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 آشنايي با كشورهاي اسالمي و مسلمانان جهان            

  
   

  
  

  مقدمه
 دولت حمايت با كه ميانمار در مسلمانان عليه خشونت

 ايـن  شـدن  گرفتـه  ناديـده  و شـود  مـي  انجـام  كشور اين
 لـزوم  ،يجهـان و  الملليبين هاي رسانه جانب از ها خشونت
 آشـكار  پيش از بيش را آن مسلمانان و كشور اين شناخت

  .كند مي
 آسـياي  در اسـت  كشـوري  ميانمـار  جمهوري اتحاديه

 بـا  شـرق  از چين، با شرقي شمال از ميانمار. شرقي جنوب
 و بـنگالدش  با غرب از تايلند، با شرقي جنوب از الئوس،

 غربـي  جنوب از و دارد مشترك مرز هند با غربي شمال از
  .است محصور آندامان درياي با جنوب از و بنگال خليج با

 دومـين  مربـع  كيلـومتر  678500 مسـاحت  بـا  ميانمار
 1900 كشـور  اين. است شرقي جنوب آسياي بزرگ كشور
 ميانمـار  در اصـلي  كـوه  رشـته  سـه . دارد آبي مرز ترمكيلو
 كشـيده  جنوب به) هيماليا( شمال از سه هر كه دارد وجود
 ولـي  اسـت  رانگـون  كشـور  اين شهر ترين بزرگ .اند شده

 از بيش ميانمار جمعيت. باشد مي نايپيداو شهر آن پايتخت
 واحـد  و اي برمـه  كشـور  اين رسمي زبان نفر، ميليون 60
  .است كيات آن پول

 در داشت قرار انگلستان استيالي تحت كه برمه كشور
  .آورد بدست را خود استقالل 1948 سال

 كشـور  اشـغال  علّت به كه گفت توان مي كلي طور به
 و كشـور  بـر  نظاميان كامل تسلّط نظامي، نيروهاي توسط
 فرهنگـي  سياسـت  حفاظتي، و امنيتي شديد تدابير اجراي

 اتخـاذ  كشـور  دولتمردان سوي از توجهي قابل و مشخص
 سكون حالت در همچنان كشور هنر و فرهنگ و نگرديده

  .است مانده باقي انزوا و
 كشـورهاي  تأثير تحت شديداً فرهنگي لحاظ به كشور
 هـاي  مؤلفـه  با كه است بوديسم يپايه بر خود يهمسايه
 نقـش  برمـه  در قـومي  تنـوع . است شده آميخته نيز محلي
 كشـور  و داشـته  كشـور  ايـن  تـاريخ  و سياسـت  در مهمي

  .كند مي تالش اجتماعي هاي تنش بر غلبه براي همچنان
 ميـان  مشـكالت  و اختالفـات  رفع براي ميانمار دولت
 ميليـون  6 كل اجباري كوچ سياست بوداييان، و مسلمانان
. اسـت  كرده اتخاذ آركان منطقه از را روهينگيايي مسلمان
 امـا  است نفر ميليون 6 روهينگيا جمعيت رسمي آمار البته
 آنها صد در صد كه قوم اين جمعيت رسمي غير آمار طبق

 ايـن  واسـطه  به. رسد مي نفر ميليون 8 به هستند مسلمان
 نفر هزار 150 به قريب دولت جانب از شده اتخاذ سياست

 و تايلنـد  به نفر هزار 50 بنگالدش، به آركان مسلمانان از
 ديگـر  بـه  تـوجهي  قابـل  تعـداد  و مـالزي  به نفر هزار 40

  .كردند مهاجرت آسيايي كشورهاي

 ميانمار 
 مظلوميت مسلمانان ميانمار و غفلت جامعه اسالمي
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 بيـان  ميانمـار  جمهـوري  ريـيس  نظر اظهار آخرين در
 ميانمـار  از بايـد  را قـوم  اين از نفر هزار 800 كه است شده
  .يابد پايان ها تنش تا كرد اخراج
 بــود، بريتانيـا  مسـتمرات  از يكـي  برمـه  كـه  حـالي  در
 شـد  باعـث  سـان  آنگ ژنرال توسط اي موافقتنامه امضاي

