنی به دادگاه شکایت می کرد که فالن ترک یا  .مجازاتی در کار نبود 

مسلمان به دخترش تجاوز کرده اولين واکنش دادگاه توقيف و زندانی کردن خود او بود 
ند به کردهای  باب عالی برای آنکه کردها را به تجاوز و قتل و غارت ارامنه تشویق ک .

 این گروه  .راهزن یونيفورم دولت پوشانيد و آنان را مامور دولت و ژاندارم ارامنه قرار داد 
 افواج حميدیه ناميده می شدند و از  .ها که به دستور سلطان عبدالحميد تشکيل شد 

 نتيجه مسلم این اقدام مسلح کردن کردها به  .قساوت و بی رحمی کم نظير بودند 
ط دادن جنبه قانونی به تبهکاری ها و تجاوزات آنان تصرف اراضی ملکی ارمنيان حد افرا

 حمله به افراد حميدیه یا دفاع از خود در برابر او مقاومت در  .و تحليل جمعيت آنان بود 
برابر حکومت وبده و شورش تلقی می شد و مجازاتهای سنگينی برای ارامنه بدنبال 

  .داشت 

غاز نشده بود ، اما کشتارهای پراکنده و مکرر ارامنه چنان هنوز کشتارهای جمعی آ
رعب و وحشتی را در دلها بوجود آورده بود که هر لحظه از زندگی را با ترس و دغدغه 

 دولتهای  .خاطر از دزدی مسلحانه کردها تجاوز به عنف و کشتارها می گذرانيدند 
ها هيچوقت از حد حرف تجاوز نمی اروپایی بارها و بارها به سلطان تذکر می دادند و این

 سال ٤٠اصالحاتی که از : کرد و هربار سلطان با حليه گری قول اصالحات می داد 
  . پيش وعده داده شده بود و هيچگاه فرا نمی رسيد 

 شکل و ابعاد ١٨٩٤کشتارهای محدود و پراکنده ای از این دست ، سرانجام در سال 
ود گرفت و در سرتاسر آناتولی گسترش قطعی و کامل یک کشتار دسته جمعی بخ

 تعداد قربانيان ناگهان به مرز بی سابقه ای می رسد و قتل عام ارامنه عموميت  .یافت 
 قضيه نخست از  .می یابد و به سرعت از یک منطقه به منطقه دیگر سرایت می کند 

ه تجاوزات  علي .آنجا آغاز شد که ارامنه در منطقه کوهستانی ساسون از توابع بيتليس 
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 ارتش ترکيه آگاهانه مداخله نمود و در همان ابتدا  .جنایت آميز کردها بپا خواستند 
همراه با کردها چندین روستای ارمنی نشين را آتش زده و هزاران نفر را بقتل رساندند 

 قدرتهای اروپایی و در راس آنها انگلستان برای پایان دادن به کشتار ارامنه مداخله  .
و سلطان با حيله گری خاصی که داشت انجام طرحی اصالحی را به اطالع نمودند 

دول اروپایی رساند اما کشتارها نه تنها پایان نيافت بلکه شدت و سرعت بشتری یافت 
(  که ساکنان ارامنه را در آناتولی ١٨٩٦-١٨٩٤قتل عام ارامنه در طی سالهای 

  - اورفا  - ماراش  - وان  -يتليس  ب - ارزنجان  -ترابوزان ) قسمتهای شرقی ترکيه 
یکی پس ... و ) آنکارا (  آنگورا  - آدانا  - ارزروم  - موش  - دیاربکر  -   ساسون -بایيورت 

 ارمنی بيگناه را که بطرز فجيعی سالخی شدند ٣٠٠٠٠٠جان : از دیگری درو کرد 
 در حاليکه  .ن نام برد  در اورفا را می توا١٨٩٥ دسامبر ٢٨ از نمونه جنایات آنها  .گرفت 

 زن و مرد و کودک ارمنی که از ترس جان خود بداخل محراب کليسا پناه ٢٥٠٠بيش از 
  . بعد از آتش زدن کليسا توسط ماموران دولت عثمانی زنده زنده سوختند  .برده بودند 

 عده از از جوانان ارمنی برای آنکه توجه افکار عمومی اروپا را به ١٨٩٦ آگوست ٢٦در 
( آنچه که در عثمانی می گذشت جلب کنند بانک مرکزی عثمانی در قسطنطنيه 

را اشغال کرده و خواستار پایان دادن به کشتار ارامنه و انجام اصالحات ) استامبول 
 اما سه روز بعد از پایان ماجرا خشم ترکهای عثمانی عليه ارامنه منفجر  .موعود شدند 

 و خيابانهای قسطنطنيه سالخی و قطعه قطعه شد و دهها هزار ارمنی در کوچه ها
 این انتقامجویی ها از قبل طراحی شده و توسط شخص سلطان عبدالحميد  .شدند 

 کشتار عمده دیگری صورت ١٩٠٨ بعد از این کشتارها تا سال  .هدایت می شد 
 اما در این سال ناگهان موج کشتار جمعی و قتل و غارت ارمنيان این بار از  .نگرفت 

قسطنطنيه پایتخت عثمانی و در برابر چشم سفرا نمایندگان خارجی و قدرت های 
 این کشتار انعکاس وسيعی در اروپا بر جای گذاشت و لطمه  .بزرگ انجام گرفت 

شدیدی به حيثيت سلطان وارد آورد و به او القابی نظير سلطان سرخ ، حيوان سرخ ، 
 و روشنفکران اروپا از چپ و راست ليبرال و  سياستمداران .داده شد ... هيوالی ایلدیز 

  .دموکرات کشتار ارامنه عثمانی را به شدت محکوم کردند 

 توسط انقالبيون ترک که به ترکان ١٩٠٨سرانجام سلطان عبدالحميد در همان سال 
جوان معروف بودند با کودتایی روبرو شد که بعد از آن سلطنت او جنبه تشریفاتی پيدا 

  . توسط ترکان جوان از سلطنت خلع شد ١٩٠٩کرد و در سال 
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١٩٠٩ترکان جوان و کشتار ارامنه در آدانا 
  

 
اسمائيل انور پاشا، 
وزیر جنگ عثمانی، از
 طراحان اصلی قتل

 عام

ارمنی که از  فاحزاب و گروه های مختل
سياست های خشن و کشتارهای 

سلطان عبدالحميد به تنگ آمده بودند، 
گروه های انقالبی ترک که به  به کمک

  .ترکان جوان معروف بودند شتافتند 
کميته « بنام  ترکان جوان کميته ای

تشکيل داده بودند و به » اتحاد و ترقی 
عبدالحميد  این ترتيب در برابر سلطان

 کردند و سرانجام در سال مبارزه می
  با انجام یک کودتا سلطان را به١٩٠٨

قبول مشروطيت و تشکيل مجلس 
و خود راسٌا زمام  ملی مجبور کردند

 در امور را

 
طلعت پاشا، وزیر کشور  

ن طراحا  از عثمانی،
 عام اصلی قتل

در این زمان ترک و ارمنی مسيحی و مسلمان دست در دست یکدیگر . دست گرفتند
می کوشيدند تا از فرصتی که بعد از سی سال سلطنت سلطان عبدالحميد بدست 
آمده بود، در جهت تشکيل یک حکومت ملی برابری طلب و بدون تبعيض استفاده کنند 

.  
ضد کودتا زد و برای مدتی موفق هم شد ولی  سلطان دست به یک ١٩٠٩سال بعد 

پس از مدتی مجددٌا ترکان جوان زمام امور را بدست گرفته و این بار سلطان عبدالحميد 
 .برای هميشه از سلطنت خلع شد 

زمانيکه ارامنه فکر می کردند با خلع سلطان عبدالحميد همه بدبختيها و دوران ترس و 
 سيمای خشونت بر ارامنه ١٩٠٩یکبار دیگر در سال وحشت به پایان رسيده اما ناگهان 

 از ارامنه آن شهر ٣٠٠٠٠ اینبار صحنه کشتار شهر آدانا بود که قریب به  .ظاهر گشت 
  . ترکان نسبت به ارامنه پایانی ندارد   گویی تعصب نژادی و مذهبی .قربانی شدند 

اوز بعنف زنان ارمنی ، تيراندازی ، تج .شيوه کشتار کامٌال شبيه کشتارهای قبلی بود
همکاری نيروهای منظم ارتش با جنایتکاران و غارتگران در کشتار و در پایان باز هيچکس 

  .به جرم آدمکشی غارت و آتش سوزی محاکمه و مجازات نشد 
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ارمنی که در   حزب داشناکسران 

 .استامبول بدار آویخته شده اند

قتل عام ارامنه 
 ١٩١۵ درترکيه

حدود ) ١٩١٤(قبل از آغاز جنگ جهانی اول 
دو و نيم ميليون نفر ارمنی در قلمرو 
امپراطوری عثمانی زندگی می کردند ، اما 

 یعنی بعد از قتل عام ١٩٢٣پس از سال 
 ٥٠،٠٠٠ (نهایی ارامنه فقط تعدادی اندک

آنهم در شرایطی بسيار اسفناک در ) نفر 
قسطنطنيه ، استامبول امروزی ، زندگی 

  پس بقيه کجا رفتند ؟ .می کردند 
 دنيا در آتش جنگ جهانی اول شعله ور شد و توجه ١٩١٤هنگاميکه در تابستان سال 

فت تا اروپائيان به رویدادهای جنگ معطوف گردید، دولت وقت ترکيه فرصت مناسبی یا
کاری که هيچکدام از سالطين قبلی عثمانيان و . مساله ارامنه را برای هميشه حل کند

بویژه سلطان عبدالحميد موفق به انجام آن نشده بودند یا بهتر بگوئيم فرصت آن را 
 در آن زمان ترکان جوان تحت کميته اتحاد و ترقی ، زمام امور را در  .بدست نياورده بودند 

 سه تن از رهبران اصلی این حزب به نامهای محمد طلعت پاشا وزیر  .دست داشتند 
یر درایداری که .اعطم وقت ترکيه ، اسماعيل انور پاشا وزیر جنگ و احمد جمال پاشا و
 در راس امور قرار  اندیشه های پان ترکيستی نژاد پرستانه و گرایش به آلمان داشتند،

این کميته و بویژه سه شخص فوق به شکلی  انهدام کامل نژاد ارمنی توسط  .گرفتند 
 .دقيق ، برنامه ریزی شده و محرمانه طرح ریزی شد 

 ساله را به بهانه ٥٠ تا ١٥آنها برای اجرای این سياست غير انسانی ، ابتدا مردان بين 
 همچنين دستور صادر شد هر کس که  .بردن به جبهه های نبرد به ارتش فراخواندند 

ه ارتش تحویل دهد و هر آنچه که ممکن است در خالل جنگ مورد اسلحه دارد باید ب
 ولی جالب  .احتياج ارتش قرار گيرد نظير لباس ، قاطر ، غذا و غيره را ضبط خواهد نمود 

 ماموران جمع آوری  .آنجاست که دولت فقط اموال ارامنه را به نفع ارتش ضبط می نمود 
ند ، همه چيز را اعم از اینکه مورد احتياج اموال وقتی به خانه های ارمنی وارد می شد

ارتش باشد یا نباشد ، نظير لباسهای زنانه ، اشيای زینتی و تزئينی و غيره را جمع کرده 
 .و با خود می بردند 
 بدستور ١٩١٥ آوریل ٢٤ سرانجام در روز

 نفر از رهبران، ٣٠٠دولت عثمانی حدود 
روحانيون، اندیشمندان، نویسندگان و 

داران ارمنی دستگير شده و پس سياستم
از انتقال به کشتارگاه همگی آنها بجز 

او نيز هوش و « اسقفی به نام کوميتاس 
هواس خود را در اثر آنچه که دیده بود ، از 

 بطرز فجيعی سالخی شدند  »دست داد 
 همچنين در  .و این سرآغاز قتل عام بود

 نفر از ارامنه ٥٠٠٠همان روز حدود 
کوچه ها و منازلشان بقتل استامبول در 

 .می رسند 

    
از موطن اجدادی خود در  کوچ اجباری ارامنه

     ارمنستان ترکيه

ل آنان به آنان سپس سربازان ارمنی در جبهه های جنگ را خلع سالح کرده و پس از انتقا
 آنان را گروه گروه بقتل  »راه سازی و خدمات « گردان های بيکاری در پشت جبهه 

 بقتل رسيدند ،  . رهبران و کسانيکه توانایی هدایت و رهبری مردم را داشتند  .رساندند 
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 در ارتش بقتل  .مردان و کسانيکه نيروی مقاومت جامعه ارمنی محسوب می شدند 
 دولت بزرگ عثمانی مانده بود و ملت بی دفاع ارمنی بدون هيچ  حاال دیگر .رسيدند 

 دیگر چه چيز می توانست مانع اجرای سياست ضد بشری آنان  .رهبر و مغز متفکری 
 گردد ؟

آنها به شهرها و روستاهای ارمنی نشين رفته  سرانجام زمانيکه اوضاع بر وفق مراد بود،
 قرار دارند و باید به جاهای امن منتقل شوند ، و آنها را به این بهانه که در منطقه جنگی

 ماموران حتی فرصت نمی دادند تا آنان غذا ، لباس و  .از خانه هایشان بيرون کشيدند 
 آنان دسته های ارمنی را که بيشتر آنها را زنان ،  .لوازم ضروری را به همراه خود بردارند 

وان هایی بطرف تبعيدگاه روانه می کودکان و سالخوردگان تشکيل می دادند ، بصورت کار
 صحرای مرکزی سوریه   تبعيد گاهی که برای آنان در نظر گرفته شده بود، .ساختند 

 بود، جائيکه قرار بود در زیر آفتاب سوزان از  واقع در منطقه درالزور در نزدیکی شهر حلب
د غذایی به  ماموران ترک از رسيدن هر گونه آذوقه و موا .تشنگی و گرسنگی بميرند 

  .ارامنه ، به شدت جلوگيری می کردند 

دولت برای سرعت بخشيدن به کشتار ارامنه ، گروه هایی را از زندانيان جنایتکار و بيرحم 
 آن زندانيان به شرط شرکت در کشتار کاروان های تبعيدی  .ترک و کرد ، تشکيل داد 

کاروان های تبعيدی قرار گرفته و  آنها در سر راه مسير  .ارمنی از زندان آزاد می گشتند 
تا آخرین نفر را به وحشيانه ترین شکل قتل عام می کردند و اندک چيزهایی هم که 

 هر شب تا به صبح چندین نفر از افراد هر کاروان کشته و  .داشتند غارت می کردند 
ند،  آنان تعداد مردان معدودی را هم که در دسته ها بود .چندین دختر ربوده می شدند 

 زنان خوش صورت ارمنی را جدا  .از دسته ها جدا کرده و بطر فجيعی قصابی می کردند 
 ژاندارمهای ترک تبعيدیان را زیر تازیانه و شالق و با سر نيزه به  .کرده و با خود می بردند 

 کودکان را از مادران خود جدا کرده و بقتل می رساندند تا راحت تر بجلو  .جلو می راندند 
   .ت کنند حرک

 
ارامنه و مکانهای قتل عام نقشه کوچ اجباری

 دختران ارمنی برای آنکه آتش شهوت
ژاندارمها ناموس آنها را نشانه نرود ، 

خود را کامٌال می تراشيدند و یا گيسوان 
  .صورت خود را می پوشانيدند  سر و

ماموران ترک و ساکنين محلی برای 
خود ، حتی از  خاموش کردن آتش شهوت

  تجاوز به اجساد زنان مرده کاروان نيز
از موارد از  در بسياری. خودداری نمی کردند

 فقط عده ای  یک کاروان چند ده هزار نفری
رسيد و در  به تبعيدگاه میانگشت شمار 

 قتل عام  یا  اغلب موارد همگی تلف شده
 و  می شدند 

   .هيچکس از یک کاروان به تبعيد گاه که همانا صحرای سوزان سوریه بود نمی رسيد  
مادران ارمنی برای آنکه کودکانشان از گزند قتل عام در امان بمانند، آنان را به التماس به 

 بسياری در بين راه طاقت نياورده، جان  .ا حتی ترک می سپردند خانواده های کرد و ی
 گاهی اعدام های  . پر بود   رودخانه های دجله و فرات همواره از اجساد ارامنه .باختند 

دسته جمعی ارمنيان و جنایات وحشيانه جالدان ترک سبب می شد تا در مواردی اندک 
 هر چند که خود کردها نيز از یاری به ارامنه همسایگان کرد به یاری ارامنه اقدام کنند ،

   .وحشت داشتند هر کرد یا حتی ترکی که از ارامنه حمایت می کرد کشته می شد 
( جنایات آنان بحدی بود که تعدادی از سياستمداران ترک همچون صالل استاندار آلپو 

  .کار برکنار شدند ، مظهر استاندارد آنکارا با کشتار ارامنه مخالفت ورزیده و از ) حلب 
جالدان در ترابوزان واقع در ساحل جنوبی دریای سياه روش جدیدی از کشتار را در پيش 

 آنان دسته های ارمنی را در قایق های کوچک سوار کرده و آنان را از قایق به  .گرفتند 
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 در بعضی شهرهای دیگر مانند وان نيز از همين روش برای کشتار  .دریا می ریختند 
 . بعضٌا تبعيدیان را در رودخانه های دجله و فرات نيز غرق می کردند  .فاده می شد است

دنيا که در آن زمان دستخوش جنگ جهانی اول بود از عمق فاجعه ای که در ترکيه در 
 طرح نژاد کشی و قتل عام تا آنجا که ممکن بود مخفی و  .حال وقوع بود ، بی اطالع بود 

لت آلمان که با عثمانی متحد شده بود و از نزدیک رویدادها و  دو .با برنامه اجرا شد
حوادث ترکيه را نظاره می کرد ، نه تنها جلوی آتش شهوت ، کشتار و جنایات ترکها را 

  .نمی گرفت، بلکه در مواردی نيز عمل عثمانی را تائيد می نمود 

فرزندان یا نوادگان امروزه ارامنه در سرتاسر جهان پراکنده شده اند که بيشتر آنان از 
 اگرچه هنوز هم تعدادی از بازماندگان آن جنایات در بين ما  .بازماندگان کشتارها هستند 

 ارمنيانی که موفق به فرار شدند ، به کشورهایی چون سوریه ، لبنان  .زندگی می کنند 
  .غاز کردند ، روسيه ، آمریکا ، اروپا و تعدادی نيز به ایران پناه برده و زندگی جدیدی را آ

امروزه دولت ترکيه نژاد کشی ارامنه را تکذیب نموده و ادعا می کند ارامنه تنها از منطقه 
جنگی شرق منتقل شده اند و درخصوص کشته شدگان با ناچيز خواندن شمار قربانيان 

 نژادکشی ارامنه  .ادعا می کند که آنها در جنگ و درگيریهای قومی کشته شده اند 
 در سرتاسر آناتولی و قلمرو  .ه دولتمردان کنونی ترکيه ادعا می کنند برعکس آنچه ک

  .امپراطوری عثمانی اجرا شد 

 در کليسا ١٩١۵ آوریل بعنوان سالروز قتل عام ٢۴ن در روز همه ساله ارامنه سراسر جها
 ١٩١۵ آنچه که در سال  .گرد هم آمده و یاد قربانيان آن فاجعه بزرگ را گرامی می دارند 

 ترکيه در قبال ملت ارمنی رخ داد و بيش از یک و نيم ميليون قربانی گرفت ، همچون در
 جنایات ، کشتارها ، تجاوز بعنف زنان ارمنی و اعمال  .لکه ننگی است در تاریخ بشریت 

وحشيانه دولتمردان ترک بحدی فجيع است که مطالعه آنها تن هر انسان آزاده ای را می 
  .لرزاند 
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محو ارمنستان غربی پس از جنگ 
 جهانی اول

دولت عثمانی و ) آلمان و عثمانی ( بعد از اتمام جنگ جهانی اول و شکست متحدین 
امپراطوری آن متالشی شد و اعضای هيئت حاکمه و کميته اتحاد و ترقی از مملکت 

