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بررسی وضعیت مسلمانان میانمار در پرتو حقوق بشر
از بی تابعیتی تا مهاجرت اجباری
صفی ناز جدلی

1

چکیده

کشور میانمار دارای بیشترین تنوع قومی در آسیا میباشد  .در حد دد هادار در د
جمعیت کشور میانمار یا برمه را مسلمانان تشکیل می هن که گرده ردهینگیا بزرگتدرین
جمعیت مسلمان می باشن  .در عین حال این اقلیت قومی -مذهبی یکی از مورد تبعیض
داقع ش ه ترین گرده های حال حاضر در جاان هستن  .بی تابعیتی د آدارگی دد معضل
ناشی از نقض حقوق بشر هستن که این جمعیت را در شرایط بسیار آسیب پدذیر قدرار
داده ان  .علی رغم اینکه دضعیت این گرده از منظر ع الت کیفری مورد توجه د تحلیدل
حقوق انان د پژدهشگران ایرانی قرار گرفته است ،اما به علل د آثار دضعیت بی تدابعیتی
د پناهن گی شان کمتر پرداخته ش ه است .ه ف از این مقالده تحلیدل ریشده هدای بدی
تابعیتی جمعیت ردهینگیا در قوانین داخلدی میانمدار د پیامد های آن از منظدر تعاد ا
حقوق بشری د همچنین بررسی مااجر اجباری این گرده در اثر اِعمدال آزار د ا یدت
در پرتو حقوق پناهن گی میباش .
واژگان کلیدی :تابعیت ،تبعیض نژادی ،پناهن گی ،آداره داخلی ،نقل مکان اجبداری

* استادیار گرده حقوق ،داح تاران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تاران ،ایران.

.

.......98تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل ،سال دوازدهم ،شماره چهل و پنجم ،پاییز 1398

مقدمه
در ح دد هاار در جمعیت کشور میانمار یا برمه را مسدلمانان تشدکیل می هند
که همه آناا الزلما پیشینه قدومی د فرهنگدی مشدترکی ن ارند World Directory of
 .)Minoritiesگرده ردهینگیا بزرگترین جمعیت مسلمان میانمار میباش کده اکردر آنادا
ساکن مناطق شمالی ایالت راخین داقع در غدر میانمدار میباشدن  .ردهینگیدا بده زبدان
ردهینگیایی که مشتق از بنگالی د متمایز از سایر زباناای میانمار اسدت گدویش میکنند .
ایالت راخین که در گذشته آراکان نامی ه میش از محردم ترین مناطق میانمدار بده شدمار
میردد د اقلیت قومی -مذهبی ردهینگیا یکی از مورد تبعیض داقع ش ه ترین گرده های
اقلیت حال حاضر در جاان میباشن .
در ددران استعمار بریتانیا نیردی کار از بدنگالد د هند بده میانمدار آدرده شد د
ب ین ترتیب نیردهای ردهینگیایی نیز دارد این کشور ش ن  .کشور میانمار در دهه هدای
گذشته شاه ددرهای مختلف خشونت د ناآرامی بوده د اق اما سرکو کنن ه ای بده
خصوص علیه اقلیت ردهینگیا اتخا گردی ه است.
بع از استقالل میانمار از بریتانیا درگیریهای خشونت باری میان قومیتها مختلف
به دقوع پیوست .مسلمانان ردهینگیا بارها هم قربانی خشونت های بین قومی در ایالدت
راخین بوده د هم از طرف ددلت د ارتش میانمار مدورد سدرکو د آزار د ا یدت قدرار
گرفته ان  .ناادهای بین المللی از جمله سازمان ملدل متحد د گزارشدگران دیدژه بارهدا
نقض های ش ی حقوق بشدر علیده جمعیدت غیرنظدامی ایالدت راخدین ،بده خصدوص
مسلمانان ردهینگیار را مستن د گزار کرده ان  .بدارزترین تبعیضدی کده علیده اقلیدت
ردهینگیا ردا ش ه محردمیت آنادا از حدق تابعیدت بدوده اسدت .آنادا در حدال حاضدر
بزرگترین جمعیت بی تابعیت دنیا محسدو میشدون  .بدر اسداآ آمارهدا در حد دد ده
میلیون نفر در جاان بی تابعیت دجود دارد که از این تع اد در ح دد یدک میلیدون نفدر
ردهینگیدایی هسدتن  .)Statelessness Around the World, UNHCRبندابراین،
تقریبا یک دهم کل جمعیت بی تابعیت دنیا را این اقلیت قومی -مذهبی تشکیل می هن .
تبعیض د خشونت بارها موجب مااجر اجباری د آدارگی این افراد ش ه د موج های
پناهن گی را در ددران های مختلف بوجدود آدرده اسدت .بدی تدابعیتی د پناهند گی دد
دضعیتی هستن که ردهینگیایی هایی که از میانمار گریخته ان با آن مواجه هستن .
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بی تابعیتی د پناهن گی ناشی از نقض حقوق بشر بدوده د در بسدیاری مدوارد ادلدی
موج دضعیت ددم نیز میباش  .افراد بی تابعیت زمانی که در کشور محدل اقامدت خدود
مورد تبعیض داقع شون د از حقوق بنیادین خود محردم باشن بده سدایر کشدورها پنداه
میبرن  .به طور کلی آزار د ا یت سیستماتیک در کشور متبوع یا محل اقامت فرار د پنداه
جستن نزد سایر کشورها را به دنبال دارد .در میان حقوقد انان د پژدهشدگران ایراندی د
محافل علمی کشور دضعیت مسلمانان ردهینگیا از منظر ع الت کیفری مدورد ماالعده د
تحلیل قرار گرفته است .اما ،به موضوع بی تابعیتی این افدراد د دضدعیت پناهند گی آن
کمتر پرداخته ش ه است .با این تو یف ه ف از این مقاله تحلیل ریشه های بی تابعیتی
جمعیت ردهینگیا در قوانین داخلی میانمدار د پیامد های آن از منظدر تعاد ا حقدوق
بشری ،د همچنین بررسی مااجر اجباری این افراد در اثر اِعمال آزار د ا یت در پرتو
حقوق پناهن گی میباش .
