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بازگرداندن آنها به کشورشان که خطرات
فراوانی برایشان به همراه خواهد داشت،
جلوگیری کند .احترام هنـ ــد به این قانون
نـ ــه تنهـ ــا بـ ــرای حفاظـ ــت از زندگـ ــی این
پناهنـ ــدگان ضروری اسـ ــت ،بلکه تأکیدی
است بر توجه هند به تعهدات بینالمللی
و قانون و اطمینان از امکان امنیت و صلح
در کشور همسایه.
هنـ ــد کامالً از شـ ــدت ظلم و سـ ــتمی که
روهینگیاییهـ ــا در میانمـ ــار بـ ــا آن مواجـ ــه
هسـ ــتند ،آگاه اسـ ــت .اخـ ــراج آنهـ ــا از هنـ ــد
گزینهای قابل قبول نیسـ ــت ،هـ ــم میانمار و
هم بنگالدش حاضر به پذیرش آنها نیست.
برنامه اخراج این پناهندگان از نظر منطقی
و قانونی غیرممکن اسـ ــت و بشدت محکوم
شده اسـ ــت .برای برونرفت از این بنبست
راهبردی واقع بینانه باید ارائه شود.
مسـ ــأله این است که اگر هند به قوانین
بینالمللی احتـ ــرام بگذارد و از اخراج این
پناهجویان صرفنظر کند ،نه تنها میتواند
به کسـ ــانی که سرسـ ــختانه به این فرصت
نیـ ــاز دارند ،کمک کند ،بلکـ ــه میتواند در
مجامع جهانی موقعیت بهتری پیدا کند.
از طرف دیگر ،هنـ ــد باید با دولت میانمار
روابط دوجانبه و طوالنی مدت براسـ ــاس
منافـ ــع اقتصـ ــادی و سیاس ـ ـیاش ایجـ ــاد
کند و به فکر تصمیماتی کـ ــه میتواند در
کوتاهمـ ــدت روابط آن با میانمـ ــار را بهبود
ببخشد،نباشد.
ëëسکوتاژدهایزرد
در حالـ ــی کـ ــه هنـ ــد بـ ــه فکـ ــر اخـ ــراج

چشمهای تمام بسته هند و چین بر مسلمانان روهینگیا

کشور دیدار کنند .مقامهای اصلی و مهم
تمام ایالتهـ ــا و مناطق میانمـ ــار در این
نشست شرکت خواهند کرد تا قراردادهای
سـ ــرمایهگذاری را در بخشهایـ ــی کـ ــه
سـ ــرمایهگذاران چینی انتخـ ــاب کردهاند،
امضاکنند.
با این حجم مناسبات رهبران میانمار
نیـ ــاز چندانی بـ ــه تالش کردن بـ ــرای حل
بحران روهینگیاها ندارند .چـ ــرا که آنها از
حمایت دوسـ ــت قدرتمنـ ــدی چون چین
برخوردارنـ ــد .همانطـ ــور که در گذشـ ــته،
چین حمایت بینظیر خود را از همسـ ــایه
جنوبیاش حفظ کـ ــرد ،صرفنظر از اینکه
آیـ ــا ایـ ــن کشـ ــور را مردانـ ــی یونیفرمپوش
میگرداننـ ــد یـ ــا دولت منتخـ ــب مردمی.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد
خشـ ــونت راخین را محکـ ــوم کردند ،اما با
توجهبهدیدارمتیوریکروفت،سفیربریتانیا
در سـ ــازمان ملل متحد شـ ــورا همچنان از
داو آنگ سـ ــان سـ ــو چی حمایت میکند.
سـ ــفیر بریتانیا به خبرنگاران گفت که این
کشور جلسهای را یک روز پس از خشونت
ایجاد شده در میانمار خواستار شده است:
«بسـ ــیاری از ما ،متحدان حمایتی بسـ ــیار
خوبی برای او هستیم که پیشرفتهای او را
با تحسین از راه دور دنبال میکنند».
اما اخبار نشـ ــان داد که چیـ ــن در برابر
مواضـ ــع شـ ــورای امنیـ ــت سـ ــازمان ملل
در مقابـ ــل بحـ ــران میانمـ ــار ،مقاومـ ــت
قدرتمندتری از خود نشـ ــان داده است .در
ماه فوریه ،دفتر حقوق بشـ ــر سازمان ملل

