


 های سیاسی آن برای ماای از ستم ملی و درسکشتار روهینگیا در برمه: جلوه

 و نضال تمدن آرام نوبخت

 داری؛ از کردستان تا برمهستم ملی و سرمایه :مقدمه

رداخت ، بار دیگر پداری جمهوری اسالمیحکومت سرمایهسوی از  قتل کولبراناعتراضات اخیر کردستان علیه 

ر دستور د در صدر مسائلِکل کشور  با مبارزات طبقۀ کارگر را پیوند آن ضرورتایران و  به مسألۀ ستم ملی در

ر قوم کشتار اخی فجیع جزئیاتانتشار این اعتراض با  زمانیِهمقرار داد. از سوی دیگر نیروهای انقالبی کار 

 ،ی گزافدعاوبرخالف  رد کهسوتر از کردستانِ ایران، آشکار کصدها کیلومتر آن میانمار )برمه(در  «روهینگیا»

 1داری از مرکزدر جای جای سرمایه ای حل ناشده و ملموس و آشکارمسأله چنانهم ستم ملی و قومیتی اوالً

داری سرمایه در فاز کنونیی مسألۀ ابتدایچنین حل طور هچکند بار دیگر ثابت میکه است و ثانیاً آن تا پیرامون

 ت.داری حاکم گره خورده اسو سرنگونی کل نظام سرمایهری طبقۀ کارگر یک جنبش انقالبی به رهب بانیز 

 شان از منابعو سهم حل بقای ارتش بزرگ بیکاران کُردراه ، تنهاکولبری و مخاطرۀ جان ،اگر در کردستان

 نیغو ناشهروندی سهم روهینگیا از منابع  بیگاریانواع مختلفی از نیز  برمهاست، در  کشور« ملی»سرشار 

آن سوتر علیه و  مانند کردها ایران های قومی دراقلیت برخی خطوط اصلی ستمی که علیه برمه است.

ر هدارد، اما منشأ و موانع مشابهی در  ییهاتفاوت رچند از حیث کمّ و کیف، هدر جریان است برمهروهینگیای 

 الیسمِ در نیمۀ اول قرن بیستم و امپریانگلستان  که اثر انگشت امپریالیسمِاز جمله آن .شودها یافت میدوی آن

بر هر دوی ساختارهایی که به تثبیت این ستم در دو منطقۀ به شکل بارزی  بیستم آمریکا در نیمۀ دوم قرن

 اند، به سادگی قابل شناسایی است.انجامیدهمختلف از آسیا 

این  ی متراکم درتضادها انبوه حلداری پیرامونی )از بارزانی تا آنگ سان سوچی( از ناتوانی بورژوازی سرمایه

ژوای رهبران بوراین مبارزه علیه ستم ملی و تبدیل شدن و پیش رو گذاشتن راه حلی مترقی برای  مناطق

ۀ مترقی در سازماندهی مبارز« کمونیسم خلقی»ورشکستگی  همچنین وامپریالیسم؛  به اهرم منافع «دموکرات»

بات توان یافت، بار دیگر اثخص ردپایش را در چین و برمه میباألستم در کشورهای پیرامونی که  علیه انواع

رای ببه رهبری قاطع طبقۀ کارگر  سوسیالیستیمان دموکراتیک و وأتچون و چرای مبارزۀ ضرورت و اهمیت بی
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ای نیز هرگز به صورت تک افتاده و منزوی در مناطق مختلف تدارک یک انقالب کارگری است. چنین مبارزه

پیوند مبارزۀ کارگران در هر منطقه و از هر ملیت با پیروزی چنین انقالبی صرفًا از طریق  د پیش رود.تواننمی

 . بدون وجود این پیوند همه جانبه، شکستاست شانو بورژوازی بومی شانداریهای سرمایهعلیه دولت یکدیگر

 از-که هر مسألۀ داخلی را نیز انقالب، سرنوشت محتوم هر جنبش انقالبی خواهد بود. به همین دلیل است

داری تر سرمایهباید در بستر کلی -برمهتا بیگاری و قتل روهینگیاهای  در کردستانو قتل کولبران کولبری 

 ناساییش داری استبر سر راهش در جهت پیوند با یک جنبش ضدسرمایه را که موانعیها و دریافت و ظرفیت

 کرد. و در آن مداخله

 یهای افراطوهکدفاع مسلحانه در برابر هجوم وحشیانۀ ارتش و گرتشکل شدن روهینگیاها و م ،برمهاگر در 

ایعی فجالزمۀ مواجهه با  جوارو سایر کشورهای هم چین و هند مترقیکارگران  اعتراضو همبستگی و  بودایی

 اعتراضاتبا ا هملیت تمامیاز  مترقیکارگران  دهد، در کردستان نیز همبستگیِرخ می برمهاست که در 

ومی و در چون و چرا از اصل و ضرورتِ دفاع از خود با هر ابزار در اعتراضات عمو حمایت بی زحمتکشان ُکرد

عمومیِ کردستان با ترتیب اعتصاباتِ حمایتی در سایر مناطق کشور همگی جزو  نهایت حمایت از اعتصاب

