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چکیده
سالهاست که خشونتهاي ارتکابی علیه اقلیت قومی مسلمانان روهینگیا در کشور میانمار ،منجر به آوارگی هزاران نفر از آنان شده
است و بسیاري از حقوق اولیه آنان نقض میشود .حق آزادي مذهب یکی از این حقوق است .آزادي مذهب از بنیاديترین حقوق
بشر است و حتی میتوان گفت ایده کلی حقوق بشر در تاریخچه حمایت از اقلیتهاي دینی قرار دارد .این حقق از ابتقداي نت قت
جتانی حقوق بشر مورد توجه بوده و در متمترین اسناد بینالمللی بر آن تأکید شقده اسقت .آزادي مقذهب ،ابعقاد مختلفقی داردا از
آزادي اعتقاد به مذهب به منزلۀ امري ذهنی تا آزادي ابراز و تجلی آن در زندگی شخصی و اجتماعی که امري عینی اسقت .تجلقی
این آزادي ممکن است در بدو امر به صورت حق انجام مناسک مذهبی نمایان شود .حق پوشش و استفاده از نمادهاي مذهبی ،نشانۀ
پیوند میان آزادي مذهب و آزادي بیان است .حق تشکیل اجتماعات ،براي تحقق آزادي مذهبی نیز به کار میآید .اداي سوگند بقر
اساس مذهب نیز تجلی دیگري از این حق است .مقالۀ حاضر با روش تحلیلی ق توصیفی این جلوهها را در رویۀ کمیته حقوق بشقر و
اسناد بینالمللی بررسی میکند و نشان میدهد که نقض آزادي مذهب در روهینگیا شامل همه مؤلفههاي آزادي مذهب میگردد.
واژگان کلیدی :آزادی مذهب ،مسلمانان روهینگیا ،کمیته حقوق بشر ،اسناد بینالمللی ،حقوق بشر.

( -2نویسنده مسئول) AliAmiri20@yahoo.com
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مقدمه
تعدد باورهای مذهبی و حضور پیروان ادیان گوناگون و متنوع در جوامع بشری و عالقه ا کی ره 

ززز زززز ای هب نایدا ن    

گهای خونین ،آزار و اذیت دگراندیشان و اقدامات تبعیضآمی تبسن ز   
رجحان و برتری دین و باور خود همواره جن 
ن ،نبرده یا
به پیروان سایر باورهای دینی یا غیردینی را همراه داشته است که وقوع جنگهای ص هک نارود رد یبیل نن نن
سی ساله خونین میان پروتستانها و کاتولیکها تا کشتارهای اخیر برمههه می ناملسم نا ان و 

و نایئادوب

ی
یهای ی
درگیری ی

خشونتبار مذهبی در خاورمیانه امروز نمونههای تأسفانگیز از آن است .شعلهور شدن آتش جنگهای مذهبی طی
سالهای اخیر ،ظهور گروههای مذهبی تندرو و متنازع با پی دقا ماجنا و یبهذم یاهرواب و نایدا ریاس ناور ام تا        
تبعیضآمیز نسبت به پیروان ادیان مختلف در بس ماوج زا یرای عع عع
ع ،نش یاهدرکلمع و اهدرکیور هک تسا نآ رگنا      
موجود نتوانسته است آن چنان که شایسته است آزادی مذهب و عقیده را ترررویج ده  ترورض هب رواب و د و دوج      
یه گنیهور ناناملسم نیب ا ی یاهورین و ا      
مسامحه مذهبی را در جهان وسعت بخشد .یکی از مهمترین این درگیری ی
طرفدار دولت میانمار بوده است که هزاران کشته و آواره را به دنبال داشته است.
اقلیت قومی روهینگیا ،مسلمانانی هستند که ریشههاي اجدادي و پیوندهاي فرهنگی آنها در ایالت آراک )نیخار( نا   
کشور میانمار(برمه) و در امتداد مرزهاي میانم راد رارق شدالگنب و را د دد دددد .من جو يربتعم عبا و راد د د هک  ناناملسم      
روهینگیا پیش از استقالل کشور میانمار از استعمار بریتانیا ،در سال  948 1میالدي و حتی پیش از دورهي اس امعت ررر در
ایالت راخین ساکن بودهاند .درواقع ،ایالت راخین در کشور میانمار منزلگاه اجدادي مسلمانان روهینگی .تسا هدوب ا    
لکن ،بودائیان ملیگراي افراطی شدیدًاًا این دیدگاه را رد میکنند و مردم روهینگیا را مهاجران غیرقانونی میدانن هک د   
در طول حکومت بریتانیا بر برمه یا پس از استقالل برمه و پاکستان ،به ترتیب در سال  948 1و  ، 1947از بنگال شرقی
ت ،دی یعدم هک یهاگد    
به راخین مهاجرت کردهاند .تاریخ مدون و قوانین رسمی دولت برمه مؤید این دی سا هاگد تت تت
است مردم روهینگیا جایی در تاریخ میانمار ندارند و مردم روهینگیا را از فهرست  35 1گ ور هه قوممی میانم رد هک را   
یزند د
قانون اساسی و قانون تابعیت توسط دولت به رسمیت شناخته شدههانددد ،خ م ط یی یی
د ( Roustaee & Arashpour,
.)2015: 46
کل جمعیت مسلمانان روهینگیا در ایالت راخین تقریبًاًا بیش از یک میلیون نفر است که اکثرشان در سه بخش شه ير
کصد و چهل
ایالت راخین شمالی زندگی میکنند و فاقد تابعیت هستند .از زمان خشونتهاي سال  ، 2012بیش از ی 
هزار نفر در سطح ایالت راخین در اردوگاهها آواره شدهاند که اکثرشان از مسلمانان روهینگی مزاس .دنتسه ا ا للم ن     
متحد تقریبًاًا سی وشش هزار نفر از مسلمانان روهینگیا و سایر جوامع مسلمان ایالت راخ  نی رررا واقع ًاًا یسآ  بببببپ و ریذ
نیازمند کمکهای انسان دوستانهي فوري میداند.
مسلمانان میانمار چندین دهه است که در معرض انواع خشونتها و تبعیضها از جمله محرومیت از حقوق بنی نیدا
بشر ،آزار و شکنجه ،تبعید و انتقال اجباری قرار دارند .این خشونتها از س تینما یاهورین یو ی     کش یادوب و رو ی نا   
افراطی که از حمایت دولت برخوردارند اعمال میشود و سکوت دو و رامنایم تل

نوناق بیوصت ریظن یتامادقا       

حمایت از آزادی مذهب اقلیت روهینگیا 723 ...
ت ( Roustaee & Arashpour,
تابعیت  2 98 1و انکار تابعیت مسلمانان به تشدید خشونتها علیه آنان منجر شده است ت

.)2015: 1088

راجسومر الله 1گزارشگر ویژه سازمان ملل ،در ژانویه سال  000 2گزارش نمود« :عواملی که منجر به خ هدرتسگ جور   

مسلمانان روهینگیا از برمه شده عبارتاند از- 1 :نداش و تیعبات نت

ی؛ 2ـ
رهب مدع هههههههههمن وقح زا هدرتسگ يد ق لم  یییی یییی

محدودیتهای اعمال شده در خصوص انتقال و مسافرت توسط مقامات دولت برمه؛ - 3کار اجباري و بیگاري کردن
-6

براي ارتش؛ 4ـ قطع اجباري غذا ،اخاذي و اخذ مستبدانه مالیات؛ -5مصادره زمین ی و یگدنز لحم ییاجباج ا   
ایجاد محدودیت عمدي در توزیع غذا در کنار گرانی قیمتها .این عوامل در کنار خشونتهای سازمان یافته حق قو

جرت گس رت دده مس سا هدش ایگنیهور نانامل تتتت تتتت
بشري و عدم توسعه یافتگی اجباري ،منج اهم هب ر ججج ججج
ت( & Roustaee
 .)Arashpour, 2015: 47مسئله مهم در این پژوهش ،بررسی حمایت از آزادی مذهب اقلیت روهینگیا در پرتو رویه
کمیته حقوق بشر و اسناد نظام بینالملل حقوق بشر است؛ بنابراین ،ابتدا مفهوم حق آزادی مذهب مورد بررسی ق رار
میگیرد و سپس با بهرهگیری از آراء کمیته حقوق بشر و اسناد بینالمللی به بررسی ابعاد مختلف این حق و وضعیت
آن در روهینگیا پرداخته میشود.
رویکرد نظری
  

یکی از مهمترین حقوق شناسایی شده و حمایت شده در حقوق بشر بینالمللی حقوق مذهبی اس وقح نیا .ت ق ار 
یگیرن رد .د
میتوان مجموعهای از حقوق و آزادیها دانست که بنا بر عقیده و باور مذهبی به هر فرد انسانی تعلق می ی
این حقوق ،درستی یا نادرستی عقیده مدنظر نیست ،بلکه مهم این است که این حقوق ب سنا درف ره یار ان دروم ی      
ت .آزادی م بهذ
احترام قرار گیرند .مهمترین حق مذهبی ،حق آزادی مذهب و عقیده یا باووور است ت
آزادی یک فرد یا گروه برای ابراز کردن ،عمل ،رعای دوخ یاهرواب و نید شتسرپ و ت