الف – تبعیض و بی تابعیتی :علت و معلول یکدیگر
بر اساآ بن  1از ماده  1کنوانسیون  1954در خصوص بدی تدابعیتی "بدی تابعیدت
فردی است که دفق قوانین د ردیه هیچ کشوری تبعه شناخته نشدود ".بدی تدابعیتی بده
دالیل گوناگون د در دضعیت های مختلف ایجاد میشدود .تعدار قدوانین ،مقدررا د
ردیه های اداری پیچی ه ،رسدوم د رفتارهدای فرهنگدی ،ماداجر د بداالخره قدوانین د
سیاست های تبعیض آمیز به طور کلی از ریشه های بی تدابعیتی در جادان میباشدن  .در
حالیکه در بسیاری از موارد بی تدابعیتی در پدی دضدعیت جانشدینی ددلدت هدا د یدا از
تعارضا فنی حقوقی ناشی میشود ،تبعیض مبتنی بر قومیت ،نژاد ،مذهب ،زبان ،گدرده
اجتماعی د یا جنسیت از مام ترین د شایع ترین دالیل بی تابعیتی به شمار می آی .
تبعیض ممکن است در اثر دضع قوانین د یا بکارگیری سیاست های خاص ددلتدی
د اداری اعمال گردد که در ناایت منجر به ع م اعاای تابعیت به گرده خا ی از افدراد
یا سلب تابعیت از آناا گردد .به عنوان مردال ،در پدی ا دال قدانون تابعیدت در کشدور
بحرین در سال  2014به دزار کشور اختیار داده ش تا تابعیت افرادی را که مغدایر بدا
دظیفه دفاداری نسبت به آن پادشاهی رفتار می کنند در دور تایید هیدا دزیدران
سلب نمای  .در کشور بحرین بر اساآ قانون تابعیت د ا الحا متعاقب آن ،تا کندون
تابعیت ها نفر از شیعیان مخالف ددلدت سدلب گردید ه اسدت Human Rights .
)Watch, 2018
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بر اساآ آمار ارایه ش ه توسط کمیساریا عالی سازمان ملل متح در امور پناهن گان
بیش از هفتاددپنج در جمعیت بی تابعیدت در جادان بده گدردههدای اقلیدت قدومی،
مدذهبی د گویشدی تعلدق دارند  .)UNHCR Stateless Report, 2017مسدلمانان
میانمار از جمله اقلیت های قومی د مذهبی هستن که به دلیل اعمال تبعیض در قدوانین
میانمار نتوانسته ان تابعیت این کشور را کسب نماین د در نتیجه از حق برخدورداری از
تابعیت محردم مان ه ان  .به طور کلی نه تناا تبعیض رایج ترین دلیل بی تابعیتی میباش ،
بلکه شایع ترین اثر بی تابعیتی نیز میباش  .به عبار دیگدر ،افدراد بدی تابعیدت از بادره
من ی از حقوق د آزادی های اساسی محردم می مانن هراکه تابعیت  ،ایدن پیوند مادم
حقوقی د عاطفی میان فرد د یک جامعه عامل کلی ی در باره من ی از حقدوق د ایجداد
تکالیف برای فرد میباش  .در بسیاری از مواقع ،ب دن دجود این پیون  ،افراد در دسترسی
به حقوق بنیادین خود مورد تبعیض قرار میگرن که با هنین دضدعیتی اقلیدت مسدلمان
ردهینگیا از سالاای پیش مواجه بوده ان  .در این بخش ابت ا به ماالعده هگدونگی عد م
باره من ی مسلمانان ردهینگیا از حق بر تابعیت در قوانین میانمار د تحلیل دضدعیت در
پرتو حقوق بشدر د اسدناد بدین المللدی پرداختده میشدود .سدس در بخدش ددم مدوارد
مح ددیت د یا محردمیت این افراد از حقوق د آزادیاای بنیادین به سبب دضدعیت بدی
تابعیتی شان مورد ماالعه قرار خواه گرفت.
-1تبعیض در قوانین میانمار و سلب خودسرانه تابعیت از اقلیت مسلمان روهینگیا
دضعیت بی تابعیتی که جمعیت قابل توجای از گدرده ردهینگیدا درگیدر آن هسدتن
ریشه در قوانین د سیاستهای میانمار دارد .از زمان استقالل میانمار از بریتانیا در ژانویه
 1948د تصویب قانون اساسی کشور مستقل ،این گرده اقلیت به عنوان شاردن کشدور
مورد شناسایی قرار نگرفتن  .به طور کلی ،ماابق با قانون اساسی تناا افدرادی تبعده ایدن
کشور محسو میشون که نسبشان از طریق هر دد دال ین د یا یکی از اج اد بده یکدی
از "نژادهای بومی" برمه یا همان میانمار متصل شدود مدواد  10د  11قدانون اساسدی).
قانون اساسی میانمار اشاره ای به نژادهای بومی ن اشته د این قانون تابعیت سدال 1948
است که در راستای تصریح ماده  11قانون اساسی "نژادهای بومی" برمه را در فارسدتی
مختصر معرفی میکند د گدرده ردهینگیدا را مدورد شناسدایی قدرار نمی هد مداده .)3
همچنین قسمت ددم این ماده اشعار می ارد تابعیت برمده میتواند بده سدایر گدردههدای
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نژادی اعااء گردد به شرط آنکه افراد متعلق به این گرده ها قبل از سال  1823در یکدی
از سرزمیناای متعلق به برمه به ور دایم سدکنی گزید ه باشدن  .حدال آنکده ددلدت
میانمار م عی است اقلیت مسلمان ردهینگیا مااجران بنگالدشی هستن که بع از جند
ادل میان بریتانیا د برمه د از سال  1824به بع در سرزمین این کشدور سدکنی گزی ند
 .)Kovacs, 2017;41در حقیقت انشاء ماده  3قانون تابعیدت  1948بده نحدوی تنظدیم
گردی ه که تحصیل تابعیت میانمار را برای ردهینگیا بسیار دشوار د هه بسا غیدر ممکدن
ساخته است.