 .گریختند و غيابٌا به مرگ محکوم شدند 

  
پس از پایان جنگ و قتل عام نهایی 

ارامنه ، سرزمينی بنام ارمنستان 
غربی از نقشه های جفرافيایی 

 .محو گردید

که پایتخت را ) آتاتورک ( بعد از ظهور کمال پاشا  
کارا انتقال داد و جمهوری از قسطنطنيه به آن
برای مدت کوتاهی به اعمال . ترکيه را ایجاد کرد 

ترکان جوان و قتل عام ارامنه توسط آنان اعتراف 
کرد ولی خيلی زود او نيز روش گذشتگان خود را 
در پيش گرفت و آن دسته از ارامنه ای را که پس 

از پایان جنگ به اميد زندگی جدید به وطن خود 
دند، قتل عام نمود و بقيه ارامنه را از بازگشته بو

( کشور بيرون راند و بدین ترتيب ارمنستان غربی 
از نقشه های جغرافيایی ) ارمنستان عثمانی 

   سال ٣٠٠٠   به سرزمينی که قریب. محو گردید
 وطن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 13

   
مشاهدات نویسنده نامدار 

  ایرانی، 
  سيد محمدعلی جمال زاده

  

  

  

  

  

  

 

دختران  : جمال زاده
ارمنی موهای خود را
از ته تراشيده بودند 
وکامٌال کچل بودند و 
علت آن بود که مبادا

مردان ترک و عرب 
 بجان آنها بيفتند

دار ایرانی و ابداع کننده سيد محمد علی جمال زاده نویسنده نام
قصه نویسی نوین فارسی نویسنده کتابهای یکی بود یکی نبود ، 

درست در روزهایی که ارمنيان عثمانی ... دارالمجانين ، راه آب و 
در بيابانها آواره شده و عفریت مرگ بر فراز سرشان پر و بال می 

  وی مشاهدات خود را .زد از این سرزمين مرگ و جنایت گذشت 
به »  مشاهدات شخصی من در جنگ جهانی اول  «تحت عنوان 

 وی تاکيد می کند آنچه در این گفتار  .رشته تحریر درآورده است 
آمده همه چيزها و وقایعی است که بشخصه شاهد آن بوده و 

 از برلن عازم بغداد ١٩١٥ او که در بهار  .بچشم خود دیده است 
ب و بغداد رفت و از همان بود ابتدا به استامبول و سپس به حل

 .راه نيز باز گشت 
 از همان منزل اول با  .با گاری و عربانه از بغداد و حلب بجانب استامبول براه افتادیم « 

گروه های زیاد از ارامنه مواجه شدیم که بصورت عجيبی که باور کردنی نيست و 
 ابتدا موجب  . ميراندند ژاندارمهای مسلح و سوار ترک آنها را پياده بجانب مرگ و هالک

نهایت تعجب ما گردید ولی کم کم عادت کردیم که حتی دیگر نگاه هم نمی کردیم و 
 صدها زنان و مردان ارمنی را با کودکانشان بحال  .الحق که نگاه کردن هم نداشت 

 در ميان مردها جوان دیده  .زاری بضرب شالق و اسلحه پياده و ناتوان بجلو می راندند 
ملحق شدن ( شد چون تمام جوانان را یا به ميدان جنگ فرستاده یا محض احتياط نمی 

 دختران ارمنی موهای خود را از ته تراشيده  .بقتل رسانده بودند ) به قشون روس 
 دو  .بودند وکامٌال کچل بودند و علت آن بود که مبادا مردان ترک و عرب بجان آنها بيفتند 

 این گروه ها را درست مانند گله گوسفند بضرب شالق سه تن ژاندارم بر اسب سوار
 اگر کسی از آن اسيران از فرط خستگی و ناتوانی و یا برای قضای  .بجلو می راند 

 برای ابد بعقب مانده بود و ناله و زاری کسانش بی ثمر بود و  .حاجب بعقب می ماند 
دیم که در کنار جاده افتاده از اینرو فاصله به فاصله کسانی از زن و مرد ارمنی را ميدی

 بعدها شنيده شد که بعضی از  .اند و مرده اند یا در حال جان دادن و نزع بودند 
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ساکنان جوان آن صفحات در طریق اطفا آتش شهوات حرمت دخترانی از ارامنه را که در 
 خود ما که خط سيرمان در طول  .حال نزع بوده و یا مرده بودند نگاه نداشته بودند 

احل غربی فرات بود و روزی نمی گذشت که نعشهایی را در رودخانه نميدیدیم که س
شبی از شبها در جایی منزل کردیم که نسبتٌا آباد بود و . آب آنها را با خود نمی برد 

توانستيم از ساکنان آن بره ای بخریم و سر ببریم و کباب کنيم دل و روده بره را همان 
 مایع سبز رنگی بود بشکل آش مایعی ناگهان دیدیم که  .نزدیکی خالی کرده بودیم 

 با حرص و ولع هرچه  .جمعی از ارامنه که ژاندارمها آنها را در جوار ما منزل داده بودند 
تمامتر بروی آن مایع افتاده اند و مشغول خوردن آن هستند منظره ای بود که هرگز 

کردیم که قافله بزرگی از همين  باز روزی دیگر در جایی اطراق  .فراموشم نشده است 
 یک زن ارمنی  .ارامنه در تحت مراقبت سوارهای پليس عثمانی در آنجا اقامت داشتند 

ترا بخدا این دو « : با صورت و قيافه مردگان بمن نزدیک شد و به زبان فرانسه گفت 
ی نگين الماس را از من بخر و در عوض قدری خوراکی بما بده که بچه هایم از گرسنگ

 باور بفرمائيد که الماسها را نگرفتم و قدری خوراک به او   . »دارند هالک می شوند 
دادم خوراک خودمان هم کم کم ته کشيده بود و چون هنوز روزها مانده بود که به حلب 

 در مهمانخانه بزرگی منزل  . به حلب رسيدیم  .برسيم دچار دست تنگی شده بودیم 
 هراسان نزد  .نام داشت و صاحبش یک نفر ارمنی بود » س مهمانخانه پرن« کردیم که 

ما آمد که جمال پاشا وارد حلب شده و در همين مهمانخانه منزل دارد و ميترسم مرا 
 بالتماس و تضرع درخواست مينمود  .بگيرند و بقتل برسانند و مهمانخانه را ضبط نمایند 

 می  .د رفته وساطت کنيم که ما به نزد جمال پاشا که به قساوت معروف شده بو
 ولی  .گفت شما اشخاص محترمی هستيد و ممکن است وساطت شما بی اثر نماند 

بی اثر ماند و چند ساعت پس از آن معلوم شد که آن مرد ارمنی را گرفته و به بيروت و 
  .آن حوالی فرستاده اند و معروف بود که در آنجا قتلگاه بزرگی تشکيل یافته است 

 حکم یک کابوس بسيار هولناکی را برای من  .ه روزهای عجيبی را گذراندیم خالصه آنک
پيدا کرده است که گاهی بمناسبتی بر وجودم تسلط پيدا می کند و ناراحتم می سازد 

  .و آزارم می دهد 

   سيد محمد علی جمال زاده  ١٣٥٠ خرداد ٢٥ژنو 

ل زاده از کشتار ارامنه آنچه خواندید خالصه ای بود از مشاهدات سيد محمد علی جما
  در عثمانی 
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 مطبوعات وقت ایران و کشتار ارامنه 
 پرتست شيخ االسالم بر ضد قتل ارامنه  - ١٩١۵ سپتامبر ١٨ – عصر جدید ٣شماره  

 این خبر تائيد شده است که شيخ االسالم مخالف قتل ارامنه می باشند و بدین -آتن 
  .اض سختی بر ضد این مسئله، استعفا داده است واسطه بعد از پروتست و اعتر

 ولی همه کس از رفتار  - کشتار از ارامنه  - ١٩١٥ اکتبر ١٢  - عصر جدید ١٢شماره 
 از قراری که تصور می کنند زمامداران امور را قصد این  .ترکها بر ضد ارامنه متفق است 

. ها را بقتل رساندند  آن١،٠٠٠،٠٠٠ الی ٨٠٠،٠٠٠است که ریشه ارامنه را کنده از 
عيسویها بقبول آئين اسالم از قتل نجات می یابند ولی فی الوفور تمام اعضا اثاثيه  

خانواده وی را از زن و خواهر و دختر که بحد رشد رسيده باشند به حباله ازدواج ترکها 
ار  از قراریکه می گویند وزیر مخت .در می آورند که نتوانند کيش اسالم را ترک گویند 

آمریکا مقيم اسالمبول بتازگی پروتست سختی بر ضد قتل ارامنه کرده و گفته است 
 تنها جوابی که به این مسئله  .که این مسئله کشيشهای آمریکا را تهدید می نماید 

  .دادند این بود که روز بعد بيست نفر ارمنی در خيابانهای اسالمبول بدار آویختند 

 ترجمه مقاله اساسی  - اضمحالل ارامنه - ١٩١٥بر  اکت٢٨  - عصر جدید ١٨شماره 
 مخبر ما از قاره اخبار مفصلی راجع به قتل  . لندن مورخه سلخ سپتامبر  ]تایمز[تيمس 

ارامنه در آسيای صغير نوشته و برای ما فرستاده است دائره تعرض نسبت به ارامنه 
که ميتوان گفت در بقدری وسعت یافته و چندان قساوت و ظلم همراه آن بوده است 

 آن واقعه که با قتل  .تاریخ خونين شرق نزدیک فقط یک واقعه نظير آن یافت می شود 
 هنگاميکه قشون  .لغار یافت می شود  بعام ارامنه اش می توان مقایسه کرد در تاریخ

اد ژفاتح عثمانی پای خود را برای نخستين دفعه در بالکان گذاردند چنان در انهدام ن
 ترکها کوشش مينمایند  .افشاری کردند که اسم بلغار از یاد اروپائيها محو شد بلغار پ

که ارامنه را گرفتار همان سرنوشت قساوت کارانه نمایند که در روزگار پيشين بلغار را 
قصد دارند که ریشه ارامنه را بکلی کنده ] ترکان جوان [ ان ترکها ژ علی الظاهر  .کردند 

 ، ١٨٩٦ ، ١٨٩٤ قتل عامهای  .حيه خاطر خود را آسوده سازند بدین ترتيب از این نا
 ١٩٠٩ در سال  . نسبت به آنچه که حاال می کنند خيلی بی اهميت است ١٩٠٩

روسای کميته اتحاد و ترقی بدول غربی چنين وانمود می کردند که آنها در آدانا و در 
يستند ليکن حاال معلوم تارسوس و سایر نقاط ميلی ندارند و آنها مسئول این وقاحت ن

می شود که اظهارات ارامنه مقرون به صحت و صواب بوده و اعضا کميته مزبور که 
 دو نفر از  . ارامنه بوده اند ١٩٠٩دعوی تجدد و اصالح می کردند باعث قتل عام 

اشخاصی که در این عصر مستقيمٌا مسئول این سوء اعمال اند انور پاشا و طلعت بيگ 
ز جمله مطالبی که قدری خيال شخص را راحت می سازد این است که  ا .می باشند 

  .هيچيک از این دو نفر اصٌال ترکی نژاد نيستند و هر دو را مسلمان مصلحتی ميدانند 
علت عداوت انور پاشا با ارامنه این است که آنها در جنگهای قفقاز به قشون روس 

ایم و مسئول خون یک ميليون و کمک کردند ليکن چه جای شبه که مبدا جميع این جر
نيم ارامنه عثمانی آلمانها هستند زیرا که انور و طلعت هيچيک حکمران اسالمبول 

 وغارت را  نيستند آنها فقط مقهور اراده آلمان می باشند یک کلمه از دربار برلن این قتل
که نواحی وسيعه آسيای صغير را شئومت آن بائر و خراب شده است خاتمه می داد 
قيصر می توانست به یک اشاره از قتل ارامنه جلوگيری نماید آیا حاال او مداخله خواهد 

  .کرد ؟ تصور نمی کنيم 

  - آوریل ٢١ بوکارست  -   اعدام ارامنه در عثمانی - ١٩٦ مه ٤  - رعد ١٦٩شماره 
گ روزنامه ابوک اشعار می دارد که از منابع موثقه خبر می دهند که ترکها از ابتدای جن

 نفر هم ١٠٠،٠٠٠ ارمنی را قتل عام نموده اند در ضمن ١،٠٠٠،٠٠٠تاکنون متجاوز از 
ارامنه کاتوليک مذهب معدوم شده اند جد و جهد حکومت آمریکا برای جلوگيری از 
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  .اعمال شنيعه ترکها نتيجه حاصل نکرده است

مبول می  تلگراف رئيس مذهبی ارامنه از اسال - ٢٧ ن لند– ١٩٢٠ مارس ٨ –ایران  
گوید روز نهم فوریه قشون فرانسوی ماراش واقعه در سيليسی را تخليه نمود یک روز 

 نفر ١٥٠٠ فقط  .بعد از آن تاریخ مليون عثمانی سه هزار نفر ارامنه را مقتول نمودند 
ارمنی فرارٌا باصالحيه رسيدند در حاليکه عده کثيری در عرض راه بواسطه سرما منجمد 

ار نفر ارامنه سابق ماراش شانزده هزار نفر مقتول گردیده اند مخبر شدند از بيست هز
:  از اسالمبول بيانيه مزبور را نقل نموده و بعالوه می گوید  ]تایمز [ جریده تایمس

ميليون عثمانی سياست اخراج و نفی بلد نمودن ارامنه را تهدید نموده و عده از 
  . معمول مقتول ساخته اند دستجات تبعيد شده را با همان مظالم و قساوت

 برگرفته از کتاب مطبوعات وقت ایران و کشتار ارامنه
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  مطبوعات و خبرگزاریهای ایرانی و
  در ترکيه١٩١۵نسل کشی ارامنه 

  

  روابط ترآيه و آرژانتين متشنج شد   
روابط ترآيه و آرژانتين در : بوئنوس آيرس ـ خبرگزاري جمهوري اسالمي : صفحه جهان
ه اخير مجلس سناي اين آشور آمريكاي جنوبي مبني بر به رسميت پي مصوب

» جنايت عليه بشريت « شناختن قتل عام ارامنه توسط دولت عثماني به عنوان 
وزارت خارجه ترآيه با صدور : رسانه هاي خبري در آرژانتين گزارش دادند . متشنج شد

قدام مجلس سناي آرژانتين را اين ا, ضمن رد هرگونه جنايت عليه ارمني ها , بيانيه اي 
امپراطوري عثماني در جنگ جهاني اول عضو دول محور بود و در .محكوم آرده است 
ترآيه و آشورهاي , دچار شكست و فروپاشي شد تا از دل آن , نتيجه همين جنگ 

بخشي از . مختلف عربي منطقه خاورميانه از جمله فلسطين و اسراييل سر بر آورد
تبعيد , زمان به سوريه آه يكي از استانهاي عثماني بشمار ميرفت ارمني ها در آن 

  .شدند
   !ل را بخوانيدمتن کام ....       ٢٠٠۵ می ٩ - - ١٣٨۴ ارديبهشت ١٩   دوشنبه- -تهران 

www.jomhourieslami.com/1384/13840219 
١٣٨۴٠٢١٩_jomhori_islami_19_jahan.HTML#matlab_5  

  ارمنستان، از اورارتو تا قتل عام  
ارامنه بيش از آنکه یک قوم باشند یک دین و مذهب هستند که به دليل محدوده 

جغرافيایی خود و وفاداری هميشگی به آئين خویش در مقابل تمام ادیان و مذاهب 
شواهد نشان داده است مردمانی که . مهاجم یا غير مهاجم شکلی بسته را گرفته اند

منطقه می زیسته اند از لحاظ نژادی ترکيبی از آریایی های مهاجر و اقوام بومی در این 
منتهی این مردمان برخالف دیگران ساکنان منطقه به سادگی تسليم مذاهب . هستند

همسایگان آنان ادیان بسياری را تجربه کرده اند، از زردشت تا . دیگر نشده اند
ام همسایگان آنان این راه را طی مسيحيت و سپس اسالم راه درازی است که تم

امروز نيز ارامنه را به دليل همين پایبندی تاریخی به کيش خود به همين نام . کرده اند
نام ارمنستان برای نخستين بار در بزرگترین کتيبه تخت جمشيد واقع در . می شناسند

نشاه در این کتيبه داریوش، شاه. دیوار جنوبی آن، نزدیک پلکان ورودی دیده شده
متن  ....  .هخامنشی، نام ارمينه را به عنوان یکی از ساتراپ های ایرانی بيان می کند

  !کامل را بخوانيد
  ٢٠٠۵ آوريل ٧٢ - - ١٣٨۴ ارديبهشت ٧  چهارشنبه

www.sharghian.com/mag2/archive/005877.html  

  تحريم آرنولد شوارتزنگر    
يك گروه .مردم ترآيه عليه فيلمهاي آرنولد شوارتزنگر اعتراض مي آنند: جام جم آنالين

ترآي آه هزاران تاجر و بازرگان عضو آن هستند ، روز گذشته خواهان توقف نمايش 
اين درخواست آه جنبه . فيلمهاي قهرمان سابق اآشن سينما از تلويزيون آشور شدند

عتراض دارد واآنشي به سخنراني فرماندار ايالت آاليفرنيا است آه در آن براي نوعي ا
» نسل آشي«توصيف قتل عام ارامنه توسط ترآها در دوران جنگ جهاني اول از لفظ 

www.jomhourieslami.com/1384/13840219
www.sharghian.com/mag2/archive/005877.html
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آرنولد شوارتزنگر به عنوان يك مقام رسمي در مراسم ساالنه ارامنه در . استفاده آرد
ا خشم گروهي از اهالي ترآيه را برانگيخته سخنراني او ظاهر.آاليفرنيا شرآت آرد

  !متن کامل را بخوانيد. .... است
  ٢٠٠۵ آوريل ٢٧ - - ١٣٨۴ ارديبهشت ٧  چهارشنبه

www.jamejamdaily.com/shownews2.asp?n=85653 

بانيان قتل عام ارامنه؛ تيم به مناسبت نودمين سالگرد قر  
  ي آرارات صعود آردند آوهنوردان ارمني ايران به قله

در آسياي ميانه، ) ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران “سرويس 
هدف از : ي صعود آننده به آرارات گفت ي گروه هشت نفره سورن استپانيان، نماينده

دگان اين حادثه تاريخي و گراميداشت ياد آشته اين آار اعالم همبستگي با بازمان
هاي آورده شده از آوه آرارات به موزه قتل عام  سنگ: وي افزود. شدگان اين واقعه بود

ارامنه در ارمنستان و همچنين جهت نصب در آنار بناهاي يادبود قتل عام ارامنه در 
  .تهران و اصفهان اهدا خواهد شد

 ٢٠٠۵ آوريل ٢٧ - - ١٣٨۴ ارديبهشت ٧  چهارشنبه

http://new.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-519457 

  

  نودمين سالگرد نژاد کشي ارامنه را گريست سرآيس مقدس،   
ساخت آليساي سرآيس مقدس آه امروز به عنوان آليساي مرآزي ارامنه تهران 

 به پایان رسيد و پس از ١٩٧٠ آغاز شد و در سال ١٩٦٤شناخته شده است در سال 
اي شد آه هر ساله به مناسبت اعتراض به قتل عام يك و   ارامنهآن مرآز گردهمايي

در محوطه این . آيند نيم ميليون نفر از ارامنه توسط دولت سابق ترآيه، گردهم جمع مي
در بيانيه . کليسای تاریخی، بنای یادبودی از شهدای این قتل عام احداث شده است 

آشي ارمنيان در آغاز قرن بيستم، نژاد« :نودمين سالگرد قتل عام ارامنه آمده است
هاي نازيسم در نيم قرن، آشتار مردمان توستي در رواندا، مسلمان بوسني در  جنايت

هايي  هايي چند از جنايت قلب اروپا و جنايات اسرائيل عليه ملت مظلوم فلسطين نمونه
  » .ها است بشري و حاآي از برتري طلبي و قساوت سردمدار برخي حكومت

  .. .اين بيانيه آمده استدر ادامه 
   ميراث خبر _٢٠٠۵ آوريل ٢۵ - - ١٣٨۴ ارديبهشت ۵_ تهران 

www.chn.ir/shownews.asp?no=20219 

  در آلمان برگزار شد" ارامنه"مراسم يادبود قتل عام   
يادبود قتل عام " فرانكفورت"شهر " پال"صدها نفر از شهروندان آلمان در آليساي 

