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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  آرش کمانگر

 ٢٠١٧ سپتمبر ١۵
  

 "آن سان سوچی " مار خوش خط و خالی به نام 
   

  
ی و شيفتگی ضدکمونيستی به نظام سرمايه ئچندان دور، خانم سوچی با ھمسر انگليسی، اعتقادات عميق بودازمانی ن 

 نظاميان ۀدرستی خواھان پايان سلطاو ب. ر رسانه ھا تبديل شده بودداری غرب، به گل سرسبد اکثر مجالس و سرتيتر اکث

به ھمين خاطر سالھا . کرد دفاع می" انتخابات آزاد"ادی احزاب و بود و از آز) ميانمار کنونی (هکودتاچی بر کشور برم

. ی از اصالح طلبان داخل و خارج ايران، بسيار جذبه داشتئويژه برای بخشھاه او ب. در حبس و يا حصر خانگی بود

 يک انقالب ِ مسالمت آميز و سمبل چانه زنی با قدرت حاکم برای باز کردن فضای سياسی جھت جلوگيری ازۀِنماد مبارز

خواست در اين کشور استبداد زده و فالکت زده، بذر  او با پرتاب گل از وياليش به ميان مردم، می. اجتماعی حقيقی بود

" آن سان سوچی"وقتی نظاميان حاکم تحت فشار جنبشھای مردمی و نيز فشار کشورھای غربی حامی !! اميد بپاشد

راه ) مناسبات اجتماعی اقتصادی موجود و ھم بنيان ھای اساسی حکومتھم (حاضر به معامله شدند که با حفظ سيستم 

آری اين آن : ِ عاشقان استحاله و اصالح از باال، ھورا کشيدند ۀرا برای برگزاری انتخابات چند حزبی باز کنند، ھم

  !راھی ست که ما نيز بايد طی طريق کنيم

حاصل کار اين شد که حزب خانم .  شودتضميناين مسير  صلح نوبل نيز به خانم سوچی اھداء شد تا موفقيت ۀجايز

 طبق قانون اساسی نمی تواند ًکه ھمسرش خارجی بود فعال سوچی اکثريت پارلمان را از آن خود نمود، اما به دليل اين

دانند که او به عنوان رئيس بی رقيب حزبش سرنخ اصلی کابينه و مجلس را در دست  ولی ھمه می. رئيس حکومت باشد

ی از اقتصاد و سياست نيز کاری ندارد و جانيان ئنرالھا بر ارتش و بخشھاج بالمنازع ۀکه به سلط ضمن اين. اردد

  .ھمچنان بی محاکمه سرجايشان نفس راحت می کشند

 قدرت گير کرد تابع مقتضيات يک حاکميت طبقاتی سرکوبگر ۀوقتی دستش به دستگير" خشونت پرھيز "ۀِاما نماد مبارز

نھا رنج و استثمار اکثريت اردوی کار و رنج کشور تداوم يافت بلکه نسل کشی بی رحمانه عليه اقليت مسلمان نه ت. شد
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ِ صلح نوبل، دوران رنج و حقارت شان به پايان رسيده است، با شدت ۀ جايزۀِکردند با آمدن برند که فکر می" روئينگه"
ھا نه تنھا توسط نظاميان بلکه توسط دستجات لباس شخصی سرکوب خونين صدھا ھزار روئينگه . تمام ادامه پيدا کرد

کرد با سکوت اين فاجعه را دور بزند اما برای   سعی میءآن سان سوچی در ابتدا. ی نيز حدت پيدا کردئفاشيستی بودا

رت، ِ با اعالم تروريست بودن صدھا ھزار اقليت مسلمان، فرمان غاًحفظ موقعيت خود در ميان بودائيان متعصب، رسما

آنچه در روزھا و ھفته ھای اخير می بينيم به روشنی پرده از روی اين مار . کشتار و آواره سازی آنھا را صادر کرد

در واکنش به اين فاجعه، موجی از اعتراض در کشورھای مختلف و توسط نھادھای . خوش خط و خال کنار زده است

خواھد  زار نفر دست به دست می گردد که از بنياد نوبل میطوماری با امضای سيصد ھ. راه افتاده استه بشر دوست ب

 به جنايتکارانی مثل مناخيم بگين اين جايزه را ًاما مگر اين بنياد قبال. ی به آن سان سوچی را پس بگيردئ صلح اھداۀجايز

جوايز اين بنياد در بسياری موارد اھداء نکرده بود و سادات و اوباما نيز از نعمت آن برخوردار نشده بودند؟ و مگر 

خصلت سياسی با جھتگيری معين ندارد؟ با اين ھمه بايد از چنين طوماری حمايت کرد و سکان دار دولت جنايتکار 

  .ميانمار را از مدال دروغين صلح محروم نمود

يان زحمتکش روئينگه ی حکايت از نابودی بيش از نود درصد منازل روستائئ اخير عکسھای ماھواره ۀدر جريان فاجع

ش گريخته اند کشور يده نھا از ترس جان خود به کشور بنگلکه تا اين لحظه سيصد ھزار نفر از آ ضمن اين. ی دارندئ

مسلمان که راه رودخانه را بر آنھا بسته و اين مردم بی پناه را ناگزير کرده که با قايقھای ناامن و با به خطر " برادر"

چھل . نھا در ابھای خروشان شده استآش برسند که باعث مرگ انبوھی از يده بنگل به بحره انداختن جان خود از را

ھزار نفر از اين اقليت نيز که در سالھای گذشته به ھند پناه آورده بودند به دستور رئيس جمھور دست راستی ھندوئيست 

مالقاتی با رئيس جمھور ھند داشته و دو " آن سان سوچی"در روزھای اخير . اين کشور فرمان اخراج دريافت کرده اند

  !!دھا ھزار تروريست پابرھنه گرسنه آواره ص! سم سخن گفته اند؟کشور از عزم خود برای مبارزه با تروري

ِن امروز فقط مختص اسالم سياسی ی مذھبی، راسيسم و فاشيسم در جھائدھد که فناتيسم، بنياد گرا اين خود نشان می

ديگر اديان [که اديان مدعی صلح و آرامش و ھمزيستی و معنويت نظير ھندوئيسم و بودائيسم و نيست بل) سنی يا شيعی(

توان دينی  که در برخی کشورھای غربی حتی می ضمن اين. مسيحيت و يھوديت نيز از آن مبرا نيستند] ابراھيمی

نايتکار در برمه و ھندوھای ی ھای جئنداشت اما در فاشيسم دست کمی از داعشيان آدمخوار در خاورميانه و بودا

  .افراطی در ھند نداشت

ی و صوفی و سنی مرتکب تبعيض و سرکوب می ئدر ايران و عراق رژيم شيعی عليه اقليت مسيحی و يھودی و بھا

در افغانستان و بحرين و عربستان و پاکستان اين شيعيان ھستند که توسط سنی ھای فناتيک مورد تبعيض و ستم . شود

در پاکستان عليه ھندوھا و در ھند عليه مسلمانان، و در نيجريه ھم مسيحيان و ھم مسلمانان افراطی . ندگير قرار می

ديگر مرتکب جنايت می شوند و در سودان جنوبی تازه مستقل شده از سودان مسلمان شمالی، قبايل معتقد به  عليه يک

  . گيرند يحيان مورد حمايت غرب قرار میی سيستماتيک وار مورد تبعيض و سرکوب مسئآئين ھای سنتی افريقا

توانند مھار کنند و لگام زنند که در اردوی کار و رنج قرار  ی میئ خشونت و تبعيض را تنھا نيروھا و جنبشھاۀاين چرخ

دارند و انسان ھا را فارغ از عقيده و تعلق طبقاتی و  مليت و مذھب و نژاد و جنسيت و گرايش جنسی شان، دارای 

ی دين و ايدئولوژی از دولت، آزادی، دمکراسی، حق ئر شھروندی می بينند و برای جھانی مبتنی بر جداحقوق براب

تواند به بربريت  تنھا چنين بديل و جنبشی است که می. کنند تعيين سرنوشت ملل، برابری و عدالت اجتماعی مبارزه می

  .در قرن بيست و يکم پايان دھد

  ٢٠١٧مبر  سپت٠٩
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  :يادداشت

آن سان " در قبال خانم ، ضمن تأکيد برمواضع نگارش يافته در مقالۀ فوق"آزاد افغانستان-افغانستان آزاد "پورتال
  : بيفزايددارد، افتخارو بقيه جايزه بگيران " سوچی

برای ما داشتن و يا نداشتن عقيدۀ مذھبی يکی از حقوق اولی ھر انسان به شمار رفته، ھيچ کس و يا ھيچ دولت و ارگانی 
.  مورد مؤاخذه و مجازات قرار دھد- می خواھد ھر چه باشد-به علت داشتن و يا نداشتن يک عقيده را  ندارد، فردی حق

به ھمان اندازه که کشتار مسلمانان و تحقير آنھا در اين و يا آن کشور غربی و يا شرقی محکوم است، به ھمان ما برای 
ً و يا آنھائی که اساسا به ھيچ دين و آئينی اعتقاد ندارند و مسلماناناندازه دست درازی به حقوق اولی ھندو ھا و غير 

  .صرف به جرم نداشتن دين مجازات شده و يا می شوند، محکوم و قابل تقبيح می باشد
 AA-AAادارۀ پورتال

 


