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 چیست؟« میانمار»، یا برمابحران  یاصل عامل

 یاو دولت ه ینید یها اختالف و خشونت نهفته است و تفکر اصلی انسان و مذهب سیاسی تاریخی در نفس هر دین

تصور شود، همان حق  دیآنها، طبقه آنها، حزب آنها، قوم آنها و دولت آنها مف یدئولوژیا یاست که: آنچه برا یاستعباد

 یها انسان ب ونیلیخون مکه همانا قدرت و حفظ آن است آرمان به آن هدف و  دنیولو در راه رساست و قابل دفاع 

 بریزد.گناه 

مردم  وحرذهن و چنان با  ینید اتیزمان روا تبا گذش نیو تلق غیکه در اثر تبلفراوان تاریخی نشان داده است ب ارتج

الح روشنفکران طفهمان و به اص زیچبسیاری  یو حت یکه اصالت و صحت آن را مردم عادشده و میشود  نیعج

 .دهندیرا در ذهن خود راه م یبه آن شک نسبتو به ندرت  دانندیم یهیبد

است،  شناخته شدهد ر جوامع اسالمی  استیافزار س نیتر ریناگذاستفاده از آن و  نیتر زیبه مثابه مصلحت آمکه  نید

 نویلیبه اهداف خود، خون م دنیابزار استفاده برده و در جهت رس ثیتا امروز از آن بح خیدر طول تار انیقدرت جو

 اگر ایوجود نداشته و  یموکراسیو د یکه آزاد یدر کشور، حتی در دنیای پیشرفته امروز اند ختهیها انسان را ر

رهبران و  ۀماند که با اشار یم اتریمردم در آن کشور ها به  صحنه ت ینشده باشد، زندگ نهینهاد یول داشتهوجود 

در جدید چون رجب طیب اردوغان و حزبش گران  یو باززده میشود  م کناردمر یآرامش نسبزود پرده  نید انیحام

 .شوندیصحنه ظاهر م یرو یکدیتراژدفاع از دین عمالً با اجراآت نقش 

« اینگینجات روه»به اصطالح ارتش مسلحانه با حمله  2017اگست  25برما که از روز  ریو آشوب اخ بحران

مسلمان  تینجات اقلیا گروه تروریستی ادعای ارتش ، این آغاز شدپوسته امنیتی برما  چند)تروریست های اسالمی( به 

می کند که در آغاز علیه آنها را  یاتیعمل متقابالً  رماکشت و کشتار، دولت بحمالت آن اما در اثر ، داشته برما را

 .می گرددآواره شدن و فرار هزاران نفر آتش سوزی های بیشتر و باعث منجر به کشتار و  نتیجه 

له از جم یگریدجا های  مثلباید گفت این تراژیدی به راه انداخته شده  ،که در کشور برماجنگ و بحرانی موضوع 

واقعات  وی کوتاه از ظاهر اتفاقات اما با نگاه دارد که ایجاب تحقیق مفصل را می نماید، یدراز ۀافغانستان قص

شده  برما اختطافسه نفر جوان مسلمان  لهیوسب ییدختر بودا کحدود دو سال قبل ی شودیگفته ماحساس غم برنگیز 

غاز ینجا آو نزاع از هم رسدیتوسطه خانواده دختر به قتل مسه نفر آن  از یکی، بعد می گیردتجاوز قرار مورد  و

اساً بلکه اس ،ستینهم  یسادگ نیبه او ادامه آن در آن کشور با آنهمه ابعاد وسیع بحران  جادیو ا یریدر گ. ولی شودیم

 میباشده نویسند بدوش خود این نوشته متن، امالء و انشاء مسئوولیت
 .میباشد
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 نیدر پشت سر ااساساً  میشودبوده که گفته  زمیترور یحامدولت های  یسو زریزی شده ا برنامه و یاسیسمسأله 

ازه  یک اندزمان دولت پاکستان  ریپاکستان قرار داشته و معلوم شده که از د یبحران دست سازمان استخبارات نظام

سازمان  ینمودن پاباز  یرا برا نهیزم میمستق ریرتباط غا نیبه دولت برما رسانده و در ا یحاتیو تسل یمال یکمک ها

