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روزنامه نگار برجسته در تركيه به ضرب 
 گلوله از پاي در آمد

  
يك روزنامه نگار برجسته ترك و ارمني در برابر دفاتر كار روزنامه خود 

  .در استانبول به ضرب گلوله از پاي درآمد
هرانت دينك سردبير روزنامه دوزبانه آگوس كه به زبان هاي ارمني و 
تركي در استانبول منتشرمي شود، روز جمعه به وسيله چند مهاجم ناشناس 

  .ه شدكشت
هزاران تن دراستانبول در اعتراض به ترور اين روزنامه نگار، دست به 

  .تظاهرات زدند
رجب طيب اردوغان نخست وزيرتركيه، قتل دينك را حمله به وحدت 

آقاي اردوغان اظهار داشت به مقامات ارشد امنيتي . تركيه توصيف كرد
  .ورنددستور داده است كه تحقيقاتي درباره اين جنايت به عمل آ

به گزارش رسانه هاي تركيه، مقامات مسئول سه نفر را در ارتباط با ترور 
   .اين روزنامه نگار بازداشت كرده اند

نظرات دينك درباره كشتار ارامنه در دوران امپراتوري عثماني در آغاز 
  .قرن بيستم، خشم بسياري از ناسيوناليست هاي تركيه را به همراه آورد

 را در " نسل كشي"ست ارامنه، استفاده از اصطالح تركيه علي رغم خوا
  .اشاره به كشتار ارامنه مردود مي داند

 يك دادگاه تركيه آقاي دينك را به اتهام توهين به وحدت 2005در سال 
  .  ماه زندان، محكوم كرد6ملي تركيه به 

اتحاديه اروپا از تركيه مؤكداً خواستار الغاي قانوني شد كه برمبناي آن 
اتحاديه اروپا ميگويد اين قانون بطور بيرويه اي . ك محكوم شده بوددين

تركيه در حال گفتگو براي ملحق شدن به . آزادي بيان را محدود ميكند
  . كشوري اروپا است27اتحاد 

  
تظاهرات هزاران نفر در تركيه در 

  اعتراض به ترور دينك
 

  

رنگار هزاران تن از ساكنين استانبول در اعتراض به ترور هرانت دينك، خب
   .تظاهرات كردند   ژانويه،20،  معروف ارمني تبار، روز شنبه

همزمان پليس تركيه سه نفر فرد مظنون به دست داشتن در ترور هرانت 
  . دينك روزنامه نگار ارمني تبار اين كشور را دستگير كرده است

مقامات تركيه، اتحاديه اروپا و دولت ارمنستان، ترور هرانت دينك را 
  . دندكر محكوم

 بعد 3 ساله ارمني تبار تركيه، ساعت 53هرانت دينك، روزنامه نگار 
 استانبول،  ، در»آگوس«در مقابل دفتر روزنامه  ژانويه،19  ازظهر جمعه،

   .توسط فردي ناشناس به ضرب گلوله كشته شد 
در پي ترور اين روزنامه نگار سرشناس، پليس تحقيقات و جستجوي 

 ساله اين جنايت آغاز كرده 19 يا 18ضارب وسيعي را براي دستگيري 
  . است

 داشتن در قتل   تن از مظنونين به دست3در ساعات پاياني شامگاه گذشته، 
به گفته معمر گولر استاندار استانبول، پليس . هرانت دينك دستگير شدند

  . اطالعات مهمي را درباره عاملين اين جنايت به دست آورده است
زنامه نگار ارمني تبار و مدير روزنامه ارمني ترور هرانت دينك، رو

كه يكي از چهره هاي منتقد سياست هاي ملي گرايانه دولت » آگوس«
تركيه و از فعالين به رسميت شناختن نسل كشي ارامنه تركيه عثماني به 

  . شمار مي رفت، از حساسيت قابل توجهي برخوردار است
يل قرن بيستم را انكار كرده دولت تركيه، همواره قتل عام ارامنه در اوا

روآندا و  ارامنه را همراه با كشتار است، اگر چه سازمان ملل قتل عام
هولوكاست يهوديان، به عنوان يكي از سه نسل كشي قرن بيستم به رسميت 

  .مي شناسد
 نيز 2006اورهان پاموك، نويسنده ترك و برنده جايزه نوبل ادبيات سال 

م يك ميليون ارمني و هزاران كرد سخن گفته كه در مصاحبه اي از قتل عا
شده بود و » خيانت به ملت ترك«بود، از سوي ملي گرايان ترك متهم به 

وزنامه دوزبانه آگوسر هرانت دينك سردبير  
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آقاي دينك از پشتيبانان اورهان . حتي در يك قدمي دادگاهي شدن بود
  .پاموك بود

ساعات اوليه پس از ترور اين روزنامه نگار ارمني تبار، مقامات بلند پايه 
كرده و  ب ملي گرا، قتل هرانت دينك را به شدت محكومترك و احزا

» اقدامي عليه دمكراسي در تركيه«سوقصد به جان اين نويسنده را 
  . ناميدند

توطئه اي «رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه، اين سوقصد را 
به طور واضح مي گويم «: توصيف كرد و گفت» خائنانه عليه تركيه

وله هايي كه شليك شد، به همه ما به عنوان سوقصد به هرانت دينك و گل
ملت، به اتحاد و همبستگي، به آزادي بيان و حيات دمكراتيك ما شليك 

  » .شد
احمد نجدت سزر رييس جمهور تركيه، تاييد كرد كه تروريست ها با اين 

 رسند و ژنرال ياشار بيوك آنت ر ييس ستاد جنايت به اهداف خود نمي
  . گلوله هاي ديروز، به تركيه اصابت كرد ارتش نيز گفت كه

