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را كه كانديداي محلي از حمايت گسترده اقليتهاي قومي منطقه برخوردار
لباس نظامي را از تن بدر كرده و قرار اس��ت رداي اصالحات بر تن كند -به
احمد هاشمي
بود ،از دست داد .هرچند اين انتخابات از نظر مخالفان عاري از اشكال نبود
رياستجمهوري برميگزيند .سين در حالي دكمه آغاز اصالحات را ميفشرد
ولي نفس برگزاري آن انتخابات گامي به پيش تلقي ميشود و بايد انتخابات
كه شتاب و گستره آن در مقياس برمه بسياري را به شگفتي واميدارد.
انتخابات مياندورهاي برمه يا همان ميانمار در اول آوريل 13 ،فروردين
سال  2015را به انتظار نشست تا در صورتيكه همه امور به خوبي پيش برود
شروع اصالحات
در حالي برگزار شد كه از بسياري جهات ،ويژه و منحصر به فرد بود .حدود
ياران سوچي اكثريت پارلمان را به دست آورند .جهت نيل به اين مهم او نياز
با برگزيده ش��دن تين س��ين به رياس��تجمهوري ،روند اصالحات كه
ششميليون رايدهنده در بيش از هشتهزار صندوق حضور به هم رساندند
دارد تا حساسيت و نگراني بلندپايگان ارتش را برنينگيزد و در مورد محاكمه
بالفاصله پس از انتخابات با آزادي خانم سوچي آغاز شده بود شتاب زيادي به
تا كرس��يهاي خاليش��ده پارلماني را – كه به علت انتص��اب اين تعداد از
و پيگرد احتمالي آنان س��خني به زبان نياورد تا حمايت آنان را نيز در كنار
خود گرفت .دولت برمه طي يك سال گذشته صدها زنداني سياسي را آزاد،
نمايندگان به سمتهاي دولتي و اجرايي خالي شده بودند -انتخاب كنند و
خود داشته باشد؛ در عين حال او بايد به نحو ظرافتآميزي برنامه اصالحات
با شورشيان قومي مذاكره و سانسورهاي شديد اعمالشده بر مطبوعات را لغو
نتيجه آن پيروزي چشمگير حزب «اتحاد ملي براي دموكراسي» به رهبري
خود را بهگونهاي پيش ببرد تا طرفدارانش را كه تمام اميد خود را به او بسته
كرده اس��ت .بدون ترديد اوج اين اصالحات تصويب قانون احزاب بود كه به
آنگ سان سوچي بود .اين انتخابات باعث حضور اپوزيسيون در پارلمان ،پس
موجب آن حزب اتحاد ملي براي دموكراسي خانم سوچي نيز مجددا اجازه
و انتظارات بااليي از او دارند از خود آزردهخاطر نكند.
از نيم قرن غيبت ش��د .اين پيروزي در حالي به دس��ت آمد كه اين حزب و
نگاهي به زندگي فردي و اجتماعي سوچي
فعاليت پيدا كرده و متعاقبا نامزدي خانم سوچي براي انتخابات مياندورهاي
رهبرش براي نخستينبار از سال  ۱۹۹۰اجازه حضور در انتخابات را پيدا كرد
آنگ س��ان س��وچي ،زاده  ۱۹ژوئن ،فعال سياس��ي ،برن��ده جايزه صلح
مجلس را اعالم كرد .همچنين نشانههايي از عقبنشيني دولت از مدار نفوذ
و از اين منظر ،نقطه عطفي در تاريخ سياسي معاصر برمه محسوب ميشود.
نوب��ل ،رهبر مخالفان دولت در دو ده��ه اخير و چهره اصلي و نماد جنبش
سياس��ي و اقتصادي همس��ايه قدرتمند خود چين ،ديده شده است .توقف
از  48كرس��ي اولي��ه ،برگ��زاري انتخابات براي س��ه كرس��ي به دليل
دموكراس��يخواهي در برمه و باالخره ،پيروز انتخابات پارلماني مياندورهاي
ايجاد سد بزرگ ميتسون كه از سالها پيش با مخالفت مردم منطقه مواجه
درگيريهاي نظامي در منطق ه اقليتنشين كاچين لغو شد و حزب اتحاد ملي
اين كش��ور اس��ت كه بخش اعظم س��الهاي مبارزهاش را ( 15س��ال) در
بود نيز حاكي از اعتنا و توجه رهبر جديد به خواستها و آمال مردم است.