 ت.اس ودهدر آن کشور فراهم نم یاسالم یستیترور یگروها گریالقاعده و د

  

لحانه را مس اتیگرفته بعداً عمل تیا تحت تربجآن یمسلمان ها انیم را از یافراد یدر ابتدا به صورت مخف ستهایترور

 یخانه ها ستهایخود ترور یاندازند و حت یکشور برما  به راه م یتیادارات امن یمذهب و باال ییمردم بودا هیعل

 شیو جنگ و آتش زدن خانه ها منجر به بحران و فرار ب تارکشت و کش بیترت نیکشند و بد یمسلمانان را به آتش م

از ورود آنها به  یریمذکور اقدام به جلوگ یکشور ها راً یکه اخ میگرددو هند  شیهزار نفر به کشور بنگله دنود از 

 د. خود نموده ان یها نیسرزم

در این ارتباط دولت پاکستان که بطور آشکار و پنهان همواره در پی آن بوده تا با ایجاد بحران در کشور های اسالمی 

ا در ری تروریستی خواسته فعالیت هابخصوص در افغانستان و هند که هر دو کشور را دشمن تاریخی خود میداند، 

چنانکه با استفاده از وضعیت رقتباری که در برما  تشدید نماید، منطقه و بخصوص در افغانستان و هند بیش از پیش

بوجود آمده سعی داشته توسط مزدوران و یا به اصطالح ستون پنجم خود در افغانستان تظاهراتی را به راه اندازد و 

که دوصد و پنجا میلیون مسلمان در کنار بودایی ها و دیگر مذاهب زندگی  همینگونه در تالش است در کشور هند

میکنند اختالفات دینی را تشدید بخشیده مبدل به جنگ و بحران کرده و در نتیجه آن کشور را بار دیگر به تجزیه 

 کشاند، اما به اصطالح سنگ بزرگی را که خواسته بر دارد شاید روی پای خودش بغلطد.

ورد خهای زن و دختر و بچه  یکوچک تعداد یها یکشت لهیکه بوس دنشویم دهید یونیزیاخبار تلو دررما فرار یان ب

 ریز قیابعضاً بدون ق ،برسانند شیخود را به ساحل بنگله دبا عبور از در یا تالش دارند بصورت بسیار رقتبار سال 

آلود دریا دیدم که خودش کامالً غرق در آب گل زنی را در بین آب   ،کنندیحرکت مبه سختی مرگ آور آب تا گلو 

جان خود و غرق شدن در آب هر کس از ترس  ،شده بود ولی طفل شیر خوارش را با دو دست از آب بلند گرفته بود

 دیده می شد و هیچ کس به فکر کس دیگری نبود.در تالش 

ان مردیان از جوانان و  فرار انیدر مود که آنچه در آن لحظه سوال بر انگیز دیده می شد، این بصحنه ها  نیا دنیبا د 

انتقال  یگریکه به کمک فرد ددیده می شد  فیضع اریبس دیسف شیمرد ر گانیفقط  ،خبری نبودچندان  البزرگ س

 عملیات تروریستی بوده باشند.جنگ و  ریمسلمان در گ یمردهاشاید که حدس زدم  نگونهیبد دند،شیداده م

بعضی ها با دیدن این صحنه های احساس بر یک نکته دیگر که مرا به نوشتن این چند سطر واداشت دیده شد که 

 انان برما بدون درک عامل اصلی مسلمحقوق دفاع از در تظاهرات به اصطالح انگیز به عجله با نوشتن و یا شرکت 

انسان های که با نوشتن و آگاه آن ایش دارد اما احساسات شان جای ستنمودند، البته رویداد های ناگوار موضگیری 

انجام دهند، کاری ود میخواهند کاری در جهت آگاهی و بیداری مردم زعم خدهی به مردم مسئوولیت می گیرند و به 

 دامن زنند. خود و دیگران نباید به عجله و نا سنجیده به تحریک هرچه بیشتر احساسات منفی 

متوجه تلویزیون جهانی آریانا در ایاالت متحده  9/9/2017مورخه صبح  10ا ساعت خوش بختانه امروز بوقت اروپ

