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ورجهانآ منسل کشی وکشتا رجمعی مسلما ان ن ردمیانما ر وسکوت رش  
ال میانما ر که برما نامیده میشد، کشوریست واقع درجنوب شرق اسیا، ازمستعمرات بریتانیا که درس

( میالدی بدست ۱۹۶۲( میالدی به استقالل رسید. این کشور زاده تجاوز ، تشدد ووحشت درسال )۱۹۴۸)
ردید، اما گ( بوسیله یک رژیم دکتاتوری نظامی اداره می۲۰۱۱سقوط کرد وازهمان سال الی سال ) نظامیان

حمایت  ردید که باگ( دران کشوربه تشکیل یکدولت نیمه نظامی منتهی ودولت جدید متعهد ۲۰۱۲انتخابات )
ام وبحقوق های بنیادی را انج، ریفورمبین المللی منجمله ایاالت متحده روند انکشاف دموکراتیک را تعقیب 

ردید .گاهی عملی نگذارد،که هیچگوازادیهای بشری احترام می  
 

 

 
 

ی میکند که گدون ترکیب یافته اند ، زنگوناگدربرما بیش ازپنجاه میلیون نفرکه ا زاقوام ونژادهای متفاوت و
نها ند که سرنوشت اهست( فیصد کارن ومابقی اقلیتهای قومی ۷( درصد جمعیت ان کشوررا تباربرمه ، )۶۸)

ره خورده است .گون گوناگبا رنج های بیکران ، مصایب نا محدود وبیعدالتی های   



 ردیده استگتنوع قومی ووجود نژادها واوقوام مختلف درمیانمار ، موجب ظهور ادیان مختلف دران کشور 
( درصد را ۴فقط ( درصد مذهب هندویزم و )۷( درصد مسیحی، )۶( درصد جمعیت را بودایان ، )۸۹که )

امار غیررسمی تعداد مسلمانان در میانمار در حدود  برمبنای پیروان دین اسالم تشکیل میدهند که
حق  چهارمیلیون تخمین ودر یکی ازمناطق غربی ان کشور یعنی در شهرراخین وحومه ای ان بدون داشتن

 شهروندی ودرفقدان حمایتهای حقوقی حیات بسر می برند .
احان وارثان انعده ازتاجران هستند که درقرن اول هجری وبروفق نظیریات ونوشته های سی مسلمانان برما

بور چینی درسده سوم میالدی از سرزمینهای اعراب ویاهم ایران به عزم تجارت مسیر طوالنی را طی وبا ع
مانان مسل د. که این مسافرتهای تجاریاز مناطق غربی میانمار امروزی ، خویشرا به غرب چین میرسانیدن

باعث شد تعدادی ازانها دربرخی ا زمناطق حاصیلخیز در برما وبخصوص دراراکان متوطن و جمعیت 
 کنونی مسلمانان میانماررا بنام مسلمانان راهینجا رقم زدند. 

ادی ومذهبی را کشور میانمارویا برما طوالنی ترین تاریخ نبردهای داخلی ، قتل وکشتار بیرحانه اقلیتهای نژ
شتار علیه ، زجروشکنجه ، قتل وکرنامه سیاه خوددارد که بیشترین تعدی ، توحش ، رفتارهای اهانتباردرکا

ردیده است .گاقلیت قومی ومذهبی مسلمان دران کشور اعمال   
بود پرستان  درین زمینه میتوان ازقتل بیش از پنجهزار اقلیت مسلمان بدست چنانچه به استناد مدارک تاریخی

( میالدی اتفاق افتید ۱۹۴۲( مارچ سال )۲۸دوم جهانی در ) گمیا نمار نامبرد که درخالل جنناسیونا لیست 
رستان وازین تاریخ به بعد اقلیت مسلمان بطور مستمر وسیستما تیک مورد خشونتهای بی رویه نژاد پ

رفت .گقرار  
جتماعی که وسایل اطال عات جمعی برخی کشورها وکاربران شبکه های ا زارشهای خبریگبربنیاد 

، اتش  روهی اقلیت قومی ومذهبی مسلمانگدرینروزها تصاویر وویدیوهای ا ز صحنه های وحشتناک کشتار
 سترده جنسی علیه زنان وگزدن انسان زنده ، مثله نمودن اعضای بدن مقتوالن و مجروحان و تجاوزات 
سازی خشن ترین نوع ازپاک دختران مسلمان در شهرروخین برما را منتشرکرده است ،بدون تردید بازتاب

