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 «وضعیت حقوقی اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار»

ری که تعداد شان و بی سرنوشتی یک کتله عظیم بشگیار در میانمار نعام مسلمانان روهیقتل  موضوع

ً به جاری در جهان مبدل شده و هیچ روزی  مباحثجدی ترین یکی از میرسد، نفرملیون  1.5 تقریبا

با ابراز نظر  نیست که شرح حال این مردم بیچاره روی صفحات رسانه های بین المللی قرار نگیرد و

حاال مقالۀ تحلیلی را درمورد بی سرنوشتی این انسان های مظلوم در همین  همراه نباشد.های متفاوت 

 2017سپتمبر  10)مورخ بی سی  یبسایت فارسی/دری بیو ۀبخش "ناظران چه میگویند" منتشر

"وضعیت حقوقی تحت عنوان )حقوقدان(  بهنام دارایی زادهخواندم که بقلم ( 1396سنبله  19مطابق 

در نوشته شده و زوایای تاریک موضوع را از لحاظ حقوق بشر اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار" 

ک خالی بررسی قرار داده و آنرا ی ردارتباط با کتله های محروم از داشتن "تابعیت به یک کشور" مو

دارم با مطالعه این نظر بین المللی دانسته است. یقیین  همچو کتله ها ازحقوقی رسیدگی به امور  درمهم 

حاصل  نمارامی ردر کشو روهینگیا مسلماناناز حقایق زیر پرده در بی سرنوشتی آگاهی بیشتر ،نوشته

 خوانندگان عزیز این پورتال خواهد شد. 

 

 

 مقالۀ فوق الذکر:شروع 

هزار نفری مسلمانان میانمار تابعیت هزار نفر از جمعیت یک میلیون و سیصد ۴۰تنها رقمی در حدود 

ترین جمعیت ها، مسلمانان روهینگیا بزرگاین کشور را دارند. واقعیت این است که پس از فلسطینی

تابعیت جهان، مسلمان شود که یک دهم از کل جمعیت بیدهند. گفته میتابعیت جهان را تشکیل میبی

  شدندروهینگیا هستند. 

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/


  
 

 

 4تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

شصت  های ابتدایی دههیافته علیه اقلیِت مسلماِن میانمار، از سالهای سازمانها و تبعیضمحدودیت
در جریان یک  ۱۹۶۲(، در مارس Ne Winوین )-میالدی تشدید شدند. یعنی زمانی که ژنرال نه

-های رادیوییتهیه و پخش برنامه ۱۹۶۵کودتای نظامی قدرت را در این کشور به دست گرفت. در 
های تلویزیونی به زبان بومی اقلیت مسلمان میانمار ممنوع شد. پس از آن هم فشارها و محدویت

عی مختلفی به طور رسمی و غیررسمی بر این اقلیت مذهبی و زبانی و البته نژادی افزایش اجتما
 … اند وههای محلی تغییر کردیافت. برای مثال اسامی و نام

گی بر زند ۱۹۸۲اجرای قانون شهروندی میانمار در  ها، به اندازهاما هیچ یک از این محدودیت
یی تاثیر نگذاشته است. در این سال، تابعیت میانمارِی هزاران صدهاهزار مسلمان روهینگیا روزانه

شبه از آنان گرفته  کنند؛ یکگی میها است در این منطقه زندهتن از این گروه بزرگ اقلیتی، که سده
های شهروندی محروم شدند. کودکان آنان شد و به دنبال آن هم از بخش بزرگی از حقوق و آزادی

سیاسی  -گی اجتماعیهای زندهیافته در تمامی عرصههای ساختاری و نظامبعیضتابعیت ماندند و تبی
 علیه این اقلیت به کار گرفته شد.

