
موقعیت جغرافیایی کشور میانمار در جهان و جنوب شرق آسیا

میانمار یا برمه کشوری در جنوب شرق آسیا است که بیش از دو پنجم ایران 
تایلند،  با کشورهای  میانمار  دارد.  نفر جمعیت  میلیون  و حدود ۵۱  مساحت 
الئوس، چین، هند و بنگالدش همسایه است و آب و هوایی پر باران و پوششی 
بود. در جنگ جهانی دوم  انگلستان  مستعمره  این کشور سابقاً  دارد.  جنگلی 
موقتا به تصرف ژاپن در آمد و در ۱۹۴۸ به استقالل رسید. میانمار کشوری 
چند قومی است. حدود ۶۸ درصد جمعیت آن را قوم بامار تشکیل می دهند و 
بقیه از اقوام مختلف دیگر هستند. همین چند قومی بودن باعث شده است که 
این کشور از همان ابتدای تشکیل خود در ۱۹۴۸ تا به امروز یعنی سال ۲۰۱۷ 
میالدی در نواحی مختلف خود دچار شورش های قومی باشد، به گونه ای که 
جنگ ۶۹ ساله داخلی این کشور طوالنی ترین جنگ داخلی در حال جریان دنیا 
توصیف شده است. هر یک از این شورشها توسط یکی از کشورهای همسایه یا 
فرامنطقه ای و نیز گروه های مسلح بین المللی حمایت می شوند. ارتش میانمار 
تاکتیک هایی  از  مناطق  از  برخی  در  خصوص  به  شورشها  این  سرکوب  برای 
بر  همگی  که  می کند  استفاده  غیره  و  روستاها  سوزاندن  قتل،  تجاوز،  نظیر 
خالف حقوق بشر و قوانین بین المللی هستند. یکی از این شورشها که در ادامه 
روهینگیاها  است.  روهینگیا  مسلمان  اقلیت  شورش  پرداخت  خواهیم  آن  به 
اقلیتی مسلمان هستند که در استان راخین در غرب میانمار در مجاورت با مرز 
بنگالدش زندگی می کنند. آنها در اصل مهاجرانی هستند که در سده های پیش 
و به ویژه در زمان استعمار میانمار توسط بریتانیا از شبه قاره هند به این منطقه 
ارتش ژاپن در میانمار،  با پیشروی  کوچ  کرده اند. در زمان جنگ جهانی دوم 
انگلیسی ها روهینگیاها را مسلح کرده و ارتشی به نام V-Force را از آنان به 
وجود آوردند و به آنان وعده تشکیل یه کشور مستقل در آن منطقه را دادند.

نسل کشی مسلمانان



 میانمار از ابتدای
 شکل گیری خود در

 ۱۹۴۷ در مناطق مختلف
 خود با شورشهای قومی

 مواجه بوده است. در این
 نقشه شورشهای بزرگتر

 با شعله های بزرگ و
 شورش های کوچکتر با
 شعله های کوچک  نشان

.داده شده اند

 استان راخین که پاکسازی نژادی روهینگیاها
 در آن در جریان است در غرب میانمار و

 در مجاورت با بنگالدش قرار دارد و با رنگ
.نارنجی مشخص گردیده است

 اقوام مختلف میانمار در این نقشه با رنگهای مختلف
 مشخص شده اند. محل زندگی مسلمانان روهینگیا با

