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 خشونت با مسلمانان

 در میانمار ریشۀ تأریخی دارد

ین صورت جایزۀ ه اکه خانم آنگ سان سوچی از آن جهت شهرت کاذب استفاده نمود و ب ،اعالمیۀ جهانی حقوق بشر

 در .ن می داردارا که تمام انسان ها مستحق آن هستند به صورت جهانی بی ی، حقوقدکرصلح نوبل را نصیب خود 

 نتیجه حقوق بشر به حقوقی گفته می شود که همگان در همه زمان ها و مکان ها از آن برخوردارند.

و اجتماعی ای را که تمامی ابنای بشر در هر  حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی ،مفاد این اعالمیه

م، هنگامی که الیحۀ جهانی حقوق بشر توسط 197۶شوری باید از آن برخوردار باشند مشخص کرده است. در سال ک

از  هتعداد کافی از کشور ها مورد تأیید قرار گرفت، به حقوق بین الملل تبدیل شد و به این صورت مفاد این اعالمی

 بین الملل برخوردار است.نظر بسیاری محققین جهان الزام آور بوده و از اعتبار حقوق 

الزم میدانم ذکر نمایم  ،مفاد اعالمیۀ جهانی حقوق بشرمنشور ملل متحد و از حکومت میانمار های با ارتباط تخطی 

که در منشور ملل متحد جهت عضویت  شرایطی رااهداف و که حکومت میانمار هنگام عضویت در ملل متحد همه 

برای مردم جهان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس،  این اهداف به موجب مادۀ یک منشور الزم است پذیرفته است.
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هر عضو ملل متحد که در تخطی منشور ملل متحد ) 2بر حسب حکم مادۀ  زبان یا مذهب مورد تأیید قرار گرفته است.

شورای امنیت از  از اصول مندرج در این منشور اصرار ورزد ممکن است به وسیلۀ مجمع عمومی بنابر توصیۀ

شناسد بحقوق کامل مسلمانان روهینگیا را مانند سائر اتباع آن کشور یا  باید حکومت میانمار سازمان اخراج گردد( لذا،

  قوانین بین المللی را مراعات نماید و یا میانمار در تحت فشار جهانی از ملل متحد اخراج خواهد شد.و 

مسلمان میانمار که به نام روهینگیا یاد می شوند و تعداد شان در حدود شش که مردم مظلوم  مطلببر میگردم به این 

نوع حقوقی که م تا امروز از هیچ 19۴۸یعنی استقالل میانمار در سال  الی هشت ملیون انسان است، از بدو تأسیس

اضح و روشن تذکر یافته بهره در منشور ملل متحد و اعالمیۀ جهانی حقوق بشر برای همه ابنای بشر به صورت و

بنیادی مدنی، تابعیت، نه از حق فرهنگی، نه از حق اقتصادی، نه از حق سیاسی و نه از حق حق مند نیستند، نه از 

، مسلمانان میانمار از هیچ حقوق مندرج اعالمیۀ می شود هردر آن کشوری که از طرف نظامیان ظالم ادا ،اجتماعی

  یست.پابند نو ارزش های کامل انسانی به هیچ یک از قوانین جهانی میانمار  دولت .نیستندجهانی حقوق بشر بهره مند 

از ترس  ییمسلمان روهینگیا، زن و مرد و اطفال روهینگیا صد هزار چهار بیش ازدر حال حاضر و هنگامی که 

کشتار دسته جمعی، گرسنگی و امید زنده ماندن بعد از سوختاندن خانه های شان، کشتن صدها تن ایشان و تجاوز به 

روهینگیا از طرف نظامیان حکومت میانمار، خانه ها و وطن آبایی شان را ترک می نمایند دختران و زنهای جوان 

از گرسنگی و امراض می میرند، خانم آنگ سان سوچی  غرق می شوند، اطفالبحر و دریا و صدها به آب های 

 ،را از خانه های شان روهینگیامسلمان های روهینگیا به زبان نمی آورد اما، گریز مسلمانان حرفی به طرفداری 

