ﭘـﻮل و ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻋﺎﻣـﻞ ﻧﺴـﻞ ﮐﺸـﯽ
ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر
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ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﺟﺒﺎری در ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ از
ﻣﺮدم روﻫﯿﻨﮕﯿﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﭽﯿﻦ ،ﺷﺎن ،ﮐﺎرن ،ﭼﯿﻦ
و ﻣﻮن ،در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﯿﻦ و ﻣﺼﺎدره در ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر ﮔﺴﺘﺮده
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ .از دﻫﻪ  ،1990ﺧﻮﻧﺘﻮن ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺮده ﻣﺎﻟﮑﺎن را در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺪون ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت و ﺻﺮف ﻧﻈﺮ
از ﻗﻮﻣﯿﺖ و ﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ .اﻏﻠﺐ زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﭘﺮوژه
ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﻪ …
… ،ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر دارای ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻏﻨﯽ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻧﯿﺴﺖ و ارزش ﻣﺎدی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧﺪارد .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ ﻫﺎی رخ داده در آن ،دﺳﺖ ﺑﻪ
اﻗﺪاﻣﯽ ﺟﺪی ﺑﺰﻧﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ اﻓﺮاط
ﮔﺮاﯾﯽ و …
… ﺷﻤﺎ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯿﺴﻮن
ﭘﺮوژه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻤﺎم ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺶ را ﮔﺮﻓﺖ و
از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪ .ﻣﻦ در ﺟﻠﺴﻪ ای ﮐﻪ از ﮐﯿﺴﻮن
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدم؛ ﺟﻠﺴﻪ دوﻟﺘﯽ ای ﻫﻢ
ﻧﺒﻮد ،ﺟﻠﺴﻪ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻮد و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺑﺎزﯾﮕﺮان
اﻗﺘﺼﺎدی ﻗ َﺪ َر ﻓﻌﺎل در وﻧﺰوﺋﻼ ﺟﺎﯾﺰه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ
ﺷﺪ… .
رﺳﺎ
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… ،ﮐﺸﺖ و ﮐﺸﺘﺎر و اﺟﺒﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
اداﻣﻪ دارد .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻧﮋادی
ﮔﺴﺘﺮده ای روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺑﻪ آﺗﺶ
ﮐﺸﯿﺪن روﺳﺘﺎﻫﺎی روﻫﯿﻨﮕﯿﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﻘﺎم ﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻧﮋاد و ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن را در دﺳﺘﻮر
ﮐﺎر ﻗﺮار داده اﻧﺪ .از  5ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻗﻠﯿﺖ روﻫﯿﻨﮕﯿﺎ از ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻣﻘﺎم ﻫﺎی …

…؛ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻪ
دوﻟﺖ وﻧﺰوﺋﻼ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ .در ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد را
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ وﻧﺰوﺋﻼ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻌﻀﯽ از
ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ را ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯿﺴﻮن ﭘﺮوژه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
ﺗﻤﺎم ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺶ را ﮔﺮﻓﺖ و …
 ،ﻋﺮاق ،ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺑﺤﺮان ﻗﻄﺮ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر،
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎﺳﺖ ** .ﻫﻤﻪ
ﭘﺮﺳﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺗﮑﺮار ﺧﻄﺎﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﺑﺎرزاﻧﯽ اﺳﺖ اﯾﺮﻧﺎ :اﺷﺎره
ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﺶ ﺟﻨﮓ و ﺗﻨﺶ ﺟﺪﯾﺪ را ﻧﺪارد… .
اﺑﻌﺎد ﺣﻘﻮﻗﯽ ارﺗﮑﺎب ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺴﺘﺮده اﻗﻠﯿﺖ ﻣﺴﺎﻣﺎﻧﺎن در
ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر اداﻣﻪ دارد و ﭘﺲ از ﺧﺸﻮﻧﺘﻬﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﻋﻠﯿﻪ اﻗﻠﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر،
از اﮐﺘﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺰاران ﺗﻦ آﻧﻬﺎ از ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﻨﮕﻼدش
ﭘﻨﺎ ﻫﻨﺪ ه ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن روﻫﯿﻨﮕﯿﺎ در
ﺑﻨﮕﻼدش ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻗﻠﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن
در ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻗﻮﻣﯽ …
ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮوژه
ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ وﯾﮋه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ و ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ارﺗﺶ رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ
روﻫﯿﻨﮕﯿﺎ ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﻌﻘﻮب اﺻﻼن از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان
ﺗﺮﮐﯿﻪ ای در ﻣﻄﻠﺒﯽ در ﺗﺤﯿﻞ وﻗﺎﻋﯽ اﺧﯿﺮ ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در اﯾﻦ …
….از اﯾﻦ دﯾﺪ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺤﺮان ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺷﮏ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد
و اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺮور در ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر اﻋﻢ از ارﺗﺶ و
ﺑﻮداﺋﯿﺎن اﻓﺮاﻃﯽ از ﺳﻮی ﻋﻨﺎﺻﺮی ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﺳﺘﻤﺮار اﻗﺪاﻣﺎت
ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﻋﺘﺮاض ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده در
ﺟﻬﺎن اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ دوﻟﺖ و ارﺗﺶ ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮔﺮم اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺨﺸﯽ از …
رﺳﺎ
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…< در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ،ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی و رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن روﻫﯿﻨﮕﯿﺎ در ﻟﻨﺪن ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر ﻣﯽ
ﮔﺬرد ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ اﺳﺖ .وﺿﻌﯿﺖ وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ
ﻓﺮار ﺳﺎﮐﻨﺎن از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ده روز اﺧﯿﺮ اداﻣﻪ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار روﻫﯿﻨﮕﯿﺎ در درﮔﯿﺮی ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه
اﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد را ﺑﯿﺶ از دو ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ.
…
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آن اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی آب وﺟﻮد دارد .در ﻏﺮب اﯾﺮان
ﻋﺮاق ،ﺳﻮرﯾﻪ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﺟﻠﻪ و
ﻓﺮات اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ،درﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻫﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻘﺎﺑﻪ رود
ﺳﻨﺪ ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ و در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ در آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ازﺑﮑﺴﺘﺎن ،ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن و ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻘﺎﺑﻪ و زدن ﭼﻨﺪ ﺳﺪ ،ﺗﻨﺶ
وﺟﻮد دارد .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﺮان ﺑﯿﻦ …
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