 مترقی و ضروری دخالت در اعتراضات اخیر هستند. هایگام

 تصویری عام از ابعاد کشتار روهینگیا( ۱

هایشان در ایالت راخین ها و کمپهزار مسلمان روهینگیا از خانه 1۶۰تا لحظۀ نگارش این مطلب، بیش از 

اوت به بهانۀ مقابله با  ۲۵ جمعی، یورش نظامیِ ین گریز دستهاند. سرآغاز اگریخته برمه)موسوم به آراکان( در 

تش کشیدن روستاها و تجاوز و کشتار به دست سربازان های زیادی از به آد. گزارشبو ی اسالمیهاتروریست

از پناهجویان  ها بسیاریگریزند. بنا به گزارشبا پای پیاده یا با قایق می فوج فوج پناهجویان شوند.منتشر می

هزار  ۴۰۰بازند. ن میهایشان جامرز با بنگالدش یا واژگونی قایقشده در تعبیههای در اثر برخورد با مین

 اند. شدۀ مناطق جنگی به دام افتادهها و روستاهای ویراندیگر در کمپ روهینگیاییِ

 و اندسرازیر شده های پناهندگی بنگالدشهزار تن از مردم روهینگیا به سمت کمپ ۳۰بیش از  قریب به

. چه بسا شمار نامعلومی در برزخ دانی موقتی و روستاهای محلی سکنی گزیدهدر چادرها نیز های دیگرخیلی

یار ، اگر نه ناممکن، که بسرسی به کمکتسدو کشور، د بین ر ناحیۀ مرزیمیان دوکشور آواره شده باشند. د



مردم روهینگیا  خودِ کنند کهتاتمادو( با وقاحت ادعا می) «برمهنیروهای مسلح »است. در این میان  دشوار

 کشند!روستاهایشان را به آتش می

 مباررزه از پایین، آلترناتیو بورژوایی از باال ( ۲

 ی برمه«ماندال»آنگ سان سوچی، نظری بر الف( 

 ی غربامپریالیستهای و برندۀ جایزۀ نوبل که تاکنون از سوی رسانه برمه دوفاکتوی رهبری، آنگ سان سوچ

این است. هقومی کنونی گذشت از کنار پاکسازیاعتنایی تمام با بی، شودمیچون یک قدّیس سکوالر ترسیم هم

خلق یک دنیای عاری از »زمان دریافت جایزۀ نوبل گفته بود که هدفش در زندگی  هی است کن فردهما

ادی و اکنینش آزاش پناهگاه امنی باشد که سدنیایی که هر گوشه»است؛ « ها و ناامیدانخانمانآوارگان و بی

 «!ح را داشته باشندظرفیت زندگی در صل

اتحاد ملی برای »حزب است. این رهبر ا افشا کردهری خود روز با وقوع این کشتارها آنگ سان سوچاما ام

سکوت  -لی به دست ارتشراخین شماایالت یعنی در برهۀ غارت  -سال گذشتهه در قریب به یکک «دمکراسی

ه در نقد به ک، بلومتحک تا سخن بگوید، منتها نه در محکومیت توحش کنونی استاکنون وادار شده ،بودکرده

 !اندکردهها را گزارش این توحش« تهییج تروریسم»و « اشاعۀ کذب»کسانی که با 

که دنیا  چیزی: »در واکنش به این کشتارها گفتهواقعی ترامپ است،  پادویجا نشان داده سوچی که تا به این

کنم ست... من فکر میهم ه هااییکه برای بود قط برای مسلمانانکه ترس و هراس نه فاینست  باید بفهمد،

 های بسیاریاند و بوداییرک کردههای بسیار بسیار زیادی هستند که بنا به دالیل مختلف کشور را تبودایی

 «.برندهای پناهندگی به سر میهستند که در کمپ

ادعا تبرئۀ او  برایاند، سوچی که او را با نلسون ماندال یا ماهاتما گاندی مقایسه کردهامپریالیستی گویان مجیزه

 از همین رودر حکومت و پارلمان کنترل ارتش برمه را در دست ندارند و  ویکنند که نمایندگان حزب می

ود با برای مدرنیزه کردن کشور خ»ی که سوچ گویدمی . وزیر خارجۀ انگلستانها را بگیرندجلوی آنتوانند نمی

های او ری از حمایت ارتش برمه برای او حیاتی است. تالشداربرخو»و « رو استهای عظیمی روبهچالش

 .«کامل ما را در این مورد با خود دارند پشتیبانیاند. او و همه در برمه ثمرنبودهبرای گسترش صلح بی



نگ سان سوچی های زیادی بر روی آگذاریسرمایه بریتانیا و کشورهای مختلف اروپایی و امریکا همگی

هایی که رژیم متوحش تاتمادو بر برمه حکمفرما و قویاً به سال. بسازند« دموکرات»یک بُت  تا از او اندکرده

 انویب» بیش از حدتوانستند هایشان نمیهای امپریالیستی غرب و رسانه، قدرتمتمایل بودسمت چین 

پس از نیم  1۹۶۲از سال  دیکتاتوری نظامی برمه .اش را در بوق و کرنا کنندبرمه و جایزۀ نوبل «دموکرات