  .برسد استقالل به نهايتاً كشور اين كه
 جمهـوري  ملـي،  پرسـي  همـه  يك طي 1974 سال در

 اساسـي  قـانون  ريـزي  طرح تحت رسماً برمه سوسياليست
  .يافت دوباره حيات جديد،
 %4 هسـتند،  بـودا  آيـين  پيـرو  كشـور  ايـن  مردم 89%

 اديـان  به معتقد %2 و باور روح %1 مسلمان، %4 مسيحي،
  .هستند ديگر
 ضـميمه  و اشـغال  بريتانيـا  توسط برمه 1824 سال در

 بريتانيا 1937 سال در. شد بريتانيا مستعمره هند، حكومت
 راخين آن به اكنون كه "آراكان" منطقه همراه به را برمه
 آن و خواند هند حكومت از جدا ايمستعمره گويند،  مي نيز
 بريتانيـا  1948 سـال  در اينكـه  تا. نهاد نام بريتانيا برمه را

 ميانمـار  بـه  زمـان  آن از و يابد استقالل برمه تا داد اجازه
  .يافت نام تغيير

 نِ" ژنـرال  توسط 1962 سال كودتاي از پس نظاميان
 وزير نخست غيرنظامي دولت سرنگوني به منجر كه "وين

 از. گرفتنـد  دست به كشور اين در را حاكميت شد "نو او"
. درآمـد  نظامي رهبر كنترل تحت ميانمار رهبري زمان آن
 بـه  شورا كه زماني داشت، ادامه 2011 سال تا شرايط اين
 تحليـف  مراسـم  شـد  منحـل  2010 سـال  انتخابات دنبال
  .شد برگزار غيرنظامي دولت جمهوري رياست

  ميانمار به اسالم ورود
 هجـرى  اول قـرن  به ميانمار در اسالم گسترش تاريخ
 ايرانيـان  و اعراب گرايش و اسالم ظهور از بعد. گردد برمى
 دريـايى  هاى مسافرت ايرانى و عرب دريانوردان اسالم، به
 خـود  مسـير  در و دادنـد  مـى  ادامـه  قبـل  طريـق  به را خود

  .زدند مى اسالم به مردم دعوت و تبليغ به دست همچنين

 از كـه  زمينـى  مسـيرهاى  از مسـلمان  بازرگانان بعدها
 گذشـت  مى كشور اين آراكان ايالت و ميانمار  غربى منطقه

 افـراد  اين از بسيارى. كردند سفرمى چين غربى مناطق به 
 كردند اقامت آراكان،  ساحلى مستعد و حاصلخيز منطقه در
  .كردند ايجاد را نشين مسلمان مناطق اولين و

  نشين ايرانى مناطق از خود هاى نوشته در چينى تاجران
 غربـى  جنـوب  در ايـالتى ( يونن و ميانمار بين مرزهاى در

  .اند كرده ياد ميالدى سوم قرن در) چين
  مسلمانان عليه خشونت

 1962 در آمـدن  كـار  روي از پس  وين ن ژنرال دولت
 در آنكـه  تـا  كـرد  اعـالم  ممنوع را حج به  مسلمانان رفتن

 مسـلمانان  از نفـر  هفتاد  به سال 18 گذشت از پس 1980
 مشـرف  مكـه   بـه   حج فرايض انجام جهت شد، داده اجازه
 شـركت   جهت نيز مسلمانان از اى عده آن متعاقب و شوند
  .شدند اعزام اسالمى مختلف كنفرانسهاى در

 جنايات از گزارشى در »تايمز ساندى« انگليسى نشريه
 كنـد،  مـى  خاطرنشـان  ميانمـارى  پوشـان  چكمـه   هولناك
 شـتم  و ضـرب  مـورد  را مسلمان  مردم كشور اين نظاميان