سیاست های تبعیض آمیز ددلت میانمار نسبت به اقلیت مسلمان ردهینگیا به نحوی
دضع قوانین را ه ایت کرده که افراد متعلق به این گرده به راحتی قادر نباشدن از هدیچ
یک از معیارهای خون د خاک تابعیت کشور را تحصیل نماین  .ردیه مبتنی بدر تبعدیض
نژادی در قانون ج ی تابعیت  1982نیز ادامه یافت هراکه باز هم ردهینگیا را به عندوان
گرده نژادی رسمی در میانمار مورد شناسایی قرار ن اده د به همان سیاق قدانون تابعیدت
پیشین اقامت دایم قبل از  1823را مبنا تاریخی قرار می ه ماده  .)3قدانون سدال 1982
که راحتا ناسخ قانون سال  1948میباش ماده  )76با گنجان ن ضوابط سختگیرانه تری
نسبت به قانون سال  1948به متقاضیان تحصیل تابعیت میانمار اجازه تق یم درخواسدت
می ه  .از جمله ،متقاضیان میبایست "م ارک د شواه قاعی" دال بر دردد د اقامت در
میانمار قبل از  4ژانویه  1948ارایه دهن کده اعمدال هندین اسدتان ارد بداالیی در عمدل
بسیاری از جمعیت ردهینگیا را که نسل در نسل فاق م ارک هویتی بوده اند از تقد یم
درخواست محردم میکن ماده  .)42قانون تابعیت  1982میانمار د فارستی که متعاقدب
تصویب این قانون در سال  1990منتشر گردی تناا  135گرده نژادی را در ایدن کشدور
به رسمیت میشناس د ب ین ترتیب سایر نژادها د گرده های قومی از جمله ردهینگیا را
از تحصیل تابعیت محردم د یا به سختی شرایط "شاردن دابسته یا درجده ددم" را بدا
باره من ی از حقوق د آزادیهای کمتر پیش بینی میکن  .این قانون شاردن ان میانمار را
به سه دسته تقسیم میکن  )1 :اتباع که شامل افراد متعلق به گردهای قومی بومی رسدمی
میشود؛  )2شاردن ان دابسته د  )3افرادی که به تابعیت این کشور پذیرفته ش ه ان .
ماابق قانون سال  1982به افرادی شاردن دابسته اطالق میشود که تبعده کشدور نبدوده
اما ،درخواست تحصیل تابعیت میانمار را بر اساآ قانون تابعیت  1948ارایه داده ان .
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قوانین د ردیه های میانمار در خصوص تابعیدت از جادا مختلفدی بدا مدوازین د
قواع حقوق بین الملل مغایر دارد .حق بر تابعیدت کده در مداده  15اعالمیده جادانی
حقوق بشر به آن اشاره ش ه است از حقوق بنیادین بشر د پدیش شدرط بادره مند ی از
بسیاری حقوق اساسی دیگر است .این ماده عالده بر اینکه دارا بودن یک تابعیت را حق
هر فرد میشناس  ،سلب خودسرانه تابعیت یا انکار حق تغییر تابعیت برای افراد را ممنوع
میشمارد .هماناور که دبیر کل سازمان ملل در گزار خدود بده شدورای حقدوق بشدر
متذکر ش ه است حق بر تابعیت موج حدق تحصدیل تابعیدت ،حفد د تغییدر تابعیدت
میباش .)Human Rights Council, 2009
همچنین به عقی ه دبیر کل ،حق افراد در حف تابعیت با ممنوعیت سلب خودسدرانه
تابعیت ارتباط مسدتقیم دارد  .)Human Rights Council, 2009باید توجده داشدت
سلب خودسرانه تابعیت تناا به این معنی نیست که تابعیت فردی یا گردهی بده دالیدل
تبعیض آمیز یا غیر عادالنه به مانن آنچه در مورد شیعیان بحرین اتفاق افتاد گرفته شدود.
بلکه ،ممانعت تبعیض آمیز از تحصیل تابعیت یا به عبارتی امتناع از اعاای تابعیت د یدا
حف تابعیت فعلی نیز از مصادیق سلب تابعیت خودسرانه به شمار مدی آیند  .بندابراین
ممانعت از ایجاد پیون تابعیت د یا قاع هنین پیون ی بده طدور غیرقدانونی بدر اسداآ
قوانین داخلی د به خصوص حقوق بشر) ،ناعادالنه د نا متناسب مورد پذیر نمیباشد .
پر داضح است سلب تابعیت مواردی را که فرد بدا میدل د رضدایت مبدادر بده تدرک
تابعیت معینی میورزد را شامل نمیشود.
هرهن موضوعا مربوط به تحصیل د ترک تابعیت در حیاه دالحیت د قدوانین
داخلی کشورها میباش اما ،نحوه ت دین د تنظیم قوانین د مقررا میبایسدت مبتندی بدر
ا ول د موازین حقوق بین الملل د حقوق بشر باش  .به عبار دیگر کشورها نمیتوانن
با استناد به حاکمیت خود قوانین مربوط به تابعیت را بده گونده ای دضدع کنند کده بدا
حقوق بین الملل مغایر داشته باش  .در همین راستا ،کمیسیون حقدوق بدین الملدل در
پیش نوی مواد مربوط به تابعیت اشخاص حقیقی در راباه با جانشینی ددلتادا متدذکر
میشود ددلت ها میبایست الحیت خود در این زمینه را تناا در هارهو تعیین شد ه
توسط حقوق بدین الملدل اعمدال کنند .)1999,International Law Commission
همچنین به عقی ه کمیسیون ،در نتیجه تحول در حوزه حقوق بشر ردیکرد سنتی مبنی بر
برتری منافع ددلتها بر منافع افراد تغییر کرده است .ردیه ناادهای حقدوق بشدر مناقده
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ای نیز موی نسبی بودن الحیت انحصاری ددلتهدا در پرتدو تحدوال حقدوق بدین
الملل میباش  .به عنوان مرال ،دیوان آمریکایی حقوق بشدر در نظریده ای مشدورتی ابدراز
داشت" :امردزه ،شیوه ای که ماابق آن کشدورها مسدایل مربدوط بده تابعیدت را تنظدیم
میکنن نمیتوان تناا تحت الحیت انحصاری ددلت ها اعمال شود؛ هنین الحیتی با
الددزام ددلتاددا نسددبت بدده حمایددت کامددل از حقددوق بشددر محدد دد میشددود" Inter-
.)1984, AmericanCourt of Human Rights
قوانین مربوط به تابعیت میانمار مبتنی بر تبعیض نژادی اسدت کده ممنوعیدت آن در
اسناد بین المللی حقدوق بشدری مدورد تاکید قرارگرفتده اسدت .مامتدرین ایدن اسدناد
کنوانسیون  1965در خصوص رفع تمام اشکال تبعیض نژادی میباش که البته میانمدار از
جمله مع دد کشورهایی است که تا کنون به این سن بین المللی نسیوسته اسدت .شدایان
کر است ماهیت آمره  )Jus cogensممنوعیت تبعیض نژادی در ردیه برخی از ناادها
د محاکم بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است .از جملده ،کمیسدیون حقدوق بدین
الملل در هن ین پیش نوی آمره بودن ممنوعیت تبعیض ندژادی را در کندار ممنوعیدت
تجادز ،نسل زدایی ،برده داری ،جرایم علیه بشریت د شکنجه مورد تایید قدرار می هد .