دولت میانمار در ســایه حمایت منطقهای ،اقلیت مسلمان این کشور را سرکوب میکند

فرحنازدهقی

در حل بحـــران بروز کـــرده در میانمار و کشـــتار مســـلمانان روهینگیا ،نقش
کشورهای منطقه بیش از هر کشوری در جهان دارای اهمیت است و میتواند
تبدیل به کورسوی امیدی برای این اقلیت ستمدیده باشد .هرچند بنگالدش
بهعنوان کشور همسایه میانمار که اکنون پناهگاه بیش از  370هزار مسلمان
روهینگیایی است ،میتواند در حل این بحران تأثیرگذار باشد ،اما بیتردید
نمیتوان و نباید از نقش هند و چین ،دو کشوری که قدرت منطقهای محسوب
میشوند به ســـادگی گذر کرد .اما این دو کشـــور نیز تاکنون قدم مثبتی برای
پایان بخشیدن به وضعیت دردناک مسلمانان میانمار برنداشتهاند.
نام سیسـ ــتم سیاسـ ــی کنونی میانمار را
چـ ــه بتـ ــوان «دولـ ــت دوگانه» گذاشـ ــت
یا «سیسـ ــتم ترکیبـ ــی» ،به هـ ــر حال این
واقعیـ ــت همچنـ ــان باقـ ــی میماند که
این توافقی مشـ ــترک بر سر قدرت میان
ارتـ ــش و احزاب سیاسـ ــی انتخاب شـ ــده
این کشـ ــور اسـ ــت .به طور خـ ــاص اکنون
و پـ ــس از اتفاقـ ــات روهینگیـ ــا بـ ــه نظـ ــر
میرسـ ــد همانطور که گروههای مسلح
قومـ ــی نگـ ــران بودنـ ــد ،دولـ ــت منتخب
دموکراتیک داو سـ ــوکی و ارتش میانمار
به فصل مشترکی دسـ ــت پیدا کردهاند.
با این حال ،اگر اختالف و خشونت علیه
اقلیت روهینگیا بیش از پیش گسـ ــترش
یابد ،ممکن اسـ ــت همکاری دو طرف با
یکدیگر سختتر شـ ــود .بویژه اگر دولت
سـ ــرانجام تحت فشـ ــارهای بینالمللی
مجبور به تغییر موضع نسبت به اقلیت
روهینگیاشود.
در ماههـ ــای اخیـ ــر ،رهبـ ــری سیاسـ ــی
میانمـ ــار تحت فشـ ــار شـ ــدیدی در مورد
ادعاهایـ ــش دربـ ــاره نقض حقوق بشـ ــر
توسـ ــط نیروهـ ــای نظامـ ــی خـ ــود علیـ ــه

مسلمانان روهینگیا ،جامعهای اقلیت با
حدود  1/1میلیون نفر که در شمال غربی
کشوردرایالتراخینمتمرکزهستند،قرار
گرفته اسـ ــت .در اوایل ماه اوت ،گروههای
شبهنظامی روهینگیا ،دهها نفر از نیروهای
امنیتی میانمار را کشتند و بههمین دلیل
دور تازهای از درگیریها در این کشور آغاز
شـ ــد .دهها هـ ــزار نفر از مـ ــردم میانمار به
بنگالدش فرار کردند ،زیرا ارتش میانمار،
عملیات ضد شورش گسـ ــتردهای را آغاز
کـ ــرد .مشـ ــاور امـ ــور خارجه میانمـ ــار ،داو
سوکی و دولت میانمار از آن جهت که به
اندازه کافی بـ ــرای متوقف کردن جنایات
جنگـ ــی علیـ ــه روهینگیا تـ ــاش نکردند،
مورد انتقاد و سرزنش واقع شدند .میانمار
بیش از گذشـ ــته تحت فشار رو به افزایش
دیپلماتیک از سوی سازمان ملل متحد،
پایتخت کشـ ــورهای غربی و مسـ ــلمانان
اندونـ ــزی و ترکیه قـ ــرار گرفت .همانطور
که بحران روهینگیا توجه جهان را به خود
جلب میکنـ ــد ،صداهایی مبنی بر نقض
حقوق بشر نیروهای میانمار در سایر نقاط
این کشـ ــور ،بویژه در کچین و شان ،شنیده