از حصر خانگی بیرون آورد و بعدتر  ۲۰1۰سوچی را در سال  ،«بازگشت به دموکراسی»با شعبدۀ حکومت قرن 

یل خ باز کرد؛ متعاقباً« داران دموکرات غیرنظامیمسیاست»با برگزاری انتخابات به اصطالح آزاد راه را برای 

فت در سودهای هنگ به هدف پارو کردن فاترشان راتا د یافتند فرصتهای چندملیتی غربی از شرکت عظیمی

 نگون )رانگون( افتتاح کنند. ای

با  هاییزد و بند، نقطۀ اوج ۲۰1۶در ماه آوریل  «اتحاد ملی برای دمکراسی» سوچی یعنی حزب گیریقدرت

اشت منعقد شده بود. حکومت نظامی برمه نیاز د ۲۰11هایش در سال بود که نطفه ی حکومت نظامیهاژنرال

ها بیش از حدّ خودش به چین بیرون بیاید. پس از سال های غرب و وابستگی اقتصادیِکه از زیر تحریم

بال برمه که به دن بورژوازیبه عنوان نمایندۀ بخشی از  «اتحاد ملی برای دمکراسی»سرکوب، سوچی و حزب 

رژیم ین اارتش را ایفا و برای  گذاری غرب بودند، پذیرفتند که نقش شریک کوچکتر و سرمایهروابط نزدیک

 د.ندست و پا کن« یکدموکرات»یک پوشش تزئینی  التقاطی

. برمه کرد تأمین، یعنی امپریالیسم و رژیم نظامی برمه اقتصادی را برای هر دو طرف سیاسی منافع این معاملۀ

برمه  با ارتشت اوباما حکومپیوندهای به منبع تأمین کار ارزان و صادرکنندۀ مواد معدنی به غرب مبدل شد. 

رای ب بزرگتر آمریکابرمه به چین و در چهارچوب استراتژی  اقتصادی برای کاهش وابستگیدر عین حال 

ریکا با تر از امهای اقتصادی خیز برداشت تا سریعاتحادیۀ اروپا به سرعت برای رفع تحریم .بود محاصرۀ چین

ه نام ب« آخریجبهۀ »المللی با ولع از . محافل مالی بینبُر بخورد «اتحاد ملی برای دمکراسی»حکومت حزب 

نشده و  که هنوز به اقتصاد جهانی وصل آخرین اقتصاد آسیایی باید فتح شود، یعنی کردند کهمیبرمه صحبت 

 منبع سرشار ذخایر طبیعی و نیروی کار ارزان برای سودهای هنگفت است.

میلیارد دالر رسید و بریتانیا و هلند و  ۹.۴رجی در برمه به گذاری مستقیم خا، میزان سرمایه۲۰1۶-۲۰1۵سال 

 بود. ۳۵ریکا در رتبۀ که امگذاران قرار داشتند، حال آنفرانسه در صدر فهرست سرمایه



ین حفظ ارهای استبدادی پیشتمامی ساختبود. نبرای دمکراسی  سست جز یک پوشش تزئینی یچیز اما سوچی

ه به حمل در واقع سوچی جسارتکننده در عرصۀ سیاسی برمه است. عیینو ارتش همچنان نیروی ت اندشده

سان نگران از دست رفتن سهم حزب خود از قدرت است. برای همین است که آنگ  چونارتش را ندارد، 

مله کند، هراسانه است حها که فعالً به شدت اسالمبوداییمیان ناسیونالیستی شایع  سوچی جرأت ندارد به جوّ

دهد. اگر او در ابتدا برای ارتش نقش یک پوشش را اش را از دست میاین تریب شانس انتخاباتیچون به 

 مدافع آشکار آن را یافته است. نقش اینکداشت، 

 آمیز مبارزۀ غیرخشونتتزهای  بودننقش بازدارندۀ رهبری بورژوایی )سوچی( و پوشالیب: 

های وسیع علیه حکومت نظامی برمه هعمیق توده سوچی سوپاپ اطمینانی برای جلوگیری از فوران خشم

های اعتراضی علیه ارتش به عنوان اهرم فشار برای کسب امتیاز و در عین است. او در گذشته از جنبشبوده

داری بهره برده است. این دقیقاً همان های حاکمیت سرمایهحال جلوگیری از فراروی اعتراضات و تهدید بنیان

سال پیش از این، رژیم یکایفا کردند.  1۹۸۸و حزبش در رویدادهای طوفانی اوت نقشی است که سوچی 

های چینِ مائوئیستی بود، طی اقدامی اعالم کرد که اسکناس مدلِ از چندمدست اینظامی برمه که نسخه

ایر سشد و در کنار عادی اندازهای مردم درشت دیگر ارز معتبر نیستند. این اقدام باعث از میان رفتن پس

علیه رژیم نظامی برمه توانست  1۹۸۸اعتراضات دانشجویی اوایل مشقات به بروز اعتراضات زیادی انجامید. 