های واکسیوناسیون و آموزشی محدود است. برای مثال، برنامه صحی /دسترسی به خدمات بهداشتی
ها در روستا مکتب /دودی مدرسهحشود و صرفاً تعداد منشین اجرا نمی کودکان در این مناطق اقلیت

اند به به طور غیررسمی و محلی فعال هستند. آن دسته از جوانان روهینگیایی که هم توانسته
، طبابت /های مشخص مانند پزشکیبروند؛ از تحصیل در برخی از رشته پوهنتون ها /هادانشگاه

 هستند. فنی محروم -انجنیری  /های مهندسیحقوق یا رشته

هایی هم که هیچ بحران یا درگیری های ساختاری، حتی در دورهها یا تبعیضتمامی این محدودیت
این است که مسلمانان اجرا شده است. سیاست رسمی دولت میانمار  ،خاصی در منطقه نبوده است

ها و گیریاند. در موضعنشین بنگالدش آمده روهینگیایی اساساً میانماری نیستند و از مناطق مسلمان
برند. در طول این نام می« بنگالی»زبانی به عنوان  -های رسمی هم از این اقلیت مذهبیخطابه

ی مانند تغییر دین یا بودایی ها، دولت میانمار تنها حاضر شده است که با وضع شروط مشخصسال
اقلیت تابعیت اعطا کند. سایر افراد این اقلیت چندصدهزار نفره  شدن، به بخش کوچکی از این جامعه

های نظیر آن چه در برند و در بحرانتابعیتی به سر میحقوقی و بیهم که کماکان در یک وضعیت بی
 اند.گی شدهبه فرار و آوارهاینک شاهدش هستیم؛ مجبور رخ داد، یا هم ۲۰۱۲سال 

 المللی حقوق بشرنارسایی ساختاری در نظام بین

ی تحمیلی بیش از یک میلیون و سیصدهزار تن از اقلیت روهینگیا، ُمعرف یک تابعیتحقوقی و بیبی
حقوق »اصلی و محوری  ای در نظام حقوقی و حقوق بشری فعلی است. ایدهحفره جدی و ریشه

ها هستند. به ی، واجد یک سری از حقوق و آزاد«به صرف انسان بودن»ها گوید که انسان، می«بشر
گیری های جنسی و... در میزان بهرهها و هویتنس، مذهب، سن، گرایشاین معنا که نژاد، ج

هایی از این توان کرد که گزارهتاثیر است. پنهان نمیهای تعریف شده بیشهروندان از حقوق و آزادی
اخالقی  -یا اصول حقوقی« ارزش»، «درس /آموزه»اول،  ؛ در درجهاز این قبیل یتعبیرات /دست

 زیادی دارد. های عینی جهان ما فاصلهو با واقعیت های حقوقی آمده استهستند که در اسناد و کتاب

میزان  افراد، تعیین کننده« شهروندی»واقعیت عینی و زیسته و هر روزه این است که وضعیت 
ها است. یعنی به اعتبار آن که شما برخورداری آنان از شان و کرامت و منزلت و حقوق و آزادی

 و آشکار وضعیت حقوقی متفاوتی دارید.کدام کشور هستید؛ به طور رسمی « شهروند»
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« انتقادی اندیشه»پردازان پرداز آلمانی، و البته بعد از او برخی از نظریههانا آرنت، فیلسوف و نطریه
المللی حقوق نظیر جورجو آگامبن و دیگران، به خوبی به این ضعف یا نارسایی جدی در نظام بین

 رجاع به وضعیت آواره گان یهودی در جنگ نشان داد که ایدهاند. برای مثال، آرنت با ابشر پرداخته
تهی باشد یا به عبارتی دیگر در تواند کاذب و صوری و میانتا چه اندازه می« حقوق بشر»اصلی 

افراد هیچ معنایی نداشته باشد. تمام صحبت آرنت این است که ابتدا شما « وضعیت تابعیتی»خارج از 
توانید مدعی یک مشخص باشید و تنها پس از آن است که می« ملت-تدول»یک « شهروند»بایستی 