به گزارش روز دوشنبه يك منبع . رآيه برگزار آردندسال پيش در ت ٩٠  ارامنه را در 
رييس انجمن مرآزي ارامنه آلمان در اين مراسم " شاوارش اواس ساپيان"اينترنتي، 

آنيم آه حتي از محل دفن آنها نيز  ما با برگزاري اين مراسم از قربانياني ياد مي: گفت
ساپيان . ها استاطالعي نداريم و اين مراسم نشاندهنده سوگواري ما براي آن

www.jamejamdaily.com/shownews2.asp?n=85653
http://new.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-519457
www.chn.ir/shownews.asp?no=20219
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همچنين از دولت آلمان به شدت انتقاد آرد آه تاآنون نتوانسته در مورد اين قتل عام 
وي همچنين ابراز اميدواري آرد آه در آينده گفت و گو پيرامون اين . گيري آند موضع

واقعه در مجلس آلمان موجب گردد تا اين اقدام ترآيه محكوم شود و به دنبال آن آنكارا 
ميالدي در  ١٩١۵  آوريل سال  ٢۴  در . سمي از دولت ارمنستان عذرخواهي نمايدبطور ر

ميليون ارمني با هدف براندازي و پاآسازي قومي   ۵/١  خالل جنگ جهاني اول بيش از
  .آردند، قتل عام شدند توسط دولت عثماني آه در آشور آنوني ترآيه حكمراني مي

 ٢٠٠۵ آوريل ٢۵ - - ١٣٨۴ ارديبهشت ۵ _  شنبه دوتهران

www.irna.ir/fa/news/view/line-7/8402050300120212.htm 

  راهپيمايي ارامنه تهران برگزار شد   
راهپيمايي اعتراض آميز ارامنه تهران روز گذشته در نودمين سالگرد قتل : صفحه اخبار

اين راهپيمايي با . جهاني اول توسط دولت عثماني برگزار شدعام ارامنه در جنگ 
قرائت قطعنامه و برگزاري مراسم پاياني در آليساي حضرت مريم واقع در خيابان 

در اين قطعنامه آه از سوي هيات منتخب شوراي خليفه گري . جمهوري به پايان رسيد
از , ن نژادآشي قرن بيستم ارامنه با گراميداشت ياد قربانيان اولي, ارامنه قرائت شد 

وجدان هاي بيدار بشري خواستند تا در راه اجراي عدالت در حق ملت ارمني و تمامي 
ملل مظلوم جهان آوشا باشند و از دولت ترآيه نيز بايد واقعيت تاريخي و انكارناپذير 

نژادآشي ارمنيان را پذيرفته و حداقل دين خود را در قبال ملت ارمني و جامعه بشري 
ارامنه تهران در پايان اين قطعنامه از مقامات جمهوري اسالمي ايران به خاطر . ادا آند

تجمع و همكاريهاي بعمل آمده در خصوص برگزاري اين , صدور مجوز براي راهپيمايي 
  .مراسم تقدير و تشكر آردند

  ٢٠٠۵ آوريل ٢۵ - - ١٣٨۴ ارديبهشت ۵   دوشنبه- -تهران 

www.jomhourieslami.com/1384/13840205/ 
13840205_jomhori_islami_03_akhbar.HTML#matlab_18 
  

  برگزارشد" ايروان"سالگرد قتل عام ارامنه در   
با برگزاري مراسمي در ايروان، ) شنبه(هزاران تن از ارامنه ارمنستان شب گذشته 

سال پيش را گرامي  ٩٠  مرآز جمهوري ارمنستان، ياد قربانيان قتل عام ارامنه ترآيه در 
ن در اين مراسم با در آنندگا به گزارش روز يكشنبه يك منبع اينترنتي، شرآت. داشتند

ساعته را تا  ٣  هاي گل، در آمال آرامش و سكوت مسيري  دست داشتن شاخه
  (نود سال پيش در چنين روزي . شدگان اين قتل عام طي آردند  هاي ياد بود آشته تپه
در خالل جنگ جهاني اول، دولت عثماني با هدف ) ميالدي ١٩١۵  آوريل سال  ٢۴

 و پاآسازي قومي در اين آشور، بيش از يك ميليون و پانصد سياست براندازي ارامنه
بر اساس همين گزارش، از آن زمان تا آنون . هزارتن از ارامنه اين آشور را قتل عام آرد

بسياري از ارامنه ترآيه مجبور به ترك موطن خود شده وبه آشورهاي ديگر مهاجرت 
در صورت عدم :  نيز گفته استوزير خارجه ارمنستان" وارطان اوسكانيان. "اند آرده

پذيرش اين مطلب آه آنچه آه رخ داده، نسل آشي بوده است و اقرار به اشتباه بودن 
  .توانيم به همسايه خود اعتماد داشته باشيم  آن، ما نمي

  ٢٠٠۵ آوريل ٢۴ - - ١٣٨۴ ارديبهشت ۴يكشنبه  - -تهران 

www.irna.ir/fa/news/view/line-7/8402040642145007.htm 

www.irna.ir/fa/news/view/line-7/8402050300120212.htm
www.jomhourieslami.com/1384/13840205/
www.irna.ir/fa/news/view/line-7/8402040642145007.htm
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  ١٩١۵ تظاهرات ارامنه روسيه به مناسبت واقعه سال   
و " يزراس نرسسيان"سه هزار تن از ارامنه و در راس آنان ، اسقف اعظم ارامنه روسيه 

سفير ارمنستان در مسكو و جمعي از شخصيتهاي فرهنگي ، سياسي و اجتماعي 
نودمين "ارمني با حضور در مجموعه فرهنگي و آليسايي نوبنياد ارمني در مسكو 

اين مراسم روز يكشنبه، زير بارش شديد . را گرامي داشتند" سالروز قتل عام ارامنه
ميليون   ۵/١ " باران و در فضاي باز برگزار شد و اسقف اعظم ارامنه براي آرامش روح 

براي نخستين بار امنيت اين مراسم را . دعاي ويژه خواند" قرباني اين واقعه تاريخي
. سابقه بود امل افسران قزاق روس بر عهده داشتند، آه بيبجاي پليس گروهي ش

. چندصد تن از ارامنه هم امروز در برابر سفارت ترآيه در مسكو تظاهرات آردند
برقراري "هاي ارمنستان را در دست داشتند و خواستار  تظاهرآنندگان همگي پرچم

 شد و در هنگام اين تظاهرات با اجازه مقامات امنيتي مسكو برگزار. شدند" عدالت
برگزاري آن خيابانهاي منتهي به سفارت بسته شده بود جامعه ارامنه روسيه با سه 

  گردد  ميليون نفر جمعيت بزرگترين جامعه ارمني در جهان محسوب مي
 !متن کامل را بخوانيد  ... ٢٠٠۵ آوريل ٢۴ - - ١٣٨۴ ارديبهشت ۴ يكشنبه - -تهران 

http://www.irna.ir/fa/news/view/line-7/8402050001000030.htm  

  

   شود  ساله مى٩٠آشى ارامنه در ترآيه  نسل  آوريل ٢۴  
  آشى نسل يك قرن  

تعداد قربانيان اين . رسد فرا مى)  آوريل۴(نودمين سالگرد قتل ارامنه چهارم ارديبهشت 
هرساله ارامنه آشورمان . شود زده مى  هزار نفر تخمين١۵٠٠ هزار تا ۶٠٠جنايت بين 

مراسمى به همين مناسبت برگزار و خشم و انزجار خود را از چنين واقعه دهشتناآى 
شايد يكى از داليلى آه باعث شده اين ماجرا همواره تازه بماند آن . آنند  بيان مى

نود سال .  است  را رسمًا نپذيرفتهاست آه دولت ترآيه هيچگاه رخ دادن اين واقعه
در . آنند پس از اين واقعه دردناك، ارامنه جهان هنوز اين واقعه را با تازگى روايت مى

آنند آه عمدتًا در استانبول   هزار ارمنى در اين آشور زندگى مى٧٠حال حاضر حدود 
رن پيش رخ آنها اما مجاز نيستند در خصوص رويدادى آه نزديك به يك ق. مستقر هستند

 .آشى مترادف است نسل ترآيه براى ارامنه جهان به واژه . داده است سخن بگويند
چندى پيش اورهان پاموك نويسنده منتقد ترك اين پرسش را مطرح آرد آه روزى 

امروز اما . آردند روزگارى در آشور ما شهروندان غيرمسلمان بسيارى زندگى مى
ارى در اين آشور صدها هزار ارمنى زندگى چرا؟ روزى روزگ. خبرى از آنها نيست

هاى  به سر آنها چه آمد؟ همين نوشته باعث شد تا بسيارى از روزنامه. آردند مى
بسيارى اين . ترآيه از دولت بخواهند اورهان پاموك را دستگير آرده و به زندان بيندازد

  !متن کامل را بخوانيد... .. اند نويسنده را حتى به مرگ تهديد آرده
   ٢٠٠۵ آوريل ٢۴ - - ١٣٨۴ ارديبهشت ۴يكشنبه  - -تهران 

www.sharghnewspaper.com/840204/html/ppl.htm 
  

  يادبود نودمين سالگرد قتل عام ارامنه   
ترين  رسد آه در تازه عام ارامنه در حالى فرا مى لنودمين سالگرد قت: شيوا زرآبادى

هاى آلمان و لهستان نيز در اعالم همبستگى با جامعه ارمنى به  ها دولت گيرى موضع
عنوان نخستين نژادآشى قرن بيستم   آوريل را به٢۴جمع آشورهايى پيوستند آه روز 

http://www.irna.ir/fa/news/view/line-7/8402050001000030.htm
www.sharghnewspaper.com/840204/html/ppl.htm
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 پس از آن هر سال ارامنه ايران از قبل از انقالب اسالمى و. شناسند به رسميت مى
 آوريل راهپيمايى به مناسبت يادآورى اين نسل آشى برگزار مى آنند و ٢۴همزمان با 

 نفر از نمايندگان مجلس ششم به عنوان مقام هاى ٣٠ ، ٨١براى اولين بار در سال 
 ميالدى ٢٠٠٠دولتى ايران با امضاى تومارى اين واقعه را محكوم آردند و در ژوئن سال 

مايندگى وزارت دفاع آشور در دفتر يادبود موزه نژادآشى ارمنستان اين نيز هيات ن
واقعه را تاسف بار خواند و اين آشتارجمعى را طبق معيارهاى حقوقى و اصول بين 
المللى شايسته محكوميت ناميد و انتقال صحيح و بى آم و آاست آن را به نسل 

  !متن کامل را بخوانيد... . انست هاى آينده براى جلوگيرى از تكرار اين وقايع الزم د
  ٢٠٠۵ آوريل ٢۴ - - ١٣٨۴ ارديبهشت ۴يكشنبه  - -تهران 

www.sharghnewspaper.com/840204/html/societ.htm#s214953 

  هران به مناسبت سالگرد قتل عام ارامنهراهپيمايي ارامنه ت  
 صبح از ١١:٠٠به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس، در اين راهپيمايي آه از ساعت 

آغاز شد، ) ويالي سابق(مقابل درب آليساي سرآيس واقع در خيابان نجات اللهي 
 ١٩١٥ل ارامنه تهران در محكوميت قتل عام بيش از يك و نيم ميليون نفر از ارامنه در سا

ما خواهان اجراي عدالت در قبال : توسط دولت وقت ترآيه با حمل پالآاردهايي همچون
باشيم، تنها راه   مي١٩١٥اولين نژادآشي قرن بيستم يعني قتل عام ارامنه در سال 

باشد و بازماندگان  هاي گذشته مي هاي ديگر محكوميت نژادآشي عام جلوگيري قتل
 را بپذيرد، به ١٩١٥خواهند مسؤوليت قتل عام  يه مينژادآشي ارامنه از دولت ترآ

براساس اين گزارش، زنان و . سمت آليساي نادري واقع در خيابان نادري حرآت آردند
مردان ارامنه به همراه آودآان خود با سردادن شعارهايي به زبانهاي فارسي و ارمني 

ايد گردد اين قتل عام را از قبيل مرگ بر دولت فاشيستي ترآيه و ارمنستان غربي آزاد ب
 آوريل نودمين سالگرد آشتار فجيع بيش از يك و نيم ٢٤امروز مصادف با . محكوم آردند

همراه با گالری عکس . [ميليون نفر از ارامنه بومي توسط دولت ترآيه عثماني است
  ]اختصاصی

 ٢٠٠۵ آوريل ٢۴ - - ١٣٨۴ ارديبهشت ۴يكشنبه  - -تهران 

www.farsnews.com/NewsVmP.asp?ID=145752  

جهان باید نسل کشی ارامنه را به رسميت : کوچاریان   
  بشناسد

رابرت کوچاریان ریيس جمهور ارمنستان در آستانه نودمين سالگرد کشتار ارامنه توسط 
عثمانی اعالم کرد که جامعه جهانی باید این کشتار را به عنوان نسل کشی مورد 

اسایی بين المللی و شن: "ریيس جمهور ارمنستان اعالم کرد. شناسایی قرار دهد
محکوميت نسل کشی، هدفی است که نه تنها باید ارمنستان به آن برسد بلکه 

ارمنستان هيچ تنفری را . امروزه این هدف باید در چارچوب سياست جهانی قرار گيرد
. تجربه نمی کند و آمادگی خود را برای برقراری روابط عادی با ترکيه اعالم می کند

شتار ارامنه در جنگ جهانی دوم بحثی دیرینه و تاریخی بين دو گفتنی است که بحث ک
 کشور جهان از جمله ١۵کشور تلقی می شود و این کشتار گرچه تاکنون از سوی 

روسيه، کميسيونهای سازمان ملل متحد، مجمع پارلمانی شورای اروپا و پارلمان اروپا و 
 به رسميت شناخته شده  ایالت آمریکا به عنوان نسل کشی۵٠ ایالت از ٣٢همچنين 

ارمنستان همچنين در . ليکن تاکنون این مساله اجماع جهانی را درپی نداشته است
کرده است که این مساله در آمریکا نيز رسمًا به عنوان  سالهای اخير تالش بسياری

نسل کشی قلمداد شود ليکن با عنایت به ترکيب قدرت در این کشور و همچنين 
وان همپيمان استراتژیک اسرایيل از گروهها و البی های یهودی استفاده ترکيه به عن

www.sharghnewspaper.com/840204/html/societ.htm#s214953
www.farsnews.com/NewsVmP.asp?ID=145752
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برای جلوگيری از این اقدام، تالش ارمنستان و گروههای ارامنه در آمریکا را با مشکل 
  !مل را بخوانيدمتن کا ....  .عمده ای مواجه کرده است

  ٢٠٠۵ آوريل ٢۴ - - ١٣٨۴ ارديبهشت ۴ يكشنبه - -تهران 

www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1757344434  

  عام ارامنه گراميداشت نودمين سالگرد قتل    
 انتظار  به نقل از خبرگزاري فرانسه،) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ميليون ارمني از ارمنستان و خارج از اين آشور نودمين سالگرد  ١/ ٥ رود بيش از مي
آيي  اين گردهم. هاي عثماني را، در ايروان برگزار آنند ها به دست ترك  ارمني قتل عام

 عام به عنوان  شود آه فشارها بر ترآيه براي شناسايي اين قتل در حالي برگزار مي
 تن از ٢٠٠ ، ١٩١٥  آوريل ٢٤ ني در مقامات ترك عثما. نسل آشي افزايش يافته است

ها آغاز نسل آشي  ي ارمني را بازداشت آرده آه به گفته خيلي رهبران جامعه
رابرت آوچاريان، ) يكشنبه(آيي امروز  در گردهم. ي ارمني بوده است سازمان يافته

 هزار تن شب گذشته با ١٠ حدود . رييس جمهور ارمنستان نيز حضور خواهد داشت
ها را به  ي در ايروان، پايتخت ارمنستان، از ترآيه خواستند آشته شدن ارمنيراهپيماي

اگر ترآيه نسل آشي را به : اما آوچاريان اظهار داشت. عنوان نسل آشي بشناسد
آنفرانس . رسميت بشناسد، ايروان درخواست غرامت از آنكارا نخواهد داشت

ژاك . ط به نسل آشي را بپذيردآليساهاي اروپا نيز از آنكارا خواست تا ادعاي مربو
شيراك، رييس جمهور فرانسه نيز به همراه آوچاريان در پاريس مراسم گراميداشت ياد 

تعدادي از اعضاي پارلمان آلمان نيز از ترآيه خواستند قتل . قربانيان را گرامي داشتند
ور اين تواند به حض ها را به عنوان بخشي از تاريخ بپذيرد آه اين امر مي عام ارمني

ي صلح نوبل و رييس جمهور  ي جايزه لخ والسا، برنده. ي اروپا آمك آند آشور در اتحاديه
ي اروپا بخواهند تا زمان  ها حق دارند آه از اتحاديه ارمني: سابق لهستان اظهار داشت

  .شناسايي قتل عام، از ورود ترآيه به اين اتحاديه خودداري آنند
   ٢٠٠۵ آوريل ٢۴ - - ١٣٨۴ ارديبهشت ۴ يكشنبه - -تهران 

http://isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-518251 

  اردوغان به سياستهاي لهستان عليه ترآيه اعتراض آرد  
نخست وزير ترآيه در برخوردي تند با سفير لهستان در ترآيه " رجب طيب اردوغان"

لت دست گفت آه سياستهاي لهستان موجب تاسف وي شده و محافلي، ورشو را آ
مجلس لهستان هفته گذشته طرح شناسايي قتل عام ارامنه در دوران . اند قرار داده

رغم داشتن همكاريهاي خوب  لهستان به: "اردوغان گفت. عثماني را به تصويب رساند
با ترآيه بويژه در مناسبات دو آشور با اتحاديه اروپا، با تصويب اين طرح آلت دست قرار 

  ." ش من و ترآيه شده استداده شده و موجب رنج
 !متن کامل را بخوانيد  ... ٢٠٠۵ آوريل ٢۴ - - ١٣٨۴ ارديبهشت ۴ يكشنبه - -تهران 

www.irna.ir/fa/news/view/line-15/8402040750154822.htm  

  

www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1757344434
http://isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-518251
www.irna.ir/fa/news/view/line-15/8402040750154822.htm
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  راهپيمايي ارامنه تهران با صدور قطعنامه به پايان رسيد  
راهپيمايي ارامنه تهران با قرائت قطعنامه و برگزاري مراسم پاياني در آليساي حضرت 

در اين قطعنامه آه از سوي هيات منتخب . مريم واقع در خيابان جمهوري به پايان رسيد
خواهيم واقعيت  دولت ترآيه مياز : "شوراي خليفه گري ارامنه قرائت شد آمده است

تاريخي و انكار ناپذير نژاد آشي ارمنيان را پذيرفته و حداقل دين خود را درقبال ملت 
در اين بيانيه از نمايندگان سازمان ملل متحد ." ارمني و جامعه بشري ادا آند

درخواست شده تا نژاد آشي ارمنيان توسط حكومت ترآيه را براساس گزارش 
هاي تابعه خود به ويژه  ه سازمان ملل رسما محكوم آرده و از سازمانآميسيون ويژ

يونسكو بخواهد براي پايان دادن به انهدام آثار تاريخي و مذهبي ارمنيان اقدام موثر به 
خاطر صدور مجوز براي   در پايان بيانيه از مقامات جمهوري اسالمي ايران به .عمل آورد

مل آمده در خصوص برگزاري اين مراسم تقدير و هاي بع راهپيمايي، تجمع و همكاري
قتل عام " هايي آنچه   راهپيمايان با در دست داشتن پارچه نوشته .تشكر شده است 

. خوانده شد، را محكوم آردند" توسط دولت ترآان عثماني ١٩١۵  آوريل  ٢۴  ارامنه در 
ر برحق عدالت ، عدالت شعا"معترضان در مسير راهپيمائي شعارهايي ازجمله 

" ارمنستان غربي آزاد بايد گردد"و " اي شهيد ارمني راهت، ادامه دارد"، " ماست
  .سردادند