براي دموكراس��ي يا  NLDتحت رهبري سوچي توانست  43كرسي از 44
اين سد قرار بود تامينكننده برق براي چين ،بزرگترين حامي دولت نظامي
حبس خانگي طي كرده اس��ت .او دختر يكي از سياستمداران سرشناس و
كرسي خالي پارلمان را در انتخابات مياندورهاي از آن خود كند و خود او هم
قهرمان ملي ميانمار ژنرال «آنس��ن» است .وي پس از كشتار ماه آگوست
در دو دهه گذشته باشد .از اين رو ،توقف ساخت آن نشانهاي از تالش براي
به عنوان نماينده منطقه كاومو ،به پارلمان راه پيدا كرد .پارلمان  656كرسي
تظاهركنندگان در س��ال  ۱۹۸۸توس��ط حكومت نظامي ،ب��ا بهرهگيري از
فاصلهگيري از چين و ايجاد توازن در روابط با س��اير قدرتهاي جهاني نيز
دارد و در اين انتخابات ،رقابت بر س��ر  45كرسي بود كه حدود شش درصد
محبوبيت و آوازه پدر خويش تشكلي با نام اتحاديه ملي دموكراسي را براي
تلقي شد .مقامات اين كشور همچنين تالش دارند با سهيم كردن پيربانوي
كرسيهاي پارلمان را تشكيل ميدهند و حزب حاكم همبستگي و توسعه
هدايت جنبش مخالفان ايجاد ميكند .در ژوييه  ۱۹۸۹دولت نظامي خانم
66س��اله پرچمدار دموكراسي و اصالحات در س��اختار دولت و دادن پست
ملي يا  USDPهمچنان تسلط كامل بر پارلمان خواهد داشت در حاليكه
سوچي را كه به يكي از منتقدان اصلي حكومت بدل شده بود ،تحت بازداشت
وزارت به او در كابينه ،از فشار تحريمهاي خارجي بر اقتصاد رنجور و ناتوان اين
جريان وابسته به سوچي همچنان در جايگاه اپوزيسيون قرار خواهد گرفت.
كشور بكاهند هرچند آنگ سان سوچي تاكنون پيشنهادهاي رييس دولت
خانگي قرار ميدهد .اين در حالي اس��ت كه در ماه مه  ۱۹۹۰دولت نظامي
هرچن��د اين پيروزي بعد از ني��م قرن حاكميت نظامي��ان يك رويداد
يك انتخابات سراس��ري برگزار ميكند .حزب «آنگ سان سوچي» در اين
ب��راي رفتن به كابينه را رد و اعالم كرده نيتي براي ترك پارلمان ندارد ولي
تاريخي قلمداد ميش��ود و طرفداران جنبش دموكراس��يخواهي بالفاصله
انتخابات با  81درصد آرا به يك پيروزي قاطع دست پيدا ميكند اما نظاميان
آمادگي دارد براي حل مناقش��ات قومي در كشور به نوعي مشاركت داشته
پس از اعالم نتايج آرا به خيابانها ريخته و به جش��ن و پايكوبي پرداختند
از تفوي��ض قدرت امتناع ميكنند .در نوامبر  ۲۰۱۰رژيم نظامي حاكم پس
باشد.
ولي نبايد فراموش كرد اين يك پيروزي نمادين براي خانم س��وچي بوده و
از  ۲۲سال ،انتخاباتي نمايشي برگزار كرده و چند روز پس از اين انتخابات،
دستاوردها و تاثيرات
در ش��رايط كنوني ،او امكان ايجاد تغييرات گسترده و بنيادين در مناسبات
نظاميان در اقدامي غيرمنتظره خانم سوچي را از حبس خانگي آزاد كرده و
رويداد پارلماني اخير بيگمان ،آزادترين انتخابات در تاريخ موجوديت اين
قدرت را ندارد .ولي اين يك آغاز خوب و يك آزمون ارزش��مند براي كارزار
كشور –كه نظاميان از سال  1962قدرت را بهطور بالمنازع در اختيار دارند-
به او اجازه ميدهند تا به فعاليت سياسي بپردازد و بهطور همزمان پارلمان
بزرگ انتخاباتي در سال  2015خواهد بود .اين انتخابات -برخالف انتخابات
مذكور در مارس  ۲۰۱۰يكي از ژنرالهاي سابق ارتش به نام تين سين را -كه
بود و بسياري از مردم به تغييرات مثبت توسط خانم سوچي اميد بستهاند،
سال  -2010نويدبخش انتخابات پارلماني آزاد و سالم در سال  2015است.
اما او هشدار داده رسيدن به يك آينده دموكراتيك براي
س��وچي از حوزه انتخابيه خود با بيش از  55هزار راي به
نتايج انتخابات مياندورهاي برمه براي  45كرسي
برمه چندان آس��ان نخواهد ب��ود و او آنچنان كه پيش از
پارلمان راه يافت ،در حاليكه رقيب اصلي او «سو مين»
مجلس سفلي مجلس عليا مجالس ايالتي و محلي
نام حزب و تشكل سياسي
اين پيروزي نيز گفته بود باز هم در جايگاه اپوزيس��يون
از حزب حاكم همبستگي و توسعه ملي نتوانست بيش از
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اتحاد ملي براي دموكراسي ()NLD
خواهد بود .روند اصالحات سياس��ي كنترلشده در برمه
9هزار راي بهدست بياورد .او پس از دو دهه مبارزه سياسي
1
حزب دموكراتيك مليتهايشان ()SNDP
در يك سال اخير براي بسياري حيرتانگيز بوده است .با
و حبس خانگي ،براي اولينبار در طول حيات سياس��ي
1
حزب همبستگي و توسعه ملي()USDP
اين وجود نظاميان ،در پيشبرد اصالحات منافع و مصالح
خود به عنوان نماينده برگزيده شد و حزب متبوعش كليه
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مجموع كرسيها
خود را در اولويت قرار ميدهند .روند اصالحات از س��ال
كرسيهاي موجود را از آن خود كرد و فقط ايالت«شان»