 قـرار  تجـاوز  مورد ديگران  چشم جلو در را زنان داده، قرار
  .رسانند مى قتل  به و سازند مى مصلوب را مردان دهند، مى

 از زيـادى  شـمار  هـرروز  روزنامه، اين گزارش براساس
 تكان داستانهاى و هولناك سرگذشتى با فرارى مسلمانان
ــه را خــود ميانمــارى نظاميــان فشــارهاى از اى دهنــده   ب
 يافـت  كـافى  انـدازه  به غذا آنها در كه مرزى هاى اردوگاه
  .رسانند مى ،دارد رواج ها بيماري انواع و شود نمى

 قصـد  نظاميان كه شود مى  گفته گزارش، اين براساس
 در كـه  ميانمار غرب در ، آراكان ايالت به را ها بودايى دارند
  .دارند گسيل است، بوده نشين مسلمان گذشته

 هـاى  اقليـت  ساير ميانمارى نظاميان گذشته در هرچند
 در جملـه  از انـد،  داده قـرار  اذيـت  و آزار مورد نيز را قومى
 لـيكن  انـد،  داشـته  روا بسـيارى   خشـونت  ها، تايلندى مورد

 بـا  رفتـار  از بـارتر  خشـونت  بسـيار   مسلمانان با رفتارشان
  .است بوده سايرين
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 ايالـت  در ميانمـار  مسـلمانان  عليه جديد هاي خشونت
 ارتش توسط بيگناه مسلمان 11 شدن كشته از بعد راخين
 بـه  بودائيان گروه يك حمله و 2012 مه ماه در كشور اين

 در بـودائي  يـك  شـدن  كشـته  و مسلمانان حامل اتوبوس
  .شد آغاز حمله اين به پاسخ
 بـا  هـا  بودايي ميانمار، درغرب ها درگيري آغاز دنبال به
 منـزل  2000 از بـيش  نشـين  مسـلمان  منـاطق  بـه  حمله

 از بيش و كشيدند آتش به را مسلمانان به متعلق مسكوني
  .كردند خانمان بي و آواره را نفر هزار صد يك
ــب  ــان اغل ــلمان آوارگ ــه مس ــاي ب ــار مرزه  و ميانم

 بـاري  اسف بسيار شرايط در اكنون و بردند پناه بنگالدش
 بـارش  علـت  بـه  و دارنـد  غـذا  به نياز آنها. برند مي سر به

 آنها زندگي و سالمت سرپناه نداشتن و موسمي هاي باران
  .است خطر در

ـ أت بـا  ميانمـار  دولـت  كـه  درحاليست اين و تـأخير  لم 
 از بعـد  و داد افـزايش  منطقـه  در را خـود  امنيتي نيروهاي

  .كرد اعالم العاده فوق وضعيت راخين ايالت در هفته يك
 جمهـور  رئـيس  كه دارد ادامه درحالي ها خشونت اين 

 شـهروند  مسـلمانان  كـه  كـرد  اعالم گذشته هفته ميانمار
  .نيستند ميانمار
 هـزار  800 جمعيت ميانمار جمهور رئيس ،"سين تين"
 خـارجي  قـوميتي  را كشور اين در روهينگيا مسلمان نفري
 آوارگـان  هـاي  اردوگاه در بايد يا مسلمانان: گفت و دانست
  .شوند اخراج يا متمركز

 نيـز  ميانمـار  دولت مخالفان رهبر "سوچي سان آنگ"
 در اخيـرا  و اسـت  شـده  آزاد خانگي حبس از تازگي به كه
 و ديـدار  اروپـا  اتحاديـه  رهبـران  اغلب با اروپايي تور يك

 همـين  از بسـياري  تمجيـد  مورد همچنين و داشته گفتگو
 گرفتـه  قرار خود بشري حقوق هاي ژست خاطر به رهبران