اقشار وسیعی از جمعیتِ خسته از فقدانِ حقوق دموکراتیک و وخامت استانداردهای زندگی و سرکوب پلیسی را 

در ماه  (نویژنرال نیدۀ حکومت نظامی )دیکتاتور سالخورگیری به سوی خود جلب کند. درنهایت پس از کناره

 شهره بود تظاهرات به سرعت گسترش شهای سرکوبلوئین که به روشژوئیه و جایگزینی او با ژنرال سین

وچک و ک از اعتراضات ایسلسلهیافت. جنبش اعتراضی در پی تدارک برای برپایی یک تظاهرات ملی بزرگ، 

بود. حکومت داده عمومیاعتصاب  ی برایو فراخوان سازمان داده را اعتصاب هایمحله و کمیته هایکمیته

و کشتار صدها تن به اعتراضات پاسخ داد، اما ا شلیک مستقیم به جمعیت در روز برگزاری تظاهرات نظامی ب

، کارگران راه آهن، کارکنان دولتی، کارگران صنعت نفت. ندادامه یافتچنان هماعتصاب عمومی و تظاهرات 

اماًل کدست از کار کشیدند و فعالیت اقتصادی  غیرهدر شهرهای رانگون و مانداالی و  سایرینبنادر و کارگران 

های اعتصاب همۀ محالت را تحت ه. در رانگون کمیتاز حرکت بازایستاد ، به طوری که چرخ اقتصادمتوقف شد

ماه  کی اتشان آغاز کردند. بیش ازدر روستاها، دهقانان اعتراضاتی را در حمایت از مطالب نترل گرفته بودند؛ک



هوادار حکومت  یک غیرنظامیِبرای اولین بار استعفا داد و اوت لوئین  1۲. روز بودهحکومت نظامی فلج شد

به قوانین حکومت نظامی پایان داد و پیشنهاد برگزاری مونگ جای او را گرفت. او به نام مونگ هاارتشی

با تری پلیس با احتیاط بیش و سربازان ،مطرح کرد. پس از این تغییراتحاکمیت چندحزبی را  بر سر رفراندوم

ون را تری جسارت پیوستن به اپوزیسیبیش معترضینکردند که همین امر باعث شد تا برخورد میمعترضین 

 از ، یعنی تقریباً پساوت ۲۶تنها از اما اوت پیوستند.  ۲۲ پیدا کنند. صدها هزار تن به اعتراضات ملی و جدیدِ

سیون های اپوزیسوچی همراه با دیگر چهرهسر و کلۀ بود که  از تشدید رویارویی مردم و حکومتیک ماه  گذشت

کل از خصوص متشای )بهرا در برابر یک جنبش تودهتا نقش ترمز  ندوارد معرکه شد پیدا شد و آنان بورژوایی

 د.ن، ایفا کنرا به آستانۀ فروپاشی کشانده بود نظامیانکارگران( که حکومت 

« ادهچه رخ دتالش برای فراموشی آن» سوچی در برابر جمعیتی نیم میلیونی در آن روز مردم را تشویق به 

به « آمیزهای مسالمتروش»و با « شان را با ارتش از دست ندهندهمدلی»کرد و از معترضین خواست که 

اشت بدان به آن نیاز د سخت ه حکومت نظامیتنفسی حیاتی را ک وقتِ ،مطالباتشان برسند. این مداخلۀ سوچی

ار دامن ببرای برگزاری یک رفراندوم به این توهم مرگ مونگمونگرد طرح پیشنهادی  ضمنبخشید. سوچی 

امی حکومت نظد. شان را محقق کننمطالباتاز خالل برگزاری یک انتخابات  خواهند توانست زد که کارگران

مونگ، جنبش نگهای مالیم موآوردن یک چهرۀ غیرنظامی و رفرمبا روی کار که کرد ارتش تصور می

وم ، ژنرال دیگری موسو شکست این تاکتیک گیری اعتراضاتبا شدت درعوض د، امااعتراضی را آرام خواهد کر

زمان ) سپتامبر 1۸درست تا زمان سرکوب نظامی به سامونگ قدرت را قبضه کرد. نکتۀ حائز اهمیت آنست که 

گر ا باشند و« صبور»خواستند که از مردم می چنانبورژوایی هم رهبران اپوزیسیون ،سامونگ(گیری قدرت

 در عوض مونگ قدرت را به یک حکومت موقت واگذار و اجازۀ برگزاری انتخابات آزاد خواهد داد. صبور باشند،

 ان را برای در هم شکستنو سرباز نو، قوانین حکومت نظامی را احیابا ایجاد یک نهاد  (مونگساجدید )ژنرال 

کشته  تریو در نواحی دیگر نیز تعداد بیشکم سه هزار نفر ن اعزام کرد. تنها در شهر رانگون دستمعترضی

رچند هیا از کشور گریختند یا به روستاها پناه بردند. معترضین دیگر هزاران تن بازداشت شدند.  چنینهم .شدند

تشویق کرد تا در انتظار انتخاباتی که رژیم وعده داده مجدداً دم را اما مر ،سوچی این سرکوب را محکوم کرد

ه پیروزی قاطع دست یافت، ب 1۹۹۰ اتانتخابدر  «اتحاد ملی برای دموکراسی»که حزب بود بنشینند. درحالی

حکومت نظامی نتایج را مردود اعالم کرد و کنترل کشور را در دست گرفت. سوچی به حصر خانگی درآمد و 

 نیز دستگیر شدند. «اتحاد ملی»های حزب دیگر چهره



نیز نقش مشابهی ایفا کردند. تظاهرات بزرگی در  ۲۰۰۷در سال  «اتحاد ملی برای دموکراسی»سوچی و حزب 

 یدر اعتراض به قطع سوبسیدهابودایی  جوان راهبانبرخی اش از سوی های اولیهاین سال رخ داد که جرقه

باید برای ن»ها را به چالش بکشد: کرد که جنبش نباید ژنرال. از همان ابتدا سوچی تأکید میروشن شد سوخت

کنش ارتش خواهد کرد و در نتیجه سرنگونی رژیم نظامی دست به تحریک زد، چون این کار مردم را نگران وا

جنبشی که بدواً عناصری طبقاتی در آن دیده  «.از دست خواهند داد جنبششان را برای پیوستن به مردم میل

ه به ک زیر قبای رهبری آنگ سان سوچی رفت و آلترناتیو روشن و انقالبی، شد در نبود یک رهبری مترقیمی

 درآورد! «رنگانقالب زعفرانی»سر از نتیجتاً دست آخر ه هم زده بود و ای بها حبس خانگی، اتوریتهدلیل سال

رایط در واکنش به شاساساً نفع اعتراضاتی شد که ذیمستقیماً بورژوایی )سوچی(  یک رهبربدین ترتیب 

 ها شکل گرفته بود.دهشتناک معیشت توده

 بیش از حد باالگرفته د که اعتراضاتبو بگیرد آن 1۹۸۸های طغیانسرنوشت از کرد سعی ای که سوچی نتیجه

 نباید تکرار شود. اما در واقع هرگز و این باعث تحریک ارتش برای سرکوب شد و چنین چیزی دیگر بودند

که  درست در زمانی بود که و او سوچی باقی ماند زیر سیطرۀ ین موضوع صادق است. جنبش اعتراضیعکس ا

. طبقۀ کارگر که نقشی محوری در به زانو داشتنبش را عقب نگه پذیری بودند، جها در نهایتِ آسیبژنرال

اتحاد ملی برای »بود فاقد رهبری الزم برای به چالش کشیدن حزب ایفا کرده اندرآوردن حکومت نظامی

 و استقرار حکومت کارگران و دهقانان برمبنای برنامۀ سوسیالیستی بود. «دموکراسی

 ملی در برمه داستان بلند نژادپرستی و سرکوب -۳

تکثر قومی ا منطقۀ برمه بگرایی در فرقه قومی و سلطۀ خشونت جدیدی نیست. پدیدۀ برمهروهینگیا در بر ستم 

 ند.کسختی میجانن نواحی در ایهم است که هنوز در این مناطق و استعمار میراث شوم امپریالیسم  ،زیاد

کند قوم این کشور محسوب نمی 1۳۵یا حتی یکی از  برمهرا شهروند روهینگیاها چنان هم برمه کنونیدولت 

نان را آ هم ن سوچیاآنگ سحتی . ایو نه برمه ها در واقع بنگالدشی یا بنگالی هستندکند که آنو ادعا می

اند که اجتماعات روهینگیا صدها سال در راخین کند. در حالی که مورخین نشان دادهروهینگیا خطاب نمی

افزایش یافت. در هر حال  ۲«راج بریتانیا»ورود کارگران از بنگال در دورۀ  چند شمار آنان بااند، هرزندگی کرده

                                                           
 امحک که شدمی اییهنشینراجشامل  و و ندبود بریتانیا حکومت تحت مستقیم طور به کهشد اطالق می مناطقی ( به1۹۴۷ تا 1۸۵۸) بریتانیا راج 2 

 کردند.می اداره بریتانیا الحمایهتحت محلی



 هم در سرزمین خودشان یا تبانی برایعنوان اتباع بیگانه، آنها بهها هیچ خانۀ دیگری ندارند و برخورد با آنآن

 ستم ملی است. بارزی از ی و جلوۀتیسناقدام شنیع و منزجرکنندۀ شوو ، مصداق یکشاننبیرون راند

که راهبان  ایبرههدر  ۲۰1۳ندارد. سال  جای تعجبالبته در قبال رویدادهای اخیر انفعال آنگ سان سوچی 

بخشی به فضای ضدّ مسلمانان در سراسر کشور بودند، نقدًا در حال شدت ی افراطیهاناسیونالیستبودایی و 

ود مدعی بو شناخته بود ها را مقصر خشونت« دو طرف هر» سیبیای با خبرگزاری بیوچی طی مصاحبهس

این در حالی بود که  «.اندهم در معرض خشونت بوده هاییاند، اما بوداسلمانان هدف گرفته شدهم»که گرچه 

ودند؛ راه انداخته ب قتل عامهای برنامه برمهمیکتیال در مرکز  نشینِ در نواحی مسلمانمشخصاً راهبان بودایی 

های ضد روهینگیا به . اکثر این فعالیته بودها منجر شدسوزی خانهتن و آتش ۴۰که به قتل بیش از  اقداماتی

آشین ویراتو بود که رسماً و صراحتاً  شخص به رهبریِ«  ۹۶۹»  ان شوونیستی بودایی موسوم بهسرکردگی جری

 ور اعم و مسلمانانطها به علیه اقلیتهایی را شود و جزوهمی برمههای قومی در خواهان انهدام و نابودی اقلیت

 کند.به طور اخص منتشر و توزیع می

را  یقوانین مه م بودایی نیست. پارلمان و حکومتنیسستم سیستماتیک بر روهینگیا محدود به خشونت شوو

غییر تکند. را مسدود می ناشهروندو روهینگیاهای  برمهازدواج میان شهروندان راه اند که عمالً تصویب کرده

چنین مقامات محلی است. همهسال غیرقانونی و نیازمند تأیید مقامات محلی شد 1۸دین برای کلیۀ افراد زیر 

های تاین سیاس ل کنند.اکنترل زاد و ولد اعمتبعیضی و تحمیلی های ها سیاسته بر اقلیتکدارند  اجازه

و  ، ارتشهای خیابانی بودایینگند. گَکر میتتحملنژادپرستانه، زندگی اقلیت مسلمان را به مراتب غیرقابل

 .برمهیک هدف واحد دارند: بیرون راندن کامل روهینگیاها از  رغم همۀ اختالفات خودزاران، علیگقانون

   نتیجه گیری:

 نه عملیات ضد تروریستی، بلکه پاکسازی قومی است. ،در حال رخ دادن است اکنون در برمههم ای کهفاجعه

طفیلی  تِداری و ماهیتشدید فعلی خشونت قومی، بازتاب بیماری سرمایهاز این باید به یاد داشت که  تراما مهم

ها و کمبود ی است. ریشۀ خشونت قومی درالمللو چه در سطح بین برمهو انگلی طبقات حاکم، چه در 

ل اعالم سعۀ سازمان مل. برنامۀ توت فقرای شهری و روستایی نهفته استهای عمومی و بالتبع محرومیکمیابی

درصدِ  ۸۴و فقرای روستایی  ردبُبه سر میدرصد جمعیت این کشور در فقر  ۲۶، ۲۰1۰که در سال  ه بودکرد

برند که باالترین سطح سال از سوء تغذیه رنج می ۵زیر  صد کودکانِ رد ۳۲دادند. کل جمعیت فقرا را شکل می



شود ر میبدتشود. این وضعیت زمانی روهینگیاها یافت میدر ایالت راخین یعنی محل سکونت  درصد( ۵۳آن )

 ها از بومیانشهای زحمتکش و پاکسازی زمینحاکم برای ایجاد شکاف در درون توده که ارتش برمه و طبقۀ

 زنند.عات قومی دامن میزا، به تنپرسودهای روژهبه خاطر پ

ر مردم روهینگیا در براب تمام و کمالدفاعی ندارد که این وضعیت فقر و فالکت و ناتوانی و بی جای تعجب

ماران عهرچه هست به نفع م روند و این کاردمیبذرهای تروریسم را  ،، در غیاب هرگونه آلترناتیو مترقیستم

 داریهای سرمایهیعنی حکومت شوند،پنهان می« مبارزه با تروریسم»که پشت شعار اصلی تروریسم 

 شود. تمام می امپریالیستی

 نان آشکارمیان آ واکنش دفاعیعالئم چندانی از  ،علیه روهینگیاهارغم ستم شدید کی دو سال پیش علیتا ی

ک ک گروهی آغاز شده و تروریستیهای یروی انقالبی، واکنشش و در غیاب نماه اکتبر و نوامبر پیدر نبود، اما 

روهک این گ های حکومتی سازمان داد.خواند حمالتی را علیه نیرومی« الیقین هحرک»مسلح که خود را  اسالمی

جام شدۀ محلی مشغول انی جذبصدها نیرو بههای جنگ چریکی و استفاده از مواد منفجره با تعلیم تکنیک

هایش به مهاجرین ظاهرًا ریشه اهللءعطابه رهبری  گروهک دفاعیاین . در شمال راخین است عملیات

 المللی دارد.های جهادی بینیوندهایی هم با سازمانگردد و پروهینگیای ساکن عربستان سعودی برمی

زم تاتمادو هستند، اما نیروی الحمالت به دفاعی های چریکی، هرچند واکنشی دفاع مسلحانه از خود و تاکتیک

های اسالمگرا بلکه در کارگران و جوانان مترقی و نه در سازماندهی جهادیبرای رهایی روهینگیاها 

و حامی سرسختِ « دموکرات»نهفته است. از آنگ سان سوچیِ  همجوارششورهای و ک برمهشووینیست ضد

بازی شبتوان انتظاری داشت و نه به او اعتماد کرد. هرچه نقش او به عنوان عروسک خیمهنئولیبرالیسم نه می

کنند،  تشود یا زمانی که بعد از اتمام تاریخ مصرفش او را کناری پرتر ارتش روشنامپریالیسم و همدستِ 

دهد. شان میرا ن بورژوازی در عصر حاضربست کامل نانفعال سوچی، بُ صحت این گفته بیشتر ثابت خواهد شد.

های روش و« عدم خشونت»برند، او حامی ها در برابر طبقۀ حاکم دست به خشونت میوقتی توده

 تحمیل ریاضت و ل چه در قالب، حارسدمدارا بود؛ اما وقتی نوبت به خشونت حاکمان می و« آمیزمسالمت»

و  دهد. تاریخاً ترسکاری او خود را بروز میو محافظه« پراگماتیسم»فقر مزمن و چه کشتار وحشیانه، ناگهان 

از هراسشان از حاکمان  ان بار بیشهزار طبقاتی فقرا و زحمتکشان، هراس کسانی مانند سوچی از خشم

ر و اذیت سیستماتیک مسلمانان روهینگیا گواهی است بر سکوت کرکنندۀ سوچی نسبت به آزااست. بوده



خواهند که مبارزۀ طبقاتی را به توانند و نه میهای بورژوا نه میدموکراتهای بورژوا. دموکراتهای محدودیت

کارگران و دهقانان  نه تنها عاجز از سازماندهی و متحدکردنفراتر از اختالفات قومی و مذهبی سوق دهند و 

داری سرمایه .اند، بلکه عمالً در مقابل آن مانع ایجاد خواهند کردحکومت نظامی ارتشیانشان علیه و زحمتک

صوالت مح همگی پیامدها و گراییفقر و فالکت و فرقهاست.  برمهای مصائب و مشکالت مردمان دلیل ریشه

 دهد. رفتی نشان نمیکه هیچ راه برون اندیک نظام ازکارافتاده

دهد پس از آن مؤید تئوری انقالب مداوم تروتسکی است که نشان میهای سالو  1۹۸۸ی جنبش اعتراض

بات از تحقق مطال ،داری نظیر برمهسرمایه های بورژوازی در کشورهایی با توسعۀ دیرهنگامِتمامی جناحطور هچ

ی ا جلب فقرای شهرعاجزند. تنها طبقۀ کارگر است که ب یازهای اجتماعی کارگران و دهقانانو ن دموکراتیک

آن  ،تر برای سوسیالیسم در آسیای جنوب شرقی و جهانتواند به عنوان جزئی از مبارزۀ گستردهو روستایی می

 وظایف را انجام دهد.

المللی باید خواهان پایان هرگونه حمایت اقتصادی و لجستیک از ارتش جنبش کارگری و سوسیالیستی بین

کشورها ایر سها در حق پناهندگی آنبه پناهندگان روهینگیا و  رسانیارید یباد. همچنین و حکومتش باش برمه

از قاطعانه  المیاس المللی باید ضمن رد هرگونه سازماندهی ارتجاعیسوسیالیستی بین نیروهای انقالبی .دباش

از ایالت  رمهبنشینی سربازان و پلیس عقبمطالبۀ با انی کند. همچنین روهینگیا پیشتیب در مردمی مقاومت

وام، همۀ اق از متشکل یکدموکرات محلی نظامیایجاد واحدهای شبهبا کمک و پشتیبانی فعال از راخین و 

که روهینگیاها بتوانند به سرزمین و روستاهای خود بازگردند.  به تدارک شرایطی بپردازدها مذاهب و زبان

یمی از پرولتاریای جهان هستند و در چین و هند که روی هم رفته ن کارگرهای طبقۀ پیشروتریندخالت 

حق بی قید و دفاع از  بدیهی است کههمجواری برمه قرار دارند برای کمک به فاجعۀ برمه ضروری است. 

ی نیروهای انقالبی جهانشعارهای همیشگی شان باید جزو به دست خود روهینگیاها شرط تعیین سرنوشتِ

د صرفًا ه بتواننیست کمتصور رفتی برای طبقۀ کارگر برمه برون ماندگی شدید برمه هیچ راهبه دلیل عقب .باشد

ون یک فدراسی ایجاد برای تنها در مبارزۀ متحد، بلکه این راه حل درون مرزهای این کشور قابل تحقق باشد

 سوسیالیستی داوطلبانه در آسیا نهفته است. 

 ما های سیاسی از تحوالت برمه برایدرس



داری پیوستند، چنان عمیق و ری درون کشورهایی که دیرهنگام به جرگۀ سرمایهداتضادهای درونی سرمایه

جانبۀ بالقوه ظرفیت تبدیل شدن به شورش همه ،های اعتراضپرشکاف است که پاگیری کوچکترین بارقه

برمه شاهد ظهور چنین جنبش اعتراضی سیاسی بود. اما در غیاب  ۲۰۰۷و  1۹۸۸سیاسی را دارد؛ در سال 

اه گیرند؛ گهای مختلف بورژوازی هستند که هدایت اعتراضات را به دست مینقالبی، رهبران جناحرهبری ا

پریالیسم ام« اپوزیسیون»اند و گاه برگزیدۀ این رهبران نمایندۀ یک جناح رقیب درون حکومت بورژوایی حاکم

ژوازی در عصر انحطاط بودن همۀ انواع بورحکومت بورژوایی. در چنین شرایطی ارتجاعی در مقابل همان

نشده امری است که بارها و بارها تحوالت ها در برآورده کردن تضادهای حلداری و عجز تاریخی آنسرمایه

ازی نه دست بورژوهسکان هدایت اعتراضات اجتماعی ب افتادنمُهر گواه بر آن گذاشته است.  تاریخی-سیاسی

یستماتیک ایدئولوژیک بر آگاهی طبقۀ کارگر و های سای سرراست و مستقیم، بلکه با دخالتپروسه

های با تز« دموکراسی لیبرالی»های بلندمدت همراه است؛ سوچی، گاندی، ماندال و دیگر نمادهای سازیچهره

داری حاکم را تنها آلترناتیو ممکن نشان داده همگی رهبرانی بودند که سرمایه« آمیزمبارزۀ مسالمت»مقدس 

 کردند. دیرزمانیای را ایفا میهای اعتراضی تودهبرای جلوگیری از فوران جنبشو نقش سوپاپ اطمینان 

مون داری در کشورهای پیراگذرد که سیر وقایع تاریخی به سرعت این قدیسان پوشالی جهان هار سرمایهنمی

کرد رهای حساس بارها کاکند. سوچی قریب به بیست سال است در عرصۀ سیاسی برمه و بزنگاهرا افشا می

حال غیاب رهبری انقالبی، تأثیرات ایدئولوژیک بورژوازی و است؛ با اینکرده فاشارتجاعی و تزئینی خود را 

های مختلف بورژوازی همچنان به قوت خود در کار است. در ایران همین های بلندمدت رهبرسازی جناحپروژه

های بورژوازی در جریان است؛ از سوی جناح هاست در داخل و خارج از کشورسازی سالهای اپوزیسیونپروژه

مک نها را از آبای پا گرفت، آنکنند تا در زمان الزم که جنبش اعتراض تودهموسوی و کروبی را در حصر می

ها را با قدرت رسانه و ها و عبادیها و ستودهها و خزعلیبیرون بیاورند و در جلوی جنبش قرار دهند. ملکی

بوه مسائل ها از انکنند تا زمانی که خشم تودههای اپوزیسیوِن دموکرات میی بدل به چهرهتریبون امپریالیست

ها کنندۀ جنبش اعتراضی را ایفا کنند. سوچیگر و آراممتراکم و حل نشده آکنده شد و فوران کرد، نقش آشتی

د با کنند، بایمی را فاش خود یکه با اقداماتشان ماهیت ارتجاعشان را در جایی«آمیزمبارزۀ مسالمت»و تزهای 

ایر سازی مشابه و سهای چهرهای افشا کرد تا پروژهتر برای طبقۀ کارگر در هر منطقهشدت و حدتی بسا بیش

 های بورژوازی رنگ ببازد.تاکتیک



ی و های مائویستاز سوی دیگر تاریخ برمه و تثبیت یک رژیم بوروکرات نظامی که با الگوگیری از مدل 

کشان برمه به خورد زحمت« ای سوسیالیسمراه برمه»نظامی را به اسم  ، دیکتاتوری مشتی ژنراللینیستیاستا

گیری است. رژیمی که مولود و میراث استیالی ضدانقالب استالینیستی داد به همان میزان درخور افشا و درس

م را ثابت کرد چرا سوسیالیسدر شوروی و به انحطاط کشاندن دستاوردهای عظیم بلشویسم بود و بار دیگر 

 وان ساخت.تالملل قوی کمونیستی میتنها با گره زدن به یک انقالب در ابعاد جهانی و تحت رهبری یک بین

ق و امپریالیسمِ مدافع حقو« دموکرات»درس دیگر از وقایع برمه و کشتار روهینگیاها در جلوی چشمان رهبران 

را « لۀ ملیمسأ»ها به ن کُرد بار دیگر ضرورت پرداختن کمونیستبشر و اعتراضات کردستان به قتل کولبرا

وشزد است، گو قومیتیِ خاورمیانه تکه پاره کرده ایهای طایفهنزاعاش را آن هم در کشوری که محیط پیرامونی

بورژوازی این ملل یا  رنگارنگ هایکند. واگذاری رهبری مبارزه برای حل مسألۀ ملی به دست جناحمی

آن  داریهای ضدسرمایهشود تا جنبش اعتراضی ملل تحت ستم و ظرفیتانگاری آن سبب میهنادید

 است.مبارزات ملت کرد بارها قرار گرفته که تاریخالمصالحۀ امپریالیسم قرار گیرد؛ چنانوجه

رفع  ، راه حل«دفاع از حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم تا سرحدِ جدایی»های انقالبی ضمن کمونیست

در بسیج زحمتکشان ملل تحت ستم حول برنامۀ سوسیالیستی و انترناسیونالیستی برای سرنگونی  ستم ملی را

 ریزیِ سیادت بورژوازی از طریق انقالب سوسیالیستی و نهایتاً گسترش انقالب به آن سوی مرزها و پی

بینند هانی میسوسیالیستی جبه عنوان بخشی از فدراسیون « فدراسیون سوسیالیستی داوطلبانه در خاورمیانه»

 کنند.بخش به ملل تحت ستم معرفی و از آن دفاع میو آن را به عنوان آلترناتیو رهایی

 1۳۹۶شهریور  1۸

 

 