 ، اعالن می نماید.به دست خود شانرا و سوختاندن خانه های شان  ییروهینگیا دهشت افگناسباب اعمال گروه 

در مخالفت جدی منشور ملل متحد و اعالمیۀ  دستگاه دولت میانمار کهاین نوع کردار، اعمال و سیاست غیر انسانی 

از طرف جامعۀ جهانی و انسان هایی که به ارزشهای انسانی باور دارند با حفظ احترام باید  ،جهانی حقوق بشر هستند

یان میانمار، به حیث یک اصل انسانی، نه دینی، بدون تمایز به ارزش های انسانی با ارتباط مسألۀ درد آور روهینگ

 علیه انسانها خشونت را و انسان ها همه انواع ظلم، کشتارهم من  گردد. از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب، تقبیح
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 نیریستی و یا در قالب تصامیم حکومات ظالم و دیکتاتور در هر کشور، در هر زمان و مکاکه ناشی از اعمال ترو

 تقبیح می نمایم و آنرا اعمال وحشی یانه و دور از ارزش های انسانی میدانم. ،دنکه صورت گیر

از آنجمله ظلم و دهشت علیه کشتار انسان ها، ظلم و وحشت بر انسان ها و یا سلب حقوق انسانها که من تنها نیستم 

بارزه مرا تقبیح می نمایم و با قلم که شایسته ترین مبارزه علیه چنین اعمال نا شایسته محسوب می گردد روهینگیایان 

نژاد ها علیه حکومت ادیان و در همه قاره ها و از همه  ، بلکه انسان هایی با ویجدان انسانی در هر گوشۀ جهانمی کنم

نان روهینگیایی در دفاع برخاسته اند. من از تعدادی از این صدا بلند نموده اند و از حقوق مسلماو نظامیان میانمار 

انسان های شریف و منابع جهانی یاد خواهم کرد، اما اول به شرح بی عدالتی های واضح علیه مسلمانان روهینگیا که 

 ریشۀ تأریخی دارند می پردازم.

 ازدر نوشتن این مقاله ادامه دارد، به شدت ظلم و خشونت علیه روهنگیان که این مطلب ذکر با بنده  ،در این مورد

 مایم.نمنابع مطبوعاتی مختلف و معتبر جهان استفاده می 

برما به میانمار تغییر نام از حاصل کرد، نام این مملکت  انگلستاناستقالل خود را از  م19۴7 وقتی برما در سال

نفوس دارد و هفتاد فیصد نفر  میلیون ۵۵ از زیادتر . بر حسب اطالعات اخیر در سازمان ملل متحد، میانمار کرد

 مجموع نفوس میانمار بودایی هستند.

اقلیت  1۴۴لۀ م قانون تابعیت را به تصویب رساند که بنابر حکم این قانون از جم19۸2مقامات میانمار در سال 

حق تابعیت محروم شدند که از ها دسته از اقوام اقلیت  9اقلیت حق تابعیت دریافت کردند اما  13۵موجود در میانمار 

شش   ین زندگی می نمایند، مشتمل برخمسلمانان روهینگیا که بیشتر شان در ایالت را ، روهینگیا است.بزرگترین شان

 ذیل: ا شرحهستند که از حقوق انسانی در آن کشور محروم هستند، بدر میانمار الی هشت میلیون انسان 

  کارت هویت و پاسپورت برای مسمانان امتناع می ورزد.دولت  و قدرت نظامی میانمار از صدور 

  مسلمانان میانمار از یک محل به محل دیگر، حتی از یک دهکده به دهکدۀ دیکر، در داخل کشور شان اجازۀ

ه نام مالیات بسفر ندارند. اگر مسلمانان بخواهند از محلی به محل دیگر بروند، باید از پولیس اجازه بگیرند و مبلغی را 

 ه دولت بپردازند.ب

  مسلمانان بدون کسب مجوز نمی توانند ازدواج نمایند و برای کسب مجوز باید مالیات خاصی بپردازند. اگر