 !متن کامل را بخوانيد ...  ٢٠٠۵ آوريل ٢۴ - - ١٣٨۴ ارديبهشت ۴يكشنبه  - -تهران 

http://www.irna.ir/fa/news/view/line-7/8402040744154913.htm 

  

  ي اصفهان سالگرد قتل عام ارامنه را گرامي داشتند ارامنه  
ي  ل عام ارامنهي اصفهان روز يكشنبه با برگزاري مراسمي نودمين سالگرد قت ارامنه

  در اين مراسم بيش از . ارمنستان غربي را بدست دولت عثماني گرامي داشتند
در محله جلفا با دردست داشتن " وانك"ي اصفهان باحضور در آليساي  نفر ازارامنه ۵٠٠

پالآارتهايي ، آشته شدن تعدادزيادي ازارمنيان ارمنستان غربي به دست دولت 
آوريل هم زمان با ديگر  ٢۴  اين مناسبت هر ساله در روز . عثماني را محكوم آردند

آشور  ۵۶  بازماندگان اين فاجعه نيز در . شود  نشين آشور برگزار مي-استانهاي ارامنه 
ي  جهان در سالگرد قتل عام ارامنه با تجمع در آليساها و انجام مراسم مذهبي خاطره

ن ملل متحد طي اجالس سازما. دارند شهداي نژادآشي ارامنه را گرامي مي
درآنوانسيون پيشگيري و مجازات جنايت نژاد آشي و آشتارهاي  ١٩۴٨  سال  عمومي

. همانند قتل عام ارامنه حتي در ابعادي آوچك تر را نژاد آشي عنوان آرده است
هزار نفر شهروند ارمني زندگي مي آنند ،  ١٢  دراستان اصفهان و حوزه جنوب آشور 

  . عباس صفوي برمي گردد زمان سلطنت شاه ا درايران بهآه قدمت سكونت آنه
  ٢٠٠۵ آوريل ٢۴ - - ١٣٨۴ ارديبهشت ۴ يكشنبه - -تهران 

www.irna.ir/fa/news/view/line-9/8402040326122132.htm 

  آوريل ندارد ٢۴  دولت ترآيه راهي جز پذيرش واقعه : لون داوديان  
هيچ راهي براي دولت ترآيه غير از پذيرش : هران گفترييس مجمع نمايندگان ارامنه ت

عصر امروز " لون داوديان . " ميالدي وجود ندارد ١٩١۵  آوريل  ٢۴  آشتار ارامنه در واقعه 

http://www.irna.ir/fa/news/view/line-7/8402040744154913.htm
www.irna.ir/fa/news/view/line-9/8402040326122132.htm
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دولت ترآيه بايد پس از مذاآره با دولت ارمنستان به جبران : در جمع خبرنگاران افزود
تا اين قضيه از سوي دولت : دامه دادوي ا. تخريب آثار تاريخي ملت ارمنستان بپردازد

هاي مختلف از ارامنه همچنان پيگير اين واقعه تاريخي خواهند  ترآيه حل نشود، نسل
هاي  ارامنه آل جهان از آودك و نوجوان گرفته تا پيرمردها و پيرزن: داوديان گفت. بود

  يل  آور ٢۴ مسن همه خواهان جبران ظلم و ستمي هستند آه به نژاد ارمني در 
اگر يك ظالم در جامعه جهاني به محاآمه : وي افزود. روا داشته شده است ١٩١۵

ساز  آشيده نشود، اين مساله به طور طبيعي براي ساير اقوام و نژادهاي جهان زمينه
در مجلس ششم با اهتمام نمايندگان : داوديان گفت. تكرار ظلم و جنايت خواهد بود

يات رييسه مجلس تقديم آرديم تا براساس آن سالگرد  امضا به ه ٣٠ اي با  مجلس نامه
اين اقدام را : وي افزود. به رسميت شناخته شود ١٩١۵  آوريل  ٢۴  قتل عام ارامنه در 

شروع موثري براي پيگيري درخواست شهروندان ارامنه از مجلس شوراي اسالمي 
  .دانم مي

 !متن کامل را بخوانيد ..  .٢٠٠۵ آوريل ٢۴ - - ١٣٨۴ ارديبهشت ۴ يكشنبه - -تهران 

www.irna.ir/fa/news/view/line-7/8402031317233101.htm  

  نگاه پندارتظاهرات ارامنه در تهران از   
 آوریل ، نسل کشی ارامنه در ترکيه گرد هم آمدند و پس از ٢٤ارامنه تهران در سالگرد 

خيابان کریمخان زند صبح یک .  سال، یاد قربانيان آن را گرامی داشتند١٠٠نزدیک به 
در ادامه عکس های مهران . شنبه شاهد هزاران نفر در اعتراض به این قتل عام بود

دولت ترکيه همچنان از قبول مسوليت این .  از این تظاهرات می بينيمافشار نادری را
اما دولتهای اروپایی ترکيه را مسوول این واقعه می . جنایت تاریخی سر باز می زند 

 از موانع ورود ترکيه به ١٩١٥دانند و همچنان عدم پذیرش مسووليت نسل کشی 
ن ارامنه ایست که در بيست و ایران هر ساله ميزبا. اتحادیه اروپا محسوب می شود

چهارم آوریل گرد هم آمده و ضمن اعتراض به دولت ترکيه ، یاد قربانيان اولين نسل 
مهران افشار نادری ، عکاس پندار گزارش . کشی قرن گذشته را گرامی می دارند

   .تصویری خود را از این مراسم ارائه می کند
   ٢٠٠۵وريل  آ٢۴ - - ١٣٨۴ ارديبهشت ۴يكشنبه  - -تهران 

www.pendar.net/main1.asp?a_id=1762 

  جمهوری اسالمی حامی مستضعفان است: ارامنه تهران  
هزاران نفر از ارامنه تهران صبح امروز با تجمع در " مهر"به گزارش خبرنگار سياسی  

مقابل کليسای شورای خليفه گری ارامنه تهران واقع در خيابان استاد نجات اللهی و 
خيابان جمهوری از دولت ترکيه خواستند که مسئوليت نسل حرکت به سمت کليسای 

، )ره(ارامنه تهران که تصاویری از امام خمينی .  را بپذیرد١٩١۵کشی ارامنه در سال 
مقام معظم رهبری و ریيس جمهور را بر روی پالکارهایی نصب کرده و با خود حمل می 

و شعارهایی دیگر در جمهوری اسالمی حامی مستضعفان؛ : کردند، شعار می دادند 
در این راهپيمایی که با مجوز وزارت .  ارامنه سر دادند١٩١۵محکوميت کشتار سال 

کشور انجام می شد یکی از ارامنه که در حال شعار دادن در پشت ميکروفون بود طی 
ارامنه جهان همواره سپاسگذار ميهمان نوازی ایرانيان هستند که : سخنانی می گفت 

ارامنه در ترکيه، ما را با آغوشی باز به ایران پذیرفتند و از ارامنه به پس از قتل عام 
در قسمتی از بيانيه ارامنه تهران که در این راهپيمایی توزیع . بهترین نحو پذیرایی کردند

نژاد کشی ارمنيان در آغاز قرن بيستم، جنایات نازیسم در نيمه : می شد، آمده است 
ر قلب اروپا و جنایات اسرایيل عليه ملت مظلوم قرن، کشتار مسلمانان بوسنی د
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فلسطين نمونه هایی چند از جنایات بشری و حاکی از برتری طلبی و قساوت 
  . سردمداران برخی حکومت ها است

 !متن کامل را بخوانيد ....     ٢٠٠۵ آوريل ٢۴ - - ١٣٨۴ ارديبهشت ۴ يكشنبه - -تهران 

www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=175523  

   مليون ارامنه به دست ترک ها قتل عام شدند١،٥ سال پيش ٩٠  
Social Democratic Party of Iran - SPI : ارامنه امروز نودمين سالگرد قتل عامی

د که در امپراطوری عثمانی انجام گرفت، و ايروان آن را جنايت و کشتاری را برگزار کردن
 ارمنستان ميگويد يک ميليون و پانصد هزار نفر از اتباع آن در  .عليه مردم خود ميداند

شهر ايروان، پايتخت . آخرين سالهای امپراطوری عثمانی توسط ترکها قتل عام شدند
يل، شاهد برگزاری مراسم نودمين سالگرد  آور٢٤کشور ارمنستان امروز، يکشنبه 

سازمان دهندگان اين راهپيمايی . کشتار شرق ترکيه در جريان جنگ اول جهانی است
اين رقم، نماد تعداد افرادی . اميدوارند تا يک ميليون و پانصد هزار نفر در آن شرکت کنند

متن کامل را . ... .است که ارمنستان می گويد در جريان اين قتل عام کشته شده اند
  !بخوانيد

  ٢٠٠۵ آوريل ٢۴ - - ١٣٨۴ ارديبهشت ۴يكشنبه 

www.spiran.com/240405aramanme-90 saal-yadbud-html.html 

  نودمين سالگرد آشتار ارامنه  
امروز نودمين ): ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران”  به وبالگهانگاهي“ سرويس 

 سال از ورود آلمه قتل ٦٠ حدود . سالگرد قتل عام ارامنه توسط دولت عثماني است
اين آلمه به طور رسمي . عام يا آشتار جمعي به فرهنگ لغات قانون جهاني مي گذرد

آشتار فجيع ارمني . ه مي شودتنها براي سه قتل عام مهم دنيا در قرن بيستم استفاد
 سازمان ملل به طور رسمي آشتار ١٩٨٥ در سال . يهوديان و توتسي هاي روآندا, ها

 را به عنوان آشتار جمعي ١٩١٧  تا ١٩١٥ صدها هزار ارمني در بين سال هاي 
 ٨٠٠٠٠ و آشتار " Hollocast"همين طور آشتار يهوديان توسط نازي ها , تشخيص داد
  .١٩٩٤ سي توسط قبيله رقيب خود هوتو در سال روآندايي توت

 !وانيدمتن کامل را بخ  ... ٢٠٠۵ آوريل ٢۴ - - ١٣٨۴ ارديبهشت ۴ يكشنبه - -تهران 

http://isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-518432 

اسناد معتبري جود دارد آه دولت عثماني در : اسقف اعظم ارامنه
  صدد محو نام ارمنستان از جهان برآمده است 

" سبوه سرآيسيان" ,ايلنا, به گزارش خبرنگار سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران
ارامنه توسط دولت عثماني در يك مصاحبه آشي   همزمان با نودمين سالگرد نسل

وي با . المللي پرداخت  مطبوعاتي به بررسي ابعاد اين موضوع و تبعات آن در عرصه بين
 اسناد معتبري   :آشي ارامنه نداريم، گفت  بيان اينكه ما هيچ برخورد احساسي با نسل

ر صدد محو نام خود د" ترآيسم  پان"در دست است آه دولت عثماني با اجراي برنامه 
هاي مختلفي   المللي دولت  اگر امروز در عرصه بين. ارمنستان از جهان برآمده است

اند براساس اسناد معتبري بوده است آه مويد   واقعيت قتل عام را به رسميت شناخته
هاي گذشته و امسال شاهد راهپيمايي ارامنه براي   سال. اين مطلب هستند

www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=175523
www.spiran.com/240405aramanme-90 saal-yadbud-html.html
http://isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-518432
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ايم و اين    مجوز وزارت آشور جمهوري اسالمي ايران بودهآشي با  بزرگداشت اين نسل
دهنده اين است آه اگرچه ايران با راي مجلس هنوز اين قتل عام را به   موضوع نشان

  !متن کامل را بخوانيد . رسميت نشناخته اما هميشه در آنار ملت ارمني بوده است
 ٢٠٠۵ آوريل ٢٣ - - ١٣٨۴ ارديبهشت ٣ شنبه - -تهران 

www.ilna.ir/shownews.asp?code=190098&code1=1 

  

آيشان خود، هزاران شمع  دانش آموزان ارامنه تهراني به ياد هم  
به گزارش خبرنگار ايرنا مرآز استان تهران، عصر روز گذشته، هزاران    آردندروشن
آموز ارمني مدارس ارامنه تهران با تجمع دربرابر مدارس خودشان با روشن آردن  دانش

هاي خود مردم را به تماشاي نمايشگاه عكس و روزنامه  شمع، ضمن اعالم خواسته
 .دعوت آردند" ين قتل عام قرن بيستمنژاد آشي ارامنه نخست"ديواري باموضوع 

هاي رقت انگيز  نمايش فيلمي مستند از واقعه قتل عام آه در آن ضمن پخش صحنه
آشتار، بازماندگان قتل عام خاطرات دوران طفوليت خود را آه هم زمان با اين فاجعه 

  .هاي اجرا شده در اين مراسم بود آردند نيز، از ديگر برنامه بود، بازگو مي
 !متن کامل را بخوانيد  ... ٢٠٠۵ آوريل ٢٠ - - ١٣٨۴ فروردین ٣١ چهارشنبه - -ان تهر

http://www.irna.ir/fa/news/view/line-7/8401311322194759.htm 

  آغاز قتل عام ارامنه    
 ميالدي در شهر ١٩١۵ آوريل سال ٢۴ سال پيش در روز شنبه ٨٩: جام جم آنالين

 نفر از ارامنه صاحب نام شهر به دستور دولت غيرمذهبي ترك هاي ۶٠٠استانبول 
اين آغاز قتل عام ارامنه توسط دولت ترك هاي جوان بود آه . جوان به قتل مي رسند

 از جامعه ارمني امپراتوري عثماني در جريان آن جان خود را از  ميليون نفر١/٢حدود 
در تلگرافي آه از سوي وزارت آشور به سلول هاي ترك هاي جوان . دست مي دهند

دولت تصميم به نابودي آليه ارامنه ساآن : مخابره مي شود چنين نوشته شده بود
 قرار باشد به خشن ترين بايد به موجوديت آنها خاتمه داد حتي اگر. ترآيه گرفته است

در اين .نه سن و نه جنسيت آنها نبايد مورد مالحظه قرار گيرد. شيوه ها متوسل شد
  !متن کامل را بخوانيد.... آار اصول اخالقي و وجدان جايي ندارند

  ٢٠٠۴ آوريل ٢۵ - - ١٣٨٣ارديبهشت  ٦يکشنبه  

http://www.jamejamdaily.net/shownews2.asp?n=53867&t= his 

  

www.ilna.ir/shownews.asp?code=190098&code1=1
http://www.irna.ir/fa/news/view/line-7/8401311322194759.htm
http://www.jamejamdaily.net/shownews2.asp?n=53867&t= his
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اخبار و مقاله های منتشر شده توسط بخش 
   BBCفارسی 

  در رابطه به نژادکشی ارامنه 
 

   چه بر سر ارمنيان آمد؟١٩١٥در سال 
ارامنه در امپراطوری عثمانی برنامه ای بسيار دقيق و حساب شده بود برنامه ريشه کن کردن 

که توسط دولت مرکزی و با هدايت طلعت پاشا، وزير کشور وقت، انجام شد و حتی دفتری بنام 
، "تشکيالت مخصوص"تاسيس .برای نظارت بر آن تاسيس شده بود" تشکيالت مخصوص"

دو و نيم ميليون نفری و غير مسلح ارمنی از تصويب قوانين اضطراری متعدد در مورد اقليت 
 و قانون ضبط اموال منقول و غير منقول آنها ١٩١٥جمله قانون موقت بيرون راندن ارامنه در می 

 و همچنين جمع کردن و کشتار روشنفکران و شخصيتهای برجسته فرهنگی ١٩١٥در سپتامبر 
  .ش برنامه ريزی شده دانسترا از پي" قتل عام"ارمنی از جمله داليلی است که بايد 

  ٢٠٠٥ آوريل ٢٢چهارشنبه 

www.bbc.co.uk/persian/news/story/2005/04/050412_l-armenians-
genocide.shtml 

  ارامنه، چالشی برای ترکيه امروز' قتل عام'
بسياری به آمريکا، اروپای غربی . پس از جنگ جهانی اول ارامنه در سراسر جهان پراکنده شدند

 آنچه آنان قتل عام يک -رات کشتارهای زمان جنگ با اين حال همچنان خاط.و خاورميانه گريختند
اگر چه رسيدگی به . برای آنان زنده بود-و نيم ميليون ارمنی توسط دولت عثمانی می خوانند 

مسئله کشتار ارامنه پيش شرط آغاز اين گفتگوها نيست برخی از سياستمداران فرانسه 
ويت ترکيه در اتحاديه اروپا اين موضوع پيشنهاد کرده اند که در جريان مذاکرات طوالنی برای عض

  .مطرح شود
 ٢٠٠٥ آوريل ٢٢چهارشنبه 

www.bbc.co.uk/persian/news/story/2005/04/050422_l-armenians-
genocide-1.shtml 

  کشتار و آوارگی ارمنيان به روايت محمد علی جمال زاده
در  محمد علی جمال زاده که از او به عنوان پدر داستان نويسی معاصر ايران ياد می شود،

 به ايران برگشته بود، پس از يک اقامت شانزده ماهه در اين کشور، دوباره راهی ١٩١۵سال 
روزهای مسافرت  .آلمان می شود و بر سرراه خود با کاروان آوارگان ارمنی برخورد می کند

جمال زاده درست برابر است با تاريخ روزهايی که منابع ارمنی از آن به عنوان ايام کشتار هم 
  ان و هم نژادان خود به دست نيرو های عثمانی ياد می کنند ميهنان، هم کيش

 ٢٠٠٥ آوريل ۶چهارشنبه 

www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2005/04/050406_l-rp-arm-geno-
jamalzadeh.shtml 

  ارامنه در پارلمان ترکيه' قتل عام'بحث در باره 
عبداهللا گل وزير خارجه ترکيه به پارلمان اين کشور گفته است که سرگرم تدوين استراتژی 

www.bbc.co.uk/persian/news/story/2005/04/050412_l-armeniansgenocide.
www.bbc.co.uk/persian/news/story/2005/04/050422_l-armeniansgenocide-
www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2005/04/050406_l-rp-arm-genojamalzadeh.