تولخ رد

  

زا تسا ترابع
رد ای

حطس   

    

اجتماع .همچنین این آزادی شامل قدرت تغییر دین خود یا اختیار داشتن در پیروی نک نییآ چیه ندر ی ن  ی .تسه ز      
آزادی مذهب توسط بسیاری از دولتها و افراد به عنوان یکی از حقوق بش م هتخانش یداینب ر یییی یییی
یش زا یرایسب .دو   
یکنن نید لامعا ماجنا یدازآ .د یی یی یییی
محققین ،هند را به عنوان بهترین نمونه کنونی آزادی ادی م یفرعم نا ییی ییی
ی ،ت و جیور
سخنرانی همه مذاهب از حقوق اساسی نوشته شده در قانون اساس دنه ی    است ت
ت ( Nejdani Manesh and Firoozi,
 .)2017: 160آزادی مذهب یکی از اولین حقوق بشری است که به رسمیت شناخته شده و حتی میتوان گف دیا ت ه   
کلی حقوق بشر در تاریخچه حمایت از اقلیتهای مذهب قرار دارد (.)Ibid., P. 161
فرایند به رسمیت شناختن حق آزادی دین و تعریف دقیقتر آن را میتوان در اعالمیه فرانسوی حقوق بشر و شهروند
ن-
به سال  98 17میالدی و اولین اصالحیه قانون اساسی آمریکا به سال  1791میالدی مشاهده کرد؛ اما در عرصه یب  نن نن
المللی ،ایده حقوق بشر و از جمله حق آزادی دین به دنبال جنگ جهانی دوم ظاهر شد .در واقع ،تالش جهانی برای
تدوین حق آزادی دین و عقیده با فعالیت کمیسیون حقوق بشر آغاز شد و نتیجه آن ماده  81اعالمیه جه قوقح ینا   
. RajsoomerLallah.
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بشر بود که بر اهمیت این حق تأکید میکرد .بعد از آن ،مجمع عمومی س لم نامزا ل حتم  ددد دددد ،میث و یندم قوقح قا
سیاسی را در سال  1999میالدی به تصویب رساند و با پذیرش ح و نید یدازآ ق

ق،
 هدیقع در هدام       81ای اثیم ن قق قق

رعایت این حق را الزامی کرد .با ادامه کار مجمع عمومی سازمان ملل ،اعالمیه محو تمام اشکال نابردباری و تبعیضی
صتر
مبتنی بر دین یا عقیده در سال  1981میالدی پذیرفته شد و جنبههای مختلف حق آزادی دی دیقع و ن ه خشم  صصص صصص
شد .در ضمن ،این حق در مهمترین اسناد منطقهای حقوق بشر همچون کنوانسیون اروپایی حق شب قو رر ررر ،کنوانس نوی
ته رشب قوقح یبرع روشنم و ا
آمریکایی حقوق بشر ،منشور آفریقایی حقوق بش لم و ر تت تت

هدش جرد زین   

     است ت
ت

( .)Sudmandi and Sharifi Tarazkuhi, 2012: 77در منابع خارجی و دیوان اروپ یا ی ب رشب قوقح  ر صا یا ططططط ططططططالح
آزادی دینی از واژه « »Freedom of Religionاستفاده شده است که این اصطالح در منابع فارسی گاه آزادی دین و ی
گاه آزادی مذهبی ترجمه شده است .لذا به تبعیت از متون فارسی در این مقاله نیز دو اصطالح آزادی دین یدازآ و ی
مذهبی در یک معنا به کار رفتهاند.
مؤلفههای حق آزادی مذهب
نالملل حقوق بشر دارای م لؤ فهههه ک تسا یفلتخم داعبا و ا ه رد       
آزادی مذهب به عنوان یک حق بشری در نظام بی 
بخشی از بحث ضمن بررسی این م لؤ فهها از منظر کمیته حقوق بشر ،به رب  ر آ هاگیاج یس ننن ننننه ناملسم تیلقا رد ا    
روهینگیا خواهیم پرداخت.
ممنوعیت دفاع از نفرت مذهبی
نفرت مذهبی را باید مهمترین دلیل درگیریها و خشونت علیه مسلمانان روهینگی .درمشرب ا    برخ خخی از ب دو ااییهاای
افراطی در میانمار سالهاست که با سخنان خود علیه مسلمانان ،نفرت از آنها را در جامعه شرتسگ    

یدهنددد .به
می ی

طوری که گسترش نفرت مذهبی در این کشور به ارزش تبدیل شده است .پاپ نیز بر پای رد یبهذم ترفن نا

نیا     

کشور (میانمار) تأکید کرده است .پاپ از مهمترین تشکل بودایی در میانمار یعنی کمیته «سانگا» خواست ت رب ا اا ااای از
بین بردن ناشکیبایی و نفرت پراکنی علیه مسلمانان در این کشور کمک کند .او در جمع راهبان بودایی در معبدددی در
یانگون گفت« :اگر قرار است متحد شویم ،همانطور که هدف ماست ،بایددد همه لغ تاروصت  ططططططط  ،سوءء تف ها مممهاا،
ناشکیباییها ،تعصبها و نفرت پراکنیها را از میان برداریم .کمیته حقوق بشر در زمینه نفرت مذهبی آراء و نظری تا
مختلفی ارائه کرده است .اگرچه بند دوم ماده  02میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به ینشور هفیظو نیودت      
ت ،ام یگزات هب ا    
برای هر یک از دولتهای عضو نسبت به اتخاذ قانون منع گفتار نفرتآمی ذم ز ه سا هتخادرپ یب تتتت تتتت
ع ،پی یور
ته قاو رد ا عع عع
فعالیت کمی در بخشی از کمیته دفاع از حقوق بشر مورد مداقه قرار گرفته است که آی لود ا تت تت
هنجاری از این قواعد دارند؟ بند دوم ماده  02میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر میدارد« :هرگونه طرف ا یراد زززتنفر
ملی یا نژادی یا مذهبی که باعث تحریک به تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است» .در
رویههای اخیر به نظر میرسد که کمیته به کشف این مفهوم حقوقی مبادرت نموده است .به ژیو  ه سیون شیپ رد     
تفسیر کل ایب یدازآ هرابرد ی ننن ننن
ن ( Draft General Comment No. 34. Human Rights Comm. 100thSess, UN.

حمایت از آزادی مذهب اقلیت روهینگیا 923 ...

) )Doc. CCPR. C.GC/34/CRP.5, (Nov. 25, 2010که در سال  1 01 2به تصویب رسید ،به نظر میرسد این کمیته
مصمم به تائید مفهوم ممنوعیت نفرت مذهبی است تا فعاالنهتر و به طور م ثؤ ر به مقابله ب هب .دزادرپب نیشتآ قطن ا    
ویژه زمانی که این نوع گفتار دربردارنده توهین به مقدسات یا توهین به مذاهب باشد که به عن دیاب هدعاق کی ناو     
توسط دول 
تها مورد توجه قرار گرفته باشد.

در قضیه «مالکوم راس» به طرفیت کانادا 1که در مورد نگرانی یک معلم در ترویج احساس اب( دوب یدوهی دض تا     
نوشتن کتاب مسیحیان واقعی) ،کمیته استدالل نمود که حق معلم میتواند بر اساس رعایت حقوق و حیثیت دیگ نار

ینمای هک د   
محدود شود .کمیته در مورد رابطه ماده  19میثاق حقوق مدنی و سیاسی با بند دوم ماده  ،02اس م لالدت یی یی
محدودیت موجود در این مواد به منظور کاهش احساسات خصمانه پیروان برخی از مذاهب بوده است .در این رابطه
ع،
ت ،ام قاو رد ا عع عع
دو مسئله برای کمیته مهم بود .اول ،اظهارات نویسنده صرفًاًا به منظور بدنام کردن یهودیت نبوده است ت
«آنان را مسیحیان واقعی نامیده است که به نوبه خود توهینی به یهودیان است .به ویژه اشاره کتاب به ایمان و اصل و
ی» (ی  رصنع ک تت تتتحری )ینیع ک   
نسب یهودی در تحقیر و تضعیف آزادی ،دموکراسی و باورها و ارزشهای مس حی ی ی
محسوب میشده است .دوم ،کمیته در مورد واکنش یا واکنشهای بالقوه افراد به خواندن این تألیفات توجه راد  دد ،در
نتیجه این موجب تهدید حقوق مردم است؛ در این مورد خاص ،کمیته حق شب قو رر ررر ،وج کی دو   