امریکا شدم که آقای بسیار محترم و شجاع نبیل غمین مسکینیار نکات بسیار واقع بینانه و مثبتی را در باره بحران به 
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بیان داشتند که از حرف ها و موضع به صحرات « میانمار»راه انداخته شده میان مسلمان ها و بودایان کشور بر ما، یا 

 .بسیار خوشم آمدواقعبنانه و صادقانه شان 

انسانی هر فرد آگاه وبا وجدان است اما سعی ت وظیفه و مسئولی باشنددفاع از مردم هر کشور با هر دین و آئینی که 

 ار نگیریم زیرا آنکه به عنواننا خود آگاه در موضع و اهداف شوم توطئه گران قر ،به عمل آید تا زیر تا ثیر احساسات

شتر بی دچیز فهم ناخود آگاه دچار سهو و خطا میشود گناه آن از کسی که آگاهانه به خاطر منافع خود دچار خیانت میشو

 است.

باید گفت، به اصطالح بعضی روشنفکران مسلمان موضع وی را معیار رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در باره 

 شان غلبه کرده  یبر احساسات اسالمکه برما  داده و با تمجید از او یاد میکنند و بحراندرست اسالمی خود قرار 

 یتیمنا یروهایها دانسته و ن یریمقصر در گیگانه صلح نوبل و رهبر دولت بر ما را  ۀزیجا زیحا یآنگسان سوچ خانم

و حزب بر سر اقتداراش بیان اردوغان واضحست که منافع  می کنند.متهم  تیبشر هیعل تیجنا»کشور برما را به 

ان آنگسچنین نیست. چنانکه خانم روی داده  یدیهمه تراژ نیبا وجود ااما . کارانه را ایجاب میکند چنین سخنان ریا

اطالعات  نیشده و ا جادیا اینگیدر مورد سرنوشت مسلمانان روه یرهبر مردم برما گفته است تصورغلط یسوچ

از  تیروممحکه  میدانیم هیگفته ما بهتر از بق یتمام خواهد شد. آنگسان سوچ زمیفع تروربه ن تینادرست و در نها

 دارد. یبی حقوق چه معا

ه است. اردوغان کسخن گفته بدفاع از مسلمانان  اکارانهیدر پاسخ سخنان اردوغان بوده که ر اساساً  یحرف سوچ نیا 

و پر کردن  یزندان سازحفظ قدرت و در جهت  شتریب یبه قتل رسانده فکر و ینام کودتاچ ریهزاران انسان را ز

صدراعظم و دولت المان به عنوان  کلخانم مر ازجهت  یب او ستین یگرید زیکشور خودش چ یزندان از انسان ها

  .کندیرا با مردم خود مها برخورد  نیتر ستیاو خود فاش کهیدر حالیاد میکند  یستیدولت فاش

و  عامل اصلی در گیری هانشان دادن  و اه تیدر همچو موارد مهم ابراز نظر در جهت برمال ساختن واقع خالضه

 یمثابه داور ببو تجربه  یعلم ،یو در مرافعات هم استدالل منطق نیطرف یاتخاذ روش درست در حل و فصل دعو

و طرز راه حل اختالفات و منازعات  ها دادیواقعات و رو یروش نه تنها در روشنگر نیا، شناخته شودباید طرف 

اد ها مگر تنازع نژ ستین یزیچ خینژاد گرا، تار یها کتاتوریدر نظر د کهیگردد بلکه از آنجائ تیرعا یمذهب ینید

 ندیگویم و دهندیم یاقتصاد بهجن خیتار نیبسته که به قوان یها ستمیو س زمیو همچنان در مارکس یکسب برتر یبرا

تقرار جهاد تا اسمسأله  ایو  ستین یاقتصاد یکسب برتر یجز تنازع طبقات برا یزیبشر چ ندهیگذشته و آ خیتار

ا از ه اریهمواره آن مع دیبادر برابر این نوع تبلیغات و فعالیت های تروریستی  ،جهان در سراسر یاسالم تیحاکم

را بدون  یزیچ دینبا وستو انسان د آدم آگاه و مد نظر داشترا باید و دفاع از حقوق بشر  یدموکراس ،یجمله آزاد

 .کندتبلیغ  گرانیو بد ردیبپذ دنیشیاند

 

 

 