.رنگ نارنجی نشان داده شده است



بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
میانمار  فاجعه آمیز  حقیقتاً  مسئله ی  این  بشویم،  بحث  وارد  آنکه  از  قبل   ...
کم نظیر  حادثه ی  یک  حقیقتاً  بکند؛  توجیه  چه جوری  نمیداند  انسان  را 
چشم  جلوی  اسالمی،  دولتهای  اسالمی،  کشورهای  چشم  جلوی  است؛ 
دولتهای  و  مّدعی  جهانِی  مجامع  جلوی چشم  مسلمان،  میلیارد  نیم  و  یک 
ریاکار دروغگوی مّدعی حقوق بشر، یک دولت بی رحمی که در رأسش هم 
یک  بی رحم،  زن  این  است  گرفته  نوبل  ]صلح[  جایزه ی  که  است  زنی  یک 
را ویران میکنند،  را میکشند، آتش میزنند، خانه هایشان  جمِع مردم بی پناه 
بیرونشان میکنند. حقیقتاً حادثه ی عجیبی است و هیچ عکس العمِل به معنای 
]اّما[ محکوم کردن  میکنند،  بله، محکوم  نمیشود.  کلمه هم مشاهده  واقعی 
چه فایده ای دارد؟ اعالمیه منتشر میکنند، چه اثری دارد؟ عمل باید بکنند.
 اّوالً به جای اینکه حقیقت آن مسئله را تبیین کنند برای مردم، مسئله را مسئله ی 
بین بودایی و مسلمان قرار میدهند؛ بله، حاال ممکن است یک چند نفر متعّصب 
مذهبی هم در این قضّیه تأثیر دارند لکن یک دولت دارد این کار را میکند؛ 
مسئله سیاسی است. در رأس آن دولت هم یک زنی است که جایزه ی ]صلح[ 
نوبل گرفته. فاتحه ی جایزه ی ]صلح[ نوبل و نوبل را اینها خواندند با این کار. 
]دادِن[ جایزه ی صلح نوبل به یک انساِن به این بی رحمی! زن و این همه بی رحم! 
انسان واقعاً حیرت میکند از این وضعی که بشریّت در دنیا به آن دچار است.

راه چاره این است که دولتهای مسلمان عماًل وارد بشوند؛ نمیگوییم لشکرکشی 
کشور  ده ها  بیاورند،  اقتصادی  فشار  بیاورند،  سیاسی  فشار  اّما  آنجا  به  کنند 
ارتباطات  اینها  از  بعضی  است  ممکن  که  هستند  مسلمان  دولت  و  مسلمان 