پیشتر ،دیوان بین المللی دادگستری نیز در پردن ه بارسلونا تراکسیون حمایت در مقابدل
بددرده داری د تبعدیض نددژادی را از تعاد ا  erga omnesبرمیشددمارد Barcelona
.)Traction, 1970
قانون تابعیت  1982با برخی از الزاما معاه ه ای که میانمار خود را بده آنادا مکلدف
نموده نیز مغایر دارد .به طور خاص ،ماده  7کنوانسیون حقوق کودک حق هر کدودک
نسبت به تحصیل تابعیت را تضمین کرده د ددلتاا را مکلف به رعایت د حمایت از این
حق به خصوص در مواردی که کودک دهار بدی تدابعیتی خواهد شد میکند  .در ایدن
راستا ،کمیته حقوق کودک نسبت به تکلیف ددلتاا در اتخا هر اق ام ضردری در جات
بی تابعیت نمان ن کودکان تاکی درزی ه اسدت OHCHR- Open Society Justice
 .)Initiativeهمچنین ،به عقی ه این کمیته منافع عالی کودک ایجدا میکند بالفا دله
بع از تول به دی تابعیت اعااء شود د نمیبایست شرایای بده دجدود آید کده کدودک
مجبور شود تا هج ه سالگی بر د سس تقاضای تحصیل تابعیت نمای .
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در حال حاضر ،حقوق بین الملل در مواردی سلب تابعیت را هر هن منجر بده بدی
تابعیتی فرد گردد مجاز میشمارد .در این راباه ،مداده  8کنوانسدیون  1961در خصدوص
کاهش بی تابعیتی سلب تابعیت را تناا مح دد به مواردی میکند کده تابعیدت از طریدق
ارایه شواه نادرست د یا جعل د کالهبرداری تحصیل ش ه باش د یا فردی بدا زیدر پدا
گذاشتن دظیفه دفاداری به کشور متعاه خد ماتی را بده کشدور دیگدر داده د یدا از آن
خ ماتی گرفته باش ؛ د یا اعمالی انجام داده باش کده شد ی ا مغدایر بدا مصدالح حیداتی
کشور باش  .بنابراین سلب خودسرانه تابعیت بر اساآ معیارهای تبعیض آمیز که منجدر
به تابعیتی فرد یا گردهی گردد همانند آنچده در میانمدار نسدبت بده گردهادایی هدون
مسلمانان اتفاق افتاده به هیچ دجه قابل قبول نبوده د مغایر با حقوق بین الملل د حقوق
بشر میباش .
-2بی تابعیتی و محرومیت اقلیت مسلمان روهینگیا از حقوق و آزادی های اساسی
بی تابعیتی از یک سو ریشه در تبعیض دارد د از سوی دیگر دضدعیت بدی تدابعیتی
باعث میشود افراد در جامعه ای که زن گی میکنن مورد تبعیض داقع ش ه د در شدرایط
آسیب پذیر قرار گیرن  .از آنجایی که فارغ از علل د ریشه هدا ،بدی تدابعیتی در نفد د
ا انکار حق بر تابعیت فرد میباش د همچنین ،آثار د پیام های ناشدی از بدی تدابعیتی
نیز سایر حقوق بشر د آزادیاای اساسی را به طور منفی متاثر میسازن از اینرد موضوعی
است که در حوزه حقوق بشر قرار میگیرد.
به طور کلی همه افراد فارغ از تفادتاا د تمایزها میبایست از حقوق من رج در اسناد
حقوق بشری بین المللی منتفع شون  .به جز موارد اسدترنایی مربدوط بده برخدی حقدوق
سیاسی که خاص اتباع یک کشور میباشن مانن حق رای دادن) دضعیت تابعیدت د یدا
اقامت نمیبایست موجب محردمیت افراد از سایر حقوق اساسی گردند  .بندابراین ،افدراد
بی تابعیت نیز شایسته باره من ی از حقوق بنیادین بشری هسدتن  .امدا در داقعیدت ،بده
سبب فق ان دضعیت د هویت قدانونی بسدیاری از حقدوق از جملده حدق بدر آمدوز ،
خ ما درمانی ،آزادی رفت د آم د نظیر آن از این افراد سلب میگردد.
هماناور که پیشتر نیز اشاره ش برخی از افراد در اثر آنچده عوامدل فندی -حقدوقی
نامی ه میشود دهار بی تابعیتی میگردن  .به عنوان مرال بعضی از شداردن ان یوگسدالدی
سابق در زمان فردپاشی این کشور موفق به کسدب تابعیدت کشدوری کده در آن اقامدت

بررسممی وضممعیت مسمملمانان میانمممار در پرتممو حقمموق بشممر از بممی تممابعیتی تمما مهمماجرت
اجباری105............

داشتن نش ه هرا که تقاضای خود را با تاخیر تقد یم مراجدع ی دال کدرده بودند .
برخی دیگر ممکن است در پی سیاستهای خاص ددلتی از حق داشتن تابعیت محدردم
شون  .سیاستهایی که تحصیل تابعیت را برای گردهی از افراد غیدرممکن د یدا دشدوار
میسازد .افراد ردهینگیا نیز در نتیجه سیاستهای ددلت میانمار از داشتن تابعیت دا مان ه
د از بسیاری حقوق باره من نمیشون  .از دهه های گذشته اقلیدت ردهینگیدا در کشدور
میانمار به حاشیه ران ه ش ه د از جامعه ا لی این کشور منفک گردی ه ان  .حا ل ایدن
ج ایی مشکال معیشتی ،ع م باره مند ی از اسدتان اردهای معیشدتی ،درمدانی ،تدامین
اجتماعی ،مح ددیت در رفت د آم د محردمیت از آموز ابت ایی د عالی بوده اسدت.
در طی سالاا گذشته موارد نقض حقدوق بشدر اقلیدت هدای میانمدار از جملده مسدلمان
ردهینگیا توسط سازمان های غیر ددلتدی د سدازمان ملدل متحد Human Right by
 )Country, OHCHRجمع آدری د گزار ش ه ان که برخی از آنادا کده بیشدتر بدا
دضعیت بی تابعیتی د فق ان م ارک هویتی این گرده ارتباط دارن در این بخش مدورد
تحلیل قرار میگیرن  .ثبت داقعه دالد د د در گدواهی دالد از طدرف مراجدع ی
ال ادلین گام در شناسایی رسمی د قانونی موجودیدت یدک انسدان میباشد  .د در
گواهی رسمی دالد اقد ام کلید ی در راسدتای حمایدت از کدودک بدوده د فقد ان آن
میتوان دی را از بسیاری حقوق د خ ما ددلتی د عمومی محدردم نماید  .عد م ثبدت
احوال شخصیه د از جمله تول کودکان ردهینگیایی از موارد گزار ش ه نقض حقدوق
بشر در میانمار میباش  .)Amnesty International,2017ثبت تول با حدق هدر فدرد
نسبت به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی دی کده موضدوع مداده  6اعالمیده جادانی
حقدوق بشدر نیدز میباشد ارتبداط دارد  .)Human Rights Council, 2014مداده 7
کنوانسیون حقوق کودک ثبت بالفا له پد از تولد را تضدمین کدرده د ددلدتهدا را
مکلف به اجرای آن میکن  .مح ددیت د یا محردمیت نسبت به حق آموز در م ارآ
رسمی د ددلتی از دیگر موارد نقض حقوق کودکان مسلمان در میانمار میباش  .حدق بدر
آموز د تحصیل رایگان در مقاع ابت ایی در ماده  28کنوانسیون حقوق کدودک مدورد
تاکی قرار گرفته است .الزم به کر است حقوق من رج در این کنواسیون میبایست دفدق
ا ول کلی مورد شناسایی این کنوانسیون از جمله منع تبعیض ،مصالح عدالی د رشد د
تعالی کودک اعمال د اجرا گردن .)Human Rights Council, 2014
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از دهه های گذشته آزادی رفت د آم اقلیت ردهینگیا توسط ددلت میانمار محد دد
د مشردط به اخذ مجوز د پرداخت هزینه میباش  .ددلت میانمار سدختگیریاای بیشدتری
نسبت به رفت د آم این گرده از سال  2012د بردز خشونت ها اعمال کدرده اسدت .از
آنجایی که حقوق بشر به هم دابسته د پیوسته میباشن  ،مح ددیت یا محردمیدت از یدک
حق انتفاع از سایر حقوق را نیز متاثیر میسازد .به عنوان مرال ،ایجاد مانع در رفت د آمد
امکان دسترسی به فر ت های اشتغال را به حد اقل رسدان ه د دضدعیت معیشدتی ایدن
گرده اقلیت را با دشواری های بسیار مواجه سداخته اسدت .الزم بده کدر اسدت کشدور
میانمار در تاریخ  6اکتبر  2017میراق بین المللی حقوق اقتصادی ،اجتمداعی د فرهنگدی
مورخ  1966را به تصویب رسان ه د بنابراین مح ددیت های مذکور از مصدادیق نقدض
مواد  7 ،6د  11این میراق در راباه با حق اشتغال ،شرایط عادالنه د مساع کار د داشتن
ساح زن گی مناسب د کافی برای فرد د خانواده ا محسو میشون .
کشددور میانمددار دارای بیشددترین تنددوع قددومی در آسدیا میباشد Human Rights
 .)Council, 2016رعایت ا ل ع م تبعیض گام کلی ی در راستای ارتقاء د حمایت از
حقوق اقلیت ها میباش  .ماده  2اعالمیه جاانی حقوق بشر از کشورها میخواهد حقدوق
همه افراد را ب دن هیچگونه تمایزی از هر حیث رعایت د حمایت کنن  .اعالمیه 1992
سازمان ملل متح در خصوص حقوق افراد متعلق به اقلیت های ملدی ،قدومی ،دیندی د
زبانی با تاکی بر ه ف سازمان ملل نسبت به ارتقاء بارهمند ی همگدان از حقدوق بشدر
ب دن هیچ تمایز ،ددلت ها را متعا میکن از موجودیت د هویت اقلیت های حاضر در
قلمرد شان حمایت کنن ؛ در این راستا قانونگذاری کرده د سایر اق اما متناسب اتخدا
نماین  .پایان بخشی ن به بی ع التی علیه اقلیت ها در میانمار د به خصدوص نسدبت بده
مسلمانان در گرد ا ال قوانین ،مقررا د سیاست های تبعیض آمیز دفق تعا ا بین
المللی د حقوق بشری این کشور میباش  .علی رغم تو یه های مکدرر سداز د کارهدای
حقوق بشری  )Human Rights Council,2014ددلت میانمار تدا کندون اقد امی در
زمینه ا ال قوانین تبعیض آمیز علیه گرده ردهینگیا که مادم تدرین آن قدانون تابعیدت
 1982میباش انجام ن اده است.
ب -مهاجرت اجباری و آوارگی در پی آزار و اذیت
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اِعمال تبعیض ناردا ،مکرر د م ادم نسبت به فرد یا گردهی از افراد به دالیل نژادی،
قومی ،مذهبی ،سیاسی د غیدره آزار د ا یدت  )Persecutionتلقدی میشدود .اساسدنامه
دیوان بین المللی کیفری در ماده  7آزار د ا یت را به معنی "محردمیت عم ی د ج ی
از حقوق اساسی بر خالف حقوق بین الملل به دلیل هویت گرده یا جمعیتدی" تعریدف
کرده د آن را از مصادیق جرایم علیه بشریت میشناس  .ت ادم عملکدرد د سیاسدت هدای
تبعیض آمیز د ناقض حقوق بشر ددلت میانمار به دلیل هویدت خداص گدرده مسدلمان
ردهینگیا بی شک آزار د ا یت تلقی میشود.
به طور کلی در جاان ،یکی از پیام های تبعیض د نقض گسدترده د سدازمان یافتده
حقوق بشر مااجر های اجباری د آدارگی میباش که اقلیت ردهنیگیا نیدز از ایدن امدر
مسترنی نبوده ان  .بر اساآ گزار جاانی  2017کمیساریا عالی سازمان ملدل متحد در
امور پناهن گان ،بیش از  25میلیون نفدر در جادان در اثدر درگیدری ،سدرکو د آزار د
ا یت از کشور خود گریخته د پناهند ه شد ه اند کده در حد دد یدک میلیدون از ایدن
جمعیددت را مسددلمانان ردهینگیددا تشددکیل می هندد کدده بدده بددنگالد گریختدده اندد
 .)UNHCR,2017این گزار همچنین متذکر میشود عالده بر آناایی کده از میانمدار
هزار نفر نیز در
فرار کرده د در خارج از مرزهای این کشور پناهن ه ش ه ان بالغ بر
داخل میانمار مجبور به ترک خانه د کاشانه خود شد ه د در دضدعیت آدارگدی داخلدی
 )Internally Displaced Personsبه سر میبرن .
آزار د ا یت های تحمیل ش ه از سوی ددلت میانمار د تش ی آن در برخی از برهه
های زمانی دضعیت پناهن گی ردهینگیا را تب یل به بحرانی انسانی کرده اسدت .الزم بده
کر است دضعیت همزمان بی تابعیتی د پناهن گی شرایط این افراد را پیچی ه تر د نیداز
به حمایت های بین المللی را عاجل تر ساخته است .در این بخش در ابتد ا بده بررسدی
دضعیت آدراگی د پناهن گی این افراد پرداخته میشدود د سدس  ،در بخدش ددم اِعمدال
سرکو نسبت به این گرده از منظر ع الت کیفری مورد تحلیل قرار خواه گرفت.
-1بحران پناهندگی و ضرورت حمایت بین المللی
ا اال پناه ه دفق ماده  1کنوانسیون  1951در خصوص دضدعیت پناهند گان بده
شخصی اطالق میگردد که به علت ترآ موجه از آزار د ا یت به دالیل مربوط به ندژاد،
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دین یا مذهب ،ملیت یا عضویت در برخی گرده های اجتماعی یا داشتن عقای سیاسدی
در خارج از کشور متبوع د یا در ور فق ان تابعیت خارج از محدل اقامدت معمدول
خود به سر میبرد ،د قادر یا بر اثر ترآ مدذکور مایدل بده بازگشدت بده کشدور مدذکور
نمیباش  .هماناور که از نص ماده مذکور برمیای یک فرد میتوان همزمدان در دضدعیت
پناهن گی د بی تابعیتی به سر برد د این مص اق شدرایط کندونی جمعیدت ردهینگیدایی
است که در خارج از محل اقامت معمول خود یعنی میانمار د اغلب در کشور بنگالد
به سر میبرن .
از منظر آدارگی د مااجر اجباری ،مسلمانان بی تابعیت ردهینگیا در دد دضدعیت
به سر میبرن  :آدارگان داخلی آناایی هستن که در نتیجه آزار د ا یت مجبدور بده تدرک
خانه د کاشانه خود ش ه اما از مرزهای میانمار عبور نکرده د در داخل این کشدور د در
مرکز ایالت راخین در کمپ ها اسکان داده ش ه ان ؛ پناهن گان که به آن سدته از افدرادی
اطالق میوش که در نتیجه آزار د ا یدت از محدل زند گی خدود گریختده د از مرزهدای
میانمار عبور کرده د در کشورهای دیگر پناه جسدته اند  .بده طدور کلدی ،تفداد آداره
داخلی با پناهن ه در این است که در نتیجه عوامل جبری د قادری ادلدی در داخدل مدرز
های کشور متبوع یا محل معمول اقامت باقی میمان اما ددمدی از مرزهدای بدین المللدی
عبور میکن .
علی رغم مشترک بودن برخی دیژگی هدا د نیازهدا میدان دد گدرده آداره داخلدی د
پناهن ه ،لیکن هر یک تحت رژیم حمایتی ج اگانه ای قرار دارن  .از آنجدا کده آدارگدان
داخلی دردن مرزهای کشور متبوع یا محل اقامت حضور دارن حمایت از آناا بر عاد ه
آن ددلت میباش  ،اما پناهن گانی که معموال در اثر از دست دادن حمایت کشور متبوع یا
محل اقامت خود اق ام به عبور از مرزهای بین المللی میکنن نیازمن حمایدت از طدرف
جامعه بین المللی میباشن  .در حالیکه هارهو ا لی رژیم حقوقی بین المللی حمایت
از پناهن گان را کنوانسیون  1951تعیین میکن  ،معاه ه بین المللی در خصوص حمایدت
از آدارگان داخلی دجود ن ارد .ا ول راهنما سازمان ملل در خصوص آدارگان داخلدی
مدورخ  )Guiding Principles on Internal Displacement 1998د کنوانسدیون
آدارگان داخلی در آفریقا مورخ 2009
اتحادیه آفریقا در خصوص حمایت د مساع
 )Kampala Conventionاسناد بین المللی د مناقه ای در برگیرند ه حقدوق بشدر د
بشرددستانه در این راباه هستن .
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مفاوم حمایت دربرگیرن ه مجموعه اق اما د فعالیتاایی است که با ه ف تضدمین
رعایت کامل حقوق افراد ماابق با متن د رد قواع د ا ول حقوقی از جملده حقدوق
بشر د حقوق بین الملل بشرددستانه اتخا میگدردد  .)Glossary,2011بده طدور کلدی
ددلتاا دظیفه حمایت از افرادی که داخل قلمردشان به سدر میبرند را بدر عاد ه دارند .
هنانچه ددلتی قادر یا مایل به حمایت از افراد یا بخشی از آناا نباش دظیفه حمایت بده
جامعه بین المللی منتقل میگردد  .)Hathaway,2014;288ددر های متوالی سرکو د
آزار د ا یت گسترده علیه ردهینگیا بده خصدوص در سدال هدای  2015 ،2012د 2017
موجب بردز بحرانهای پناهند گی گردید ه اسدت .خشدونتاای مداه آگوسدت  2017د
سرعت باالی دردد پناه جویان به کشور بنگالد این دضعیت را به بزرگترین بحدران
پناهن گی به لحاظ گستر سریع آن تب یل کرده است .)OCHA, 2018
طبیعی است با توجه به تع د د گستردگی بحراناای پناهن گی کده امدردز در جادان
دجود دارد تناا یک نااد یا سازمان از عا ه تامین نیازهای افراد بدر نمدی آید  .حمایدت
بین المللی که از تجمیع همکاری های بین المللی میان ددلتاا ،سازماناای بین المللدی د
ناادهای غیرددلتی در امر کمک رسانی حا ل میشود با هالش هایی در مورد دضدعیت
ردهینگیا در بنگالد مواجه ش ه است .الزم به کدر اسدت برقدراری همداهنگی میدان
ناادهای ام اد رسان در کشور میزبان پناهن گان د فراهم کدردن بودجده الزم دد عامدل
کلی ی در م یریت بحرانادای پناهند گی میباشدن  .بده منظدور تدامین نیازهدای فزایند ه
جمعیت یک میلیون د سیص هزار نفری پناهن گان در کداک بدازار بدنگالد برنامده
پاسخ مشترکی  )Joint Response Planتبیین ش ه د بودجه  951میلیدون دالری نیدز
جات تامین نیازهای ادلیه د ضرردی پناهن گان درخواست گردی ه که تا تاریخ می مداه
 2018تناا  18در از این مبلغ تامین ش ه است.
پناهن گی دضعیتی است موقت به این معنی که میبایست با یافتن راه حلدی مناسدب
د پای ار به آن پایان بخشی به نحوی که پناهن ه بتوان مجد دا زند گی عدادی را دنبدال
کن  .به طور معمول راه حلادای پاید ار  )Durable solutionsشدامل ادغدام مدوثر در
جامعه میزبان از طریق تحصیل تابعیت ،اسدکان مجد د بده کشدوری ثالدث کده تواندایی
حمایت از پناهن گان را داشته باش د بازگشت دادطلبانه به موطن ا لی میباش  .باترین
حالت زمانی است که شرایط بازگشت ارادی ،امن د همراه بدا کرامدت فدرد بده خانده د
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موطن فراهم شود .در مورد ردهینگیایی که در دضعیت همزمان پناهن گی د بی تدابعیتی
به سر میبرن الزمه بازگشت نه تناا رفع خشونت د آزار د ا یت در میانمار اسدت بلکده
مستلزم حل د فصل مساله تابعیت د تضمین حقوق اساسدی ایدن افدراد بده مانند سدایر
شاردن ان این کشور میباش .
تا زمانی که شرایط بازگشت د استقرار مج د فراهم شدود ،پناهند گان میبایسدت در
کشور میزبان از دضعیت رسمی پناهن گی جات برخورداری از خ ما د کمک هدای
ضردری برخوردار شون  .بدنگالد کده از متعاهد ین کنوانسدیون  1951در خصدوص
دضعیت پناهند گان نمیباشد  ،علیدرغم پدذیر د اسدکان پنداه جویدان ردهینگیدایی از
شناسایی دضعیت پناهن گی آناا خودداری میکن  .البته تعیین دضعیت پناهند گی دارای
ماهیت اعالمی میباش ب ین معنی کده ناداد ی دال در داخدل کشدور میزبدان تنادا
دضعیت فرد داج شرایط را به طور رسمی اعالم میکند  .)UNHCR,1977بندابراین
شناسایی رسمی دضعیت پناهن گی فرد یا گرده تاثیری در پناهن ه بودن آناا ند ارد امدا،
هنین اق امی در حمایت از افراد به دیژه در مقابل طرد  )Refoulementبده سدرزمینی
که از آن گریخته ان د تامین نیازهای ضردری نقش مامی دارد .در حالیکده ددلتادا در
موضوع اعاای تابعیت به بیگانگان میتوانن بنا بر الح ی د حاکمیت خود از این امدر
حتی به افراد داج شرایط امتنداع درزند  ،در خصدوص موضدوع شناساسدیی دضدعیت
پناهن گی نمیتوانن به حاکمیت متوسل شون  .البته در راباه با تابعیت نیز همداناور کده
پیشتر توضیح داده ش در شرایای مح ددیت هایی بر حاکمیت قابل اِعمال میباش .
-2مهاجرت اجباری و تغییر ترکیب جمعیتی در ایالت راخین
از دهه ها پیش ایالت راخین شداه ردیداردیی قدومی بدین مسدلمانان ردهینگیدا د
بودایی ها این مناقه بوده است.
ریشه ا لی این تنش ها در به دست آدردن زمین ،منابع د یانت از هویدت قدومی
میباش  .الزم به کر است میزان باالی زاد د دل در میان ردهینگیا د بالابع رشد سدریع
جمعیدت بدده منزلدده تا ی د ی بددرای ترکیدب د تناسددب جمعیتدی از طددرف تن د ردهای
ناسیونالیست های بودایی در راخین تلقی میشود .)Blomquist,117;2016
مسلمانان ردهینگیا میانمار از یک طرف درگیر خشونت های بدین قدومی در مناقده
محل سکونتشان د از طرف دیگر مواجه با اِعمال آزار د ا یت از طدرف ددلدت مرکدزی

بررسممی وضممعیت مسمملمانان میانمممار در پرتممو حقمموق بشممر از بممی تممابعیتی تمما مهمماجرت
اجباری111............

کشور میباشن  .ضمنا ،از سال  2012به بع  ،بودایی های ساکن ایالت راخدین بده عندوان
بددازدی دد فدداکتو ارتددش میانمددار در سددرکو مسددلمانان نقددش مامددی داشددته اندد
 .)Leider,2018ارتش میانمار درجریان درگیریاای خشونت بار آگوست  2017با شبه
نظامیدان ردهینگیدا  )Arakan Rohingya Salvation Armyبدا هد ف قددرار دادن
ها هزار نفر بده کشدور همسدایه گشدت.
جمعیت غیرنظامی ردهینگیا موجب فرار
نقل مکان اجباری ،مستمر د گسترده یک گرده متعلق به هویتی خاص میتوان منجدر بده
تغییر ترکیب ساختار جمعیتدی مناقده ای کده آن را تدرک کدرده اند شدود .در ضدمن،
پراکن ن یک جمعیت ممکن است انسجام اجتمداعی را بده مدردر از آن سدلب کند بده
نحوی که نتوان در آین ه لف گرده را به آن اطالق کرد.