«مح یشزومآ طی   

مسموم» را تأیید نمود (.)Rahaee, 2010: 302
محیط مورد مطالعه
ت.
میانمار کشوری است در آسیای شرقی .بزرگترین شهر این کشور رانگون است ولی پایتخت آن شهر نایپیداو است ت
جمعیت میانمار بیش از  ۶۰میلیون نفر ،زبان رسمی این کشور برمهای و واحد پول آن کیات است .در حالی که برمههه
یکی از مستعمرات بریتانیا بود ،امضای موافقتنامهای توسط ژنرال آنگ سان باعث شد که این کشور نهایتًاًا به اس القت للل
برسد .کشور برمه به هفت ایالت و هفت ناحیه تقسیم شدهاست .ناحیهها مناطقی هس نت ددد کههه بیشتررر س انکا نننشاننن را
مردم قوم بامار(قوم اکثریت در برمه) تشکیل میدهند .ایالتها در میانمار بهطور معمول ناحیههایی هستند کههه منطقههه
خ  ۳۱دس بما ررر ۲۰۰۱
ط بههه ت یرا خ خ
ی ج ود للل زیررر مربوط ط
یش اهرامآ .دنو یی یی
سکونت یک قوم مشخص اقلیت را ش ما للل می ی
است(.)Nejandi Manesh and Firoozi, 2018
میانمار از شمال شرقی با چین ،از شرق با الئوس ،از جنوب شرقی با تایلند ،از غرب با ب دالگن ششش و از ش ام للل غربی ی
ی
با هند مرز مشترک دارد و از جنوب غربی با خلیج بنگال و از جنوب با دریای آندامان محدود میشود .یک سوم مرز
ی
گ آس ای ی ی
ن کشوررر ب رز گ گ
ع دومین ن
خارجی میانمار را مرز آبی تشکیل میدهد .میانمار با مساحت  ۶۷۶ ۵۸۰کیلومتر مربع ع
جنوب شرقی است .این کشور  ۱۹۰۰کیلومتر مرز آبی دارد .سه رشته کوه اصلی در میانمار وجود دارد که هر سههه از
یده لق .د ههههه
شمال (هیمالیا) به جنوب کشیده شدهاند .در شمال ،کوهستان ِهِهنگدوآن مرز میانمار و چین را تشکیل می ی
ن رشتهههکوهه در میانماررر
هکاکابو رازی ،واقع در استان کاچین با ارتفاع  ۵۸۸۱متر بلندترین نقطه میانمار است .چن ید ن ن
. Malcolm Rass V. Canada.
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ی
ی شاننن ،و تپههههای ی
وجود دارد که کام ًالًال در داخل خاک این کشور قرار گرفتهاند ،از آنجمله :راخینههه یوماا ،تپههههای ی
ی
ن ،و رودهای ی
ی ،س یول ن ن
ِتِتنا ِسِسریمو .این رشتهکوهها میانمار را به سه شبکه رودخانهای تقسیم میکند به نامهای ای داوار ی ی
سیتائونگ .رودخانه ایراوادی که با  ۲۱۷۰کیلومتر طوالنیترین رود میانمار است به خلیج مارتابان میریزید ..اکثریت ت
ت
ع ش هد
ت شاننن واقع ع
ن کوهس ات ننن راخینههه یوماا ،و فالت ت
جمعیت میانمار در دره ایراوادی سکونت دارد ،درهای کههه بین ن
است(.)Mir Abbasi and Siqalani, 2019

نقشه  :1موقعیت منطقه میانمار
Source: https://www.mapsofworld.com

ت،
ی است ت
ب ش قر ی ی
یانگون پایتخت سابق و بزرگترین شهر میانمار میباشد .این کشور یکی از کشورهای آسیای جنوب ب
ن توسعههه و
متأثر از چند دهه رکود ،سو مدیریت و انزواء .برمه کشوری حاوی منابع غنی است ،اما اقتصاد آن کمت یر ن ن

ی آن  ۵٫۵درصددد
پیشرفت را در جهان داراست .تولید ناخالص ملی برمه  ۵۳ ٫ ۱۴میلیارد دالر و متوسط رشددد اقتص دا ی ی
در سال است که پایینترین رشد اقتصادی ناحیه مکونگ است .در این میاننن ،اتحادیههه اروپاا ،س امزا ننن مل للل متحددد و
کانادا تحریمهای اقتصادی سنگینی را علیه برمه تصویب کرده بودند .میانمار طبق آخرین آمار به دست آمده جمعیتی ی
ی
بالغ بر  ۷۵میلیون نفر برخوردار است .از این تعداد جمعیت تنها  ۲۴درصد در نواحی شهری زندگی میکنند .مراقبت
از سالمت برمه یکی از بدترین کشورهای جهان است .سازمان سالمت جهان رتبه برمه را در جهان  ۱۹۰اعالم ک هدر
است(.)Sedaghat et al., 2020
ی جدیددد،
ی ق ونا ننن اساسی ی
حریزی ی
در سال  ۱۹۷۴ط ّیّی یک همهپرسی ملی ،جمهوری سوسیالیستی برمه رسمًاًا تحت طرح ح
حیات دوباره یافت .آنگ سان سوچی ،دختر ژنرال سان ،از رهبران جنبش استقالل طلبانه برمه ،از سال  ۱۹۸۸فعالیت
سیاسی خود را در آن کشور آغاز کرد .در آن سال ،برمه دستخوش آشوب سیاسی بود که در سال  ۱۹۸۹به روی کاررر
آمدن ارتش و بازداشت وی منجر شد .در انتخابات پارلمانی سال  ، ۱۹۹۰در حالیکه خانم آنگ سان سوچی همچناننن
گ ملی ی
ی
در بازداشت بود ،جنبش طرفدار دمکراسی به پیروزی چشمگیری در برمه دست یافت .وی به عنوان رهبر لیگ گ
ت را
ن انتخابات ت
ی برمههه این ن
برای دموکراسی برمه ،در سال  ۱۹۹۰در انتخابات عمومی برمه پیروز شد ولی رهبران نظ ما ی ی
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باطل اعالم کردند .راهبان بودایی یکی از عوامل اصلی در تظاهرات سال  ۲۰۰۷علیه رهبران نظامی برمه بودنددد .پ سسس
ت ضددد
ن تظ ارها ت ت
گت یر ن ن
از وقوع ناآرامیهای پراکنده در اعتراض به افزایش قیمت سوخت بود که راهبان بودایی ب رز گ گ
ت و س یا ررر مراکززز
دولتی پس از سال  ۱۹۸۸میالدی را ترتیب دادند که برای چنددد روز اوضاععع را در رانگوننن ،پایتخت ت
جمعیتی ملتهب کرد(.)Nejandi Manesh and Firoozi, 2018

نقشه  :2تقسیمات سیاسی کشور میانمار
Source: https://www.pinterest.com

یهاا
دولت عاقبت برای سرکوب ناآرامیها وارد عمل شد .سازمان ملل از کشته شدن  ۳۱نفر در روند سرکوب ن مارآا ی ی
خبر داد در حالی که به ادعای راهبان بودایی تعداد واقعی کشتهشدگان در این عملیات به مراتب بیشتر بوده است .در
پی انتخابات سال  ، ۲۰۱۰دولتی به ظاهر غیرنظامی اداره امور برمه را در دست گرفته و برخی اصالحات سیاسی را به
ی غربی ی
ی
اجرا گذاشته که به عنوان مقدمه حرکت به سوی دموکراسی ،با استقبال مخالفان داخلی و همچنین کش اهرو ی ی
ی این ن
ن
مواجه شده است .در پی انتخابات  ۲۰۱۵و پیروزی حزب لیگ ملی برای دموکراسی به رهبری خ نا ممم سووو چی ی
حزب اکثریت را در مجلس در مقابل حزب همبستگی و توسعه که مورد حمایت نظامیان است بدست آورد .به دلی للل
مخالفت قانون اساسی برمه با ریاست جمهوری خانم سو چی به دلیل داشتن فرزندانی که تابعیت انگلس ات ننن را دارنددد
سجمهور برمه انتخاب ش .د
هتینچیاو همراه قدیمی او به عنوان رئی 

 ۶۸درصددد از م در ممم میانماررر از تباررر برمهههای۹ ،

ی۶٫۲ ،
درصد شان ۷ ،درصد کارن ۴ ،درصد راخین و بقیه از دیگر اقوام هستند ۸۷ ٫۹ .درصد از م در ممم میانماررر ب یادو ی ی
درصد مسیحی ۴٫۳ ،درصد مسلمان و مابقی نیز پیروان س یا ررر ادیاننن و باورهاا هس نت د د
د( Mir Abbasi and Siqalani,
.)2019
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ت جهاننن
میانمار از نظر مساحت سی و نهمین کشور بزرگ جهان و از نظر جمعیت بیست و پنجمین کشور پرجمعیت ت
است .میانمار ،با نام پیشین برمه ،از مستعمرههای بریتانیا بود که در سال  ۱۹۴۸به استقالل رسیددد .از زماننن اس القت للل،
ی را بههه
ی داخلی ی
یترین جنگهای ی
این کشور شاهد درگیریهای درازمدت میان اقوام پرشمار خود بوده و یکی از طوالن 
ت در ساللل
خود دیده است .برمه از  ۱۹۶۲تا  ۲۰۱۱تحت یک رژیم نظامی اداره میشد اما از پس از برگزاری انتخابات ت
ن حکومت ت
ت
 ، ۲۰۱۲این رژیم نظامی در سال  ۲۰۱۱رسمًاًا پایان یافت و حکومتی نیمهنظامی جایگزین آن شددد کههه این ن
ی از
ع زیادد اماا اقتصادد آن یکی ی
ت باا من با ع ع
ی است ت
دست به یک رشته اصالحات دموکراتیک زدهاست .میانماررر کش رو ی ی
کمتوسعهیافتهترین اقتصادها در جهان است .جنوب برمه در سال  ۲۰۰۸در پی توفانی سهمگین به شدت ویران شددد.
در این سال نیمی از جمعیت میانمار از توفان نرگس زیان دیدند و در این کشور دست کممم  ۷۸ه از ررر نفررر در نتیجههه
توفان نرگس جان باخته و  ۵۶هزار نفر نیز ناپدیددد ش ند ددد .از ق رد مالسا یرجه لوا نر منایم ا .تفای شرتسگ ر       
یگذش قطانم هب ت    
بازرگانان مسلمان از مسیرهای زمینی که از منطقه غربی میانمار و ایالت آراکان در این کشور می ی
غربی چین سفر میکردند .بسیاری از این افراد در منطقه ساحلی آراکاننن ،اقام و دندیزگ ت
مسلمانان را ایجاد کردن حایس .د ا نیچ ن ی رد 