 كشـتار  درباره نظري اظهار و گيري موضع هيچ تاكنون نيز
 و اسـت  نكـرده  خود كيشان هم دست به مسلمانان فجيع
  .نيستند ميانماري افراد اين كه است كرده اعالم حتي

 مسـلمانان  كشـتار  تصـاوير  پخـش  كه درحاليست اين
 طـرز  بـه  كـه  اخير روزهاي طي بودائيان دست به ميانمار

 شـده  گرفتـه  ناديـده  يجهان هاي رسانه جانب از مشكوكي
 هـاي  سـازمان  و كشـورها  همت و جدي توجه لزوم ،است

 يشــده فرامــوش مســلمانان از حمايــت بــراي اســالمي
  .طلبد مي را ميانماري

شـود  سپري نمياي از روزها و لحظات هيچ روز و لحظه
ها و آالم مسـلمانان ميانمـار     مگر اينكه شاهد افزايش رنج

هستيم؛ مسلماناني كه طعم تلخ هجرت، شـكنجه و قتـل   
عام را چشيده و ظلم و تجاوز بودائيـان عليـه ايـن اقليـت     

هـا تلـخ كـرده و     دفاع زنـدگي را بـه كـام آن   مظلوم و بي
ك تك نحيف و ضعيف ت يهاي متعددي را بر پيكره  زخم
  .ها به وجود آورده است آن

-اما چيزي كه بر عمق فاجعه و شدت اين جراحات مـي 
المللي اسـت؛  سكوت مجامع جهاني و نهادهاي بين ،افزايد

سكوتي كه به زودي باعث كورچشمي رؤسا و سران ايـن  
ها  دلي و قساوت قلبي آن ها شده و سنگ  نهادها و سازمان

طوري كه از ابتداي ظهـور  را چندين برابر خواهد نمود. به 
اين فاجعه انساني شاهد هيچ گونه كمـك و مسـاعدتي از   
سوي هيچ كدام از اين رؤسا و صاحبان قدرت نبوديم و به 
جز چند مورد معدود، صداي محكوميت و ابـراز انزجـاري   

  .نيز شنيده نشده است
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اكنون كه بيش از شش مـاه از ظهـور ايـن فاجعـه غـم      
گذرد، جنايـات و  لمانان ميانمار ميبار بر مس انگيز و تأسف

قتل عام بودائيان متعصب و خونخوار عليه مسلمانان ايـن  
چنان ادامه دارد، به طوري كه حكومـت بـودايي    كشور هم

ميانمار دستور بستن تمام مساجد و مدارس اسالمي و نيـز  
مــوزش در منطقــه اشــغالي آتعطيلــي مكاتــب و تعلــيم و 

اي اذان و برگـزاري نمـاز   را صادر كـرده، و صـد  ” اراكان“
ها را نيـز ممنـوع   جمعه و جماعات، حتي در منازل و خيمه

  .گردانيده است
 هـاي اراكـان   يك سازمان وابسته بـه اتحـاد روهينگـي   

(ARU)   در گزارشي تكان دهنده اعالم كرده است كـه
بــيش از يــك هــزار مســلمان در منطقــه اراكــان توســط 

اتهامـات واهـي و در   حكومت ميانمار بازداشت شده و بـا  
-شرايطي بسيار نامناسب و اسفناك در زندان به سـر مـي  

  .برند
در گزارش آمده است كه در ميان اين زندانيان تعـدادي  
زن و بيش از هفتاد كودك كه برخي از آنها زيـر ده سـال   

  .سن دارند ديده مي شوند
بر اساس اين گزارش كه توسـط همـايش اراكـان ملـي     

و ضرب و شتم و آزار به شـكلي   تهيه شده است، شكنجه
هاي اراكان اعمال مي شود، كه در بعضـي    وسيع در زندان

موارد به آزار و اذيت جنسي هم رسـيده اسـت، و تـاكنون    
  .نفر در اثر آن جان باخته اند 68حداقل 