میشود که خبر میدهد درگیریهای بین
گروههای قومی مسلمان و ارتش میانمار
همچنان ادامه دارد .در چنین شـ ــرایطی
و در حالی که دولت میانمار تحت فشـ ــار
افکار عمومی جهان و دولتهای مختلف
اسـ ــت ،رهبری سیاسی این کشور بار دیگر
به شرکای منطقهای قدرتمندش ،یعنی
چین و هند تمایل پیدا کرده است.
هند ،یکـ ــی از ذینفعـ ــان دموکراتیزه
شـ ــدن میانمار محسوب میشـ ــود .با این
حـ ــال ،روند مثبـ ــت روابط دوجانبهشـ ــان
میتوانـ ــد تحـ ــت تأثیر تحوالت سیاسـ ــی
داخلـ ــی در میانمار قـ ــرار بگیرد .تحرکات
سیاسـ ــی داخلـ ــی در میانمـ ــار و تحوالت
زیربنایی منطق ـ ـهای ،پیامدهای جدیای
برای روابط هنـ ــد و میانمـ ــار دارد .از دهه
 1990تا چند سـ ــال پیش ،بحران سیاسی
میان طرفـ ــداران دموکراسـ ــی و حکومت
نظامی اقتدارگـ ــرا (تتماداو) ،بشـ ــدت به
شـ ــکل دهی انتخابهای سیاس ـ ـتهای
خارجی میانمار منجر شـ ــد .رژیم نظامی
میانمار نسـ ــبت به همسایه شمالی خود،
چین ،نزدیکتر شـ ــد زیرا از پکن خواسته
بود تا فشارهای بینالمللی را از بین ببرد.
میانمـ ــار هرچنـ ــد در سـ ــال  2010بـ ــه
دموکراسـ ــی رسـ ــید و تالشها هـ ــم برای
تحکیـ ــم این رونـ ــد ادامـ ــه پیدا کـ ــرد ،اما
همچنان موانع بسیاری بر سـ ــر راه ایجاد
دموکراسـ ــی واقعی در آن وجـ ــود دارد .در
این میان یکـ ــی از پیامدهای ژئوپلیتیکی
که بشدت گذشته بر کشور تأثیر میگذارد،
حضور گسـ ــترده چین در این کشور است
که بهعنوان شـ ــریک اقتصـ ــادی و دفاعی

