
 نابینایی جهان در برابر جنایات بودائیان

 مهستی شاهرخی

عکس ها و منظره های دیدنی هر کشوری معموالً از طرف آژانس های مسافرتی ارائه می شود اما آیا 

آنچه در حال  ایکی است؟ یا ب واقعیتی که این عکس ها نقل می کند با آنچه حقیقتاً در آن کشور می گذرد

روح . شده است تزیینا عکس های دهشتناک ب مقاله: تذکر) رد نزدیک است؟حاضر در بیرمانی می گذ

این عکس ها حذر ن، از تماشای دیدآسیب از و پیشگیری  های شکننده و حساس برای حفظ سالمت خود

 .(کنند

 

! انبوهی از مردگان !مردهجسد کودکان روی آب چون ماهیان ! وحشتناک است! باور کردنی نیست

بنگالدش و بین در خطه مرزی  نوار باریکیمانند  منطقه ای مرزی در ا وهینگیرقوم ه، مانند نوار غز

 . قرار گرفته است( بیرمانی سابق)ماینمار

بمباران ها، شیون ها، ضجه ها، سوگواری ها؛ به صحنه هایی . شعله های آتش به آسمان رسیده است

ی روستاهااین ماینمار با ساکنان همه چیز حاکی از خشونت ارتش . از یک فیلم جنگی می ماند

منطقه و در در ایالت راخین ماینمار غرب در قومی مسلمان است که روهینگیا . ستمرزی ا

 بر اثرشعله های آتش . بمباران شده استماینمار که توسط ارتش  زندگی می کندای مرزی 

ه در آن است ک و پیشرفتهدی حدی جبه  شدت حریق. سوختن خانه ها سر به فلک می کشد

 .سوی مرز نیز قابل دیدن است

 



نفر اعالم شده است که  68طبق آخرین آمار رسمی ماینمار، آمار کشته شدگان در این سرکوب نظامی 

نفرشان کودک بوده اند؛ اما آمار حقیقی رقمی بسیار باالتر از این است،  52نفرشان زن و  04

خانه مسکونی  0544 وامبر نشان می دهددر روز دهم نگرفته شده در  در عکسی از باالچون 

 .نفر آواره شده اند 50444و تاکنون  به کل نابود شده اند

 
رگبار . گروهی سرباز وارد روستایی می شوند و روستاییان را به گلوله می بندند 5408در ماه اکتبر

 !باران گلوله! گلوله

 

به زنان خبرنگاران رویتر در حال تحقیق و پیگیری بر روی موارد تجاوز توسط نظامیان در منطقه 

راه های . ندداج شند که حکومت نظامی اعالم شد و همه شان از منطقه اخربودروهینگیا مسلمان قوم 

آنها در چادرهای امدادی در شرایط بدی بسر  !کمک رسانی به روی روستائیان به کل شده بسته است

در شرایط کنونی کمتر روزنامه نگاری توانسته . گرفتن هیچگونه کمکی را ندارند انامک. می برند 

 .وارد بیرمانی شود

یک  هنگام بازرسی دردر یک درگیری  مرزبان یسچند پلجرقه بمباران این مناطق به دلیل کشته شدن 

البته از آنسو هم کشته دادند اما خون این دو با هم برابر و یک  .اکتبر زده شد 9 روزمرزی پاسگاه 

است که در یک درگیری  5405 پیشین این قوم در این درگیری یادآور قتل عام   .رنگ نبوده و نیست

 (5405عکس توده اجساد جزغاله شده مربوط به ) .بانی شدندتوسط  ارتش قرسه هزار نفر  ،هفت ماهه



 

پس از جنگ دوم جهانی مهوری نظامی بیرمانی جنامی است که  ماینمار)است  قدیمی کشوریبیرمانی 

پیشه کند؛ پس اسمش را « جمهوری نظامی»و آینده ای با  کند نفیرا برای خود برگزید تا تاریخ گذشته 

این کشور ( .خطاب می کنندکشورها به روال سابق این کشور را بیرمانی اما بسیاری از . عوض کرد

قوم . انمسلمان کمی با و اقلیت ان استبودائی با اکثریت یون جمعیت دارد امالدر کل بیش هفتاد می