هاي برخي از زندانيان سـابق در اراكـان،   بر اساس گفته
ضرب و شـتم  مسلمانان اين منطقه در زندان روزانه مورد 

گيرند و در مواردي برخي از آنـان زيـر شـكنجه و    قرار مي
انـد. همچنـين در   ضرب و شتم جان خود را از دسـت داده 

ميان زندانيان افراد سالخورده و ضعيف نيز وجود دارند كه 
هاي آنان، برخـي  در خطر بيشتري هستند. بر اساس گفته

  .زندانيان جديد حتي لباس هم ندارند
موضوع را نبايد از ياد برد كـه سـكوت جامعـه    البته اين 

تـوجهي  هـاي خبـري جهـان و بـي    جهاني، غفلت رسـانه 
نويسندگان و خطباء در بيان اين مصـيبت، بودائيـان را در   

ظلم و تجاوز عليه مسلمانان ميانمار بيش از پـيش جـري   
 .نموده است

كه اوضاع مسلمانان در ميانمار بسيار بغـرنج   خالصه اين
انـد.  مرگ قرار گرفته يهها در محاصر است. آنو تاسفبار 

 يمسلمانان در روهينگيا دو راه پيش رو دارند كـه هـر دو  
  آنها تلخ و ناگوار است؛

ها بايد در استان اراكان بماننـد، كـه البتـه ايـن      اول: آن
مانـد  يك زندانِ باز مي يهاستان براي ساكنان آن به مثاب

اردوگـاه آوارگـان، كـه    كه اكثريت قريب به اتفاق آنها در 
كننـد. امـا مسـلمانان    بيشتر شبيه زندان است، زندگي مي

 »بوتيـداونگ «و  »مونگـدو «ساكن در شهرهايي همچون 
نيز از وضعيت چندان مطلوبي برخوردار نيسـتند، زيـرا بـه    

هاي دولت ميانمـار، از دريافـت هـر گونـه       علت ممنوعيت
  .كمك و مساعدت خارجي محروم هستند

ها را اينگونـه   حقوق بشر وضعيت اين اردوگاه يهفرستاد
كند در يـك زنـدان   انسان احساس مي«كند: توصيف مي

هزار نفر در ايـن اردوگاههـا در    120باز قرار دارد؛ بيش از 
وضعيت بسيار نامطلوبي، كه از حـداقل مسـائل بهداشـتي    

كنند. به عنوان مثال در اردوگاه محروم هستند، زندگي مي
نـي را ديــدم كــه از بيمـاري موســوم بــه   ز »تونـگ بــاو «
رنج مي برد و به شدت به امكانات بهداشـتي و   »قانقاريا«

  .پزشك نياز داشت
پـيش رو مسـلمانان ميانمـار كـه از      يهاما دومين گزينـ 

اسـت.   »كوچ مرگبـار «تر است،  اول نيز خطرناك يهگزين
مسلمانان مظلوم ميانمـار بـراي رهـايي از ظلـم و تجـاوز      
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افراطي، بدون در اختيار داشتن هيچ گونه وسـايل  بودائيان 
هاي بـدون ناخـدا    ها و كشتي  امداد و نجاتي، سوار بر قايق

شده و به سوي كشورهايي همچون مالزي، اسـتراليا و يـا   
هر جايي كه در آنجا روزنه اميدي بـراي مخفـي شـدن و    

شـوند. بسـتن   آسايش وجـود داشـته باشـد، رهسـپار مـي     
اي تايلند و بنگالدش بر روي اين مرزهاي ساحلي كشوره
پنـاه، سـختي و مشـقت زنـدگي را     مهاجران و آوارگان بي
هـا در واقـع بـا ايـن كـوچ       كند. آنبرايشان صدچندان مي

دهنـد.  اجباري، خود را مستقيما به كـام مـرگ سـوق مـي    
گويـد:  سازمان ملل متحد طي گزارشي در اين مـورد مـي  

مسلمانان روهينگيـا كـه از   در سال گذشته هزاران تن از «
طريق مرز دريايي بـين بـنگالدش و ميانمـار قصـد فـرار      