م نیتسخن ن عمجت قطا      

ینش منایم نیب یاهزرم رد نی ار     
تشون هه هههههههه ریا قطانم زا دوخ یا ان یییی یییی

و یونن (ایالتی در جنوب غربی چین) در قرن سوم میالدی یاد کردهاند(.)Sedaghat et al., 2020
تقریبًاًا تا سال  ۱۷۷۴میالدی مسلمانان در آنجا مشکل نداشتند ،در آن مقطع یک بودایی به نام بوداپایا در آن منطقه به
قدرت میرسد و با مسلمانان بنای ناسازگاری میگذارد و اجرای قوانین اسالمی را ملغی میکند .از آن زمان به دعب    
اختالفات مسلمانان میانمار با دولت شروع میشود ،حقوق مسلمانان نادیده گرفته میشود ،تبعیضها تشدید میش دو
و مسئله مسلمانان به تدریج به عنوان یک معضل مطرح و کشورهای منطقه متوجه این موضوع م 
یش هب یتح و دنو    
سطح بینالمللی نیز میرود و تا امروز نیز از موضوعات حقوق بشری در سطح بینالملل است .در این مدت تع یداد
از مسلمانان گروههای چریکی تشکیل دادند و مبارزاتی هم داشتند و برخی برای اینکه از این وض نوشب اهر تیع ددد دددد،
یکنند .در سال  ۱۹۸۲قانون حق هب یدنورهش قو    
به کشورهای هند و بنگالدش مهاجرت کردند و در آنجا زندگی م 
تصویب رسید که به واسطه این قانون از میان  ۱۴۴قومیت موجود در میانمار  ۱۳۵قومی  یدنورهش قح ت د تفایر     
ت.
ی ،ق  ایگنیهور مو اس تتت تتت
تهای ی
کردند و  ۹دسته از اقوام اقلیت از حق شهروندی محروم شدند که بزرگترین این قومی 

دولت میانمار برای رفع اختالفات و مشکالت میان مسلمانان و بوداییان ،سیاست کوچ اجباری کل  ۶میلیون مس امل ننن
روهینگیایی را از منطقه آرکان اتخاذ کردهاست .البته آمار رسمی جمعیت روهینگیا  ۶میلیون نفر است ام رامآ قبط ا    
غیررسمی جمعیت این قوم که صد در صد آنها مسلمان هستند به  ۸میلیون نفر میرس تسایس نیا هطساو هب .د      
اتخاذ شده از جانب دولت قریب به  ۱۵۰هزار نفر از مسلمانان آرکان به بنگالدش ۵۰ ،هزار نفر به تایلن و د

 ۴۰ه راز

نفر به مالزی و تعداد قابل توجهی به دیگ یایسآ یاهروشک ر ی ک ترجاهم  ر دند ((((( (((((( Najandi Manesh and Firoozi,

.)2018
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نقشه  :3موقعیت منطقه راخین در شرق برمه
Source: http://www.geocurrents.info

یکننددد .س امزا ننن مل للل
ی می ی
روهینگیا مردمی مسلمان و هندوآریایی هستند که در ایالت راخین در غرب میانمار زن گد ی ی
ی م در ممم روهینگیاا را جزووو ستمممدیدههت یر ن ن
ن
متحد و همچنین اغلب رسانههای بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری ی
اقلیتها در جهان توصیف میکنند .این مردم  ۴درصد کل جمعیت میانمار را تشکیل میدهند .مذهب مردم روهینگیاا
مسلمان سنی با عناصری از تصوف است .دولت فرصتهای آموزشی را برای آنها بسیار محدود ک در هه و تحصی للل در
مدارس اسالمی محلی تنها گزینه آموزشی آنهاست .هماکنون مساجد و مدارس بیشتررر در روس هات اا هس نت ددد .بهههطوررر
ت جمعیت ت
ت
ی میاننن بوداییاننن کههه اکثریت ت
ی ق مو ی ی
سنتی ،مردان به جماعت عبادت میکنند و زنان در خانه .خشونتهای ی
میانمار را تشکیل میدهند و اقلیت مسلمان روهینگیا تاکنون صدها کشته بر جای گذاشته و هزاران نفر خانه و کاشانه
ی مرززز ب دالگن ششش بههه سررر
ی پناهن اگد ننن در نزدیکی ی
خود را از دست داده و آواره شدهاند .بسیاری از آنان در کمپهای ی
ق دیگررر آواره
میبرند .بیش از  ۱۴۰هزار نفر از آنها به دنبال درگیری با قوم بودایی «راخینه» در ساللل  ۲۰۱۲بههه من طا ق ق
شدهاند و تا سال  ۲۰۱۷بیش از  ۶۰۰هزار نفر از اقلیت مسلمانان روهینگیا به بنگالدش فرار کردهانددد .در  ۲۸س بماتپ ررر
ت  ۱/۱میلیوننن
 ۲۰۱۸شیخ حسیما رئیسجمهور بنگالدش در هفتادو سومین مجمع عمومی س امزا ننن مل للل متحددد گفت ت
پناهنده روهنگیایی در بنگالدش وجود دارند(.)Mir Abbasi and Siqalani, 2019
بودائیان تندرو در میانمار با ادعای اینکه مسلمانان روهینگیا از خارج به این کشور مهاجرت کرده و از ساکنان قدیمی
یو
ی ق مو ی ی
این سرزمین نیستند ،همواره خواستار اخراج و بازگرداندن آنها به «کشورشان» بودهاند .پس از درگیریهای ی
ی دیگررر
ن اف ار دد بههه کش اهرو ی ی
ی از این ن
مذهبی در کشور میانمار و کشتار مسلمانان روهینگیایی در این کشوررر ،بس رای ی ی
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مهاجرت کردند .برخی از این مهاجران در کشورهای دیگر نیز سرنوشت خوبی نداشتند و به قتل رسیدند .بیشتر این ن
ن
مهاجران در دام قاچاقچیان انسان گرفتار شدند(.)Sedaghat et al., 2020
تها
تعهدات دول 
از منظر کمیته حقوق بشر دولتها تعهداتی در زمینه نفرت مذهبی دارند و البته از تضمینه یا ی  .دنرادروخرب زین  در   
ماده  02میثاق حقوق مدنی و سیاسی ،برخالف آزادی عقیده ،آزادی بیان موضوع مسئولیتها و تک لا ی و تسا ف

هب    

ی ،اعم لا
ناچار محدودیتهایی را متحمل میشود .بر اساس بند سوم ماده  19میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ی
ت-
ت ت ودحم عبا دی تت تت
حقوق مذکور در بند دو این ماده مستلزم تکالیف و مسئولیتهای خاصی است و لذا ممکن است ت
های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد :الف  -احترام به حقوق یا حیثیت
دیگران؛ ب ـ حفظ امنیت یا نظم عمومی یا سالمت یا اخالق عمومی.
شرط محدودکننده مشابهی برای آزادی بیان در بند دوم ماده  13پیماننامه آمریکایی حقوق بش  دنب و ر د  مو م دا ه     10
پیماننامه اروپایی حقوق بشر پیش بینی شده است .شرط محدود کننده ملحوظ در پیمان نامه اروپایی حقوق بش رد ر
مقایسه با بند سوم ماده  19میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی زمینههای متنوعتری را برای محدودیت ب یدازآ ر
بیان پیش بینی کرده است .اعمال این حق ،از آنجا که با خود تکالیف و مس لؤ یتهایی را به همراه دارد ،ممک تسا ن   
منوط به تشریفات ،شرایط ،محدودیتها و مجازاتهایی باشد که در یک جامعه دمکراتیک و بر اساس ق تهج نونا   
ی ،ب یار
ینظم  ای ی جج ج ججججرم عم مو ی ی
حفظ مصالح امنیتی ،تمامیت ارضی یا امنیت عمومی ،برای محافظ ب لباقم رد ت ییی ییی
محافظت از سالمت و اخالقیات ،برای محافظت از حیثیت یا حقوق دیگران ،برای پیشگیری از افشای اطالع هک یتا   
محرمانه دریافت شدهاند و برای حمایت از اختیارات و بیطرفی دستگاه قضایی ،تعیین شدهاند.
ماده  02میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در دو بند انواع جدیدی را از محدودیت ارائه نم :تسا هدو