اجازۀ ازدواج را کسب نمودند، بعد از ازدواج نمی توانند بیش از دو فرزند داشته باشند. قید تعداد فرزندان برای 

 نمار نمی خواهد که تعداد مسلمانان در میانمار زیاد گردد.مسلمانان از جهتی وضع گردیده که دولت میا

 .تحصیالت عالی برای مسلمانان ممنوع است و آنها در ادارات دولتی قطعاً استخدام نمی شوند 

  خانواده های مسلمانان مجبور هستند تا هر سال یک عکس خانوادگی که شامل تمامی اعضای خانواده باشد به

ورتی که نوزاد جدید در خانوادۀ شان متولد شده و یا یکی از اعضای خانوادۀ شان فوت دولت تحویل بدهند. در ص

شده باشد، باید مبلغی را به عنوان مالیات به دولت بپردازند. این نوع مالیات از خسیس ترین نوع مالیاتی است که به 

 حقگردد که مسلمانان روهینگیا یک کشور وضع گردیده است. چنین نوع مالیه از جهتی از مسلمانان اخذ می مردم

 میانمار را ندارند. تابعیت
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  ،مسلمانان روهینگیا برای کار اجباری برده می شوند. عالوه از اخاذی که به زور از انها گرفته می شود

 کمترین مزد کار برای شان داده می شود.

 و از همین جهت بیسوادی در میان مسلمانها بیش از هشتاد  مسلمانان روهینگا حق دسترسی به تعلیم را ندارند

 مرگ و میر در میان روهینگیا خیلی زیاد است.خدمات صحی را ندارند و  فیصد است. آنها حق دسترسی به

  یک روهینگیا حتی در محلی که زندگی می نماید حق باز کردن یک دکان یا فروشگاه عادی را ندارد. اگر

دست بزند، باید با یک بودایی شریک شود. فرد بودایی در این شراکت هیچ سهمی نمی پردازد،  بخواهد به چنین کاری

 دکان بهره به دست می آورد.اما از سود حاصل آن 

خالصه اینکه مسلمانان روهینگا از هیچ نوع حقوقی که در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر برای هر انسان در همه زمان 

. نه دولت نظامی میانمار ونه خانم برخوردار نیستنداز آن حقوق است، شده رسی داده ها و در همه مکان ها حق دست

، حقوق انسانهای روهینگیا به صفت انسان های میانمار آنگ سان سوچی، رهبر حزب )اتحاد ملی برای دموکراسی(

در زمان های گذشته و نظامیان میانمار را به رسمیت نمی شناسند. خانم آنگ سان سوچی، نه تنها از فجایعی که 

بر مسلمانان روهینگیا، روا داشته اند خاموشی اختیار نموده است بلکه اعالم  فته ها وروزهای اخیرسالها، هخاصتاً در 

  کرده است که این افراد میانماری نیستند.

ست. در سال آزار و کشتار قرار داده ا ،م تا حال مورد شکنجه19۶2قدرت نظامی میانمار روهینگیا را از سال 

روهینگایی از ترس به بنگالدیش  هزار200ر، در حدود از طرف  نظامیان میانمادر عملیاتی به نام ناگامین م 197۸

به این صورت م تابعیت مسلمانان را لغو کرد و آنها را تحت فشار قرار داد و 19۸2فرار کرد. دولت میانمار در سال 

آبایی  در هنگام گریز از وطنیی ها روهینگیاتعداد کثیر تعداد کثیر شان یا اعدام شدند و یا مورد تجاوز قرار گرفتند. 