-يا غرق شده و جان خود را از دسـت داده راند، در دداشته
دوم نيز هيچ تضـميني بـر    يهلذا اختيار كردن گزين» اند.
دفـاع ميانمـار   م و بيوزندگي براي مسلمانان مظل يادامه
  .ندارد

نهــا بــا حمــالت افراطــي و حكومــت ميانمــار نيــز نــه ت
متعصبانه بودائيـان ايـن كشـور عليـه مسـلمانان برخـورد       

تر كرده و با نكرده است، بلكه اوضاع را بر مسلمانان وخيم
در اسـتان   »ثانـدواي «اعمال فشـار بـر مسـلمانان شـهر     

، حق خروج از اين شهر را از آنهـا سـلب نمـوده    »اراكان«
زل و شهرشـان  است، به عبارت ديگـر مردمـان را در منـا   

 .زنداني كرده است
، مأمور ويژه حقوق بشر سازمان ملل، »توماس كوينتانا«

عليـرغم  «گويـد:  در سفر اخير خـود بـه ايـن اسـتان مـي     
هايي كه در زمينه بهبود اوضـاع در ميانمـار انجـام      فعاليت

هاي بسيار زيـادي در    گرفته است، اما مشكالت و كوتاهي
مردم ايـن سـرزمين، بـه ويـژه     گير  زمينه حقوق بشر دامن
هـا   اي براي آنباشد كه هنوز چارهمسلمانان روهينگيا مي
  .»انديشيده نشده است

مـن نگـران تـداوم    «افزايد: توماس كوينتانا در ادامه مي
اي ها، تفكرات و اعتقـادات افراطگرايانـه و تندروانـه    روش

هستم كه بودائيان ميانمار عليه مسلمانان ايـن كشـور بـه    
  ».كننده در استان روهينگيا اعمال ميويژ

هـزار نفـر در    800طبق برخـي گزارشـات، نزديـك بـه     
باشند كنند كه فاقد تابعيت ميانماري ميميانمار زندگي مي

ها خودداري كـرده   و دولت ميانمار از اعطاي تابعيت به آن
  .داندو آنان را مهاجران غيرقانوني مي

آمـار پناهنـدگان    طبق تحقيقي كه سازمان ملل در مورد
هـزار تـن از مسـلمانان     13انجام داده است نزديـك بـه   

هايي كه از سوي بودائيان   روهينگيا به علت فشارها و ظلم
اين كشور و با پشتيباني نهادهاي رسـمي و دولتـي عليـه    

ها صورت گرفته است، مجبور به فرار از ميانمار و ترك  آن
  .اندخانه و آشيانه خود شده

كه مسلمانان ميانمار از يك سـو  خالصه اين
ريـزي  هاي برنامهها و شكنجه  در نتيجه ظلم

-دولت ميانمار در معرض يـك نسـل   يهشد
 سـوي  از و كشي بسيار خطرناك قرار دارند،

 حقـوق  عيمـد  هاي  سازمان توجهيبي ديگر
 كشــورهاي كــيتحرّ بــي و ســكوت و بشــر

ــال در اســالمي ــن قب ــه اي  انســاني يفاجع
گروه از مسلمانان مظلوم جهان عيت اين وض

را بسيار بغرنج و تاسفبار نموده است. گويـا  
در نگاه اين مدعيان دروغين حقوق بشري و 
ــران    ــالي س ــعارهاي توخ ــات و ش در ادبي
كشورهاي اسالمي، مسلمانان مظلوم ميانمار 
حق ندارند مانند يك انسان زنـدگي كننـد و   

بايست از حداقل حقوقي كه يـك انسـان   مي
بهـره  ، بـي اسـت منـد  لي در دنيا بهـره معمو

  كه بايد گفت:   واقعاً. باشند
  لعنت بر اين چنين حقوق بشري،  
  .و نفرين بر چنين مسلمان نماهايي
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