یزه های گرایان ا فراطی با انگذارد که بوسیله ملی گقومی وجنایت ضد بشری را درسده حاضر به نمایش می
د.یرگدنی وپست نژادپرستانه به هدف نسل کشی انهم تحت چتر حمایتی دولت ان کشور صورت می  

ردد :گایجاد میتی در اذهان عمومی  فلهذاء باتوجه به ابعاد فجایع کنونی در میانمار پرسش های ا  
 ودچه میکا نیزمها ومعیارهای جهانی درممنوعیت ، تعقیب ومحاکمه عامالن این جنایات ضد بشری وج – ۱

 دارد ؟
و دولتها درزمینه چیست ؟ بشر نقش سا زمان ملل متحد ، نهاد های مدافع حقوق-۲  

که تا شری است ترین ووحشتنا کترین جنایات ضد بگنسل کشی یا پاکسازی قومی درحقوق بین المللی ازبزر
به رمی قبل از ایجاد سازمان ملل متحد ، درحقوق بین المللی عرفی ودر پراتیک مناسبات دول توصیف ج

امهای د وهم توسط نظروه های قومی قدرتمنگمفهوم کنونی را نداشت ودرمقاطع مختلف تاریخی هم بوسیله 
رفته است .گسترده ان صورت گسیاسی حاکم علیه اتباع خودی به پیمانه وسیع و  

یاست س وپاکسازی قومی درمحورروه های مذهبی گجهانی دوم که قتل وکشتار بیرحمانه  گبعد ازوقوع جن
به قتل  وجمعی روهیگمختلف تحت اشغال المان نازی طور انسان درکشورهایرفت ومیلیونها گفاشیزم قرار

ا پاکسازی ردید تگرفت وتالش گبار نسل زدایی درمحراق توجه دولتها وحقوقدانان قرار گپدیده مر رسیدند ،
 قومی یا نسل زدایی را بمثابه جرم بین المللی وجاهت حقوقی بخشد .

)رافیل دی لذاء بتاسی ازمساعی دولتها ودکتورین جنوساید که نخستین بار توسط حقوقدان برجسته پولن
(م قطعنامه ۱۹۴۶ردید بود ، سازمان ملل متحد درنخستین سال کاری اش دردسامبرسال )گلمکین( اراییه 

بعد ردید وگجرم بین المللی تعریف ( را مورد تصویب قرار داد که برمبنای ان نسل کشی ۱۹۶شماره )
 ع ومجازات جنوساید یا نسل( میالدی کانوانسیون بین المللی من۱۹۴۸ازدوسال یعنی بتاریخ نهم دسامبر )

 رفت که مظهر درخشان اراده قاطع ملل ودولتها درگکشی در مجمع عمومی ملل متحد مورد تصویب قرار 
 مبارزه علیه این جنایت وحشتناک ضد بشری پنداشته میشود.

می سماده دوم کانسون فوق چنین حاکیست : )) یکی ازاعمال و اقدامات ذیل که به قصد امحای کامل ویا ق
ردد.((گیرد ، جنوساید یا نسل زدایی توصیف میگانجام روه قومی ویا مذهبی گیک   
روه قومی ، نژادی ویا مذهبی .گقتل وکشتار  –الف   
د تعمدی شرایط واحوالیکه موجبات نابودی قومی را فراهم میسازد.ایجا –ب   



رند.ازمحالت ومناطق که دران اسکان داانتقال اجباری ویا کوچ دادن تحمیلی اقلیتهای قومی ومذهبی  –ج   
روه قومی به هدف کاهش نفوس انها.گتحمیل اقدامات بازدارنده از تولد وتناسل درمیان  –د   

بانی ریکه با استفاده از ابزارهای چون ترغیب ، حمایت ووساطت درتگماده سوم : )) دولت ویا هرعنصر دی
نی مستلزم اگردیده وبمثابه جنایتکار کشتار همگجنوساید با فاعالن اصلی عمل نمایند نیز مشمول مجازات 

اه بین المللی جرایم ضد بشری پنداشته میشود .((گدتعقیب عدلی و مجازات در دا  
در میانمار  بنابران بتاسی از احکام ماده دوم وسوم کانوانسیون بین المللی ژینوساید ، حوادث خونین کنونی

سلمان توسط فاجعه باراهالی مشی توصیف ، مرتکبان قتل وکشتار نوع خشن جنایت علیه بشریت و نسل ک
 ونه اقدامیگرفته ودولت ان کشور هیچگرایان افراطی که در حضور نیروهای امنیتی صورت گملی 

انی گمرتکبان بد نام کشتار همناقضان حقوق بشر و چون یری ازان اتخاذ نکرده است ، بوضوحگدرجلو
.کسب مسوولیت مینمایند  