ان کی بع از دقایع آگوست  ،2017کمیسر عالی سازمان ملل متح در امور حقدوق
بشر موارد نقض حقوق بشر را از مصادیق جرایم علیه بشر د پاکسدازی قدومی برشدمرد
 .)High Commissioner update,OHCHR,2017جدرم پاکسدازی قدومی بعد از
جن بالکان د در ردیه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسدالدی سدابق دارد ادبیدا
حقوق بین الملل کیفری گردی  .در تعریف این مفاوم تدال هدایی دور گرفتده از
جمله به معنی "هم شکل نمودن د متجان کردن یک مناقه از لحاظ نژادی با اسدتفاده
از اجبار یا تا ی به جابه جایی افدراد گدرده مربوطده از آن مناقده اسدت" ردسدتایی،
 .)48 :1395این نکته مام میبایست مورد توجه قرار گیرد که نقل مکان د جا بده جدایی
اجباری لزدما نمیبایست در قالب سیاست کوچ اجباری یا اخراج دور پدذیرد بلکده،
پ ی آدردن شرایای که تحت آن افراد یک گرده مجبور به ترک مناقه مورد نظر شدون
نیز از مصادیق پاکسازی قومی محسو میشود .بنابراین ،در هندین شدرایای ا داال
مااجر اجباری که معموال در ارتباط با پناه هویی د پناهن گی مار میگردد متدرادف
با آداره سازی ،کوچ اجباری ،انتقال اجباری یا اخراج جمعیت قرار میگیرد.
یک سال بع از اعدالم پاکسدازی قدومی از طدرف سدازمان ملدل متحد  ،در تداریخ
آگوست  2018هیا بین المللی مستقل حقیقت یابی که توسدط شدورای حقدوق بشدر
تشکیل گردی اعالم نمدود مسدوالن رده بداالی ارتدش میانمدار میبایسدت در خصدوص
ارتکا جرایم نسل زدایی ،جرایم علیه بشریت د جرایم جنگی در ایالت راخدین مدورد
تحقیق قرار گیرن  .)OHCHR,Myanmar,2018بر اساآ یافته های هیدا حقیقدت
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د گستردگی مشابه مواردی
یا نحوه ارتکا جرایم در ایالت راخین در ماهیت ،ش
هستن که در گذشته به دقوع پیوسته د در آنجا نیت خاص ارتکا به جرم نسل زدایدی
به اثبا رسی ه بود.
علی رغم اختالف نظرهایی که در مورد تفکیک میان پاکسازی قومی د نسل زدایدی
به عنوان دد جرم مستقل دجود دارد ،به نظر میرس اگر نقل مکان د آدارگی اجباری بدا
قص برهم زدن ترکیب جمعیت ملی ،قومی ،نژادی د مذهبی باش این اق ام از مصدادیق
نسل زدایی محسو میشود .در تعریف یک گرده هدویتی متغیرهدای مختلفدی میتوانند
دخالت داشته باشن  ،ضمن اینکه تلقی دردن گردهی با برداشت بدردن گردهدی از یدک
جمعیت میتوان تفاد داشته باش  .به عبار دیگر تعلق ها د مولفه هایی کده اعضدای
یک جمعیت هویتی در تعریف د تو یف از گرده خود دارن الزامدا بدا برداشدت هدای
بیردنی د مرال ددلت مرکزی د یا سایر کشورها د ناادهای بین المللی یکسان نیست .بدر
همین اساآ میتوان این ادعا را رد کرد که هدون در پاکسدازی قدومی موجودیدت یدک
گرده در جای دیگر تحمل میشود بنابراین از نسل زدایی متمایز است هرا که هد ف آن
نابود کردن گرده است در حالیکه در ادلی ه ف جا به جا کردن است .شای گردهی بده
دلیل پیون های عمیق با یک مناقه جغرافیایی خاص بدا منفدک شد ن از آن موجودیدت
خود را منا م تلقی نمای  .بنابراین شایسته است دقایع مورد به مورد د با در نظر گرفتن
دیژگی های هویتی هر گرده به منظور اطالق عنوان پاکسازی قدومی د یدا نسدل زدایدی
بررسی گردن .
نتیجه گیری
مسلمانان ردهینگیا با مشکلی هن بع ی مواجده هسدتن کده در مقداطعی نیدز ایدن
مشکال علت د معلول یک یگر محسو میشون  .بی تابعیتی ،آدارگی ،تبعدیض د آزار
د ا یت کالف در هم تنی ه ای را بوجود آدرده ان که باز کدردن گدره هدای آن هند ان
سال د آسان به نظر نمی رس  .در خصوص حل د فصل دضعیت پناهن گان د آدارگان
د
ردهینگیایی اق اما هاره ساز را میتوان به دد دسته تقسیم نمود :اق اما کوتاه م
میبایست متمرکز بر حمایت از پناهن گان بحدران زده در
بلن م  .اق اما کوتاه م
کشور بنگالد د تامین نیازهای ادلیه د ضردری آناا باش  .ب یای است الزمه برآدردن
هدزار نفدری فدراهم کدردن مندابع مدالی از طریدق
نیازهای مختلف جمعیت هن ین
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بر بازگشت امن
مشارکت د اه ا مالی کشورها میباش  .شایسته است اق اما بلن م
پناهن گان به محل سکونتشان جایی که خود را متعلق به آن می انن تمرکز یابد  .هندین
بازگشتی میسر نخواه ش مگر با رفع عوامل د ریشه های تبعدیض کده مامتدرین آنادا
پایان بخشی ن به بی تابعیتی است .در این راباده انتظدار میدردد جامعده بدین المللدی از
ظرفیت های دیسلماتیک موجود در ایجاد اراده سیاسی در ددلت میانمدار جادت ا دال
قوانین تبعیض آمیز تابعیت استفاده نمای د آن را مجا بده برقدراری پیوند شداردن ی
میان ردهینگیا د آن کشور نماین  .در عین حال در کندار رفدع تبعدیض د مواندع اعادای
تابعیت ،زمانی ع الت در مورد مسلمانان ردهینگیا کامل میشود که بده جدرایم ارتکدابی
علیه آنان در دادگاهی الح رسی گی شود .هماناور که هیا مستقل حقیقت یا نیدز
در گزار خود اشاره داشته ،رسی گی به جرایم علیه ردهینگیا در دادگداه بدین المللدی
دیژه د یا دیوان بین المللدی کیفدری از گزینده هدای برقدراری عد الت کیفدری در ایدن
خصوص میباشن .
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