یا در آب بحر غرق شدند و یا قبل از رسیدن به این کشور ها از طرف  ،الدیشو بنگ ، اندونیزیاد، ملیزیاشان به تایلن

قرار می گرفتند. گور های دسته جمعی روهینگیا در نزدیکی سرحدات  و قتلشکنجه  ،نظامیان میانمار مورد تجاوز

 اعمال غیر انسانی نظامیان میانمار است. تایلند و بنگالدیش نشان چنین تجاوز و کشتار

سد که با سطح بلند آزار و اذیت مواجه هستند. سازمان ملل متحد روهینگیاها را به عنوان یک جماعت دینی می شنا

بسیار حالت ، اما به خاطر م از اصالحات سیاسی و اقتصادی در کشور میانمار قدردانی کرد201۴سال ملل متحد در 

خراب روهینگیاها در میانمار نگرانی شدید خود را ابراز داشت. ملل متحد خواهان دسترسی کامل روهینگیاها به 

 حقوق تابعیت میانمار و دسترسی مساویانۀ آنها به تمام خدمات شده است.

 ۶3میسیون مشورتی راخین که در رأس آن کوفی عنان سرمنشی سابق سازمان ملل متحد قرار دارد ، گزارش ک

خود را چندی قبل نشر کرد. در این گزارش آمده است که بزرگترین مشکل در مقابل صلح در ایالت راخین  صفحه ای

ین موضوع حل نشود، سبب ادامۀ موضوع تابعیت روهینگیاها است. در گزارش به وضاحت ذکر گردیده" اگر ا

مصیبت انسانی و نا امنی خواهد شد. در عین حال این موضوع سبب ایجاد مشکالت در راه پیشرفت اقتصادی و 

 اجتماعی تمام ایالت راخین می شود."

 خشونت حاضر علیه روهینگیاها گردید؟تنش های متداوم در میانمار چگونه به 
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خشونت های جدی علیه روهینگیاها تقریباً دو ماه قبل به بهانۀ کشته شدن یک زن بودایی به دست مسلمانان آغاز شده 

ند. پس از د، تعداد مسلمانان بی گناه به دست نظامیان کشته شم2012است. اما، قبل از انتشار این خبر، در ماه می 

ی مورد آزار جنسی از طرف سه مرد مسلمان قرار می گیرد آن خبری منتشر می شود مبنی بر اینکه یک زن بودای

 .و کشته می شود. این سه مرد دستگیر می شود، یک نفر شان در زندان می میرد و دو نفر دیگر اعدام می شوند

در ماه جون امسال یک سرویس حامل مسلمانان مورد حملۀ بودایی ها قرار می گیرد. در این گیر و دار یک بودایی 

ه ین حملخد. به تعقیب این حمالت بودایی ها شبه نظامیان تندرو بودایی به قریه های مسلمانان در منطقۀ رامی میر

 خانه را به آتش می کشند.2000می برند و بیش از بیست قریه و حدود 

اما با شدت و تحت  یدا می کندپحمالت بودایی های تندرو به جان و خانه های مسلمانان ادامه بعد از واقعات فوق، 

حمایت نظامیان آغاز می شود. در ادامۀ دهشت افگنی از طرف نظامیان میانمار و کشتار مسامانان هزار نفر از 

 روهینگیایی کشته می شود، پنجصد نفر زخمی و سه صد نفر شان از آنجمله دختران جوان و زنها ربوده شده اند.

 است 9۶9برابر مسلمانان روهینگیا، جنبش افراطی موسوم به جنبش یکی از مهمترین عوامل تحریک بوداییان در 

م به اینسو 2011"آشین ویراتو" آنرا پایه گذاری کرده است. این جنبش از سال که یک راهب چهل و پنج ساله به نام 

 ً  در ناحیۀ راخین تحریک می کند. و به صورت آشکارا بوداییان را بر ضد اقلیت مسلمان میانمار خاصتا

،  )سازمان عفو بین المللی(، فلم گیری Amnesty International از طرف کشتار و آتش زدن خانه های روهینگیا ها

نمایندۀ آن سازمان به مطبوعات جهان اطالع داده  ،و ثبت گردیده که اخیراً از این وحشت گری های نظامیان میانمار

سازمان عفو بین المللی، در تضاد کامل گفتار خانم آنگ است. پخش آتش سوزی های خانه های روهینگیاها از طرف 