 های تعریف شده در اسناد رسمی و دولتی شوید.سری از حقوق آزادی

گی حق مشارکت در زنده»، «حق آموزش و تحصیل»، «حق کار»، «آمد یا سفروآزادی رفت»
حقوق بشری، همگی مبتنی بر  هایترین حقوق و آزادی، و برخی دیگر از مهم«سیاسی و رای دادن
افراد است. افراد بسته به آن که شهروند کجا باشید، و نه این که کجا « شهروندی»وضعیت تابعیتی یا 

های متفاوتی برخوردارند. حال اگر فردی دهند و..، از حقوق و آزادیکنند و مالیات میگی می زنده
است که از بخش بزرگی از حقوق و  تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد؛ واقعیت عینی این

 مند و ساختاری محروم شده است. های تعریف شده، به طور نظامآزادی

 تابعیت یک حق است

کس وید که تمامی افراد حق دارند تابعیت داشته باشند و هیچگاعالمیه جهانی حقوق بشر می ۱۵ ماده
در اسناد حقوق « برخورداری از تابعیت»توان خودسرانه از تابعیتش محروم کرد. به حق را نمی

رفع هرگونه تبعیض علیه »، کنوانسیون «حقوق مدنی و سیاسی»بشری مختلفی از جمله کنوانسوین 
ها، سازمان ملل تر از همه اینهم اشار شده است. اما مهم« حقوق کودک»یا کنوانسیون « زنان

تابعیت. در این سند در نیویورک دارد با عنوان کنوانسیون وضعیت افراد بی ۱۹۵۴کنوانسیونی در 
های عضو را موظف به تابعیت تعریف شده؛ بلکه سعی شده است که دولتقانونی، نه تنها شخص بی

 کنند.  اساسی/ایپایه هایحقوق و آزادی سلسله/سری رعایت یک

چهار(، حق  توان به آزادی مذهب )مادهالمللی آمده است میاز جمله حقوق مهمی که در این سند بین
( یا حق بر مالکیت ۱۶کند )ماده گی می های کشوری که در آن زندهطرح دعوا یا دسترسی به دادگاه

های عضو موظف دولت ( اشاره کرد. همچنین۱۳های شخصی )ماده ون بودن داراییئاموال و مص
تابعیت داشته باشند هستند در امور مربوط به حق کار و تامین اجتماعی، همان رفتاری را با افراد بی

 که با اتباع خود دارند.

تابعیت میلیون نفر بی ۱۰کم برآورد کرده بود که دست ۲۰۱۴گان سازمان ملل در سال  آژانس پناهنده
 پاسپورت/هیچ دولتی برخوردار نیستند. گذرنامه ه از حمایتکنند کگی می در سراسر جهان زنده

ً از خدمات عمومی یا شهروندی  توانند بروند و در محل زندهندارند. سفر نمی گی خودشان عموما
 زمینی دارند. گی زیرمحروم هستند و به نوعی زند… و آموزش همگانی و صحی /نظیر بهداشت

ها است که اسناد حقوق کنیم. سالی زندگی میواقعیت این است که ما در جهان پُرتبعیض و نابرابر
اند. اما تابعیت را تعریف کردهبشری استانداردهاِی حداقِل رفتار با تمامی افراد از جمله افراد بی

ها، این های جهانی، برای اعمال فشار بر دولتروشن است که بدون وجود کارزارها یا همبستگی
 دارند.زیادی ن مؤثریت/اسناد یا استانداردها کارایی
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های مختلفی تعریف توان به گونهاصلی را می نخست جهان ما نباشد؛ مسئله شاید مسئله« تابعیتیبی»
گر بحرانی عمیق در نظام ها انسانی که تابعیت هیچ جایی ندارد؛ نشان. اما وجود همین میلیوندکر
مروز میانمار است. بحرانی که در شرایط مشخصی نظیر ا« حقوق بشر»در تامین « ملت -دولت»

 کشی یا جنایت جنگی منجر شود. توان به نسلمی

 )پایان مقاله(

، " در این متن عالوه شده..."/ بعد از عالمهل در زبان دری که اداصطالحات معدرج قابل توجه: )
 ازاین قلم است(
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