میانمار  سترده حقوق بشری وجنایت علیه بشریت را درقلمروتحت سلطه نظامیانگنقض  که ریگدی مورد
وسایر  سازمان دیده بان حقوق بشر ، سازمان عفوبین المللی قلیت مذهبی مسلمان برجسته ساخته ،علیه ا

اکیداء روی ان تاکید داشته است عبارتند از : بشرنهادهای مدافع حقوق   
 اقلیتهای قومی ومذهبی مسلمان ازحق شهروندی محروم بوده وفاقد مدارک رسمی کارت هویتدرمیانمار  -

 و پاسپورت میباشند .
اقلیتهای مذهبی حق ادای مراسم دینی شانرا ندارند. -  
.تحصیل محروم هستند حق  انها از -  
 مسلمانان دخالت نموده وداشتن بیش از دو طفل جرم تلقی دولت درحیات خصوصی وفامیلی-

ردد.گمی  
ردد .گازاطفال مسلمان غرض انجام کارهای شاقه استفاده می-  
ازحق داشتن ملکیت وثروت محروم میبا شند . -  

 روه های نژادیگوسایر بنابران به استناد موارد فوق ، حقوق وارزشهای بشری اقلیت مسلمان
 رفته شده ، طبقه حاکمگدی با معیارهای جهانی حقوق بشر دربرما نادیده ومذهبی درمغایرت ج

کار حقوق رانی ازعواقب زیانبار نقض اشگونه نگونژادپرستان بودایی دران کشور بدون هر رگستم
،  بشردوستانه را به نحوه خشن وحقوق بین ا لمللیی حقوق بنیادین بشر بشری ، بی هراس

عنی رمتذکرشد که میانمار یگذاشته است . لذاء بجا خواهد بود اگیرپا مستمروسیتما تیک ان ز
( دسا ۱۰یه جهانی حقوق بشرمصوب )کشوریکه درانجا ازاسناد ومعیارهای جهانشمول مانند اعالم

( میالدی . کانوانسیون حقوق مدنی وسیاسی و کانوانسیون حقوق اقتصادی ۱۹۴۸سال ) مبر
یع بی باکانه به نقض وس دی خبری نیست و ان کشور( میال۱۹۶۶( دسامبر )۱۶ی مصوب )گوفرهن

بین المللی ادامه میدهد. حقوق نورمهای پذیرفته شده  
یرا نسانی وارزشهای انسانی ، قتل وکشتار ظالمانه و غ بشر حقوق ضد بارگمر ستره فجا یعگفلهذاء 

 ، نیاز مداخله هرچه عاجل سازمان ملل متحد ،ذهبی درمیانمار بدون هیچ ابهامی اقلیتهای قومی وم
بخصوص،لیک کشورهای عربی و جهان اسالم را درحوادث نهاد های مدافع حقوق بشر، دولتها و 

ی خونین جنوساید و کشتار جمعی دران کشور دردستورروزقرار میدهد . اما این ضرورت تاریخ
امعه محافظه کارانه وبی توجهی ج یریهایگبا اهمال ، موضعی به جنایات فوق ، باتاسف گرسید

وق حق ترین نهاد جهانی حافظ صلح و حامیجهانی همراه بوده است . سازمان ملل متحد بمثابه عالی
وده ر چنین حوادث دردناک خالف ارزشهای انسانی نبگتا نظاره وارزشهای انسانی مسوولیت دارد 

صادی ع تعزیرات همه جانبه اقتسترده شورای امنیت ، ضرورت وضگوبا استفاده ازصالحیتهای 
یری گوحتی کاربرد زور وتوسل بقوه را درچهارچوب اصل دخا لت بشردوستانه بخاطر جلو

حقوق  سترش نقض فاجعه بار و اسفناک حقوق بشر و جنوساید در میانمار چون کشور ناقضگاز
لیه انست که ک مبیینبشردر دستور کار شوراقراردهد . به اعتقاد من ، اوضاع جاری در میانمار 

امل ردیده است وبه ایقان کگشرایط واسباب حقوقی مداخله انساندوستانه درامور ان کشور محقق 
دهای میتوان خاطر نشان ساخت ، که اقدامات نهایت بیرحمانه ضد انسانی دران کشور ، شک وتردی

حقوق بشر  نقض برخی از متخصصین حقوق بین المللی را مبنی براینکه مداخالت مسلحانه به بهانه
ول ر ، اکثراء به ابزار مداخله قدرتهای معیین درامورداخلی دگدرامور داخلی کشورهای مستقل دی