    1ـ

هرگونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است 2 .ـ هرگونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی یا ن ای یداژ   
یباش امیپ رد .د نن ننننامه
مذهبی که باعث تحریک به تبعیض و یا دشمنی و خشونت گردد ،به موجب قانون ممن م عو یی یی
اروپایی حقوق بشر تمهیداتی مشابه ماده  02میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی وجود ندارد اما بن  مجنپ د م دا ه    
 13پیماننامه آمریکایی حقوق بشر مشابه ماده  02مذکور است ،تمهی یپ حرش نیدب ار یتاد شششش شششش
شبین :تسا هدومن ی    
هرگونه تبلیغ برای جنگ و یا هرگونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی ،ن هک یبهذم ای یداژ

تنوشخ کرحم       

غیرقانونی یا هر اقدام مشابه دیگر علیه فرد یا گروهی از افراد در هر زمینهای از جمله نژاد ،رنگ ،مذهب و ی تیلم ا   
باشد به عنوان جرم قابل مجازات تلقی میگردد ( .)Hashemi Ardestani, 2009: 101همانطور که مشاهده میش دو
میثاق حقوق مدنی و سیاسی حوزه وسیعتری را تحت پوشش قرار میدهد.
تضمینها
کمیته حقوق بشر درصدد ممنوعیت در بند دوم ماده  02میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاس هتیمک نیا .تسین ی     
تأکید بر این دارد که دولتها ممنوعیت حمایت از نفرت مذهبی را تأیی  لوا .دننک بیوصت و د و هم  مم مم مممممت زا ر همههه،
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روشن است که آستانه برای اعمالی که باید ممنوع شود فوقالعاده باالست و عمل واجد شرایط دفاع از نفرت مذهبی
که باعث تحریک به تبعیض ،خصومت و یا خشونت است ممنوع میباشد .دوم ،این کار در سازگاری با میث یارب قا   
ته یتباقر یا   
ممنوعیت قانونی تصویب قوانین عرفی ،سنتی یا مذهبی نیست .ممنوعیت ق ایس هجیتن دیاب ینونا س تتتت تتتت
باشد؛ بنابراین باید اطمینان از این حاصل شود که نتیجه تبعیضآمیز نیست (به عنوان مثال ،محافظت تمام اقلیته یا
مذهبی و گروههای دیگر که نیاز به حفاظت دارند) و آزادی بیان را تضعیف نمیکنند ،در غیر این صورت ،مغ  ریا بب بببا
ت ،ب داوم نیب لباقتم هطبار هب هجوت ا
قانون اساسی دولتها و حقوق بشر بینالمللی اس یاهن رد .ت تت تت

     

 19و ،02

معیارهای استاندارد به عنوان ضرورت و در تناسب با منع گفتار نفر 
تآمیز ایفا نمایند (.)Temperman, 2011: 123.
برخی ،اقدامات و دخالتهای دولتها در حق بر آزادی دینی را بر سه دسته تقسیم نمودهاند 1 :ـ تقنین ق هک ینیناو   
ینمای نام ؛د ن رب قح د    
حقوق اساسی افراد را که به نحوی در ارتباط با حق بر آزادی دینی است به شدت تضییق می ی
دریافت ویزا به منظور محدود نمودن حق بر ترویج دین و اقدامات تبشیری؛  2ـ تحقیق موش وم رد یتلود هنافاک ررر ررررد
سازمانهای مذهبی ،جهت احراز مداخله آنها در اعمال تروریستی 3 .ـ بررسی اعتقادات مذهبی جهت احراز این که
آیا معتقدان در پی اعمال «نظریه سرنگونسازی» 1هستند ،نظریهای که به اعتبار آناننن ،م اینب و ارادم اب فلاخ ن ننن نننننه یا

مردمساالرانه جامعه مدنی هستند (.)Rahaee, earlier,2015: 537
بنابراین و با توجه به آنچه که بیان شد ،دولت میانمار به عنوان یکی از اعضای میثاق حقوق مدنی و سیاس فظوم ی   
به ریشهکن کردن گسترش نفرت مذهبی در این کشور و به ویژه روهینگیا میباشد .چرا که زا یکی یبهذم ترفن 

  

بارزترین م لؤ فههای حق آزادی مذهب به عنوان یکی از حقهای مهم بشری میباشد که گس ضقن بجوم نآ شرت    
حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی خواهد بود.
حق انجام مناسک مذهبی و عبادت
با تصویب قانون شهروندی جدید در  ، ۱۹۸۲انجام مناسک مذهبی و عبادت برای مس و دجاسم رد ایگنیهور نانامل
اماکن مذهبی ممنوع شده است و مسلمانان مجبورند به صورت مخفیانه به انجام اعمال عبادی بپردازند .مسئلهای که
ی-
مورد انتقاد مجامع حقوق بشری نیز واقع شده است« .فیل رابرتسون» از اعضای دیدهبان حقوق بشر در این باره می ی
گوید :مساجد و مدرسههایی که با توسل به زور بسته شدهاند باید فورًاًا بازگشایی شوند و پیروان مذاهب نباید تهدید
شده و یا به خاطر استفاده از حقوق خود برای انجام مناسک مذهبی مجرم شناخته شوند .در رویه کمیته حق رشب قو   
و اسناد بینالمللی بر حق انجام مناسک مذهبی و عبادی تأکید شده است.
نگونه تعریف شده است« :عبادت به تشریفات و مراسماتی اطالق میگردد که به
عبادت از منظر کمیته حقوق بشر ای 
طور مستقیم بیانگر عقیده باشند و همچنین شامل اقداماتی است که بخش تفکیکناپذیر ای و تافیرشت ن

ارم سس س سسسسمات

محسوب میگردد؛ مثل بنای اماکن عبادی ،استفاده از ابزار و شیوههایی برای عبادت ،به نم ندروآرد شیا

نش نا ههههاا و

رعایت ایام تعطیل و روزهای استراحت»(.)General Comment No. 22, 1993
. Subversive Doctrine.

1
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نچن :هک داد یأر نی    «ممنوععع
با توجه به تعریف فوق ،کمیته حقوق بشر در قضیه «بودو علیه ترینیداد و توب گا ووو» این ن
کردن یک زندانی مسلمان از گذاشتن ریش و پرستش خداوند مطابق دین خود و ضبط کتابهای مذهبی وی ن ضقا
ماد ٔۀە  81میثاق حقوق مدنی و سیاسی بوده است که اظهار مذهب را شامل پرستش ،ادای فریضه ،عم ممل به ای هزومآ     
ی ،کمیته
آموزش به صورت فردی یا جمعی میداند»( .)Boodoov.Trinidad& Tobago, 2002, para 40در ای أر ن ی ی
حقوق بشر با تعریف عبادت به شرح اقدامات الزم جهت استفاده از این حق را بیان میدارد .آنچه در تعریف عب تدا
بیان شده است در واقع تعریف اعمال مذهبی است که عبادت را نیز شامل میش هک یرگید هلئسم .دو

نیا زا یأر

   

برداشت میشود مسئله انجام عبادت و مناسک مذهبی به صورت جمعی و فردی است؛ زیرا انجام اعمال م هب یبهذ   
صورت جمعی و در اجتماع بیش از انجام این اعمال به ص لاچ یدرف ترو ششش ششش
شبرانگی و تسا ز

یرایسب دراوم رد     

دولتها نسبت به این گونه اعمال واکنشهایی نشان میدهند .این در حالی است که برخی مناسک ،در اصل و ذاتًاًا یا
عم ًالًال به صورت گروهی انجام میشوند و بعضًاًا توصیه مذاهب آن است که اعمال دینی که به صورت فردی نیز قابل
ت بهانهههای
اجراست ،به صورت گروهی انجام شود .تصریح نکردن اسناد بینالمللی به اعمال دینی گروهی میتوانست ت
ن تفس یوس زا یری   
برای محدود کردن جلوههای جمعی ابراز دین باشد ،اما تفسیر کمیته شب قوقح  ررر رررر ،م ینچ عنا نن نن
د ول 
تهاست( .)Sudmandi & Sharifi Tarazkuhi, p. 87بسیاری از اسناد بینالمللی نی و یدرف تدابع قح هب ز    
گروهی تصریح کردهاند .به عنوان مثال ،کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بیان میکند« :هر کس حق آزادی ...دی .دراد ن
ت  . . .می ی
این حق شامل ...ابراز دین یا عقیده خواه به طور فردی ی عامج ا تت تت
یشودد»( The European Convention on
.)Human Rights (and its Five Protocols), www.hri.org/docs/ECHR50.html (Last visited June 2012).
همچنین اعالمیه حقوق بشر (ماده  ،)81اعالمیه محو تمام اشکال نابردباری و تبعیض مبتنی بر دین یا عقیده (ماده ،)1
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (ماده  )21و کنوانسیون بینالملل وقح زا تیامح ی ق رگراک  ا یاضعا و رجاهم ن       
خانواده آنها (ماده  )21بر حق عبادت فردی و گروهی تأکید کردهاند؛ بنابراین ،مسلمانان و همه ادی زا رامنایم رد نا   

ی-
حق انجام مناسک مذهبی و عبادی بدون تبعیض برخوردارند و نقض این حق به منزله نقض حقوق بشر تلق م ی یی یی

گردد.
حق تشکیل اجتماعات مذهبی
اجتماعات مذهبی مسلمانان یکی از اهداف مورد حمله بودائیان افراطی در روهینگیا محسوب میشود .در ح لا ی هک    
تشکیل اجتماعات مذهبی یکی از حقهای بش م بوسحم یر