همزمان شامگاه گذشته، هزاران تن از ساكنان استانبول با برپايي تظاهراتي 
كه از ميدان تقسيم به سوي هاالسكارگازي، محل ترور هرانت دينك به راه 

گار ارمني تبار را محكوم كرده و شعارهايي از انداختند، قتل اين روزنامه ن
  . سردادند» همه ما هرانت دينك هستيم«قبيل 

واكنش هاي بين المللي به قتل اين  ،سي ان ان تركبه گزارش خبرگزاري 
اتحاديه اروپا، فرانسه، . روزنامه نگار ارمني تبار منتقد، باال گرفته است

  . حكوم كردندآلمان و ارمنستان، ترور هرانت دينك را م
در اين ميان كميته بين المللي ارامنه آمريكا، دولت تركيه را در قبال ترور 

زيرا به گفته اين كميته هرانت . هرانت دينك مسوول و مقصر دانسته است
دينك بارها به مرگ تهديد شده بود و پليس در اين رابطه اقدامي 

  . پيشگيرانه صورت نداده است
 

  وزنامه نگار ارمنيهويت متهم به قتل ر
  اعالم شد

  
مقامات تركيه هويت مظنون اصلي قتل هراند دينك، روزنامه نگار 

 .ارمني تبار اين كشور را اعالم كرده اند سرشناس
كرده و گفته است كه وي  پليس نام اين فرد را اوگون ساماس اعالم

 .توسط پدرش شناسايي شده است
در يكي از اين . شر كرده بودفرد را منت پيش از اين پليس تصاوير اين

شيئي را كه پليس  تصاوير، اين مرد جوان كه در حال دويدن است،
 .گمان مي كند اسلحه باشد در زير لباس خود پنهان مي كند

دينك روز جمعه در برابر دفتر روزنامه آگوس، كه وي سردبير  هراند
ت ترور وي موجب بروز اعتراضا. كشته شد آن بود به ضرب دو گلوله

 .خشمگيني در تركيه شد
درباره كشتار ارامنه در واپسين روزهاي امپراتوري  آقاي دينك پيشتر

 .بود  مطالبي نوشته1915عثماني در سال 
تصاوير منتشر شده توسط معمر گولر، فرماندار استانبول از يك 

در خياباني كه آقاي دينك در آن به قتل رسيد گرفته  دوربين امنيتي
  .شده است

شناسايي هويت در اختيار بازپرسان پرونده قرار  صاوير براياين ت
اطالعات از سوي مردم  پليس تلفن ويژه اي براي ارائه. گرفت

پاياني  مطنون به قتل هراند دينك به نظر در سنين.اختصاص داده است
نوجواني و يا اوايل بيست سالگي قرار دارد و شلوار و ژاكت جين بر 

  .ر سر و ريش كم پشتي هم داردبافته سفيد ب تن و كاله
 

قتل روزنامه نگار ارمني  در يكي از تصاوير ضبط شده، مظنون به
 شهروند تركيه به صورت عادي در حال قدم زدن است و در تصوير

بعدي در حال دويدن در حالي كه سالحش را مخفي مي كند ديده مي 
 .شود

نوشته هاي تركيه بر اين باورند كه آقاي دينك به علت  بسياري در
هزار ارمني توسط ترك هاي  جنجالي اش در مورد كشتار صدها

 . مورد هدف قرار گرفته است1915عثماني در سال 
ارامنه هم در ارمنستان و هم در تركيه موضوع بسيار حساسي به  كشتار

ارامنه تالش كرده اند كه اين كشتار در  شمار مي رود و بسياري از
 .شناسايي قرار گيرد تل عام موردسطح بين المللي به عنوان ق

مساله  تركيه اتهام قتل عام ارامنه را رد مي كند و مي گويد كه اين
 .جزئي از جنگ جهاني اول بود

  
اي درباره كشتار   پس از نوشتن مقاله2005هراند دينك در اكتبر 

 .گسترده ارامنه به علت توهين به هويت ترك متهم شناخته شد
وف ترين افراد جامعه ارمني تركيه بود و به دينك يكي از معر آقاي

سكوت اختيار نكرد و به رغم تنش هايي كه  رغم تهديد ها وي هرگز
محافظي در اختيار وي  فعاليت هاي هراند دينك را در بر گرفته بود،

كه چرا  قرار نگرفته بود كه اين مساله اين منجر به بروز اين انتقاد شده
اما .فظت از جان آقاي دينك انجام ندادندمقامات اقدام كافي براي محا

گولر فرماندار استانبول مي گويد كه هراند دينك درخواست  معمر
 از "آقاي گولر گفته است كه . بود اقدام امنيتي بيشتري نكرده

از او محافظت  درخواست محافظت نكرد،) هراند دينك(آنجايي كه او 
 ". در آمدشخصي نشد و تنها اقدامات كلي امنيتي به اجرا

روزنامه نگاران و سياستمداران نسبت به قتل هراند دينك  در تركيه
آنها اين اقدام را يك ترور سياسي  ابراز خشم كرده و بسياري از

سازمان هاي حقوق بشري  آمريكا، اتحاديه اروپا، فرانسه و. خوانده اند
 .قتل اين روزنامه نگار ارمني را محكوم كرده اند

 
رور هراند دينك را محكوم كرده و رابرت ارمنستان ت دولت

ابراز اميدواري كرده كه  كوچاريان، رييس جمهوري اين كشور
  .مقامات تركيه عامالن اين اقدام را مجازات كنند

  
 

  

 