ایط موجود ، بوضوح منتفی نموده وضرورت تنبیه کشور برما در شررددگردیده ویا میگر مبدل گدی
ردیده است .گبیک امر تاخیر ناپذیر مبدل   

ار را صرفاء با اصدار معدود اعالمیه های که از ادرس دفتر کرانی خویشگاما سازمان ملل متحد ن
سته سرمنشی ان سازمان صدور یافته است ، بجانب میا نمار ابرازداشته وازحکومت ان کشور خوا

میانما  ردست بردارد ، ودر پاسخشده است تا از جنوساید وپاکسازی قومی اقلیت مسلما ن دران کشو
مپ های محاجرنشین در بیرون از مرزهای کشورش واخراج ر از ملل متحد خواهان ایجاد ک

ردیده وانر ا وسیله مناسبی برای قطع منازعه کنونی خوانده است .گمسلمانان ان کشور   
ا نمار ا ز فتمان بین ا لمللی ، این تقا ضای دولت میگفلهذاء ازمنظر حقوقی و نیز ادبیا ت رایج در

رپا ین نهاد جهانی وبی تفاوتیهای شجاعانه ان کشور در زیسازمان ملل متحد استهزاء ، اهانت به ا
ری بوده نمی تواند .گارزشهای حقوق بین المللی چیزی دینهادن   

ای نما اتحا دیه ویا لیک کشورهای اسالمی عربی که خویشرا میزبان کشورهای اسالمی نا میده وادع
دفاع  گسالمی که همواره سندارد وبخصوص کشورهای ا را ی بیش از سه صد میلیون مسلمانگیند

ی خود به سینه میکوبد ، به استثنای مداخالت ماجراجویانه وتجاوزکارانه در مسایل داخل را ازاسالم
ا وحساس که دران خون مسلمانان بیدفاع میریزد ، خود رکشورهای اسالمی ، درهمچو موارد معیین 

 ونه را درگتوانسته وحوادث ازین ازدایره نفوذ قدرتهای خارجی و یا حامیان قدرتمند بیرون ن
ه ستردگجستجو ونها یتاء درقبال قتل عام وتجا وزات  گچهارچوب اهداف و نیات قدرتهای بزر

 جنسی به ناموس مسلمانان برما سکوت شرم اور ومضحکی را ترجیح داده وازدخا لت در موضوع
 بطور جدی وعملی ان اجتنا ب ورزیده اند .

د . عالمیه ای از دولت میانمار خواهان قطع حمالت علیه اقلیتهای مذهبی شاتحا دیه اروپا با نشر ا
سایل ران مهم در مگایالت متحده امریکا که بعد از تحوالت سالهای پسین در میا نمار یکی از بازی

ردی ردیده وان کشور نیات و اهداف راهبگداخلی ان کشور دررقا بت با چین کشور همسایه ان مبدل 
ا وانکشا فات اوضاع درکشورهای واقع درجنوب و جنوب شرق اسیا منجمله درمی تحوالتاش در 

فوذ رانی چین از توسعه نگنمار را حمایت ایالت متحده  ازروند دموکراتیک میخواند ، منجر به ن
باعث  دوقدرتردیده واین تقابل منا فع استراتیزیک گغرب درامتداد مرزها وحوزه نفوذ ان کشور 

مار یری نفوذ خویش در مداخله به موضوع جنوساید در میا نگهردو کشور ازبکارردیده است تا گ
 خود داری نما یند .

هه همچنا ن درارتباط به موضوع الزمی میدانم تا از وقایع المناک جنوساید و پاکسازی قومی درد
ارناپذیری وسالویا سابق و کشورروندانامبرد ، که شبا هتهای انکگذشته در دو کشور ، یوگنود قرن 

ل متحد ، موضع جامه جهانی و سازما ن ملبا واقعه نسل کشی درمیانمارداشته ، اما دران دومورد 
مراه برخالف انچکه در میا نمار درجریان است ، با کاربرد نیروی مسلح و مداخله انسا ندوستان ه

ین المللی انه بگدوردید ، اما این اقلیتهای نژادی ومذهبی درمیانمار است که با برخورد ونوع رفتار گ
ت در بال حوادث ازین دسونه اقدام تبعیض امیز در قگدر قضایایی مشابه مواجه بوده ، بنا بران هر

ار و ردیده واز اعتبگنسبت به معیارهای جها نشمول اعتمادی فزاینده جهانی  بی میا نما رمنجر به
 پرستیژ ملل متحد خواهند کا ست .
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