 29

ی مقابله با ادعای قتل عام ارامنه در جريان جنگ جهانی اول در شرق ترکيه امروزی جديدی برا
آقای گل گفت که از شخصيتهای برجسته ترک از طبقات مختلف اجتماعی و شغلی . است

   .دعوت کرده است که در تهيه پرونده ای به منظور رد ادعاهای ارامنه همکاری کنند
 ٢٠٠٥ آوريل ١٣چهارشنبه 

www.bbc.co.uk/persian/news/story/2005/04/050413_l-armenia-
turkey.shtml 

  ارامنه را رد کرد' قتل عام'ارمنستان تقاضای ترکيه برای مطالعه درباره 
ارمنستان درخواست ترکيه برای انجام يک مطالعه بی طرفانه درباره ادعای مربوط به قتل عام 

واردان .بيش از يک ميليون ارمنی در دوران ترکيه عثمانی در جنگ جهانی اول را رد کرده است
جه ارمنستان گفت مورخان قبال حکم خود را در اين باره صادر کرده اند و اوسکانيان، وزير خار

  .اکنون نوبت ترکيه است که طرز نگرش خود نسبت به آن واقعه را مشخص کند
 ٢٠٠٥ مارس ١١جمعه 

www.bbc.co.uk/persian/news/story/2005/03/050311_si-armenia-
turkey.shtml 

  ارامنه شد' قتل عام'ترکيه خواستار مطالعه بی طرفانه درباره 
ان، نخست وزير ترکيه، از مورخان خواسته است دست به مطالعه ای بی رجب طيب اردوغ

طرفانه درباره ادعای مربوط به قتل عام بيش از يک ميليون تن از ارامنه در دوران حکومت دولت 
 ٢٠٠٥ مارس ٠٩چهارشنبه  .عثمانی بر ترکيه بزنند

www.bbc.co.uk/persian/news/story/2005/03/050309_si-erdogan-
armenians.shtml 

  ی حيوانات ترکيهارمنی زدايی و کردی زدايی از نامها
وزارت محيط زيست و جنگلبانی ترکيه با صدور اطالعيه ای، عبارات کوردستانيکا، آرمنيا و 

آرمنيوس را از نامهای التين حيوانات مذکور حذف کرده و نامهای آنان را به وولپس وولپس، 
مصطفی اوويس اورينتاليس آناتوليکوس و کاپرئولوس کوپرلوس کاپرئولوس تغيير داده است، 

در حال حاضر بازيهای  :کمال يالين قليچ، مديرکل پارکهای ملی و حيات وحش ترکيه گفته است
عجيبی عليه کشور ما می شود و بعضيها با استفاده از نامهای گونه های جانوری ما قصد دارند 

به اين ما با تغيير اين نامها . تأکيد کنند که کردها و ارمنيها در کشور ما زندگی می کرده اند
اقدام دولت ترکيه در تغيير اين نامها، اعتراض دولت ارمنستان را در پی  .بازيها پايان می دهيم

 ٢٠٠٥ مارس ٠٨سه شنبه .داشته است

www.bbc.co.uk/persian/science/story/2005/03/050308_mf_names.shtml 

  کشتار ارامنه اذعان کند' فاجعه'فرانسه از ترکيه خواست به 
 آغاز گفتگوهای خود برای وزير خارجه فرانسه گفته است که از ترکيه خواهد خواست در
اذعان ' فاجعه' به عنوان يک ١٩١٥عضويت در اتحاديه اروپا، به کشتار صدها هزار ارامنه در سال 

 .تاريخ خود را به ياد آورد" وظيفه دارد"ميشل بارنيه، وزير خارجه فرانسه گفت که ترکيه  .کند
 ٢٠٠٤ دسامبر ١٤سه شنبه 

www.bbc.co.uk/persian/news/story/2004/12/041214_si-turkey-
armenians.shtml 

  ايی ارامنه در تهران به درگيری انجاميدگردهم

www.bbc.co.uk/persian/news/story/2005/04/050413_l-armeniaturkey.
www.bbc.co.uk/persian/news/story/2005/03/050311_si-armeniaturkey.
www.bbc.co.uk/persian/news/story/2005/03/050309_si-erdoganarmenians.
www.bbc.co.uk/persian/science/story/2005/03/050308_mf_names.shtml
www.bbc.co.uk/persian/news/story/2004/12/041214_si-turkeyarmenians.
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ارامنه تهران با گردهمايی در کليسای سرکيس مقدس در تهران به اعتراض به آنچه نژادکشی 
ارامنه به دست دولت ترکيه عثمانی و انهدام آثار تاريخی و مذهبی ارامنه به دست حکومت 

   ٢٠٠٤ آوريل ٢٤شنبه . کنونی ترکيه می دانند پرداختند

www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2004/04/040424_mf_armenians.shtml  

  

  وس و کابوس ارامنهکائ
سه شنبه شب دوازدهم آذر ماه جمع کثيری از ايرانيان ارمنی در باشگاه آرارات واقع در کوچه 

گرد آمده بودند تا شاهد تماشای فيلم کوتاهی باشند که يک ) نادری(نوبهار خيابان جمهوری 
مرجان کائوس ساخته . ساخته است١٩١٥دانشجوی رشته سينما به ياد کشتار ارامنه در 

اشرفی زاده به غير از آنکه فيلم خوبی است، از اين جهت اهميت دارد که نخستين کوشش 
 ٢٠٠٢  دسامبر۶ .فيلمسازان ايرانی درباره کشتار ارامنه در بحبوحه جنگ جهانی اول است

www.bbc.co.uk/persian/arts/021206_la-cy-kaus.shtml  

  آرارات
داستانی است با شخصيتهای متعدد آه در زمان معاصر می . آرارات يك فيلم در فيلم است

اين شخصيتها، از طريق ديالوگ و بازسازی گذرد و سعی دارد در خالل روابط شخصی و آاری 
شايد ساختن فيلمی در باره . را نيز بازگو آند" قتل عام"صحنه های تاريخی واقعيات مربوط به 

آمتر بازمانده ای از آن .  سال قبل رخ داد آار آسانی نباشد٨٧ارامنه آه " قتل عام"آشتار يا 
تا آنچه را در ) م يهوديان در جنگ جهانی دومبرخالف قتل عا( قتل عام اآنون در قيد حيات است 

 توسط سربازان دولت عثمانی بر سر ارامنه آمد شرح دهد و به عالوه بسياری از ١٩١٥سال 
  ٢٠٠٢  نوامبر٢٢.  غير قابل دسترسی است- در ترآيه -اسناد و مدارك مربوط به آن 

www.bbc.co.uk/persian/arts/021120_l-ararat.shtml  

  ارامنه' قتل عام'برگزاری سالگرد 
زمان ملل متحد در تهران ارامنه تهران روز چهارشنبه، بيست و چهارم آوريل، در مقابل دفتر سا

شرکت کنندگان .  را برگزار کردند١٩١٥مراسم هشتاد و هفتمين سالگرد کشتار ارامنه در سال 
مرگ بر "در اين مراسم که تعداد آنها به هشت هزار نفر می رسيد، با سردادن شعارهايی چون 

ارمنی راهت ای شهيد "و " فرياد برحق ما است" عدالت، عدالت"، " دولت فاشيستی ترکيه
  . از مقابل کليسای سرکيس مقدس تا دفتر سازمان ملل متحد راهپيمايی کردند" ادامه دارد

 www.bbc.co.uk/persian/news/020424_l-armenians.shtml    ٢٠٠٢   آوریل٢٩
  

 ه های محققين ایرانی در خصوص نسل کشی ارامنه مقال

  
  »!آنان که تاريخ را فراموش ميکنند، محکوم به تجربه مجدد آنند«

  رضا رحيم پور: نویسنده
ت ارتش هيتلر نژاد پرست و پيروزی جنبش در سراسر اروپا شکس ) ٢٠٠۵(  مه امسال   ماه٨

متأسفانه نسبت به  اما. مقاومت و نيروهای ضد فاشيسم در سطح وسيعی جشن گرفته شد
 سال قبل بر ارامنه ـ در همسايگی ميهنما ن درسرزمين ترکيه ـ رخ داد ، کمتر ٩٠جناياتی که در

 Orhan(( ترک، ارهان پاموک در حال حاضر نه تنها حکم زندان نويسنده معروف .توجه شده است
Pamuk (( بخاطراشاره ای کوتاه به کشتارارامنه درمصاحبه ای با يک مجله سوئيسی ، صادر

شده است، بلکه حتی هزاران جلد از کتابهای وی توسط مامورين دولتی وحتی مردم عادی 
ر عمومی بيشک اگرافکا . آتش زده اند١٩٣٠درخيابانها ـ همچو رسم مشمئزنازيها درسالهای 

www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2004/04/040424_mf_armenians.shtml
www.bbc.co.uk/persian/arts/021206_la-cy-kaus.shtml
www.bbc.co.uk/persian/arts/021120_l-ararat.shtml
www.bbc.co.uk/persian/news/020424_l-armenians.shtml
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جهان نسبت به جناياتی که از سوی ترک های جواِن نژادپرست بر مردم ارامنه رفت ، سکوت 
اختيار نمی کرد، هيتلر و نژادپرستان آلمانی به اين سادگی آن فاجعه را برسريهوديان نمی 

درتائيد نظريه پاکسازی نژاد آريائی از يهوديان " نبرد من"خود هيتلر در کتاب خود . آوردند
 سال ٩٠متاسفانه تاکنون و بعد از گذشت » چه کسی کشتار ارامنه را بخاطر دارد؟  « :مينويسد

 ، اغلب کشورهای مهم و بزرگ جهان بنا بر يک سری از ١٩١۵از اين جنايت هولناک در سال 
مالحظات سياسی با ترکيه، و نقش مهمی که آن کشور در پيمان نظامی ناتو تا کنون داشته 

همچنان مهرخموشی بر لبان خويش زده اند و تاکنون » هوالکوست ارامنه «رد اين است ، در مو
اغلب اين کشورها نيزازنظرلحاظ .  کشور صحه براين واقعه شوم تاريخی گذارده اند١۵تنها 

جمهوری (و يا ازدشمنان و رقيبان ترکيه ) همچو بلژيک ، سوئد ولهستان (سياسی کوچک 
  !متن کامل را بخوانيد ....    .ندميباش) يونانی قبرس و يونان

  ٢٠٠۵ آوريل ٢۵ - - ١٣٨۴ ارديبهشت ۵ _  دوشنبه
   

www.iran-chabar.de/1384/02/26/rahimpoor840226.htm 

  

  دولت عثمانی یک مليون و نيم ارمنی را کشت و یک مليون را آواره ساخت
  دکتر تورج پارسی :نویسنده

پادشاهان عثمانی همواره سياست پان ترکيسم گره خورده با پان اسالميسم را دنبال می 
کردند و تشکيل یک حکومت ترک بزرگ از غرب آناتولی تا دشت ترکستان چين که همه اقوام 

آذربایجانی ها فقط زبانشان ترکی شد ولی ایرانی اصيل _ آذری ترک زبان از جمله ترکهای
قرقيزها، ترکمن ها، ازبکها، قزاق ها را شامل شود و تحت حمایت و رهبری ترکيه _ هستند 

البته اینان خود را به غلط تورانی ناميده اند ناگفته پيداست تورانيان . باشد را در سر می پروراندند
 چرا پان ترکيسم به کشتار ارمنيان دست می یازد ؟ به دو .مان نام و نشاناز نژاد ایرانيانند با ه

 ميان ترکهای عثمانی و   همچون دیواری آهنين نخست دليل جغرافيایی چرا که ارمنيان: دليل
   و ترکان آن سوی دریای خزر بودند  قفقاز که هيچگونه پيوست نژادی با آنان ندارند ترک زبانان

دوم اینکه مسيحی بودند و باوجود فشار و تعقيب و تجاوز حاضر نمی شدند که  . قرار گرفته بودند
دین خود را عوض کرده به اسالم بگروند ، ازاین رو ازميان برداشتن این سد ونابودی ملت ارمنی 

جنگ جهانی اول چنين فرصت . بيمارگونه ی خود ، امری ضروری می نمود برای رسيدن به هدف
 طی یک برنامه از پيش ریخته شده، ١٩١۵ان جوان داد، سرانجام در سال  ترک مناسبی را به

 الگویی برای نازی ها در جنگ دوم  برنامه ای که.  به مرحله اجرا درآوردند نژادکشی ارمنيان را
  !بخوانيدمتن کامل را  ....    .جهانی شد 
 ٢٠٠۵ آوريل ٢٨ - - ١٣٨۴ ارديبهشت ٨  پنجشنبه

http://www.mani-poesie.de/index.jsp?aId=2209 

  

  ان، از اورارتو تا قتل عامارمنست
  جالل افشار: نویسنده

ارامنه بيش از آنکه یک قوم باشند یک دین و مذهب هستند که به دليل محدوده جغرافيایی خود 
و وفاداری هميشگی به آئين خویش در مقابل تمام ادیان و مذاهب مهاجم یا غير مهاجم شکلی 

شواهد نشان داده است مردمانی که در این منطقه می زیسته اند از لحاظ . بسته را گرفته اند
منتهی این مردمان برخالف دیگران . نژادی ترکيبی از آریایی های مهاجر و اقوام بومی هستند
همسایگان آنان ادیان بسياری را . ساکنان منطقه به سادگی تسليم مذاهب دیگر نشده اند

ه اند، از زردشت تا مسيحيت و سپس اسالم راه درازی است که تمام همسایگان آنان تجربه کرد
امروز نيز ارامنه را به دليل همين پایبندی تاریخی به کيش خود به همين . این راه را طی کرده اند

نام ارمنستان برای نخستين بار در بزرگترین کتيبه تخت جمشيد واقع در دیوار . نام می شناسند

www.iran-chabar.de/1384/02/26/rahimpoor840226.htm
http://www.mani-poesie.de/index.jsp?aId=2209
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در این کتيبه داریوش، شاهنشاه هخامنشی، نام .  آن، نزدیک پلکان ورودی دیده شدهجنوبی
  !متن کامل را بخوانيد ....  .ارمينه را به عنوان یکی از ساتراپ های ایرانی بيان می کند

 ٢٠٠۵ آوريل ٢٧ - - ١٣٨۴ت  ارديبهش٧  چهارشنبه

www.sharghian.com/mag2/archive/005877.html  

  
  آشى نسل يك قرن   -شود   ساله مى٩٠يه آشى ارامنه در ترآ نسل  آوريل ٢۴

  اميد معماريان: نویسنده
  منتشر شده در روزنامه شرق

تعداد قربانيان اين جنايت . رسد فرا مى)  آوريل۴(د قتل ارامنه چهارم ارديبهشت نودمين سالگر
هرساله ارامنه آشورمان مراسمى به . شود زده مى  هزار نفر تخمين١۵٠٠ هزار تا ۶٠٠بين 

شايد . آنند  همين مناسبت برگزار و خشم و انزجار خود را از چنين واقعه دهشتناآى بيان مى
باعث شده اين ماجرا همواره تازه بماند آن است آه دولت ترآيه هيچگاه رخ يكى از داليلى آه 

نود سال پس از اين واقعه دردناك، ارامنه جهان هنوز اين .  است دادن اين واقعه را رسمًا نپذيرفته
 هزار ارمنى در اين آشور زندگى ٧٠در حال حاضر حدود . آنند واقعه را با تازگى روايت مى

آنها اما مجاز نيستند در خصوص رويدادى آه . تًا در استانبول مستقر هستندآنند آه عمد مى
آشى  نسل ترآيه براى ارامنه جهان به واژه . نزديك به يك قرن پيش رخ داده است سخن بگويند

چندى پيش اورهان پاموك نويسنده منتقد ترك اين پرسش را مطرح آرد آه روزى  .مترادف است
امروز اما خبرى از آنها . آردند وندان غيرمسلمان بسيارى زندگى مىروزگارى در آشور ما شهر

به سر آنها چه . آردند چرا؟ روزى روزگارى در اين آشور صدها هزار ارمنى زندگى مى. نيست
هاى ترآيه از دولت بخواهند اورهان پاموك را  آمد؟ همين نوشته باعث شد تا بسيارى از روزنامه

متن ... .. اند بسيارى اين نويسنده را حتى به مرگ تهديد آرده. ندازددستگير آرده و به زندان بي
  !کامل را بخوانيد

   ٢٠٠۵ آوريل ٢۴ - - ١٣٨۴ ارديبهشت ۴يكشنبه  - -تهران 

www.sharghnewspaper.com/840204/html/ppl.htm 
  

  يادبود نودمين سالگرد قتل عام ارامنه 
  شيوا زرآبادى: نویسنده

   شرقمنتشر شده در روزنامه
هاى  ها دولت گيرى ترين موضع رسد آه در تازه عام ارامنه در حالى فرا مى نودمين سالگرد قتل

آلمان و لهستان نيز در اعالم همبستگى با جامعه ارمنى به جمع آشورهايى پيوستند آه روز 
ارامنه ايران از . شناسند عنوان نخستين نژادآشى قرن بيستم به رسميت مى  آوريل را به٢۴
 آوريل راهپيمايى به مناسبت يادآورى ٢۴بل از انقالب اسالمى و پس از آن هر سال همزمان با ق

 نفر از نمايندگان مجلس ٣٠ ، ٨١اين نسل آشى برگزار مى آنند و براى اولين بار در سال 
ششم به عنوان مقام هاى دولتى ايران با امضاى تومارى اين واقعه را محكوم آردند و در ژوئن 

 ميالدى نيز هيات نمايندگى وزارت دفاع آشور در دفتر يادبود موزه نژادآشى ٢٠٠٠سال 
ارمنستان اين واقعه را تاسف بار خواند و اين آشتارجمعى را طبق معيارهاى حقوقى و اصول بين 

المللى شايسته محكوميت ناميد و انتقال صحيح و بى آم و آاست آن را به نسل هاى آينده 
  !متن کامل را بخوانيد... . كرار اين وقايع الزم دانست براى جلوگيرى از ت

  ٢٠٠۵ آوريل ٢۴ - - ١٣٨۴ ارديبهشت ۴يكشنبه  - -تهران 

www.sharghnewspaper.com/840204/html/societ.htm#s214953 

  
  ريشه هاي نافرماني ترکيه درکجاست؟

www.sharghian.com/mag2/archive/005877.html
www.sharghnewspaper.com/840204/html/ppl.htm
www.sharghnewspaper.com/840204/html/societ.htm#s214953
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  جمشيد پدرام: نویسنده
 در ترکيه سرآغاز تحول تازه اي بود که   روز هشتم مارس زنان درسرکوب تجمع مسالمت آميز 

سرکوب آزادي خواهان، اقليت هاي . بسياري ازسياستمداران اروپايي را به واکنش وا داشت
ملي ومذهبي پديده تازه اي درترکيه نيست وکشورهاي امپرياليستي هم سالهاست بخاطر 

دولت ترکيه پس از .  با سکوت خود آنرا تاييد کرده اندمنافع اقتصادي خود هم آنرا پذيرفته اند هم
پيش کشيدن اصالحاتي آبکي برروي کاغذ درعمل اما نه تنها همان اصالحات را هم پيش نبرد 

درپاسخ به پاره اي مسايل قديمي . بلکه در ادامه سرکوب آزادي بيش ازپيش جديت نشان داد
يخ ومردم ستمديده ترکيه، سرمايه ونيروي بجاي پذيرش جنايات و پوزش خواهي درپيشگاه تار

مثال پس ازسالها پي گيري . انساني فراواني بکارگرفته تا واقعيات راهمچنان الپوشاني کند
نهادهاي حقوق بشر بين المللي در خصوص قتل عام بيش از يک ميليون ارامنه منطقه رآناتولي 

نسل " ، "جنايت" حتي کلمات بدست دولت عثماني درجنگ جهاني اول، ترکيه حاضرنشده است
را بپذيرد ونه تنها شرايط جنگي، کشتار متقابل وکشتارمسلمانان بدست " قوم کشي" يا" کشي

ارامنه را پيش کشيده است بلکه به کمک مورخين ومحققين قلم به مزد خود درپي واژگون جلوه 
راي اثبات آنها دادن حقايق تاريخي ايست که درآرشيوهاي کشورهاي اروپايي مدارک کافي ب

يکي ازاين قلم به مزدها رييس بخش تاريخ و آرشيوهاي ترکيه، آقاي يوسف . موجود است
هاالقوزلو است که پس از نود سال که ازآن جنايت تاريخي ميگذرد باوقاحت هرچه تمامتر سعي 
د کرده است رقم ارامنه ي به قتل رسيده را بين شش هزاروپانصد تاهشت هزاروپانصد اعالن کن

متن کامل را  . ....     .ودرعين حال گريز بزند که پانصدونوزده هزارمسلمان را ارامنه کشته اند
  !بخوانيد
 ٢٠٠۵ آوريل ١٩ - - ١٣٨۴ فروردین ٣٠ سه شنبه - -تهران 

www.asre-nou.net/1384/farvardin/30/m-pedram.html 

  آغاز قتل عام ارامنه
  بهرام افتخاري: نویسنده

   روزنامه جام جممنتشر شده در
 نفر از ارامنه ۶٠٠ ميالدي در شهر استانبول ١٩١۵ آوريل سال ٢۴ سال پيش در روز شنبه ٨٩

اين آغاز قتل عام . صاحب نام شهر به دستور دولت غيرمذهبي ترك هاي جوان به قتل مي رسند
اتوري  ميليون نفر از جامعه ارمني امپر٢/١ارامنه توسط دولت ترك هاي جوان بود آه حدود 

در تلگرافي آه از سوي وزارت آشور به . عثماني در جريان آن جان خود را از دست مي دهند
دولت تصميم به نابودي : سلول هاي ترك هاي جوان مخابره مي شود چنين نوشته شده بود

بايد به موجوديت آنها خاتمه داد حتي اگر قرار باشد به . آليه ارامنه ساآن ترآيه گرفته است
در اين .نه سن و نه جنسيت آنها نبايد مورد مالحظه قرار گيرد. ين شيوه ها متوسل شدخشن تر

  !متن کامل را بخوانيد.... آار اصول اخالقي و وجدان جايي ندارند
  ٢٠٠۴ آوريل ٢۵ - - ١٣٨٣ ارديبهشت ٦يکشنبه  

www.jamejamdaily.net/shownews2.asp?n=53867&t= his 

  

  خواهی ارامنه، فرياد عدالت
  انديشه جامعه: به نقل از

در حالی که مردم بالکان آخرين اميد خود به برادری را از دست داده بودند، حاکمان ترکيه در 
ها  شايد ارمنی. انديشيدند ها می حاشيهء شرقی ميدان جنگ به يک تسويهء تاريخی با ارمنی