 و نظامیان میانمار مبنی بر اینکه روهینگیاها خود خانه های خود را به آتش کشیده اند، می باشد. سان سوچی

اد ست های آزیدگان دستگاه ملل متحد ونه به ژورنالنباید متذکر گردد که در حال حاضر، حکومت میانمار نه به نمای

 نمی دهد.را ازۀ ورود و تحقیق در ناحیۀ راخین اج

 عیار در میانمار: متماو قومی پاک سازی نژادی 

سازمان عفو و   Human Rights Watchاز دو سال قبل سازمان های بین المللی حقوق بشر مانند دیدبان حقوق بشر

حمالت متعدد به اقلیت مسلمان در آن کشور به میانمار را به دلیل انجام  نظامیان Amnesty Internationalبین الملل 

 ارتکاب جرایم علیه بشریت متهم نموده اند.

تصمیم دولت میانمار مبنی بر قصد اخراج همه مسلمانان از میانمار، )یانگ هی لی( نمایندۀ خاص ملل متحد ارتباط  با

یک تحقیق  بایدکه گفته است  ،ی کندکه بر وضعیت مسلمانان روهینگیایی فراری از آن کشور به بنگالدیش نظارت م

که  به مطبوعات اعالن نموده بین المللی در مورد مظالمی که بر روهینگیایی ها صورت گرفته انجام شود. او 

اجران روهینگیا به او گفته اند که زنان مورد تجاوز گروهی نظامیان دولتی قرار می گیرند، گردن افراد بریده می هم

آتش انداخته می شوند و این عمل را جنایت علیه بشریت عنوان کرده است. به این صورت  و اطفال به داخل شود
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سازمان های معتبر بین المللی با اشاره به احتمال اخراج تمامی مسلمانان روهینگیا از میانمار گفته اند که هدف نهایی 

  حاکمیت میانمار می تواند پاکسازی این کشور از وجود مسامانان باشد.

حالی که حکومت میانمار درخواست ملل متحد را در جهت تحقیقات گسترده مبنی بر خشونت های اخیر در والیت  در

و تجاوز بر زنان آنها، رد نموده  یی هاآخین میانمار که مشتمل بر کشتار مسلمانان، آتش زدن خانه های روهینگیا

گذشته به شدت از میانمار انتقاد کرد و گفت که "  هفتۀاست، رئیس کمیسار عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر 

یان دهد، جواب گوی همه خشونت هایی امن از حکومت میانمار می خواهم که به عملیات نطامی بی رحمانه اش پ

او  ".باشد که تا به حال رخ داده است و خط مشی تبعیض شدید و گسترده علیه مردم روهینگیا را به پایان برساند

 که" این وضیعت مثال روشنی از پاکسازی قومی است."همچنان گفت 

ت دولت میانمار علیه انایجقطعنامه ای را در مورد روز جمعۀ گذشته عالوه بر آن، شورای حقوق بشر ملل متحد 

و با ارتباط گزارشی که بر کشتار دسته جمعی و تجاوز بر عنف مسلمانان  اقلیت مسلمان روهینگیا تصویب کرد

 این جنایات را جنایت علیه بشریت و پاکسازی نژادی محسوب نموده است.  ه گردیده، اشارروهینگیا 

ده نملل متحد اخیراً طی بیانیه ای وضعیت انسانی موجود در میانمار را فاجعه بار خوا سر منشیآنتونیو گوترش، 

دسته جمعی مسلمانان روهینگیا به صورت جدی خواسته که به پایان دادن به قتل و آزار است و از مقام های این کشور 

او در جواب یک سوال مبنی بر اینکه اعمال حکومت میانمار را علیه روهینگیایان چطور تعبیر می نماید،  .اقدام کنند

 جواب داد " آواره شدن حدود یک سوم از جمعیت روهینگیا در میانمار یک پاکسازی قومی محسوب می شود."