مهمی ایفای نقش میکند .همانطور که
اصالحات کشور در حال شکلگیری است،
چالشهای جدیدی بر سـ ــر راهش وجود
دارد که میتواند کشـ ــور را به وضعیتی که
سعی میکند از آن دور شـ ــود ،بازگرداند.
احتماالً این کشـ ــور قصـ ــد ایجاد محیطی
ژئوپلیتیـ ــک را دارد کـ ــه در آن دوبـ ــاره به
سمت چین کشیده شود.
ëëهندومنفعتطلبیملی
هند ،یکـ ــی از ذینفعـ ــان دموکراتیزه
شـ ــدن میانمار محسوب میشـ ــود .با این
حـ ــال ،روند مثبـ ــت روابط دوجانبهشـ ــان
میتوانـ ــد تحـ ــت تأثیر تحوالت سیاسـ ــی
داخلـ ــی در میانمار قـ ــرار بگیـ ــرد .مودی
نخس ـ ـتوزیر هنـ ــد پـ ــس از آخریـ ــن دور
خشـ ــونت در ایالـ ــت راخیـ ــن ،بهعنـ ــوان
نخسـ ــتین رهبـ ــر جهـ ــان از آنجـ ــا دیـ ــدار
کـ ــرد .این سـ ــفر نشـ ــان از اهمیـ ــت روابط
دوجانبـ ــه بـ ــرای دسـ ــتور کار اقتصـ ــادی و
سیاسـ ــی هندوسـ ــتان با این کشـ ــور دارد.
بـ ــرای منافـ ــع طوالنـ ــی مـ ــدت میانمار و
روابط هند و میانمار ،نخس ـ ـتوزیر مودی
بایـ ــد به همتایان میانمار خـ ــود بگوید که
ناکامـ ــی در پیدا کـ ــردن راه حل اختالفات
داخلی ،منافع اسـ ــتراتژیک میانمار را به
خطر میانـ ــدازد و ممکن اسـ ــت آن را به
سـ ــمت وضعیتـ ــی ببـ ــرد که تـ ــاش دارد
از آن بیـ ــرون بیایـ ــد .اما درسـ ــت برخالف
چنیـ ــن انتظاری هندوسـ ــتان تهدید کرده
اسـ ــت  4هزار پناهنده روهینگیـ ــا را اخراج
میکند .تصمیمـ ــی که به نظر میرسـ ــد
کامالً اشـ ــتباه باشـ ــد .موضع هند در مورد
درگیریهای شـ ــدید و حمایـ ــت از دولت

میانمـ ــار کوتهفکرانـ ــه اسـ ــت .امتناع هند
برای محکوم کردن میانمار به دلیل عدم
رسیدگی به نگرانیهای نقض حقوق بشر
و خروج گسـ ــترده مردم از قلمروی غربی
آن در راخین ،ممکن اسـ ــت طی روزهای
آینده مذاکرات را آسـ ــانتر کنـ ــد اما هیچ
کاری برای حل مناقشـ ــه بلندمدت انجام
نخواهد داد .اتفاقی که تأثیرات بلندمدتی
بر منافع اقتصادی هند خواهد گذاشت.
طـ ــی هفتههـ ــای اخیـ ــر ،صدهـ ــا هـ ــزار
روهینگیایـ ــی بـ ــه دلیـ ــل افزایـ ــش خفقان
و خشـ ــونتها در میانمـ ــار ،از کشورشـ ــان
گریختهاند .جمعیـ ــت روهینگیای میانمار
با تبعیض مکرر مقامات دولتی و نیروهای
امنیتی مواجه شـ ــده اسـ ــت ،مثـ ــاً ،اعمال
محدودیتهارویفعالیتهاونفیآموزش
و پرورش ،مراقبتهای بهداشـ ــتی ،حقوق
سیاسی ،اسناد و شهروندی .پس از حمالت
نظامیدراکتبر،2016گزارشهایمتعددی
از سـ ــرکوبهای نظامی علیه غیرنظامیان
روهینگیـ ــا ،از جملـ ــه آتـ ــش زدن ،کشـ ــتار
غیر قانونی و تجاوز سیسـ ــتماتیک ،صورت
گرفته است .از  25آگوست تاکنون حمالت
بیشتری توسـ ــط ارتش رهاییبخش آراکان
روهینگیـ ــا ( )ARSAانجـ ــام شـ ــد .ایـ ــن امر
با اقـ ــدام نظامی شـ ــدید مواجـ ــه و موجب
مهاجـ ــرت جمعـ ــی شـ ــهروندان روهینگیا
شده اسـ ــت که به سـ ــمت هند و بنگالدش
گریختهاند.
هند ،بهعنـ ــوان یک قـ ــدرت جهانی و
منطقهای در حال ظهـ ــور ،باید بداند ،هر
کشور صرفنظر از وضعیت ویژه خود ،باید
از هر گونه تبعیـ ــض در مورد پناهندگان و