به غلط آنان را دولتش و }منطقه بوده است  همینکه از دیرباز ساکن عیتی یک میلیونی مبا ج روهینگیا

گاهی توسط ارتش بودایی به طرز چند هراز { قلمداد می کند« یر قانونی از بنگالدشمهاجران غ»

با بیرمانی از این اقلیت مسلمان در . وحشیانه قلع و قمع میشود، گردن زده می شود و ُمثله میشود

 آنها هیچ گونه حقی برای دسترسی به پزشک و. گرفته شده است« حق شهروندی»اکثریت بودائی، 

نداشتن مجوز کار و و  (دیشهرون مزایای)حق استخدام و و بهداشت و آموزش و پرورش  ن وبیمارستا

  .از همان روستا هم حق خروج ندارند و همچنین کارت هویت ندارند

 
از اعمال جنایتکارانه و تجاوز و اعدام توسط باندهای خشونت ایالت راخین ساکنان روستاهای مرزی 

وکال و گروه های حامی اقلیت های . ت و ارتش این ادعاها را رد کرده اندگرا شکایت کرده اند اما دول

مذهبی، عکس ها و ویدئوهایی منتشر کردند که در آن روستائیان با خشونت بسیار زجرُکش میشده اند 

سانسور شدیدی که بر کشور حاکم است مانع از خروج هر . اما دولت نگذاشته این ویدئوها پخش بشود

که  0990هانی صلح سال جآنگ سان سوچی، برنده جایزه نوبل خانم . این باره می شود گونه خبری در

اتحاد ملی برای )حزبش ، در حال حاضر دو سالی می شود که خود سالها در حصر خانگی می زیست

مظلوم  قومدر دفاع از  او امارئیس جمهور بیرمانی است به قدرت رسیده و در نتیحه او ( دموکراسی



در چنین شرایطی با سکوت در برابر جنایات ارتش و نه تنها هیچ اقدامی نکرده است بلکه  روهینگیا

 .بودایی بیشتر به تبار بودایی و سنتی و قومی خویش وفادار مانده استنظامی ماندن در رأس دولتی 

 

زنان مسلمان ماینمار، نیروهای امنیتی را به زنده آتش زدن کودکان متهم کرده اند؛ چون آنها با به آتش 

زنی شهادت داده است که آنها به جای . ه اندشدهم کشیدن روستاها باعث به آتش کشیده شدن کودکان 

 .نجات دادن کودکان، کودکی را زنده به میان آتش پرتاب کرده اند

هیچ  .کایرگوانک تانگ را خالی کردند و رفتندروستای ، همه ساکنان 5408نوامبر  01 صبح زود

شان را قلم یپا. ردالهایی به سرشان خواهند آواگر به چنگ مأموران ارتش بیفتند چه ب نبودمعلوم 

زنها را  گردن خواهند زد؟ ، یک دفعه آنها راد؟ یا نهقطع خواهند کرخواهند کرد؟ دستشان را با ساطور 

به آنها تجاوز خواهند کرد؟ و بچه هایشان اول چی؟ زنده زنده، پستان هایشان را خواهند برید؟ یا نه؟ 

 شانزنده زنده به میان آتش پرتاب یک دفعهاین که  ؟ یاریدان را خواهند بکودکانشگلوی نازک چی؟ 

 خواهند کرد؟

در راه پیمایی هایی که در افشای جنایات ارتش ماینمار و برای جلب حمایت جهانی نسبت به قوم 

 .همراه با پالکارد حمل میشده است روهینگیا ترتیب داده بود سمبلهایی به شکل پستان های بریده زنان

مشغول بررسی اتهام سوزاندن های عمدی توسط نیروهای . بی. ارشبکه تلویزیونی در حال حاضر 

وپتر  و خمپاره ارتش ماینمار برای  سرکوب روستائیان مسلمان روهینگیا از هلی ک. امنیتی است

 !بمباران کرده است (خود را شهروندان) کشور خود راماینمار حکومت استفاده کرده است، در واقع 

 مین کار را با مردم کردستان نکرد؟مگر ایران ه

به این شرایط مرگبار  درپناهندگی و روهینگیا همچون محکومان ابدی رفتار می شود چون فرار  قومبا 

هایی با کشورهای همسایه گذاشته و مدار دولت ماینمار پنهانی قرار. یستن رمیسهیچ وجه برایشان 