های پر پيچ و  ها کوه آنموطن . ترين نژادی باشند که در آسيای غربی استقرار يافته بودند کهن
ها نخستين  قلمرو ارمن. خمی است که از دريای مازندران تا دريای مديترانه و سياه ادامه دارد
نخستين کشتار تاريخی . مرکز تمدن جهانی بود که مسيحيت را به عنوان مذهب ملی برگزيد

 کشتار، قبايل کرد او در اين.  توسط سلطان عبدالحميد به وقوع پيوست١٨٩٦ – ١٨٩٥ارامنه در 

www.asre-nou.net/1384/farvardin/30/m-pedram.html
www.jamejamdaily.net/shownews2.asp?n=53867&t= his
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، ١٩٠٨پس از سرنگونی عبدالحميد در سال . به کار گرفت» حميديه«را به عنوان مبارزان 
قانون اساسی را بر پايهء حقوق مدنی يکسان برای شهروندان » کميتهء اتحاد و پيشرفت«

 پيش آمد و در اين ميان قتل عام آدانا. اما اميد به روزهای بهتر چندان نپاييد. عثمانی اعالم کرد
جنگ جهانی اول . اما فاجعهء اصلی هنوز در راه بود. های جوان شد لکهء سياهی در پروندهء ترک

کيش با دشمن در پشت  های جوان، شايد با احساس خطر از وجود ارامنهء هم ترک.آغاز شده بود
) گويند آن گونه که ارامنه می(جبهه و يا شايد بر اساس يک نقشهء تاريخی برای محو يک ملت 

دوست آلمانی  وگنر انسان. در يک فرصت تاريخی، قتل عام ارامنه را در ابعادی وسيع آغاز کردند
از «: نويسد جمهور وقت آمريکا می ای به ويلسون رئيس که خود شاهد کشتار بود طی نامه

 !متن کامل را بخوانيد..... اند،  سال ساکن مناطق بومی خود بوده٢٠٠٠ای که بيش از  ارامنه

http://www.kar-online.com/yadbood/yadbood_19.html 

  

  روزشمار روابط ترکيه و رژيم صهيونيستي
  آلپ تکين دورسون اوغلو، پژوهشگر و نويسنده ترکيه: نویسنده

  منتشر شده در سایت خبرگزاری قدسنا
 و امضاي ، نخست وزير ترکيه به اسرائيل"رجب طيب اردوغان"به رغم گذشت دو هفته از سفر 

توافقنامه هاي نظامي با رژيم صهيونيستي، محافل مخالف روابط تل آويو و آنکارا، همچنان به 
اسراييل به آنكارا : ١٩٨٢ ژوئن ۵. افشاي جزييات بيشتري از ريشه هاي اين روابط مي پردازند

امنه را  وابسته به سازمانهاي مربوط، ارYCGA و ASALAاعالم آرد در حمله به لبنان، آمپهاي 
 -نيز تصرف خواهد آرد و به اين ترتيب، ترآيه را نيز دعوت به شرآت در عمليات مذآور نمود تهران 

 !يدمتن کامل را بخوان ..... ٢٠٠۵می ١۵ - - ١٣٨۴ ارديبهشت ٢۵ -

www.qodsna.com/Farsi/Contents/AnalysisArticle/1384/02/25/653868.Htm 

  

 اسناد و گزارشات رسمی
U.S. ARCHIVES                                      متحده آمریکا  ایاالتآرشيو 

Appeal from the Catholicos of the 
Armenian Church to protect 
Armenians. April 27, 1915. 

Secretary of State William 
Jennings Bryan's response to 
the Catholicos' appeal to 
protect Armenians. April 28, 
1915. 

Report of Allied warning to the 
Ottoman government to stop the 
massacres of Armenians. May 29, 
1915. 

Report that Ottoman Turkey is 
seeking to exterminate the 
Armenian nation. July 16, 1915.

Secretary of State Robert Lansing's 
response to news that Ottoman 
Turkey is pursuing a policy of 
genocide against the Armenians. 
July 16, 1915. 

Report on the treatment of 
Armenian children in 
Trebizond. July 20, 1915. 

Report on the deportation of 
Armenians from Zeitun. July 21, 
1915. 

Report from a German 
missionary on the massacre of 
Armenians from Erzerum. July 

http://www.kar-online.com/yadbood/yadbood_19.html
www.qodsna.com/Farsi/Contents/AnalysisArticle/1384/02/25/653868.Htm
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31, 1915. 
Reflections on the role of Talaat 
Pasha in the Armenian Genocide. 
September 7, 1921. 

 

BRITISH ARCHIVES                                         آرشيو بریتانيا 
Report by a resident of Syria on 
the condition of Armenian 
deportees. November 27, 1916. 

First-hand account by a Turkish 
army officer on the deportation of 
Armenians from Trebizond and 
Erzerum. December 26, 1916. 

Memorandum by the Committee 
of Union and Progress outlining 
the strategy for implementing 
the Armenian Genocide. 1914-
1915.  

Report on the massacre of 
Armenians in Cilicia under French 
administration. March 7, 1920. 

Report on the forced exile of the 
remaining Armenians from 
Aintab and Marash. November 
15, 1922. 

Statistics on the pre-war and 
post-war Armenian population in 
Biledjik, Bardizag, and Hendek. 

١٩١۵اخبار منتشر شده توسط نيویورک تایمز در سال   

WHOLE PLAIN STREWN BY ARMENIAN BODIES 
(March 20,1915)  

 
APPEAL TO TURKEY TO STOP MASSACRES 

(April 28,1915)  
See the original page 

MORGENTHAU INTERCEDES 
(April 29,1915) 

See the original page 

6000 ARMENIANS KILLED 
(May 18,1915)  

ALLIES TO PUNISH TURKS WHO MURDER 
(May 24,1915)  

TURKS ARE EVICTINGS NATIVE CHRISTIANS 
(July 12,1915)  

WHOLESALE MASSACRES OF ARMENIANS BY TURKS 
(July 29,1915)  

REPORT TURKS SHOT WOMEN AND CHILDREN 
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(August 4,1915)  

ARMENIANS ARE SENT TO PERISH IN DESERT 
(August 18,1915)  

BURN 1000 ARMENIANS 
(August 20,1915) 

ARMENIANS DYING IN PRISON CAMPS 
(August 21,1915) 

TURKS MASSACRES ARMENIANS OF ISMID 
(Sept. 3,1915)  

1,500,000 ARMENIAN STARVE 
(Sept. 5,1915)  

ANSWER MORGENTHAU BY HANGING ARMENIANS 
(Sept. 16,1915)  

See the original page 

BRYCE ASKS US TO AID ARMENIA 
(Sept. 21,1915) 

500,000 ARMENIANS SAID TO HAVE PERISHED 
(Sept. 24,1915)  

See the original page 

ARMENIAN WOMEN PUT UP FOR AUCTION 
(Sept. 29,1915)  

ARMENIANS OFFICIALS MURDERED BY TURKS 
(Sept. 30,1915)  

ASKS BERNSTORFF'S AID TO PREVENT 
(Oct. 1,1915)  

GOVERNMENT SENDS PLEA FOR ARMENIAN 
(Oct. 5,1915)  

800,000 ARMENIANS COUNTED DESTROYED 
(Oct. 7,1915)  

See the original page 

LETTERS TELL OF OUTRAGES 
(Oct. 10,1915)  

TURKISH STATSMAN DENOUNCES ATROCITIES 
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(Oct. 10,1915)  

TURKEY BARS RED CROSS 
(Oct. 19,1915)  

GERMANY SAYS SHE CANNOT STOP TURKS 
(Oct. 23,1915)  

AID FOR ARMENIANS BLOCKED BY TURKEY 
(Nov. 11,1915)  

 
POPE MAY TAKE NEW PLEA TO KAISER 

(Dec. 9,1915)  

WOMAN DESCRIBES ARMENIAN KILLING 
(Dec. 12,1915)  

MILLION ARMENIANS KILLED OR EXILE 
(Dec. 15,1915)   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 38

 شاهدان عينی کشتار ارامنه 
دکتر کارل هانس پزشک آلمانی مقيم استامبول در گزارشی برای مرکز پزشکی 

ون بختان و برلن از کاروان ارمنی می گوید که سربازان عثمانی می خواستند نگ
حدود بيست الی بيست و ... « : اسرای آن را به دریاچه وان ریخته و غرق نمایند 

پنج زن و مرد و کودک ارمنی را با دو ارابه بدون حفاظ بسوی دریاچه وان می بردند 
 دست های راست و چپ دو مرد و زن را با یک  . مردان را دو به دو بهم بسته اند  .

م بسته و دنباله زنجير به رشته زنجير اصلی که دیگران به آن قطعه زنجير کوتاه به
 دست ها و پاهای کودکان خردسال را نيز با طناب  .بسته اند، قفل شده است 

 این تيره بختان ارمنی را در حاليکه دو روز بود که لب به غذا نزده  .بهم بسته اند 
 در ميان  .ن می بردند بودند بدون باال پوش و در سرمای سرد به سوی دریاچه وا

 اسرای ارمنی وقتی مرا  .کودکان این کاروان کوچک دو کودک سرخک گرفته بودند 
 دست های به زنجير بسته خود را  .دیدند گوئی فرشته آسمانی را دیده اند 

 آن بيچاره ها نمی  .بسویم گشوده و با تضرع و زاری از من کمک می خواستند 
در استامبول از جمله محرکان اصلی این قتل عام دانستند که هم ميهنان من 

 از مشاهده این منظره سرافکنده اشک ریختم و باعجله آنها را ترک کرده  .هستند 
 درست در همين لحظه به  .و بطرف اسبم رفتم تا هرچه زودتر از آن نقطه ور شوم 

اشت افسری که فرماندهی شش سرباز محافظ این کاروان تيره روزها را بعهده د
او که » بگذارید دو کودک بيمار را با خود ببرم و معالجه کنم « : برخورد کردم و گفتم 

اینان را فردا صبح به دریاچه وان می ریزیم « : جمال عطاش نام داشت جواب داد 
   . »شما اگر پزشک نيکوکاری هستيد به شهر بروید و کودکان ترک را معالجه کنيد 

 به استامبول  .نشد دو کودک بيمار را به من واگذار کند هر چه التماس کردم حاضر 
 اما او در برابر حيرت و  .برگشتم و آنچه دیده بودم برای سفير آلمان بازگو کردم 

ما حق « : وحشت من از آنچه که دیده بودم شانه هایش را باال انداخت و گفت 
تحق مجازات بيشتر  ارامنه مس -نداریم در امور داخلی دولت عثمانی دخالت کنيم 

  .» هستند آنها به دشمنان ما روی آورده اند 

 ٢٦روز «  کنسول ایاالت متحده آمریکا در ترابوزان  M. Oscar S. Heizer  گزارش
 روز اول   . ژوئن جارچی ها خبر تبعيد ارامنه شهر را در کوچه ها و خيابانها جار زدند

م های تفنگ بدست در رفت و آمد جوالی در خيابانها تا چشم کار می کرد ژاندار
 ارامنه را در گروه های صد نفری در  .بودند و خشونت رفتارشان اعجاب انگيز بود 

 از  .س آنها را بطرف ارزروم حرکت می دادند پیک نقطه جمع می کردند و س
 در خالل راهپيمایی هر کس که از سر  . نفر اخراج شدند ٦٠٠٠ترابوزان بيش از 

 آنها که  .دیگر از گروه عقب بماند با سرنيزه بجلو رانده می شود خستگی یا علت 
 جسد این قبيل افراد  .مختصر مقاومتی از خود نشان دهند درجا کشته می شوند 

 ارمنی بودن به تنهایی  .را یا در همان محل رها می کنند یا به رودخانه می اندازند 
 نگریسته و درصدد آزار و کافيست تا ماموران دولتی به شخص بصورت یک جانی

 در آغاز گفته می شود که بيماران از تبعيد معاف اند و  .شکنجه و تبعيد وی برآیند 
سالخوردگان اعم از زن و مرد ، زنان باردار و کارمندان ارمنی دولت نيز تبعيد نمی 
شوند ولی بزودی معلوم شد که همه این حرفها فقط و فقط شایعه بود چه بزودی 

 ظن غالب بر این است که  . پيرزنان و پيرمردان نيز از شهر اخراج گردیدند بيماران
این گروه را ماموران در رودخانه غرق خواهند کرد تا به کارهای واجب تر دیگر 

 در نخستين روز اخراج عمومی ارامنه ترابوزان تعداد زیادی از ارامنه  .بپردازند 
ک قایق بزرگ نموده و به سوی منجمله اعضای کميته ارمنی شهر را سوار ی

قایق حامل اعضای :  یک ترک بعدها در این باره گفت  .سامسون حرکت دادند 
کميته ارمنی ترابوزان کمی بعد از آنکه از شهر دور شد با قایق دیگری که 

 ژاندارمها  .سرنشينان آنرا ژاندارمهای مسلخح تشکيل می دادند روبرو می شود 
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 را نابود ساخته و قایق حامل ایشان را بسرعت به ترابوزان ماموریت داشتند ارامنه
 در حال حاضر وضع طوری است که حتی نجات  .برگردانند و همين کار را هم کردند 

 دختران جوان و  .کودکان و خردساالن یتيم و بی سرپرست نيز امکان ندارد 
ئيس کميته اتحاد و  نایل بيک ر .نوجوانان ارمنی را به خانواده های ترک می سپارند 

ترقی منطقه زیباترین دختران جوان ارمنی را در خانه های مخصوصی حبس نموده 
له اطفا شهوت حيوانی دارودسته خود که اینک بر همه ياست و از آنها بعنوان وس

 من از یک منبع  .کس و همه چيز در منطقه حکومت می کنند استفاده می کند 
ی کميته اتحاد و ترقی ده دختر جوان و زیبای موثق شندیه ام که یکی از اعضا

  .رده است کارمنی را برای مصارف شخصی خود و دوستانش در خانه ای حبس 
چندین دختر کوچک و کم سال تر را به خانوده های آبرومند و شرافتمند مسلمان 

  . اما همه دختران ارمنی متاسفانه چنين شانسی نياورده اند  .سپرده اند 

روز بيستم ماه مه کمال پاشا فرمانده « انگ افسر آلمانی مقيم ارزروم ستوان است
ارتش دستور داد روستاهای ارمنی نشين در شمال ارزروم هر چه زودتر باید تخليه 

 ماموران ترک با خشونتی اعجاب انگيز در کوتاهترین مدت این دستور را اجرا  .شود 
انه ها ، کليساها ، مزارع و دکاکين  ارامنه با خشونت هر چه تمامتر از خ .کردند 

آنها حتی فرصت اینکه برای سفر مختصر غذایی تهيه . خود بيرون کشيده شدند 
 وضع فالکت بار ارامنه تبعيدی آنقدر تاثر برانگيز است که هر  .کنند هم پيدا نکردند 

و  اینکه مادران ارمنی از فرط استيصال  .چيزی را می شود دباره ایشان باور کرد 
نوميدی جگر گوشه شيرخواره خود را به رودخانه می اندازند تا حداقل آنها بيش از 

 دولت ترکيه  . یک واقعه دردناک اما قابل باور است  .این از بی غذایی رنج نبرند 
 آنچه دولت  .عالمٌا و عامدٌا از هر گونه کمک احتمالی به ارامنه جلوگيری می کرد 

در ارزروم تقریبٌا دیگر هيچ ارمنی ... امنه باید بميرند مرکزی می خواست این بود ار
  .» باقی نمانده است 

Thora Jarlsberg و   Eva Elvers  دو پرستار آلمانی مقيم ارزنجان زمانيکه در 
سئوال « : وئن به کشتار زنان و کودکان یک کاروان ارمنی اعتراض می کند ژ ١١روز 

 بما پاسخ دادند  ن و کودکان آتش بگشائيد ؟کردیم شما چطور توانستيد به روی زنا
من :  یکی از ژاندارمها می گفت  .چکار می توانستيم بکنيم دستور این بود : 
نستم به روی افراد در کاروان تيراندازی کنم فقط تظاهر می کردم دارم تيراندازی وانت

رآمده و  وقتی سربازان را می دیدم که بصورت جنایتکاران شيطان صفت د .می کنم 
یک سرباز دیگر ... پی در پی آدم می کشند احساس ناراحتی عجيبی می نمودم 

 ساعت ٤برای اینکه تمامی افراد یک کاروان را قتل عام کنيم بما فقط : بما گفت 
 .» وقت داده بودند و این خيلی کم بود 
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  شناسايی و محکوميت نسل کشی
 الملل ارامنه توسط جامعه بين

  
ادای احترام سيد محمد 

 ريس جمهوری -خاتمی 
اسالمی ايران در مقابل 
آتش جاويدان در بنای 

 ١٩١۵عام ارامنه  يادبود قتل
 در ايروان، ارمنستان

 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  :ونزوئال
مجلس ونزوئال در نشت خود با : ٢٠٠۵ ژوئيه ١۴

اکثریت مطلق آرای نمایندگان قتل عام ارامنه را به 
. عنوان واقعيتی انکار ناپذیر به رسميت شناخت

مجلس در این مصوبه از اتحادیه اروپا خواسته است 
تا از پذیرش عضویت ترکيه تا زمان به رسميت 

، خودداری شناختن قتل عام ارامنه توسط آن کشور
  .کند

  :آلمان
 – مجلس شورای آلمان –بوندستاگ : ٢٠٠۵ ژوئن ١۶
 مين اجالس خود با تصویب طرح کشتار –١٨٨در 

ارامنه که به تائيد کليه احزاب حاضر در بوندستاگ 
رسيد، به نقش آلمان به عنوان متحد امپراطوری 
عثمانی در جنگ جهانی اول اعتراف کرده و از ترکيه 

 و   مسئوليت تاریخی خود عملخواست که به 
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متن این طرح با . به کشتار و آواره کردن ارامنه در امپراطوری عثمانی اعتراف کند
 را باید به ١٩١۵کشتارها و کوچ اجباری ارامنه در سال . " این جمله آغاز می شود

آلمان باید به آشتی ترکيه و ارمنستان . یاد داشت و نسبت به آن ادای احترام نمود
  ."مک کندک

  :لهستان
رغم داشتن همكاريهاي خوب با ترآيه بويژه  مجلس ملی لهستان به : ٢٠٠٥آوربل 

 طرح شناسايي قتل عام ارامنه در دوران  در مناسبات دو آشور با اتحاديه اروپا،
  .عثماني را به تصويب رساند

  :هلند
م ارامنه را مجلس هلند در نشت خود با اکثریت قاطع آرا قتل عا: ٢٠٠٤ دسامبر ٢١

نمایندگان ضمن شناسایی قتل عام ارامنه از دولت هلند . به رسميت شناخت
خواستند تا قبل از آغاز مذاکرات برای ورود ترکيه به اتحادیه اروپا آنکارا را مقيد 

در بخش دیگری از . سازند تا قتل عام ارمنيان را مورد شناسایی رسمی قرار دهد
ه است در خالل مذاکرات و گفتگو با مقامات ترکيه این مصوبه از دولت خواسته شد

  .موکدُا موضوع قتل عام ارامنه پيگيری شود

  :اسلواکی
مجلس ملی جمهوری اسلواکی در نشت خود با اکثریت مطلق آرا : ٢٠٠٤ نوامبر ٣٠

در بخشی از این قطعنامه . قطعنامه شناسایی قتل عام ارامنه را به تصویب رساند
 توسط ١٩١٥شناسایی واقعيت قتل عام ارامنه در سال ما ضمن : "آمده است

  ."دولت عثمانی ، آنرا جنایتی عليه بشریت می دانيم

  :ایران
سيد محمد خاتمی ريس جمهور سابق جمهوري اسالمی ايران : ٢٠٠٤ سپتامبر ٩

واقع در ايروان پايتخت   -زيزرناکابرت   -١٩١٥از مجتمع و بنای يادبود قتل عام ارامنه 
  .ان ديدن کرد و با نثار گل به قربانيان اين فاجعه ادای احترام کردارمنست