میانمار تحت
فشار رو به افزایش
دیپلماتیک از
سوی سازمان ملل
متحد ،پایتخت
کشورهای غربی
و کشورهای
مسلمانان است.
همانطور که
بحران روهینگیا
توجه جهان را به
خود جلب میکند،
رهبری سیاسی
این کشور به
شرکای منطقهای
قدرتمندش ،یعنی
چین و هند تمایل
پیدا کرده است

جوالن نئوفاشیستها در جنوب آسیا
حبیب صدیقی
مترجم :عاطفه رضوان نیا

ëëفاشیسم در هندوستان
در کشور هند ،با اکثریت جمعیت هندو،
که نارندا مودی و حزب بهاراتیا جاناتا (بی
جی پـ ــی) در رأس قدرت هسـ ــتند ،هر روز
گزارشهایـ ــی از شـ ــکنجه و آزار و اذیـ ــت و
حتی کشـ ــته شدن مسـ ــلمانان ،مسیحیان
و دالیتهـ ــا که از گوشـ ــت پرهیز نمیکنند،
بـ ــه گوش میرسـ ــد .این افراد بنـ ــا به آنچه
در آیین هندو «محافظـ ــت از گاو» خوانده
میشـ ــود ،مورد خشـ ــونت قـ ــرار میگیرند.
هنـ ــوز یک ماه از کشـ ــته شـ ــدن جنید خان،
 16سـ ــاله ،که به همراه بـ ــرادرش با قطار از

دهلی به خانه بازمیگشت نگذشته بود که
موردمشابهدیگریگزارششد.یکخانواده
 10نفره مسلمان شامل زن ،بچه ،چند فرد
مسـ ــن و یک نوجوان معلول کـ ــه با قطار از
جشن عروسی به خانه بازمیگشتند ،مورد
حمله جمعیتی خشـ ــمگین قـ ــرار گرفته و
با میلههای آهنی و چوبدسـ ــتی تا سـ ــر حد
مرگ مـ ــورد ضرب و شـ ــتم قـ ــرار گرفتند.
بر طبق گزارشها ،جمعیتی شـ ــامل  30تا
 35نفر با شکستن پنجره اضطراری قطار
مسـ ــیر شکوهآباد-کاسـ ــگنج فریاد «آنها را
بکشید،آنهامسلمانهستند»سرمیدهند

Reuters

نمی دانم از کجا آغاز کنم .در بسیاری از قســـمتهای آسیا ،آفریقا و امریکای
التین ،قدرت در دســـت رژیمهایی اســـت که همچون فراعنه عصر حضرت
موســـی(ع) عمل میکنند .آنها هیچ احساس مســـئولیت و ندامتی نسبت
به فعالیتهای جنایتکارانـــه خود ندارند .به ثروتهای ملی دســـتاندازی
میکننـــد و این ثروتهـــا را چون دارایی شـــخصی خـــود قلمداد کـــرده و در
راه نادرســـت از آن بهره میگیرنـــد .آنچه که این نظامهـــای فرعونی اغلب
فراموش میکنند این اســـت که ما در قرن بیست و یکم به سر میبریم ،قرنی
که کنترل کامل اطالعات در آن کاری ناشـــدنی اســـت .باالخـــره گهگاه افراد
پـــردل و جرأتـــی (مثل اســـنودن و منینگ) پیدا میشـــوند که چهره زشـــت
حقیقت را افشا کنند و از جنایتهای طبقه حاکم پرده بردارند.