یش وقح هتیمک .دو ق وم رد رشب  ر لیکشت قح د
ییی ییی

اجتماعات مذهبی بیان میکند که« :ذینفعان حقوق شناخته شده توسط میثاق حق و یندم قو

      

رفا یسایس ا یقیقح د      

ت ،اما
هستند .هرچند میثاق به استثنای ماده یک ،از حقوق اشخاص یا نهادهای حقوقی یا اجتماعات ن سا هدربن ما تتت تتت
بیشتر حقوق شناخته شده در میثاق همچون آزادی بر مذهب یا عقیده (ماده  ،)81آزادی تشکیل شرکتها یا انجمنها
(ماده  ،) 22یا آزادی عضویت در اقلیته هدام( ا     ) 27در جامعه م ققحت نارگید اب هارمه و 

ییابد د
یییییی یییییی
د»( General

 .)Comment No. 31, The Human Rightes Committee, 2004همچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد با توجه
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به اهمیت تشکیل نهادهای مذهبی به منزله یکی از عناص یارگرثکت ر ی نید  ی رد 

ع ،در قطعنامه
ماوج عععع عععع

 35 1/ 47خ دو

موسوم به «اعالمیه راجع به اشخاص متعلق به اقلیتهای ملی ،قومی ،مذهبی و زبانی» بیان میکند که ای دیاب قح ن    
در امنیت و آزادی کامل صورت گیرد و هیچ عمل مجرمانهای علیه این افراد صورت نگیرد .همچنین ،این اف قح دار   
دارند با دیگر اعضای گروه و با اعضای سایر اقلیتها در تماس و با شهروندان سایر کشورها که از نظر ملی ،مذهبی،
قومی یا زبانی ب  مه ا م بترا رد دنتسه طوبر اط      

باشند د
د ( Declaration on the Rights of Persons Belonging to

.)National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities 1992, Resolution 47/135.
همچنین به حق مزبور در اعالمیه جهانی حقوق بشر تأکید شده و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در م داو
 12و  22خود به این حق پرداخته و آن را به این شرح شناسایی کرده است :حق تشکیل تجمع مسالمتآمیز بای هب د   
رسمیت شناخته شود .اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نمیتواند باشد مگر آنکه مطابق قانون مقرر شده باشد
و جهت مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا برای حمایت از سالمتی ،اخ خخالق عم وقح ای یمو ق و

ی
آزادیهای ی

دیگران در یک جامعه دموکراتیک ضرورت داشته باشد .برابر ماد ٔۀە  22نیز همگان از ح کشت ق یی یییل اجتماع هنادازآ تا   
ت.
برخوردارند و این حق نیز مشمول محدودیتهایی است که تا حدود زیادی مشابه ح رد جردنم ق    م دا هه  12است ت
ن( European Convention on
همچنین بند  1ماده  11کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنی یدا ن ن
تها ( African Charter
 ،)Human Rights and Fundamental Freedoms, 1950منشور آفریقایی حقوق بشر و مل 
ی ( American
 )on Human and Peoples Rights, 1981به حق آزادی مجامع تأکید کردهان ناونک .د سس سسسیون آمریک یا ی ی

 )Convention on Human Rights (Pact of San Jose), 1969نیز در ماده  51خود تشکیل مجامع مسالمت آمیززز را
تأیید و بیان کرده است .در پرونده «بگلوری و سایرین در برابر گرجستان» دادگاه اروپایی حق د رشب قو رر ررر خص صو
خودمختاری گروههای عقیدتی ،اشاره میکند که جوامع مذهبی به صورت س ش هب یمومع و یتن کککک کککککل س یاهراتخا
نه و ا
سازمان یافته وجود دارند .لذا با توجه به این چشمانداز ،حق مؤمنان برای آزادی مذهب ش ششامل تشکییل انجمن ن
ت ( Echr, Begheluri& Others v.Georgia,
ت است ت
خله لود هنارسدوخ  تتت تتت
اجتماعات به صورت آزادانه و ب ادم نود خ خ

.)2014, para 159
بنابراین ،حق تشکیل اجتماعات و نهادهای مذهبی در روهینگیا با توجه به کارکرد و شرایط خاص آن اهمیت ژیو ی ه   
دارد و اجرای آن نشان از رابطهای دوسویه میان دولت و گروهها و اقلیتهای مذهبی است ،یعنی این حق در جرگه
نالملل ورگ نیا ی ه ار  رد   
حقوق و آزادیهای اساسی اقلیتهای مذهبی است و حمایت خاص اس یب عماوج و دان ننن ننن
موقعیتی خاص قرار میدهد .در این خصوص ،سوءاستفاده نکردن از این موقعیت برای اقلیتهای مذهبی موج رد دو
ف اس ا ت ززز
جامعه وظیفه تلقی میشود ،از دیگر سو ،دولت میانمار به منزله متصدی اموررر داخل وشک نیا ی ررر رررر موظف ف
اقلیتهای مذهبی داخل کشور حمایت کند و نمیتواند به استناد قوانین داخلی یا مقررات مذهبی گروه حاکم پی ناور
سایر مذاهب و دگراندیشان مذهبی را برای عمل به اعتقادات و فرایض خود یا تشکیل نهادهای خاص ی اب طابترا ا    
سایر هماندیشان و هممذهبان در مضیقه قرار دهد.
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ادای سوگند بر اساس مذهب
رویه کمیته حقوق بشر در زمینه ادای سوگند بر اساس مذهب مواردی که فرد مجب دا هب رو ا هب دنگوس ی ویش هه ه هه ههههههای
خاص و برخالف اعتقادات خود میشود را از مسائل مرتبط ب سحم بهذم زاربا ا وووو وووووب نکن رد هتیمک نیا .د لابق     
دولتهایی مانند استونی ،کاستاریکا و عراق که در آنها سوگند یاد کردن برای تصدی یک منصب

ورض ر ؛تسا ی    

بیان کرده است که محروم شدن از این سمتها در صورت انجام نشدن مراسم سوگند تبعیضآمیز و مخالف با قواعد
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تلقی میشود (.)Rahaee, ex: 67
با توجه به نظر کمیته حقوق بشر ،اجبار اشخاص برای ادای سوگند به شیوهای خاص به رد بهذم یدصت روظنم 

  

ت ،از مظ رها
دادگاه مغایر آزادی مذهب تلقی میگردد .چرا که ادای سوگند صریحًاًا با بیان باور مذهبی در ارتباط است ت
ابراز مذهب است و اجبار افراد به ادای سوگند برخالف باور مذهبی خود ،در تن  اب ضقا ا بهذم یدازآ هولج نی     
است .همچنین ،ادای سوگند در چنین شرایطی میتواند دلیل لزوم ادای سوگند را برای شهادت دادن یا تصدی برخی
مناصب از میان ببرد و اساسًاًا فاقد آن ارزشی است که باورمندان از ادای سوگند ،انتظار دارند.
حق استفاده از پوشش و نمادهای مذهبی
یمان هب .د   
پوشش مذهبی مسلمانان روهینگیا یکی از حقهایی است که از بیم حمالت افراطیهای میانم م ناهنپ را ییی ییی
طوری که کمتر مسلمانی جرئت استفاده از نمادها و پوششهای مذهبی در این کشور را دارد .زنان مسلمان نیز ب یار
حفظ پوشش خود به اجبار در خانههای خود محبوس شدهاند .در حالی که استفاده از پوشش و نماد مذهبی یک حق
بشری محسوب میگردد .کمیته حقوق بشر سازمان ملل در این زمینه تأکید میکند که ارفا قح  ددد دددد ب اربا یار زز ززز دین

گستره وسیعی از اعمال از جمله ساخت عبادتگاه و پوشیدن لباسهای متمایز و رعایت مقررات قضایی را شامل می-

شود .این کمیته تأکید میکند که محدودیتهای در نظر گرفته شده در بند  2ماده  81میثاق بینالمللی حقوق م و یند
سیاسی نباید دارای ماهیت تبعیضآمیز باشد و ضروری است با هدفی که برای آن در نظر گرفته دش  ه تسا     

رابطه

مستقیم و تناسب داشته باشد و نباید سبب تباهی حق آزادی دینی شود (.)Shamsi, 2011: 154
یکی از مواد کنوانسیون که به نحوه پوشش افراد در مرزهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارتباط دارد ،ماده  ۹است
که اشعار م 
یدارد« :هر انسان حق دارد که دین یا اعتقادات خود را به منصه دراذگ روهظ  Council of Europe, (».... ...
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms art.9(1), Nov. 4, 1950,
یکند که «همه باید به زندگگگی شخص صصی و خ نا وووادگی دیگ ار ننن
 )213 U.N.T.S. 222ماده  ۸کنوانسیون نیز مشخص م 
د»( Council of Europe, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
احترام بگذارند د

یتواننددد حقوققی را که ذذی ییل م داو  ۸و ۹
ته  ا مم ممم 
 )Freedoms art. 8, Nov. 4, 1950, 213 U.N.T.S. 222اما دولت ت
کنوانسیون برای افراد در نظر گرفته شده است ،تحت شرایط خاصی محدود کنند .بهطور خاص ،اجرا کردن رس و مو
تها
یتواند زمانی که منافعی چون امنیت ملی و عمومی در می ییان باشددد ،توس لود ط تت تت
آئینهای مذهبی توسط افراد م 
محدود گردد .همچنین اگر نظم عمومی ،سالمت افراد و یا اخالقیات جامعه دشاب حرطم      ی ییا حمای ییت از حق و قو
یهای سایر افراد جامعه اقتضا کند ،م 
آزاد 
یتوان مفاد مندرج در مواد  ۸و  ۹کنوانسیون را نادیده گرفت ( Council of

حمایت از آزادی مذهب اقلیت روهینگیا 9 33 ...
Europe, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms art.9(2), Nov. 4,
.)1950, 213 U.N.T.S. 222.

حق بر حریم خصوصی نیز میتواند بر اساس همین استداللها محدود شود .یک ککی دیگررر از مباننی اس الدت للل ی جهت
اعمال محدودیت نسبت به پوشش افراد ،طبق مفاد کنوانسیون ،م 
یتواند «سالمت اقتصادی کشور» باشد ( Council of
Europe, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms art.8(1), Nov. 4,
 .)1950, 213 U.N.T.S. 222همچنین ،شورای اروپا در قطعنامه  64 91در سال  2005از دولتهای عضو میخواهددد

تضمین نمایند که آزادی مذهب و احترام به فرهنگ و سنت به عنوان دستاویزی برای توجیه نق انز قوقح ض ن نن نننن ،از
جمله اجبار دختران زیر سن قانونی جهت پذیرش قواعد مذهبی(از جمله هب طوبرم دعاوق 

ش) ق رار نگیردد
شوپ ششش شش ششششش

(.)Parliamentary Assembly of the Council of Europe, resolution 1464, 4 October 2005
حق افراد برای استفاده کردن یا نکردن از نمادها و پوششهای مذهبی مسئلهای است که به اعتقاد دینی فرد وابس یگت
تام دارد و اجبار افراد در این حوزه در تضاد کامل با حق آزادی دین رد .تسا ی    پروندهه «ای.اس.ای» علیه سنارف  ههههه،
ص ظ لطم رها وو وووب فردد ،چه ومع نکاما رد  م هچ و ی
ی شخصی در خصوص ص
دادگاه این نظر را دارد که انتخابهای ی

   

یگی ییرد؛
ی می ی
ی جای ی
خصوصی ،با بیان و ابراز شخصیت فرد در ارتباط است ،بنابراین در حوزه مفهوم زندگی خصوصی ی
یکن ا رد د صص صصصل مداخله رد 
بنابراین ،اقدام یکه از سوی مرجع دولتی سر میزند و انتخابی از این دست را مح م دود یی یی
   

اعمال حق احترام به زندگی خصوصی در محدوده معنای ماده  8کنوانس تسا نوی  ... ..دی ناو ب ک تسا رواب نیا ر ه

پوشیدن لباس یا نماد مذهبی بخشی از آزادی دین یا عقیده و نوعی آزادی بیان است و بر اساس نظر دی ییاپورا ناو   
ت ،بلکه هک یدراوم رد     
یضرر سا  تت تت
حقوق بشر ،آزادی بیان نه تنها در خصوص ایده یا اعتقادات پذیرفته ش ب و هد یی یی
موجب د خل وری و برآشفتن دولت یا بخشی از جامعه باشد نی دهاوخ قداص ز     بووود ( Magami and Maki, 2017:

.)146
اما پوشش مذهبی در برخی کشورها با محدودیتهایی مواجه شده است .چنانکه در پرونده لیال شاهین در خصوص ص
ص
دانشجویی که به دلیل پوشیدن روسری از شرکت در جلسات سخنرانی و امتحانی منع شده بود ،دادگاه اروپ یا ی رأی
دادگاه ترکیه را مبتنی بر ممنوعیت حجاب در اماکن عمومی از جمله در دانشگاه تأیید ک ضوم نیا و در و ار ع

یارب     

اطمینان از باورهای همگان در جامعه دموکراتیک چند مذهبی ضروری دانست و افزود ،ممنوعیت روسری بههه منزله
عگیری در برابر جنبشهای سیاسی و افراطی در ترکیه را ایجاد میکند توصیف ش سا هد تت تت
اقدامی که موض 
ت ( Sahin,
شهاای افراط ططی سیاس سسی در
 .)App. No. 44774/98, Eur. Ct. H.R. 99.دادگاه در این پرونده خاطرنشان کرد «جنبش ش
ترکیه به دنبال تحمیل سمبلهای دینی خود به جامعه و القای نحوه برداشت خود از مفهوم جامعه بر اساس المانهای
عگی ییری کنند.)Ibid, para. 115.(»..
شهای سیاس سسی موضع ع
یبایست در مقابل چنین جنب 
تها م 
دینی خود هستند و دول 
ت علی ییه پوش ششیدن روسررری ،از جانب
دادگاه بدون بیان مبانی استداللی رأی خویش ،اظهار کرد که «اعم لا مح یدود ت ت
اکثریت جامعه ترکیه گامی در جهت ارتقاء برابری میان مردان و زنان تلقی م 
یگردد.)Ibid, para 11(».
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در بلژیک ،دادگاه در قضایای ( )Dakir v. Belgiumو ( )Belcacemi and Oussar v. Belgiumرأی داد که اوق  نن نننین
یشودد ( See
بلژیک مبنی بر ممنوعیت استفاده از پوشیه در این کشور نق داوم ض     ۸و  ۹کنوانس سسیون محس ن بو مم ممم 

 .)Dakir, App. No. 4619/12, Eur. Ct. H.R.; Belcacemi, App. No. 37798/13, Eur. Ct. H.Rدادگاه تش خخخ یص
داد که ممنوعیت استفاده از پوشیه اگرچه نقض مواد  ۸و  ۹کنوانسیون است ،اما بر مبنای استدالل «لزوم زندگی کردن
یتوان آن را توجیه کرد تا «حقوق دیگران حفظ شود» .دادگاه در این پرونده دست دو لب تل ژژژی ییک را
کنار یکدیگر» م 
برای اعمال محدودیتهای بیشتر نیز ب زا

گذاشت ت
ت ( See Belcacemi, App. No. 37798/13, Eur. Ct. H.R. para,

 .)۵6, ۵۴ , ۵۱ ; Dakir, App. No. 4619/12, Eur. Ct. H.R. para ۵۳ , ۵۱ , ۴۹دادگ ییاضق هیور هب ءارآ نیا رد ها      
فرانسه استناد کرده است اما در نظر نگرفت که بر اساس ق او ننین دو کشوررر ،مج م نوناق ضقن تازا ن فتسا ع اده زا       
حجاب در بلژیک متفاوت از مجازات در نظر گرفته شده برای نقض همین قانون در فرانسه است .اس وپ زا هدافت شش شششیه
یتواند مجازات زندان در پی داشته باشد ،در حال 
در بلژیک م 
یکه مجازات اس وپ زا هدافت شش شششیه در فرانسه ودحم  د هب     
جریمه نقدی است.
محدودیت یا ممنوعیت استفاده از پوشش و نمادهای مذهبی خاص پوشش زنان مسلمان نیست ،بلکه سایر گروههای
مذهبی نیز با این چالش مواجهاند .سیکها در استفاده از عمامه ،مسیحیان در استفاده از صلیب و یهودی یارب زین نا    
استفاده از عرقچین مذهبی خود با همین محدودیتها مواجهاند ،بنابراین الزم است دولتها پیش از وضع ق نیناو

در

خصوص پوششها و نمادهای مذهبی به خوبی این موضوع را مطالعه کنند و شرایط خاص افرادی را که ق تسا رار   
این قوانین را به موقع اجرا کنند در نظر بگیرند و در تمام مراح ححل وض یناوق ع ن سنا تمارک  ان خا و ی تتتت تتتتتی رد رشب را   
گتری
انتخاب و عمل به باور خود را سرلوحه عمل قرار دهند ،مگر آنجا که به راستی این آزادی بتواند ضررهای بزر 
را در پی داشته باشد.
نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
ت .آزادی ادیاننن عب را ت ت
ت
آزادی ادیان حق ذاتی هر فرد است که در اعالمیه جهانی حقوق بشر گرامی داشته شدههاست ت
ت یاا در
ی خودد در خلوت ت
ن و باورهای ی
است از آزادی یک فرد یا گروه برای ابراز کردن ،عمل ،رعایت و پرستش دین ن
ی نیززز
چ آیینی ی
ی نک در ننن هیچ چ
ن در پی ور ی ی
سطح اجتماع .همچنین این آزادی شامل قدرت تغییر دین خود یا اختیار داشتن ن
هست .آزادی ادیان توسط بسیاری از دولتها و افراد به عنوان یکی از حقوق بشر بنیادی شناخته میشود .بسیاری از
جو
ی ،ت یور ج ج
یکننددد .آزادی انجاممم اعماللل دینی ی
ی می ی
محققین ،هند را به عنوان بهترین نمونه کنونی آزادی ادیاننن معرفی ی
سخنرانی همه مذاهب از حقوق اساسی نوشته شده در قانون اساسی هند است .بند  ۱۸میثاق بینالمللی حقوق م ند ی ی
ی
ی محسوب ب
ب
یع تلاد ی ی
ی خودد ،بی ی
و سیاسی بر این نکته تأکید میکند که سلبکردن حق انسانها برای انجام اعمال دینی ی
م
یشود .در همین رابطه در ماده  ۱۹اعالمیه حقوق جهانی بشر چنین آمده است :ه سکر

نایب و هدیقع یدازآ قح     

دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد .در کسب اطالعات و افک و را
ی حقوق ق
ق
ن المللی ی
در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون مالحظات مرزی آزاد باشد .ماده ی  81میثاق بین ن

حمایت از آزادی مذهب اقلیت روهینگیا 143 ...