  :کانادا
نسل کشی  مجلس کانادا الیحه ای را به تصویب رساند و طی آن : ٢٠٠٤ آوریل ٢١

  .ارامنه را به رسميت شناخت و آنرا جرمی عليه بشریت اعالم نمود

 :ایاالت متحده آمریکا
مين ايالت از ايالتهای اياالت متحده است آه قتل  -٣٢ايالت مونتانا : ٢٠٠٤ آوريل ٧

فرماندار اين ايالت » جودی مارتز«.  را به رسميت شناخت١٩١٥عام ارامنه در سال 
برای » های دات«من از تالشهای کميته : " نوشت» های دات«در نامه خود به دفتر 

-١٩١٥ شناسايی قتل عام فجيع ارامنه که توسط دولت ترکيه عثمانی در سالهای
   از  يک و نيم ميليون  آن  طی  که  قتل عامی  اجرا شد، استقبال می کنم؛١٩٢٣

 مين -٨٩انجام مراسم . ارامنه مسيحی اعم اززن و مرد و کودک قربانی شدند
سالگرد نژادکشی ارامنه ضروری است چرا که آن نقش بزرگی در جلوگيری از 

  ."فجايع اينچنينی ايفا می کند

  :آرژانتين
سنای ملی آرژانتين با صدوربيانيه ای در رابطه با نژادکشی ارامنه : ٢٠٠۴مارس  ٣١

  : اعالم کرد

 -  قربانيان اولين قتل عام قرن بيستم-همبستگی با جامعه ارمنی      -١
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برای اجرای مراسم يادبود جنايتی که به قيمت جان بيش از يک و نيم 
 ١٩١٨ -١٩١۵لهای ميليون ارمنی ختم شد و توسط دولت ترکيه در سا

  .انجام شد
ات ينکه جنايری از ايت همه اشکال نقض حقوق بشر و جلوگي محکوم    -٢

  . ه انسان بدون مجازات بماننديعل

  :روگوئها
مجلس اروگوئه الیحه ای را در دو ماده به تصویب رساند که به : ٢٠٠٤ مارس ٦

  .د آوریل بعنوان روز نسل کشی ارمنيان اعالم ش٢٤موجب آن روز 

  :سوئيس
پارلمان سوئيس کشتار ارامنه در آخرين سالهای امپراطوری : ٢٠٠٣ دسامبر ١٣

  .عثمانی را به عنوان نسل کشی به رسميت شناخت

  :آرژانتين
سنای ملی آرژانتين با صدوربيانيه ای در رابطه با نژادکشی : ٢٠٠٣ آگوست ٢٠

  : ارامنه اعالم کرد

ن سالگرد نژادکشی يک و نيم مي-٨٨با تاسف عميق، ما امسال مراسم  
 انجام ١٩٢٣ -١٩١۵ميليون از ارامنه که توسط دولت ترکيه بين سالهای 

 اين اعالميه ايست از همدردی بسيار  همچنين. شد، برگزار می کنيم
  . برای انکار جنايات فراوان عليه بشريت که تاکنون بدون مجازات مانده اند

  :سنای کانادا

  :ادا از دولت اين کشور می خواهدسنای کان: ٢٠٠٢ ژوئن ١٣

 شناسايی رسمی نسل کشی ارمنيان و محکوم نمودن هرگونه -١ 
 مثل بودن چيزی کمتر از  تالشی برای انکار آن يا تحريف واقعيات تاريخی

  نژادکشی، جنايت عليه بشريت، و غيره
  
 آوريل هر سال بعنوان روز يادبود یک و نيم ميليون ارمنی که ٢۴ اعالم -٢
  .ربانی اولين نسل کشی قرن بيستم گشتندق

  :ایران
در گردهمایی اعتراض آميز ارامنه تهران عليه تجاوزات اسرائيل بر : ٢٠٠٢ آوریل ١٣

 دو تن از –ضد فلسطينيان سيد علی اکبرمحتشمی پور و سيد هادی خامنه ای 
 در سخنرانی خود به موضوع –نمایندگان تهران در مجلس شورای اسالمی ایران 

: " محتشمی پور در بخشی از سخنان خود گفت . قتل عام ارامنه نيز اشاره کردند
در آغاز قرن بيستم شاهد قتل عام ارامنه مظلوم در ترکيه بودیم که روح و روان 
بشریت را در طول هشتاد سال گذشته همواره آزرده بود و بشریت آن قتل عام را 

د هادی خامنه ای نيز در بخشی از سي". محکوم کرده و ما آنرا محکوم می کنيم 
سلسله جنایاتی که در گذشته تا : " سخنان خود در خصوص قتل عام ارامنه گفت

به امروز صورت گرفته در مقطعی نيز شامل حال ارامنه تحت امر کشور عثمانی 
همه ساله صدای عزیزان ما بعنوان . بوده که ما با آنها همدردی کرده و می کنيم

  ".کشتار وحشيانه عثمانيها شنيده می شوداعتراض به این 

  :ایران
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 نفر از نمايندگان مجلس ششم به ٣٠ ، ١٣٨١براى اولين بار در سال : ٢٠٠٢آوریل 
واقعه نژادکشی ارمنيان در سال  عنوان مقام هاى دولتى ايران با امضاى تومارى 

  .را محكوم کردند  در ترکيه عثمانی ١٩١٥

 :پارلمان اروپا
 ١٩٨٧ ژوئن ١٨با تاکيد و تكرار موضع خود در خصوص قطعنامه : ٢٠٠٢ فوريه ٢٨

، از ترکيه خواست تا زمينه ١٩١۵مبني بر شناسايي نسل کشی ارامنه در سال 
  .آشتی را ايجاد نمايد

  :واتيكان
پاپ ژان پل روم با ادای احترام در مقابل بناي يادبود قربانيان : ٢٠٠١ سپتامبر٢۶

ايروان پايتخت ارمنستان، براي قربانيان اين فاجعه دعا واقع در  نژادآشي ارامنه 
متن اصلي دعاي . ( نهالي در محوطه آن آاشت او همچنين به يادبود قربانيان . آرد

  .) دريافت نمائيدوب سايت رسمي واتيكانپاپ در زيزرناآابرت را از 

  :فرانسه
 –اليحه تصويب شده توسط پارلمان فرانسه به امضاي ژاك شيراك : ٢٠٠١ ژانويه ٣٠

 رسيد و جنبه قانوني - نخست وزير سابق– و ليونل ژوسپن  –ريس جمهور فرانسه 
    .ه جرم محسوب مي شوداز آن پس انكار نژادآشي ارامنه در فرانس. يافت 

 –شهرداري پاريس تصميم گرفت تا مجسمه آوميتاس : ٢٠٠١ ژانويه ٢٩
 را به يادبود قتل عام - آوريل٢۴روحاني، موسيقيدان و تنها بازمانده قتل عام روز 

  .ارامنه در يكي از ميادين پاريس برپا آند
 اآثريت قاطع به پارلمان فرانسه اليحه نژادآشي ارامنه را با: ٢٠٠١ ژانويه ١٨

  .رسميت شناخت و آنرا در آتاب قانون جمهوري درج نمود
اي را در ارتباط  آميسيون روابط خارجي پارلمان فرانسه اليحه : ٢٠٠١ ژانويه ١٠

با نسل آشي ارامنه پذيرفت و آن را در دستور آار شوراي عالي پارلمان 
   .فرانسه قرار داد

  :ايتاليا
ايتاليا قطعنامه اي را در ارتباط با نسل آشي ارامنه پارلمان : ٢٠٠٠ نوامبر ١٧

  .تصويب نمود

  :فرانسه
در قطعنامه . سناي فرانسه قتل عام ارامنه را به رسميت شناخت: ٢٠٠٠ نوامبر ٨

 در امپرطوري ١٩١۵سناي فرانسه آشتار ارامنه در سال : تصويب شده آمده است 
  .عثماني را نژادآشي مي داند

  :ایران
 یک هيات نمايندگى وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران و در راس آن :٢٠٠٠ژوئن 

در دفتر يادبود موزه نژادآشى در ایروان پایتخت ارمنستان   - وزیر دفاع –شمعخانی 
اين واقعه را تاسف بار خواند و اين آشتارجمعى را طبق معيارهاى حقوقى و اصول 

 و بى آم و آاست آن را به بين المللى شايسته محكوميت ناميد و انتقال صحيح
  . نسل هاى آينده براى جلوگيرى از تكرار اين وقايع الزم دانست

  :لبنان
پارلمان لبنان نژادآشي ارامنه را با اآثريت قاطع به رسميت : ٢٠٠٠ مارس ١١

شناخت و در آن دولت ترآيه را در انكار آن محكوم نمود و از پارلمانهاي ساير آشور 
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   . زمينه به لبنان بپيوندندها خواست تا در اين

  :سوئد
پارلمان سوئد قطعنامه اي را تصويب نمود آه مطابق آن نسل : ٢٠٠٠مارس   ٢٩

آشي ارامنه به رسميت شناخته شد و در اين ميان تاآيد نمود آه شناسايي اين 
قفقاز و تقويت   ثبات در منطقه  برقراري نژادآشي توسط دولت ترآيه براي 

  . ه ضرورت دارددموآراسي در ترآي

  :بلژيك
پارلمان بلژيك قطعنامه اي را مبني بر درخواست خود از ترآيه : ١٩٩٨ مارس ٢۶

 توسط آخرين حكومت امپراطوري ١٩١۵ در سال  براي شناسايي نژادآشي ارامنه
  .عثماني، تصويب نمود

  :لبنان
وريل بعنوان  آ٢۴پارلمان لبنان قطعنامه اي را در رابطه با اعالم روز : ١٩٩٧ آوريل ٣

  .با اآثريت قاطع به تصويب رساند روز همدردي با ارامنه، 

  :يونان
پارلمان يونان بعد از سخنراني بسياري از نمايندگان آه همگي : ١٩٩۶ آوريل ٢۵

نسل آشي ارامنه توسط ترآيه را محكوم نمودند، قانوني را با سه بند با اآثريت 
 آوريل بعنوان روز گراميداشت قربانيان ٢۴آامل به تصويب رساند آه مطابق آن روز 

  .قتل عام ارامنه، اعالم شد

  :آانادا
 مين سالگرد فاجعه آشتار يك و نيم –٨١مجلس عوام آانادا : ١٩٩۶ آوريل ٢٣

 آوريل هر سال را ٢٧-٢٠ميليون از ارامنه توسط ترآيه را برسميت شناخت و هفته 
  .اني بشر عليه يكديگر اعالم نمودبعنوان هفته گراميداشت قربانبان اعمال غير انس

  :بلغارستان
مجلس بلغارستان با حفظ یک دقيقه سکوت یاد و خاطره یک و نيم : ١٩٩۵ آوريل ٢٠

سنتوف عضو آکادمی . ميليون شهدای اولين قتل عام قرن بيستم را گرامی داشت
  .و ریس مجلس آن کشور اعالميه ای را در ارتباط با کشتار ارامنه قرائت نمود

  :وسيهر
اعالم آرد آه مطابق اسناد و ) پارلمان روسيه(دوماي روسيه : ١٩٩۵ آوريل ١۴

مدارك انكارناپذير موجود در رابطه با وقوع آشتار وسيع ارامنه در منطقه ارمنستان 
 و نيز اجراي آنوانسيونهاي پذيرفته شده از طرف ١٩٢٢ -١٩١۵غربي بين سالهاي 

به منظور برقراري مجدد سنتهاي انسان سازمان ملل در اين زمينه، همچنين 
با ابتكار ) ١٩١۵(دوستانه دولت روسيه و با تاآيد بر اين مطلب آه در همان سال 

عمل روسيه دول اروپايي اقدامات انجام گرفته از طرف حكومت ترآيه عليه ملت 
دوماي دولتي روسيه فدرال ضمن . عنوان نمودند) جنايت عليه بشريت(ارمني را 
 همدردي خود را نسبت ١٩٢٢-١٩١۵ردن عامالن قتل عام هاي سالهاي محكوم آ

 آوريل را روز يادبود قربانيان نسل آشي اعالم ٢۴به ملت ارمني ابراز نموده و روز 
  .نمود

  :اروگوئه
مجلس اروگوئه بار ديگر مسئله نژادآشي عليه ملت ارمني را مطرح : ١٩٩۵آوريل 
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 . ار شناسايي اين قتل عام از آن دولت شدنموده و ضمن محكوم آردن ترآيه خواست

  :روسيه
دوماي روسيه قطعنامه اي را در رابطه با شناسايي نسل آشي : ١٩٩۴ آوريل ٢٢

  . با اآثريت قاطع به تصويب رساند ارامنه بعنوان اولين قتل عام قرن بيستم،

  :قبرس
يل را  آور٢۴پارلمان قبرس ضمن محكوم نمودن نژادآشي ارمنيان، : ١٩٩٠آوريل 

  .بعنوان روز ملي يادبود اين نژادآشي اعالم نمود

 :پارلمان اروپا
پارلمان اروپا قتل عام ارامنه را مورد شناسايي قرار داد و طي اين : ١٩٨٧ ژوئن ١٨

تصميم به آليه دول عضو اين پارلمان ابالغ شد آه روزي را به يادبود قربانيان جنايات 
  .پيوسته، اختصاص دهند وقوع و قتل عام هايي آه طي قرن بيستم ب

  :آرژانتين
نژادآشي ارامنه توسط  آنگره ملی آرژانتين با تصويب قطعنامه اي : ١٩٨۵ آوریل ٢٣

   .ترکيه را محکوم کرد

  :اروگوئه
مجالس سنا و نمایندگان کشور اروگوئه طی جلسه مشترکی : ١٩۶۵ آوریل ٢٠

  :تصميم های زیر را اتخاذ نمودند

 روز یادبود ١٩١۵ل سال جاری به یاد قربانيان کشتار سال  آوری٢۴روز      -١
  .شهدای ارامنه اعالم شود

فرستنده های رادیوهای دولتی کشور موظف اند بخشی از برنامه های      -٢
عادی آن روز خود را به طرح مطالبی پيرامون مسائل ملت ارمنی اختصاص 

  .دهند

ی که در زمينه های دولتی مشغول برای ارمنيان بازمانده از این نژادکش     -٣
  . آوریل روز تعطيل محسوب می شود٢۴به خدمت هستند، روز 

 واقع در شهر مونته ویدئو از این پس به نام ١۵۶دبيرستان شماره      -٤
 .ارمنستان نامگذاری می شود
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 عکس های مستند از نژادکشی ارامنه

اکثر این عکس ها . ه هستيددر زیر شما شاهد عکس هایی واقعی از قتل عام ارامن
توسط یک افسر آلمانی بنام آرمين وگنر که در آن زمان در امپراطوری ترکيه عثمانی 

او پيش قدم شد تا درباره گزارشاتی که پيرامون . بسر می برد، گرفته شده است
وی با سرپيچی از دستوراتی که برای .  تحقيق کند کشتار ارامنه منتشر می شد،

دن اخبار قتل عام داده می شد، به جمع آوری اطالعات درباره سرکوب وخفه کر
 و  کشتارها همت گماشت و عکسهای فراوانی از کشتار ، کوچ اجباری ارامنه

  .اردوگاههای مرگ در صحرای سوریه ، گرفت

  براي مشاهده عكسها با وضوح بيشتر به سايت آرارات مراجعه آنيد
  

 

http://ourararat.com
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 فيلمهای مستند در ارتباط با نژادکشی ارامنه

  خيانت شدگان: ارمنستان 
BBC News-Correspondent-Armenia: The Betrayed  

 BBC News-Correspondent از ٢٠٠٣ ژانویه ٢۶خيانت شدگان در :ارمنستان 
twoیان بدست آلمان کشتار یهود( همزمان با هفته یادبود هلوکاست . پخش شد
، فرگال کين، گزارشگر بی بی سی، بررسی می کند که چگونه یک قتل عام )نازی

وحشتناک سه ربع قرن پيش از این، امروز رابطه ترکيه و متحدان غربی آنرا تحت 
این برنامه همچنين فاش می کند که چگونه ریس . الشعاع قرار می دهد

 قبلی بيل کلينتون به زیر قولی که به جمهورآمریکا جورج دبليو بوش و ریس جمهور
بی بی سی با . جامعه ارمنی برای شناسایی قتل عام ارامنه داده بودند، زدند

 بازماندگان قتل عام و سياستمداران ترکيه و بررسی طرح های  گفته های
 ملت خيانت شده  سياسی ایاالت متحده، کشتار هولناک، بازیهای سياسی و یک

  .قيق و کند و کاو می کاودرا مورد بررسی، تح

 ساله، تهيه کننده و کارگردان فيلم، درست چندی پس از ساخت ٣۴جيمز ميلر، 
در آن .  کشته شد این فيلم، در غزه با آتش یک خودروی زرهی ارتش اسرائيل

بر طبق گفته .  فيلم مستند در نواحی فلسطينی بود هنگام او مشغول تهيه یک
آنها بخاطر ساخت این فيلم، به دریافت مدالهایی در های فرگال کين، همکار او، 

من خوشبخت بودم که با جيمز ميلر در « : کين می گوید. بيروت مفتخر شده اند
او کشته شد بخاطر آنچه در وان دیده . ساخت این فيلم در ترکيه همکاری می کردم

يه بود و می خواست فيلمهای مستند بيشتری در رابطه با نژادکشی ارامنه ته
  .»کند

  جيمز ميلر: تهيه کننده و کارگردان
  فرگال کين: گزارشگر

   مراجعه آنيدبه سايت آراراتبراي مشاهده فيلم هاي مستند در اين زمينه مي توانيد 
 
  
  

  
   ارامنه١٩١۵بناهای یادبود نژادکشی 
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مجموعه موزه و بنای یادبود قربانيان 
نژادکشی ارامنه در باالی تپه ای بنام 

 پایتخت جمهوری  زیزرناکابرت در ایروان،
نای یادبود، آتش در داخل ب. ارمنستان 

موزه زیزرناکابرت . جاویدان روشن است
مملو از دهها هزار از اسناد و منابع 

 .مربوط به قتل عام ارامنه است
    

 

 در ١٩١۵بنای یادبود نژادکشی ارامنه 
حياط کليسای سرکيس ترکيه واقع در

 ٢۴همه ساله در روز . مقدس در تهران
آوریل، هزاران نفر ارامنه تهران با نثار 

گل بر روز بنای یادبود، یاد قربانيان قتل 
 .عام ارامنه را گرامی می دارند

    

 

 در ١٩١۵ای یادبود نژادکشی ارامنه بن
ترکيه واقع درحياط کليسای آمناپرکيچ 

در . در اصفهان) کليسای وانک(مقدس 
داخل موزه وانک، قسمتی به 
 .نژادکشی ارامنه اختصاص دارد

    

 

 پدر روحانی و -يتاسمجسمه کوم
 در وسط -موسيقيدان مشهور ارمنی 

ميدانی در قلب پاریس که به یاد 
قربانيان نژادکشی ارامنه در سال 

پدر .  ساخته شده است٢٠٠٢
کوميتاس تنها کسی بود که از کشتار 

 آوریل نجات یافت، ولی او نيز ٢۴روز 
هوش و هواس خود را در اثر آنچه که 

و باقی عمر خود دیده بود از دست داد 
 . را در پاریس گذراند

    

 

بنای یادبود نژادکشی ارامنه واقع 
درحياط یکی از کليساهای ارامنه در 

 .شهر بيروت، پایتخت لبنان
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بنای یادبود قربانيان نژادکشی ارامنه 
 در  واقع درپارک مارکلين ویلسون

 .مونترال کانادا

    

 

يون از قربانيان بنای یادبود یک و نيم ميل
 در ترکيه، واقع ١٩١۵نژادکشی ارامنه 

درپارک مونته بلو، در کاليفرنيا، ایاالت 
 .متحده آمریکا

    

 

 نژادکشی ارامنه  بنای یادبود قربانيان
ز کليساهای  واقع درحياط یکی ا١٩١٥

 .ارمنی در شهر حلب سوریه

 
  

   
 وریل در تهران آ٢٤مراسم 

 برروی بنای یادبود  نثار گل
 ارامنه ١٩١۵قربانيان قتل عام 

ساکن ارمنستان غربی واقع 
در حياط کليسای سرکيس 

 مفدس در تهران

 آوریل هزاران نفر از ارامنه تهران ٢۴همه ساله در 
در کليسای سرکيس مقدس واقع در خيابان 
کریمخان تهران گردهم می آیند تا همچون ارامنه 
ساکن در دیگز نقاط جهان مراسم یادبود بيش از یک 
و نيم ميليون از قربانيان نژادکشی ارامنه ساکن 

لت ترکيه عثمانی را ارمنستان غربی توسط دو
 آوریل ٢٣بسياری از ارامنه از عصر روز . برگزار نمایند

آنها با روشن کردن شمع . در کليسا حضور می یابند
و نثار گل برروی بنای یادبود قربانيان قتل عام ارامنه 

ارامنه با . واقع در حياط کليسا، ادای احترام ميکنند
    برگزاری این گردهمایی

 که جامعه بين ااملل و دولتها این جنایت را بعنوان نژادکشی محکوم خواستار آنند
  .کنند و دولت ترکيه مسئوليت آن را بپذیرد

 ٢۴ که نودمين ساگرد این فاجعه انسانی می باشد، مراسم ١٩١۵-٢٠٠۵امسال 
  .آوریل با شکوه و شدت خاصی در اقصی نقاط جهان برگزار می شود

 آوریل، از ٢۴نجام مراسم مذهبی در صبح روز تا دو سال قبل ارامنه پس از ا
کليسای سرکيس مقدس تا دفتر سازمان ملل در تهران راهپيمایی می کردند تا از 

اما در سال . این طریق صدای اعتراض خود را بگوش مردم ایران و جهانيان برسانند
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  این راهپيمایی انجام نشد و  با تغيير محل دفتر سازمان ملل در تهران،٢٠٠۴
  .مراسم یادبود قربانيان قتل عام در داخل کليسا پایان یافت

 ارامنه تهران پس از  اما امسال در نودمين سالروز نژادکشی ارامنه، هزاران نفر از
انجام مراسم مذهبی در کليسای سرکيس مقدس، از مقابل این کليسا تا کليسای 

  .حضرت مریم واقع در خيابان جمهوری راهپيمایی کردند

ین راهپيمایی که بيش از ده هزار نفر از ارامنه شرکت داشتند، شعاریی در ا
ترکيه جنایت می کند، آمریکا حمایت « ، »مرگ بر دولت فاشيستی ترکيه« همچون 
» ارمنستان غربی آزاد باید گردد«، » ای شهيد ارمنی راهت ادامه دارد«، » می کند

يت دولت ترکيه در انکار این ، در محکوم» عدالت، عدالت، فریاد بر حق ماست«، 
در این راهپيمایی . فاجعه و تخریب آثار تاریخی ارامنه در ترکيه، داده شد

سرکيسيان، اسقف اعظم شورای خليفه گری ارامنه تهران، نمایندگان ارامنه در 
  .مجلس شورای اسالمی، موسسه ها و انجمن های ارامنه حضور داشتند

در اين . ضرت مریم، قطعنامه ای قرائت شددر پایان این مراسم در کليسای ح
قطعنامه آه از سوي هيات منتخب شوراي خليفه گري ارامنه قرائت شد آمده 

ارامنه باگراميداشت ياد قربانيان اولين نژاد آشي قرن بيستم، از : " است
خواهند تا در راه اجراي عدالت در حق ملت ارمني و  هاي بيدار بشري مي وجدان

 ." وم جهان آوشا باشندتمامي ملل مظل
خواهيم واقعيت تاريخي و انكار ناپذير نژاد  از دولت ترآيه مي: " افزايد اين بيانيه مي

آشي ارمنيان را پذيرفته و حداقل دين خود را درقبال ملت ارمني و جامعه بشري 
 ." ادا آند

منيان در اين بيانيه از نمايندگان سازمان ملل متحد درخواست شده تا نژاد آشي ار
توسط حكومت ترآيه را براساس گزارش آميسيون ويژه سازمان ملل رسما محكوم 

هاي تابعه خود به ويژه يونسكو بخواهد براي پايان دادن به انهدام  آرده و از سازمان
  .آثار تاريخي و مذهبي ارمنيان اقدام موثر به عمل آورد

 مراسمي نودمين سالگرد  آوریل با برگزاري٢٤صفهان روز يكشنبه همچنين ارامنه ا
در اين .  ارمنستان غربي را بدست دولت عثماني گرامي داشتند قتل عام ارامنه

در محله " وانك"ي اصفهان باحضور در آليساي  نفر ازارامنه  ٤٠٠٠مراسم بيش از 
جلفا با دردست داشتن پالآارتهايي ، آشتار ارمنيان ارمنستان غربي به دست 

آوريل هم زمان با  ٢۴  اين مناسبت هر ساله در روز . آردنددولت عثماني را محكوم 
  . شود  نشين آشور برگزار مي-ديگر استانهاي ارامنه 

آشور جهان در سالگرد قتل عام ارامنه با تجمع در   ۵۶بازماندگان اين فاجعه نيز در
ي شهداي نژادآشي ارامنه را گرامي  آليساها و انجام مراسم مذهبي خاطره

  .دارند مي

در زیر شما عکسهایی از این مراسم و راهپيمایی ارامنه در تهران را مشاهده می 
  .کنيد

  ٢٠٠۵ آوریل ٢۴مراسم نودمين سالگرد نژادکشی ارامنه در تهران 
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  ٢٠٠۴ آوریل ٢۴مراسم سالگرد نژادکشی ارامنه در تهران، صبح 
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  ٢٠٠۴ آوریل ٢٣مراسم سالگرد نژادکشی ارامنه در تهران، عصر 
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 فيلمهای سينمایی با موضوع نژادکشی ارامنه

  

فيلم که در  آرارات فيلمی ایست در یک
با نقش آفرينی شارل (ادوارد سارويان  آن

) ارمنی-فرانسوی  خواننده معروف-آزناوور
آه " آرارات"مشغول ساخت فيلمی است بنام 

پزشك آمريكايی  مبنای آن آتاب خاطرات يك
يك پزشك "بنام آالرنس آشر است با عنوان 

 سال   وقايعاو آه در آن" آمريكايی در ترآيه
يکی از شخصيتهای .  شرح می دهد١٩١۵

مشهور  اصلی اين فيلم آرشيل گورآی، نقاش
" قتل عام"ارمنی است آه خود از بازماندگان 

 .گريخت بود آه به آمريكا
 آتوم اگویان: کارگردان

    

یک خانواده  مایریک فيلمی ایست در مورد
 توسط ١٩١۵ارمنی که بخاطر قتل عام ارامنه 

سرزمين اجدادی خود به  دولت ترکيه، باالجبار از
در فيلم عمر شریف . نندفرانسه مهاجرت می ک
  .نقش آفرینی می کنند و کلودیو کاردینال

  (آشوت ماالکيان(هانری ورنوی : کارگردان

    
 دقيقه در ٣٠مدت  کائوس فيلم کوتاه ایست به

 که توسط یک ١٩١۵ارتباط با نژادکشی ارامنه 
 فيلم. شده است دانشجوی ایرانی ساخته

داستان خانواده ای را باز می گويد که در واقعه 
به  و ارامنه، افرادش از هم جدا افتاده اند کشتار

 ن فيلم از آنجاستاهميت ای .ندا ايران پناه آورده
 با  که این نخستين تالش فيلمسازان ایرانی

مرجان  :کارگردان. موضوع قتل عام ارامنه است
  اشرفی

   
 

  
  

 رمان هایی با موضوع نسل کشی ارامنه
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رمانی است که » موسی داغ چهل روز»
 نویسنده مشهور -»فرانتس ورفل«توسط 

این . خلق گردید ١٩٣٣ در سال -فرانسوی 
 نفری از ارامنه ۵٠٠٠رمان در مورد یک گروه 

داغ واقع در  بومی کوهپایه های موسی
آنها . واحل شرقی دریای مدیترانه، استس

کوه موسی   به١٩١۵زمانيکه از کشتار ارامنه 
پناه می برند، توسط ارتش ترکيه تحت محاصره 

یک طرف ارتش   در در حاليکه. قرار می گيرند
بزرگ ترکيه است و در طرف دیگر دریا، آنان به 

می زنند و چهل روز  مبارزه ای قهرمانانه دست
ش ترکيه مقاومت می کنند، در مقابل ارت

سر می رسند  تااینکه کشتی های فرانسوی
و آنان را با خود می برند و بدین ترتيب بعد از 

، آنان نجات می  چهل روز مقاومت قهرمانانه
 .است ترجمه فارسی این کتاب موجود. یابند

    
مادر است و  مایریک به ارمنی به معنای

مادر در حال «نویسنده کتاب خود را با جمله 
 سپس به. شروع می کند» مرگ است

 بر می گردد و داستانی کودکی غم انگيز خود
 را تعریف می کند که خواننده را متحير می

رمان قصه مردم ارمنی است، کشتار یک . کند
 داستان. ١٩١۵و نيم مليون ارمنی در سال 

شگفت آور آشوت ماالکيان، نویسنده رمان، 
 پسری که در پی کشتار ارامنه مجبور به ترک

سرزمين پدری خود می شود و به 
 اجتماعی جدید در مارسی فرزندخواندگی

فيلم این رمان به  .فرانسه در می آید
 .کارگردانی نویسنده در ساخته شده است

 .موجود است ترجمه فارسی این رمان
  (آشوت ماالکيان(هانری ورنوی : نویسنده

   
 

  
  

  
 پوسترهای ایرانی با موضوع نسل کشی ارامنه

الهای گذشته توسط هئيت پوسترهای زیر در سالروز نسل کشی ارامنه طی س
  . تهيه شده استشورای خليفه گری ارامنه تهران آوریل ٢۴برگزار کننده مراسم 
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2002 

 خاچاطوریان .ه
2003 

 کوچاریان .آ
2004 

 ناجاریان .آ

  

   

 پوسترهای زیر متعلق به سایت اینترنتی
www.ArmenianGenocidePosters.org ميباشد.  

   
Ottoman 
History 

Talat 
and Hitler 

Cultural 
Genocide 

  
  

  :براي مشاهده فيلم فالش در باره آشتار ارامنه به اين آدرس مراجعه آنيد
http://www.ourararat.com/flash-movie/OurArarat.zip  

  
  

  وب سایتهای مرتبط با نژادکشی ارامنه

  وب سایت های فارسی
  
www.OurArarat.com 

  در سالهای و مستند در مورد نژادکشی ارامنهریخیوب سایت تا» آرارات ما«
این سایت مملو از .  و کشتارهای سلطان عبدالحميد می باشد١٩٢٣ -١٩١٥

سيد محمد علی " مدارک ایرانی و بين المللی، مشاهدات نویسنده نامدار ایرانی 
 از بنای -سيد محمد خاتمی  - ، جزئيات بازدید رئيس جمهوری ایران"جمال زاده

 توسط ١٩١٥، اخبار منتشر شده در سال )زیزرناکابرت(بود قتل عام ارامنه یاد
، جزئيات BBCروزنامه های وقت ایران، اخبار منتشر شده توسط بخش فارسی 

 آوریل در تهران، عکس ها و فيلمهای مستند با زیرنویس فارسی، نقشه ٢٤مراسم 
ی گوناگون از جمله مقاله ها، قطعنامه ها و بيانيه های مجالس و دولتها، مقاله ها

فارسی و . ( ، می باشد)تانرآکچام(نوشته شده توسط مورخ و جامعه شناس ترک 

www.OurArarat.com
http://www.ourararat.com/flash-movie/OurArarat.zip
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  )انگليسی 

www.24April1915.com 
ب سایت دو زبانه در مورد نژادکشی ارامنه وابسته به شورای خليفه گری ارامنه و

 ) فارسی و انگليسی( ن تهرا

www.arir.org 
این سایت که وابسته به موسسه تحقيق و ترجمه هور می باشد، حاوی اطالعات 

در این سایت بخشی نيز به . مفيدی در مورد فرهنگ و تاریخ ارامنه ایران می باشد
 )فارسی . ( تصاص داردمساله ارمنی و نژادکشی ارامنه اخ

www.jebhemelli.net/htdocs/history/ 
Armenian_Massacre_Study.htm 

 برونمرز که شامل اطالعاتی مختصر و مفيد از -سایت وابسته به جبهه ملی ایران 
تاریخ ارمنستان و ملت ارمنی، ارامنه ایران، پان ترکيسم، تاریخ قتل عام ارامنه، 
. ( شهادت و گفته های شخصيت های برجسته ایرانی، ترک و جهانی می باشد

 )فارسی 

www.azargoshnasp.net/~iran/history/Armenian/ 
armenian_main.htm.com 

ت که اساسا در مورد تاریخ ایران و قوميتهای آن می باشد، حاوی اطالعات این سای
ارزشمندی از تاریخ ارامنه ایران، روابط تاریخی ایران و ارمنستان، مقاله هایی در 

نوشته اسمائيل رائين بصورت » کشتار ارامنه « مورد قتل عام ارامنه در ترکيه، کتاب 
یی از آن در ارتباط با تاریخ آذربایجان و اران این سایت که بخشها.  می باشد آنالین

می باشد، مملو از مقاله هایی است که در مورد ایدئولوژی پان ترکيسم نوشته 
 )فارسی  (  .شده است

http://armanestan.persianblog.com 
 و جغرافيای ارمنستان و آداب و رسوم مردم  تاریخ  وبالگ فارسی که در مورد

 )فارسی . (  می باشد نواحی مختلف آن

  
  وب سایت های انگليسی

www.armenian-genocide.org 
Armenian National Institute, ANI, is one of most powerful 
websites related to Armenian Genocide. It's a rich research center 
which contains many official documents including official reports, 
US presidents' quotes, international affirmation, pictures, maps 
and many other creditable documents. 

www.armenocide.am 
The website affiliated to Armenian Genocide Institute-Museum in 
Yerevan, Armenia. It collects and houses historical and 
documentary materials. Offers a brief account of the quotations, 
chronology, bibliography and publications 

www.cilicia.com/armo10.html 

http://armanestan.persianblog.com
www.azargoshnasp.net/~iran/history/Armenian/
www.jebhemelli.net/htdocs/history/
www.arir.org
www.24April1915.com


 59

Pictures, Quotes of famous people, articles, online book of The 
story of US Ambassador, Henry Morgenthau, etc. 

www.theForgotten.org 
The website contains a video program shown on 24th April 1999 by 
ABC News, pictures, quotes of survivors and timeline of the 
genocide. 

www.anca.org/genocide_resource/index.php 
Official website of Armenian National Committee of America, 
ANCA, synopsis of Armenian history, records of US ambassador 
1915, genocide recognition, accounts of denial, reference 
materials,... 

www.virtualAni.freeserve.co.uk 
A virtual journey to ancient city of Ani in western Armenia (now in 
Turkey). The website investigates the churches of Ani and how 
Turkey destroys these rich Armenian cultural heritage under 
pretext of rebuilding.   

www.crag.org.uk 
A research center including articles, news, pictures,... 

www.ArmeniaDiaspora.com 
Brief history of Armenian Genocide, commemoration of 24th April 
in different Armenian communities 

www.teachGenocide.org 
Survivor accounts, documents, maps, pictures, books, history of 

genocides 

www.cdca.asso.fr 
Armenian National Committee of France, In English and French 

www.imprescriptible.fr 
A French website about Armenian Genocide, including documents, 
photo pages, chronology, bibliography, archive, etc. 

www.genocide1915.info 
History, pictures, articles, quotations, online petition condemning 
the Armenian Genocide 

www.ArmenianGenocidePosters.org 
A good collection of posters concerning the Armenian Genocide, 
historical facts, cultural genocide, foreign accounts, bibliography 

www.ArmenianFilmFoundation.com 
The Armenian Film Foundation is a educational and cultural 
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organization dedicated to the documentation on film and video of 
Armenian heritage and Armenian Genocide. 

www.zoryaninstitute.org 
Facts on Armenian Genocide, Publications, Conferences  

www.gomidas.org 
The Armenian Genocide documentation series and books from the 
Gomidas Institute. 

www.ermeni.org 
Bibliography, articles, Armenian history, forum, in English, Turkish, 
French, Armenian 

www.never-again.com 
Maps, photos, quotes, etc. on Armenian Genocide 

http://15levels.com/24.April/index-a.html 
News, flash movie, a complete biography of Komitas 

www.hyeetch.nareg.com.au/genocide/ 
Facts on Armenian Genocide, notes of US ambassador in Turkey 
1915, events of Musaler and the battle of Sardarabat 

www.armenians.com/Genocide/index-main.html 
Pictures, video, Genocide FAQ, Genocide forum, facts of the events 
of  in Sumgait And Azerbaijan republic 

www.arf.am/gaydzer/armenian_genocide.htm 
The website affiliated to Armenian Revolutionary Federation, ARF 
(Dashnaktsutyun). 

http://candle.direct.am 
Light your own candle in the memory of the victims of Armenian 
Genocide 

www.fedayi.com/genocide/ 
History of Armenian Genocide with pictures 

http://armenianhouse.org/genocide.html 
News and articles on Armenian Genocide, Armenian history in 

Armenian, Russian and English 

www.armenianheritage.com/higenoci.htm 
The facts of Armenian Genocide  

www.netarmenie.com/histoire/genocide/index.php 
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Facts of  Armenian Genocide in French 

www.littlearmenia.com/html/genocide/ 

http://caot.lacitycollege.edu/112/FinalArmenianGenocide/ 
History, pictures, Armenia today 

  
 وب سایت های وابسته به سازمانهای بين المللی در مورد قتل عام ارامنه 

www.historyplace.com/worldhistory/genocide/armenians.htm 
A history source on Genocides in the 20th century. synopsis of 
Armenian history and the facts of Armenian genocide including 
useful maps. 

www.unitedhumanrights.org 
Human Rights Campaign, Armenian Genocide, Fight Turkish denial, 
Bosnia genocide, Rwanda genocide, Nanking genocide, history of 
Holocaust, 

www.chgs.umn.edu/Histories__Narratives__Documen/ 
/Armenian_Genocide/armenian_genocide.html 
Center For Holocaust & Genocide Studies, many useful articles on 
Armenian Genocide. 

www.hr-action.org/armenia/index.html 
Human Right Action. Online book of the story of Henry 
Morgenthau, Sr. US Ambassador to the Ottoman Empire, general 
information on Armenian Genocide, fact sheet on the Armenian 
Genocide 

www.webster-dictionary.org/definition/Armenian%20Genocide 
A complete definition of Armenian Genocide by Webster's online 
dictionary - Here you can find any other information about 
Armenia and Armenians. 

http://imia.cc.duth.gr/turkey/index.e.html 
The crimes of Turkey: declaration, chronological index, The 
Armenian Genocide, The Greek holocaust in Asia Minor and 
Pontos, the Kurdish Drama, the persecutions of Christian 
communities, Cyprus and the Turkish invasion. 

www.historywiz.com/armenia.htm 
Resource on Genocide in public-Armenian Genocide Multimedia 

Exhibition - the story of the Armenian Genocide 

www.gendercide.org/case_armenia.html 
A research center on Genocide in public, the facts of Armenian 
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Genocide, pictures. 

www.webster.edu/~woolflm/armenianlecture/index.htm 
Webster University's Center for the Study of the Holocaust, 
Genocide, and Human Rights- A slide show on Armenian Genocide 
with documentary pictures 

www.nationmaster.com/encyclopedia/Armenian-Genocide 
Encyclopedia: A complete information on Armenian Genocide, 
creditable resources, Events of Musa Mountain,... 

http://users.wpi.edu/~haflian/Armenian/Armindex.html 
History, Retribution, Pictures, Quotes  

www.nizkor.org/other-sites/genocides.html 
Useful links about genocide in public including Armenian 
Genocide, Bosnian genocide, Rwanda, Cambodia, Croatia (WWII), 
East Timor, Ukraine 

www.crf-usa.org/bria/bria19_3b.htm 
History of Armenian Genocide, history of Ottoman empire, 
Ottoman Empire and Turkey in The New York Times 1850 Through 
1938. 

www.umd.umich.edu/dept/armenian/facts/genocide.html 
Fact sheet on Armenian Genocide 

www.deanesmay.com/archives/006687.html 
The first Genocide of 20th century 

http://history1900s.about.com/msub112.htm?once=true& 
  
  
  
  

  تهيه براي سايت آتابهاي رايگان فارسي
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