و سپس به این خانواده حمله ور میشوند.
این خانواده مسـ ــلمان گفتهانـ ــد ،ضاربان
ضمن پاره کردن لباس زنان و آزار و اذیت
آنها ،جواهراتشان را هم به غارت بردهاند.
در جریـ ــان یـ ــک حادثـ ــه دیگر ،مـ ــردی که
مظنون به حمل گوشـ ــت گاو بود در محله
ناگپور بهارسینجی مورد حمله قرار گرفت.
این مرد ادعا کرده گوشـ ــت گوسفند حمل
میکرده و نه گاو .نمونهای از گوشـ ــت برای
تشخیص به پزشکی قانونی فرستاده شد.
این حمله فقط دو هفته بعد از آنکه نارندا
مودی حمله به افراد بـ ــه نام محافظت از
گاو را محکوم کرد ،رخ داد .او طی سخنرانی
خـ ــود گفت« :کشـ ــتن مردم تحـ ــت عنوان
مراقبت از گاو پذیرفتنی نیست .این اعمال
مورد تأیید ماهاتما گاندی نبود».
اما سـ ــؤال مهم که شایسته پاسخ داده
شـ ــدن اسـ ــت این اسـ ــت که آقـ ــای مؤدی
براسـ ــتی برای تنبیه هندوهای تروریستی
که مسـ ــلمانان را به جرم خوردن گوشت
مورد محاکمـ ــه قرار میدهنـ ــد ،چه کرده
است؟ پاسخ «هیچ» است .بیانیه شیرین
و نجیبانه او هیچ تأثیری نداشـ ــت .چرا که
فقط چند ساعت بعد از صدور این بیانیه
دو مسـ ــلمان در جهارکهند مـ ــورد حمله

قـ ــرار گرفتنـ ــد .طبـ ــق آمارهای گـ ــردآوری
شده توسط ایندیااسـ ــپند در طول  8سال
گذشـ ــته (از سـ ــال  ،)2010یعنـ ــی از زمانی
کـ ــه نخس ـ ـتوزیر نارندا مودی بـ ــه قدرت
رسـ ــید ،تعـ ــداد حمـ ــات به مسـ ــلمانان
افزایش چشمگیری داشـ ــته است .حرف
زدن صرف از حمالت مشـ ــابه جلوگیری
نمیکند ،بایـ ــد در این زمینه بـ ــه جد وارد
عمـ ــل شـ ــد .در هندوسـ ــتان بـ ــه وضـ ــوح
نیروهای فاشیست هندو در حال بازگشت
به صحنه قدرت هسـ ــتند .ایـ ــن نیروها به
انـ ــدازه کافی بـ ــرای بازگردانـ ــدن بیقید و
شـ ــرط قدرت بـ ــه راجهـ ــای هنـ ــدو ،بدون
در نظـ ــر گرفتن حقـ ــوق اقلیتهای دیگر
هندی ،احساس قدرت میکنند.
ëëانـــکار جنایت بـــه شـــیوه نازیها در
میانمار
در همسایگی هند ،کشوری است که در
آن وضعیت اقلیتهـ ــا حتی از وضعیت
اقلیتهـ ــای هند نیز بدتر اسـ ــت .اکثریت
بودایی میانمار به نسل کشی اقلیتهای
مذهبی که هیچ سالحی برای دفاع از خود
ندارند میپردازنـ ــد و در این میان نه تنها
هیچ کسی این اکثریت را از ارتکاب چنین
جنایاتی باز نمیدارد ،بلکه هیچ صدایی

نیز در جهت محکوم کردن این جنایتها
در سراسر این کشور شنیده نمیشود.
مسـ ــلمانان روهینگیـ ــا بیـ ــش از هـ ــر
اقلیت دیگـ ــری در کره زمین مـ ــورد آزار و
اذیت و تعقیـ ــب قرار گرفتهانـ ــد .فقط در
چند ماه گذشـ ــته گزارشهایی مبنی بر به
آتش کشیده شدن روسـ ــتاهای روهینگیا،
تجاوز به زنان ،دسـ ــتگیری ،آزار و شکنجه،
بازداشـ ــت و کشـ ــتار مردم با هدف ایجاد
رعب و وحشب بیشتر در میان این جامعه
اقلیت ،که هماکنـ ــون در معرض قحطی
و گرسـ ــنگی نیـ ــز هسـ ــتند ،دریافت شـ ــده