ارتز کمیشنر عالی ملل متحد برای مهاجرین، از حالت رقت بار فراریان روهینگیا اخیراً، زمانی که ایریک پال شو

به حالت مشکل در گرسنگی و مریضی ای که تا حال در بنگالدیش در کمپ هایی که بیش از چهارصد هزاز انسان 

است.  ت بشریصورت می گیرد جناییانمار مفت "آنچه با روهینگایان در گبشریت تجربه نکرده است، دیدن می کرد 

 محاکمه گردند."جزایی بین المللی  محکمۀباید از طرف این جنایات  نعامال

  از مسلمانان روهینگیایی:بزرگ جهانی و برندگان جایزۀ نوبل های پشتبانی شخصیت 

ۀ جایزۀ نوبل صلح و دو برندۀ نوبل صحی، در نامۀ سرگشادۀ تن از شخصیت های بزرگ جهانی از جمله ده برند 30

خود موج خشونت علیه اقلیت مسلمان روهینگیا در ناحیۀ را خین را یک تراژدی انسانی و جنایت علیه بشریت خوانده 

 زاخش در این ب. خواسته اند که با مداخلۀ فوری به این تراژدی انسانی خاتمه دهداند و از شورای امنیت ملل متحد 

 تعدادی از انسان دوستان جهانی نام می برم:

کس العمل به کشتار مسلمانان روهینگیایی گفته است"بودا بر مسلمانان ع رهبر معنوی بوداییان تبت در ،. داالی الما1

کمک خواهد کرد. آن کسانی که به نوعی برخی از مسلمانان را آزار و اذیت می کنند، باید  فراری از خشونت میانمار

بودا را به یاد داشته باشند. بودا به یاری آن مسلمانان ستمدیده می آید. من درد آنها را حس می کنم. بسیار غم انگیز 

 است." 

ار داده است، انتقاد رلمانان روهینگیا را هدف قپاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان از خشونت هایی که مس. 2

 کرده است.
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ۀ صلح نوبل هریک شرین عبادی)ایران(، مایرید ماگوایر)انگلستان(، دزموند توتو)افرقای جنوبی(، اسکار ده برند .3

یامز)ایاالت ویلآریاس سانچز)کاستا ریکا(، لیما گبووه)الیبریا(، توکل کرمان)یمن(، مالله یوسف زی)پاکستان(، جودی 

)انگلستان( و دو برندۀ نوبل صحی، سر ریچارد روبرتس و متحدۀ امریکا(، محمد یونس)بنگالدیش(، بیتی ویلیامز

عاصمه جهانگیر، رئیس شورای حقوق بشر ملل متحد، سورین الیزابت بلک برن، و همچنان شخصیت هایی چون 

د از اعمال غیر انسانی نظامیان میانمار علیه مسلمانان با انتقا پیتسووان و تعداد دیگر از شخصیت های جهانی،

روهینگیا، از شورای امنیت ملل متحد به صورت جدی تقاضا نموده اند که به هر وسیلۀ ممکن این حالت وحشت و 

 دهشت را علیه روهینگیان خاتمه دهد.

م که به چنین 2017نگالدیش در بیش از چهارصد هزار انسان روهینگیا در باین بود شرح بخشی از حالت تأثر آور 

تراژدی غیر انسانی مبتال گردیده اند و سر نوشت نا معلوم دارند. من به حیث انسان صلح خواه و انسان دوست به 

و کنر درد های هموطنان بیجا شده ام را در قندز، والیات هلمند، سرپل، غزنی، ننگرهار، غور،  همان اندازه ای که

تقبیح می نمایم و چنین  عامالن آنرا به حکم ارزشهای انسانی و اسالمیاعمال دیگر والیات کشور احساس می کنم و 

جنایت علیه بشریت حساب می دانم، در تقبیح اعمال نظامیان میانمار علیه مسلمانان روهینگیا  ،اعمال را علیه انسان ها

 شریک میدانم. را نیزاز جانب انسان های صاحب ویجدان انسانی، خود 

 

 های پوهنتون کابل را برای ساعاتی مسدود ساخت دروازه)میانمار( خشونت با مسلمانان برما 

 
 

 

 

 