اخیراً  .اری ورزند و آنها را به بیرمانی دیپورت کنندروهینگیا خودد قومتا از دادن پناهندگی به  است

ادعایشان این بود که اینها  .دفرستابنگالدش دو کشتی حامل پناهجویان روهینگیایی را به ماینمار پس 

بمیرند اما برنگردند تا به چنگ  دادندو تکلیف آنهایی که ترجیح ! تروریست هستند و پناهجو نیستند

 .آنها از کشتی خود را به آب اقیانوس افکندند یست؟یفتند چنار مارتش ماین

بیرمانی توسط ارتش بودایی و باندهای مهاجمش به سخت ترین شکلی این افراد به محض بازگشت به 

بریدن »و در مورد زنان « پایشان قلم کردن قلم  »بریدن دست و پا، یا به اصطالح . مجازات می شوند

 .روهینگیا صورت گرفته استمسلمان  قومدر مورد  است که هایشان مجازات هایی« پستان



 

کمر بسته است؟ می  (یا اقلیت مسلمان کشورش)یان ماینمار دست به حذف آن دیگری بودائاما چرا 

روهینگیا قوم مرفهی است، . علت اصلی استنوان کرد اما بوی پول عتوان علت های بسیاری را 

ده  بوی مبلغی پس ی است؛به همچنین، ایالت حاصلخیزایالت راخین هم ایالت هم . ثروتمند و کاسب

بیش از  دنت کفوسعه و پیشرتدارد در ایالت راخین هزینه قصد یا / می خواهدمیلیون دالری که بریتانیا 

ئی خون جلوی چشمشان ودابو عابدان بوده که این راهبان  پولپس به خاطر . هر چیز قانع کننده است

مبلغ کالن پروژه مذکور در آن کنند تا همه  را زیرآّب یرخودیغه افراد را گرفته و می خواهند سر هم

 .خودشان تقسیم شودهم مسلکان بین راخین ایالت 

در برابر این  گیهم موضعی نگرفته اند و هیچ« قومی پاکسازی»در مورد جهان کشورهای مسلمان 

چین تا حدودی دونزی و انو ترکیه و مالزی فقط کشورهای تاکنون . ت سکوت کرده اندشقاوهمه 

همچنان  «قومی پاکسازی»دیگر کشورها در برابر این وت کاما س. اند را پذیرفتهروهینگیا  پناهجویان

پول  فع مادی و یاامن البته در درجه اول ربط مستقیم به)گویا قیام یا فریاد در برابر بیعدالتی  .ادامه دارد

دلیلی نمی بینند جهان اکثریت کشورهای بدین ترتیب  سپبستگی به منافع سیاسی ( دارد و در درجه دوم

 . کشور بیفزایندو فقرای  ها و بیکارانپناهجوی بی سقف را به مجموعه نان خورو صدها ده ها 

 شخصاً از وجود چنین جنایاتی در این سالها از سوی کشورهای بودایی به کل بی خبر بودمپیش از این، 

 .نمی دانستم در منطقه خاور دور را و میزان شقاوتقضیه  چونبا دیدن بعضی عکس های خبری، 

به در سفرش مرا در جریان وقایعی که  ،تی مطمئنسی که دوماما هنگا .گمان می بردم فتوشاپ است

 دیوار و از سوی دیگر یک بار دیگر! از شقاوت این بنی بشر .؛حیرت کردم ،اشتذچشم دیده بود گ

و نیکعابد و یان را مردمانی ئهمیشه بوداچرا که . ریخت خوش خیالی ام فروبینی و خوش  خوش

هستند و آرامش و صلحی و معنویت تصور می کردم که همیشه در تأمل و تعمق در کار جهان ت سرش

از هم گسیخت و  که این فکرم مانند نقشی بر آب بود وو بر روی آب راه می روند نیلوفری دارند 

 که دیگر ماینمار دربرهمنان  ی ازارتش سرخ  رنگ  .شد ودائیب نراهباجامه رنگ به سرخی  مسرانجا

ونین و مخوف خاینها را نوشتم تا شما را نیز با چهره . ه استگرفترا به خود روهینگیا  قومرنگ خون 

              .بودا آشنا کنمحضرت 

 پاریس 5408دسامبر  09  
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