پناهجویان اسـ ــت ،چین از طریق دیگری
حمایتـ ــش را از دولـ ــت میانمـ ــار نشـ ــان
میدهـ ــد .در ماه مارس سـ ــالجاری چین
به همراه هنـ ــد ،از«مأموریـ ــت تحقیقات
مسـ ــتقل بینالمللی» ،قطعنامه سازمان
ملـ ــل متحد که برای تحقیق و بررسـ ــی در
موارد نقض حقوق بشـ ــر نیروهای امنیتی
علیه مسلمانان روهینگیا صادر شده بود،
«جدا» شـ ــد .ماه بعد ،میانمـ ــار و چین به
توافقی بر سر خط لوله نفتی رسیدند که از
خلیج بنگال به کونمینگ در استان یوننان
چین کشـ ــیده شـ ــده بود .دولت آنگ سان
سو چی ،پس از تأخیری دو ساله و با وجود
فضـ ــای ضد چینـ ــی فراگیر در کشـ ــورش،
با ایـ ــن قـ ــرارداد توافق کرد .همـ ــراه با این
معامله نفتـ ــی ،میانمار همچنین توافقی
را پیرامون «تبادل نامههای اجرایی» پروژه
بنـ ــدرگاه بـ ــا ارزش نزدیک بـ ــه  10میلیارد
دالر و پـ ــروژه پـ ــارک صنعتـ ــی در یکـ ــی از
بخشهـ ــای ایالت راخین ،بـ ــا چین امضا
کرد ،طرحی که به کنسرسیومی به رهبری
دولـ ــت چیـ ــن تعلـ ــق دارد .ایـ ــن طرحها
عناصر مهمی از طرح چینی «یک کمربند
یک جاده» هستند .در واقع میانمار در ماه
مه امسال در کنفرانس بینالمللی مربوط
به همین طرح ،مشغول مذاکره با چین در
مورد «همکاری در چارچوب کمربندهای
جاده ابریشم و جاده سیالب جاده ابریشم
قرن بیست و یکم» بود.
براسـ ــاس گزارشهـ ــا ،حـ ــدود  3هزار
تاجر و بازرگان چینی ،ماه آینده قرار است
به دعـ ــوت دولـ ــت میانمار به این کشـ ــور
بروند تا از فرصتهای سرمایهگذاری این

است .اجازه دسترسی به غذا به آنها داده
نمیشـ ــود .در حدود  250هزار مسـ ــلمان
روهینگیـ ــا در نتیجه آخرین سـ ــرکوب رخ
داده ،بیخانمـ ــان شـ ــده و بسـ ــیاری دیگر
مجبور شـ ــدند به بنـ ــگالدش فـ ــرار کنند.
البته آنگ سان سوچی ،رهبر بوداییهای
میانمـ ــار و دولت ائتـ ــاف ملـ ــی او ،کامالً
خ دادن چنین جنایتهای هولناکی
منکر ر 
توسـ ــط نیروهـ ــای امنیتی خود شـ ــدهاند.
اصالً بـ ــه عقیده سـ ــوچی ،روهینگیا وجود
خارجی ندارند .چقدر راحت! سـ ــوچی به
شیوه نازیسـ ــم و فاشیسـ ــم انکار میکند،
او میخواهد تاریخ زدایی کرده و هسـ ــتی
روهینگیا که پدران و اجدادشان در منطقه
آراکان (ایالت راخین امروزی) از زمانهای
خیلی دور زندگی میکردهاند را انکار کند.
در ماههـ ــای اخیـ ــر ،اروپـ ــا و امریکا هم
صحنه جنایتهای ناشی از نفرت یا همان
تروریسـ ــم بودهاند آخرین قربانی ،باکاری
هندرسـ ــون ،بود که هفته گذشته در یونان
کشته شد .جوان  22سـ ــالهای که مشغول
گذران تعطیالت تابسـ ــتانی خـ ــود بعد از
فارغالتحصیلی از دانشگاه آریزونا امریکا
بود ،توسط  15مرد که همگی صرب بودند
مورد ضرب و شتم قرار گرفته و کشته شد.