طریق  آن  از  آنها  باشند؛  داشته  اقتصادی  ارتباطات  باشند،  داشته  تجاری 
فشار بیاورند به آن دولت، تذّکر بدهند، تکرار بکنند، در مجامع جهانی علیه 
بنشینیم یک  ما  اینکه حاال  َوااّل  بکنند.  باید  را  این کارها  بکشند؛  فریاد  آنها 
گوشه ای محکوم کنیم، چه فایده ای دارد این محکوم کردن؟ دبیرکّل سازمان 
داشته  عملی  اثر  یک  باید  کشیده!  زحمت  خیلی  است؛  کرده  محکوم  ملل 
باشد. آنجایی که سیاستهایشان اقتضا میکند، گاهی اوقات به خاطر زیر فشار 
قرار گرفتن یک مجرم در یک کشوری، زمین را به آسمان میرسانند، فریاد 
]اّما[  میکنند، داد میزنند، ]چون[ یک مجرمی در یک جایی مجازات شده! 
اینجا چند هزار نفر کشته شده اند -که آمارشان درست مشّخص نیست؛ یعنی 
و  شده اند  آواره  نفر  هزار  ده  چند  بشود-  شناخته  آمار  که  نمیدهند  اجازه 
متأّسفانه به هیچ وجه عکس العملی مشاهده نمیشود. این خیلی حادثه ی بزرگی 
و  راه پیمایی  مسلمان  کشورهای  در  ناراحتند،  عصبانی اند،  ملّتها  بله،  است؛ 
تظاهرات انجام میگیرد لکن دولتها باید اقدام کنند؛ دولتها باید اقدام کنند. 
سازمان[  ]اعضای  بدهند؛  انجام  را  کار  این  که  بشود  دولتها خواسته  از  باید 
هم  ُدور  بگذارند،  جلسه  قضّیه  همین  برای  بخصوص  اسالمی  کنفرانس 
جمع بشوند؛ بحث کنند ببینند چه اقدامی میشود کرد برای این مسلمانها.
 متأّسفانه دنیا، دنیای ظلم است؛ جمهوری اسالمی این افتخار را برای خودش 
باید حفظ کند که علناً و صریحاً علیه ظلم حرف بزند؛ چه این ظلم در مناطق 
اشغال   شده ی به وسیله ی صهیونیست ها باشد، چه در کشور یمن و بمباران مردم 
یمن باشد، چه در بحرین باشد، چه در میانمار و چه در هر نقطه ی دیگری؛ باید 
نسبت به اینها جمهوری اسالمی موضع شجاعانه و صریح خودش را اتّخاذ کند. ...
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را  ژاپنی ها  طرف  عکس  به  بودند  راخین  قوم  از  که  منطقه  بوداییان  اما 
گرفتند. این امر موجب درگیری بین مسلمانان روهینگیا و بوداییان راخین 
در ۱۹۴۲ شد که در طی آن ده ها هزار نفر کشته شدند.  پس از استقالل 
الحاق  تقاضای  کشور  این  پارلمان  از  روهینگیاها  مسلمان  رهبران  میانمار 
مناطق مسلمان نشین غرب این کشور به بنگالدش که در آن زمان بخشی 
روهینگیا،  گروه های  درخواست  این  رد  از  پس  کردند.  را  بود  پاکستان  از 
شورشی مسلحانه علیه دولت میانمار را آغاز کردند که تا به امروز ادامه یافته 
است. عملیاتهایی که دولت میانمار هر از چندگاه برای سرکوب شورشیان 
مسلمانان  سکونتگاه های  به  راخین  بوداییان  حمالت  نیز  و  می دهد  انجام 
موجب آوارگی تعداد زیادی از روهینگیاها و فرار آنها به بنگالدش می گردد. 
نیروهای  است.  جریان  در   ۲۰۱۷ سال  در  اکنون  هم  حمالت  این  آخرین 
ارتکاب  با آتش زدن روستاهای مسلمانان و  امنیتی میانمار تالش کرده اند 

دیگر جنایات علیه آنان، این گروه را از مناطق مورد سکونت خود در استان 
میانمار روهینگیاها  تابعیت ۱۹۸۲  قانون  اخراج کنند.  بنگالدش  به  راخین 
میانمار  در  رو  این  از  و  است  این کشور محروم کرده  از حق شهروندی  را 
به  باید  که  غیرقانونی هستند  مهاجرانی  قوم  این  که  دارد  وجود  تلقی  این 
سرزمین اصلی خود در بنگالدش بر گردند. به گفته سازمانهای بین المللی 
این اعمال ارتش میانمار که به پاکسازی قومی معروف است به سر حد نسل 
بین الملل  حقوق  نظر  از  است.  رسیده  بشریت  علیه  جنایت  الاقل  یا   کشی 
گروه  یک  از  بخشی  یا  همه  بردن  بین  از  برای  تالش  نسل کشی  کیفری، 
قومی، نژادی، مذهبی یا ملی است که به وسیله ارتکاب اعمالی نظیر کشتن 
یا ایراد صدمه شدید به اعضای گروه و جز آنها انجام می شود. جنایت علیه 
وسیله  به  نظامی  غیر  جمعیت  به  نظام مند  و  گسترده  حمله  نیز  بشریت 
انتقال اجباری و اعمال دیگری از این قبیل است. قتل، به بردگی گرفتن، 
 آنگ سان سوچی، برنده جایزه صهیونیستی- آمریکایی صلح نوبل با حمایت اسرائیل، آمریکا، انگلیس
 و عربستان مشغول قلع و قمع مسلمانان میانمار است و سازمان ملل و دیگر نهادهای حقوق بشری نیز به

این فاجعه واکنشی نشان نمی دهند

آنگ سان سو چی
زاده ۱۹ ژوئن ۱۹۴۵