ت« :هررر ک سسس حق ق
ق
مدنی و سیاسی حق آزادی مذهب را به عنوان یکی از حقوق بشر مطرح کرده ،مقرررر نم دو هه است ت
آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد .این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا اعتقاد به انتخاب خودد و نیززز
ت» .
ی است ت
ی آداب و اعماللل تعلیممم م بهذ ی ی
آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود به صورت علنی یا پنهانی و حق اج ار ی ی
همچنین بر پایه ی ماده  58کنوانسیون چهارم ژنو «دولت اشغالگر به روحانیون مذهبی اج زا هه خواهددد داد کههه کمک ک
ک
ی خودد مح ور ممم
مذهبی به هم کیشان خود را تأمین نمایند .ساخت دیوار مردم فلسطین را از دسترسی به اماکن م بهذ ی ی
تو
می کند؛ برای نمونه در بیت لحم به دلیل ساخت دیوار مردم امکان رفتن به معبد راشل را ندارند .محدودیت رفت ت
آمد ،دسترسی مردم به اماکن مذهبی و مساجد را نیز محدود می سازد .دیوان افزون بر حق آزادی رفت و آمد کههه در
ن مقدسسس
ن بههه ام کا ن ن
ی م در ممم فلس یط ن ن
ماده ی  21میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی مندرج است ،به حق دسترسی ی
یهودی ،مسیحی و اسالمی اشاره می کند .دیوان همچنین به موافقت نامه ی آتش بس بین اسرائیل و اردن که در سال
 1949منعقد شد اشاره می نماید که در آن بر دسترسی آزاد به اماکن مقدس ) (Free access to the holy plassتأکیددد
ط بههه
شده است؛ بنابراین ،اسرائیل متعهد است آزادی دسترسی به اماکن مذهبی را تضمین کند .این تعهد عمدتًاًا مربوط ط
مکانهایی است که در شرق خط سبز واقع اند ،اگرچه برخی از اماکن مقدس نیز در غرب خ ططط سبززز وجودد دارنددد.
دیوان تأکید می کند که این تعهد اسرائیل نسبت به اماکن مقدس که در سال  67 91تحت کنترل آن درآمده نیز ج را ی ی
ی
است.

دیوان بند  1ماده ی  9معاهده ی  994 1صلح اسرائیل و اردن را تأیید و تأکید کننده تعهد یاد شده دانسته که بههه طوررر
صریح دو طرف را متعهد می سازد آزادی دسترسی به اماکن دارای اهمیت مذهبی و تاریخی را تأمین نمایند
در این پژوهش نشان داده شد که نسلهاي مختلف مسلمانان روهینگیا مکررًاًا آوارهسازی اجباري و سازمان یافته ار 
تحمل کردهاند .با تصویب قانون سال  ،2 98 1مسلمانان از ح دش مورحم یدابع و یبهذم کسانم لامعا ق ههههه ههههههههههان .د
ی بههه
ش از  140ه از ررر مس امل ننن میانم را ی ی
ت بی ش ش
حمالت بوداییان به مسلمانان روهینگیاا از ساللل  2012باع ثثث مه رجا ت ت
کشورهای اطراف شد و صدها هزار نفر دیگر نیز در استان محل زندگی خود آواره هستند.

بوداییان افراطی استان راخین با به آتش کشیدن حدود پنج هزار خانه مسلمانان روهینگیا دههاا ه از ررر نفررر از آنهاا را
ش گرفتاررر رفتاررر وحش نای ههه
ی نیززز هنگاممم ف ار ررر از آتش ش
آواره کردند .بسیاری از این مسلمانان در آتش سوختند و برخی ی
بوداییان افراطی شدند که با چوب ،چماق و سنگ به زن گد ی ی
ی میانماررر اکنوننن
ی آنهاا پایاننن دادنددد .وزارت اموررر دینی ی
ی ایجادد مح یدود تتت
براساس پیش نویس الیحه ای که رسانههای این کشور آن را روز چهارشنبه منعکس کردند ب ار ی ی
ن الیحههه کههه بایددد در پارلماننن
در تغییر دین افراد پیشنهاد بحث برانگیز را ارایه کرده است .براساس پیش ن یو سسس این ن
ی هس نت ددد کههه
ی خاصی ی
میانمار تصویب شود افرادی که می خواهند دین خود را تغییر دهند نیازمنددد تاییددد مقاممم محلی ی
مسوولیت آن را برعهده خواهد داشت .براساس این الیحه افرادی که این ق ونا ننن را اجراا نکننددد بههه دو ساللل زن اد ننن
ی را
تهاای دینی ی
محکوم خواهند شد .این الیحه در حالی توسط بودائیان افراطی پشتیبانی می شود که این اف ار دد اقلیت ت
ت فشاررر ق ار ررر نگیرنددد
ن کههه تحت ت
ی ا ین ن
برای بودایی شدن تحت فشار قرار داده اند .برخی از اقلیتها در میانماررر ب ار ی ی
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ی
ت در میانماررر در ح لا ی ی
ن اتفاقات ت
مجبورند به هیات بودایی درآمده ،سر خود را بتراشند و لباس راهبان بر تن کنند .این ن
ی شودد ،اماا در
ت می ی
ی ق ونا ننن حفاظت ت
روی می دهد که رییس جمهور این کشور ادعا می کند آزادی م هذ ببب از سوی ی
حقیقت به گونه ای است که گویا بودایی عمال مذهب رسمی این کشور است .بودائیان افراطی میانمار در ارایه پیش ش
ش
نویس این الیحه بسیار موثر بوده اند.

آزادی مذهب به شدت در روهینگیا نقض میشود و هیچ حقی در این زمینه به رسمیت شناخته نشده است .در حالی
که آزادی مذهب به منزله یکی از حقوق بنیادین بشر ،هم در اسناد حقوقی بینالمللی توسعه یافته است و هم تدریجًاًا
رویه نهادهای بینالمللی در خصوص آن تکمیل شده است .آنچه از رویه کمیته حقوق بشر برمیآی هک تسا نیا د

   

«آزادی مذهب» ،پدیده ذهنی نیست ،بلکه جلوهای عینی بس ایلجت نیا رد .دراد یحضاو رای تتتت تتتت
ت ،ح لامعا ماجنا ق    
ت میانماررر
مذهبی و آیینهای پرستش است که ممکن است ذاتًاًا یا عم ًالًال به صورت فردی یا جمعی انجام شود و دولت ت
نباید مانعی در راه تحقق آن ایجاد کند .هرچند در صورت برخورد این جلوه از آزادی م بهذ

زا کیره اب

اوع ممم م مممممل

چهارگانه نظم عمومی ،امنیت عمومی ،اخالق و مذهب میتوان اعمال این حق را با محدودیتها و تضییقاتی مواجه
ته یا ی هجاوم    
کرد .آزادی دینی حقی است که نمیتواند از سوی دولت میانمار تعطیل شود ،اما میتواند با مح یدود ت ت
شود .همچنین ،از دیگر حقوقی که در بحث آزادی دینی در میانمار باید به آن توجه شودد ،ح کشت ق یی یییل اجتم و عا

ی-
تجمع و به تبع آن حق بر ایجاد گردهماییها و نهادهای مذهبی مربوط است ،لذا باورمندان هر مذهب نههه تنه م ا یی یی
یتوانن ب د ههههه منظ وخ یبهذم قوقح رو دددد ددددد ،نهاده یا
توانند به صورت مسالمتآمیز گردهمایی تشکیل دهند ،بلکه می ی
اجتماعی نیز پدید آورند .این باورمندان ،باید بتوانند پوشش یا نمادهای مذهبی را اس نک هدافت ن دد ددد ،مگ حلاصم هکنآ ر    
عمومی ،اقتضای دیگری داشته باشد.
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Abstract
Violence against Myanmar's ethnic representative of Rohingya Muslims has been
painting for years by displacing thousands of people who can enjoy this right and have
legal rights. The right to freedom of religion is one of these rights. Freedom of religion
is one of the fundamental human rights and it can be said that all human rights in
history can be avoided by religious demands. This right is available from the very
beginning of the human rights movement and you can become an international
advocate and advocate for it. A society that is objective. Using this appeal you may be
entitled at the earliest opportunity. The right to use and use religious symbols is a mark
of the intermediate link between freedom of religion and the expansion of the mark.
Employers are also offered the right to offer programs to exercise their religious
freedom. Oaths based on religion are a revision of this right. Today's Article by
Delivery Method - A descriptive way you can consult on human rights and
international human rights and international documents and show that they include
propaganda paintings in Rohingya, as well as all of them It uses human rights.
Keywords: Freedom of Religion, Rohingya Muslims, Human Rights Committee,
Parental Documents, Human Rights
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