متحد ،ارتش این کشـ ــور را برای قتل عام
و تجاوز مسـ ــلمانان در راخین و آتش زدن
روسـ ــتاها پس از حمالت به پاسـ ــگاههای
پلیس منطقه در ماه اکتبر سـ ــال گذشـ ــته
متهم کرد .سـ ــازمان ملل تـ ــا جایی پیش
رفـ ــت که ارتش را به ارتکاب جنایات علیه
بشریت و پاکسازی قومی متهم کرد.
هم دولت و هم ارتـ ــش ،این اتهامات
را رد کردنـ ــد و از همـ ــکاری بـ ــا مأموریـ ــت
حقیقتیاب سـ ــازمان ملل متحد سـ ــرباز
زدند .در این میان ،چین به خود مطمئن
بود که دولـ ــت میانمار را حمایت میکند.
نیکـ ــی هیلی ،سـ ــفیر ایـ ــاالت متحـ ــده در
سـ ــازمان ملل متحد ،بعدهـ ــا بیانیهای را
مبنی بر تعقیب نیروهای امنیتی میانمار
منتشـ ــر کرد .هیلـ ــی گفـ ــت« :در حالی که
نیروهای امنیتی میانمـ ــار برای جلوگیری
از خشـ ــونتهای بیشـ ــتر تالش میکنند،
آنهـ ــا در پیوسـ ــتن به قوانیـ ــن بینالمللی
بشردوستانه مسئولیتی دارند .قوانینی که
شامل جلوگیری از حمله به غیرنظامیان
بیگنـ ــاه و فعـ ــاالن حقوق بشـ ــر و حصول
اطمینـ ــان از کمک به کسـ ــانی که نیازمند
کمک هستند ،میشود ».اما مقامات ارشد
نظامی ،حمله به روستاییان را رد کردند و
گفتند که نیروهای امنیتی برای محافظت
از پلیس در این منطقه مستقر شد ه بودند.
بـ ــه گفته آنها ،نیروهای کمی هم مسـ ــتقر
شده بودند.
منابع:
Observer Research Foundation
The Irrawaddy
Observer Research Foundation

همگـ ــی جنایتهای وحشـ ــیانه صربها
و کشتار دسـ ــته جمعی و نسل کشیای را
که توسـ ــط آنها در اوایل دهـ ــه  90میالدی
انجام گرفت به خاطر داریم .آنها هزاران
مسـ ــلمان را در بحـ ــران بالـ ــکان قتل عام
کردند .اعمال صربها چهره سکوالر اروپا
را کامـ ــاً تیره و تار کرد و این گروه به خاطر
جنایتهایی که آن زمان مرتکب شـ ــدند،
هرگز تبرئه نشـ ــدند .حـ ــال آنکه همچنان
به چنیـ ــن جنایتهایی دسـ ــت میزنند.
قتل باکاری نمونهای آشکار از وجود حس
نفرت در میان این گروه قومی است.
مـ ــن واقعـ ــاً نگـ ــران افزایـ ــش مـ ــوج
افراطیگری در سراسـ ــر زمین هسـ ــتم .در
همهجایاینکرهخاکینیروهایفاشیستی
در حال قدرت گرفتن و قتل عام هسـ ــتند.
آنها بـ ــه کمک ایدئولوژیهـ ــای زهرآگین و
تنـ ــگ نظرانه خود مشـ ــغول بـ ــردن همه
بازیهـ ــا و رسـ ــیدن بـ ــه رأس حکومتهـ ــا
هسـ ــتند .به نظر میرسد که عرصه زندگی
برای اقلیتها در سراسر دنیا هر روز تنگتر
میشود .اقلیتهایی که یا کشته میشوند
یا بـ ــرای ادامه زندگی مجبـ ــور به مهاجرت
میشوند.
منبعIslamicity:

