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مه[ �ن ] کشم�ی
	

ــم	و	 ــی	در	تعلی ــش	مهم ــان	نق ــدان	دور	ایرانی ــه	چن ــته	ای	ن ــه	در	گذش ــا	ک ــرزمینی	بهشــت	آس ــمیر	س کش
گســترش	اســام	در	آن	بــه	عهــده	داشــته	انــد.	طــی	دهــه	هــای	گذشــته	بــه	ســبب	عواملــی	ایــن	ارتبــاط	کمــر	
رنــگ	و	فرامــوش		شــده	اســت.	کشــمیرنامه	تاشــی	اســت	بــرای	شناســاندن	کشــمیر	بــه	ایرانیــان	و	گامــی	در	

جهــت	تقویــت	آن	ارتبــاط	تاریخــی.

ــه	مــی	شناســید؟	ســرزمینی	کــه	شــاعران	 ــه	ایــران	صغیــر	شــهرت	دارد	را	چگون کشــمیر	،	ســرزمینی	کــه	ب
ــخ	نویســان	آن	را	پیروار)جایــی	کــه	صوفیــان	در	آن	زندگــی	 ــان	آن	را	فــردوس	مــی	نامنــد	و	تاری فارســی	زب
مــی	کننــد(	و	توریســت	هــا	آن	را	بــه	نــام	ســوئیس	شــبه	قــاره	مــی	شناســند	و	کشــمیری	هــا	در	تاریــخ	پــس	

از	اســتقال	هنــد	آن	را	کشــمیر	مظلــوم	مــی	نامنــد.
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جغرافیای طبیعی

ــد	در	 ــاره	هن ــبه	ق ــمال	ش ــی	در	ش ــمیر	ایالت کش
دامنــه	کــوه	های	هیمالیا	اســت.	از	نظــر	جغرافیائی	
بــه	دو	اقلیــم	تقســیم	شــده	و	سلســله	کــوه	هــای	
عظیــم	هیمالیــا	کــه	از	شــمال	شــرقی	بــه	جنــوب	
ــت.	 ــل	آن	دو	اس ــد	فاص ــداد	دارد،	ح ــرقی	امت ش
اقلیــم	جنــوب	غربــی	آن	پــر	جمعیــت	تــر	اســت	و	
دره		کشــمیر	بــه	مرکزیــت	شــهر	ســرینگر	کــه	از	
لحــاظ	زیبائــی	مناظــر	طبیعــی	مشــهور	اســت	در	
آن	قــرار	دارد،	و	اقلیــم	شــمال	شــرقی	کــوه	هــای	

پــر	بــرف	قــره	کــوروم	را	در	بــر	دارد.

زعفــران،	 کشــتزارهای	 سرســبز،	 مرغزارهــای	
دریاچــه	هــای	آرام	و	آبشــارهای	خروشــان	از	
ویژگــی	هــای	ایــن	ســرزمین	اســت	کــه	همــواره	
ــا	و	شــاعران	قــرار	گرفتــه	اســت	 مــورد	توجــه	ادب
ــزی	 ــچ	چی ــی	آن	هی ــش	گیاه ــان	پوش و	در	می
بیشــتر	از	چنــار	خودنمایــی	نمــی	کنــد.	درختــی	
کــه	درمیــان	کشــمیری	هــا	چنــان	معــروف	اســت	
کــه	بــذر	آن	از	ایــران	آمــده	اســت.	کــوه	هایــی	بــا	
ارتفــاع	8160	و	پوشــیده	از	بــرف	بهشــت	برفــی	را	

ــرای	توریســت	هــا	فراهــم	کــرده	اســت.	 ب

ــد،	 ــورهای	هن ــا	کش ــمیر	ب ــو	و	کش ــت	جام ایال
ــت	 ــوار	اس ــم	ج ــتان	ه ــن،	افغانس ــتان،	چی پاکس
و	 ازبکســتان	 از	 واخــان	 باریکــه	 طریــق	 از	 و	
ــه	 ــت	ک ــن	ایال ــود.	ای ــی	ش ــدا	م ــتان	ج تاجیکس
ــه	 ــه	کشــمیر	شــهرت	دارد	ب در	نقشــه	سیاســی	ب
پنــج	منطقــه	تقســیم	مــی	شــود.	دره	کشــمیر	یــا	
وادی	کشــمیر،	جامــو،	لــداخ،	گلگــت	و	بلتســتان،	
ــن	پنــج	منطقــه	دره	کشــمیر،	 کشــمیر	آزاد.	از	ای
و	 گلگلــت	 هنــد،	 کنتــرل	 در	 لــداخ	 و	 جامــو	
ــتان	و	 ــرل	پاکس ــمیر	آزاد	در	کنت ــتان،	کش بلتس
منطقــه	ای	کــه	بــه	اقصــای	چیــن	شــهرت	دارد	و	
در	جنــگ	هنــد	و	چیــن	بــه	تصــرف	چیــن	درآمــد	

ــن	 ــار	چی ــه	پاکســتان	د	راختی ــز	قســمتی	ک و	نی
قــرار	داده	اســت	در	تصــرف	چیــن	اســت.	از	نظــر	
مســاحت	جغرافیایــی	حــدود	3/2	در	اختیــار	هنــد	
و	مابقــی	جــز	جغرافیــای	پاکســتان	و	چیــن	اســت.

جغرافیای انسانی

کســانی	کــه	بــرای	اولیــن	بــار	بــه	کشــمیر	ســفر	
مــی	کننــد	از	تفــاوت	مــردم	کشــمیر	را	بــا	مــردم	
ــزادی	 ــد.	ن ــی	کنن ــب	م ــتان	تعج ــد	و	پاکس هن
شــبیه	بــه	نــژاد	ســامی	امــا	ســند	و	مدرکــی	کــه	
ــه	طــور	آشــکارا	 ــد	ب ــن	مســاله	کن ــر	ای ــت	ب دالل

ــدارد. وجــود	ن

ــف	 ــرایط	مختل ــل	ش ــه	دلی ــی	ب ــم	جمعیت تراک
طبیعــی،	متفــاوت	اســت.	بیشــترین	جمعیــت	در	
دره	کشــمیر	اســت	کــه	شــهر	ســرینگر	مرکــز	آن	
اســت.	طبــق	سرشــماری	کــه	هــر	ده	ســال	یــک	
بــار	اتفــاق	مــی	افتــد	آمــاری	از	جمعیــت	انســانی	
ــا	 ــود	ام ــی	ش ــه	م ــردم	کشــمیر	ارائ ــی	م و	مذهب
بــه	دلیــل	شــرایط	بحرانــی	ایــن	منطقــه	اطاعــات	
دقیــق	نیســت	و	طبــق	آمــاری	که	در	ســال	2003	
ــی	کشــمیر	 ــت	تقریب منتشــر	شــده	اســت	جمعی
ــه	 ــون	ک ــدود	11	میلی ــد	ح ــرل	هن ــت	کنت تح
جمعیــت	ســاکن	در	کشــمیر	پاکســتان	جمعیتــی	
بیــش	از	15	میلیــون	نفــر	را	دارد.	منطقــه	کشــمیر	
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در	کنتــرل	چیــن	بــه	دلیــل	شــرایط	ســخت	
طبیعــی	قابــل	ســکونت	نیســت.		

از	کل	جمعیــت	ایالــت	جامــو	و	کشــمیر	در	هنــد	
حــدود	67%	مســلمان،		30	%	هنــدو	و	مابقــی	
ــه	 ــتند	ک ــیحی	هس ــی	و	مس ــا،	بودای ــیک	ه س
مــردم	دره	کشــمیر	بــا	بیشــترین	جمعیــت	ایالــت	
ــمیر	 ــند.	در	کش ــی	باش ــلمان	م ــدود	95% مس ح
آزاد	99%	مســلمان	و	در	گلگــت	و	بلتســتان	%100	

ــتند.	 ــلمان	هس مس

جمعیت شناسی مسلمانان کشمیر 

ــر	درصــد	 آمــار	رســمی	از	طــرف	دولــت	مبنــی	ب
مذهــب	هــای	مختلــف	مســلمانان	در	کشــمیر	بــه	
طــور	دقیــق	ارائــه	نشــده	اســت.	امــا	اهــل	ســنت	
ــکیل	 ــمیر	را	تش ــلمانان	کش ــب	مس ــت	غال جمعی
ــات	 ــا	گرایش ــی	ب ــب	حنف ــه	مذه ــد	ک ــی	ده م
صوفــی	گــری	بیشــترین	پیــروان	را	در	میان	ســایر	
گــروه	هــای	اهــل	ســنت	بــه	خــود	اختصــاص	داده	
ــدود	 ــی	ح ــمیر	جمعیت ــیعیان	در	کش ــت.	ش اس
ــی	 ــاص	م ــود	اختص ــه	خ ــد	را	ب ــا	15	درص 10ت
دهنــد.	دره	کشــمیر	و	شــهر	کارگیــل	دوازده	

ــی	هســتند.	 امام

تاریخ پیدایش کشمیر

ــای	 ــانه	ه ــمیر	افس ــش	کش ــخ	پیدای ــاره	تاری درب
افســانه	هــای	 دارد	کــه	در	 مختلفــی	وجــود	
ــه	مــی	 ــد.	از	جمل ــه	آن	پرداختــه	ان هندوســتان	ب
ــه	 ــه	ب ــرد	ک ــاره	ک ــی	اش ــتان	های ــه	داس ــوان	ب ت
ــه	 ــردازد	و	ب ــی	پ ــمیر	م ــتین	کش ــش	نخس پیدای
ــاره	 ــا	اش ــن	ه ــا	اهریم ــدو	ب ــان	هن ــگ	خدای جن
ــی	از	 ــش	یک ــدو	پیدای ــای	ه ــانه	ه ــرد.	در	افس ک
ــوع	 ــام	رب	الن ــه	ن ــا	ب ــه	هندوه ــان	ســه	گان خدای
شــکتی	کــه	مظهــر	شیواســت	در	محلــی	بــه	
ــه	صــورت	آب	زالل	 ــتی(	ب ــر)دریاچه	س ــتی	س ِس

ــت. ــمیر	اس ــد	در	کش ــر	ش ظاه

ــکونت	 ــت	س ــی	قدم ــواهد	تاریخ ــاس	ش ــر	اس ب
ــش	از	 ــال	پی ــزار	س ــه	5	ه ــمیر	ب ــان	در	کش انس
ــی	از	 ــخ	مدون ــد	و	تاری ــی	رس ــیح	م ــاد	مس می
تاریــخ	کهــن	کشــمیر	وجــود	نــدارد.		و	در	برخــی	
کتــاب	هــای	تاریخــی	به	ایــن	مســاله	اشــاره	کرده	
انــد	کــه	ایــن	ســرزمین	بارهــا		توســط	گروههــای	
مختلــف	مــورد	تاخــت	و	تــاز	قــرار	گرفتــه	اســت	و	
فتــح	شــده	و	مذهبــی	رواج	پیــدا	کــرده	اســت.	از	
جملــه	آن	هــا	مــی	تــوان	بــه	حکومــت	بوداییــان	
ــه	حــدود900		ســال	در	کشــمیر	 ــرد	ک اشــاره	ک
ــود	و	 ــر	ش ــت	فراگی ــا	نتوانس ــرد	ام ــت	ک حکوم
ادامــه	یابــد	و	اکنــون	جــز	در	شــمال	کمشــیر	در	
شــهر	لــه	منطقــه	لــداخ	بــا	جمعیتــی	کمتــر	از	%2	

ــد.	 از	کل	جمعیــت	کشــمیر	زندگــی	مــی	کنن

اسالم و زبان فارسی در کشمیر 

ــر	 ــی	نش ــاره	چگونگ ــه	درب ــان	ک ــی	از	مورخ برخ
اســام	در	هنــد	تحقیــق	کــرده	انــد،	ترویج	اســام	
در	کشــمیر	را	مرهــون	حملــه	های	نظامی	کســانی	
ــد	و	در	 ــوی	مــی	دانن ــد	ســلطان	محمــود	غزن مان
منابــع	دیگــر	گرویــدن	مــردم	شــبه	قــاره	هنــد	بــه	
اســام	را	حاصــل	تــاش	کســانی	مــی	داننــد	کــه	
ــار	و	حکومــت	نداشــتند.	 ــه	درب هیــچ	وابســتگی	ب
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آن	هــا	گســترش	اســام	در	کشــمیر	را	از	طریــق	
تجــار	و	بازرگانانــی	مــی	داننــد	کــه	از	کشــورهای	
مختلــف	بویــژه	ایــران	در	ضمــن	تجارت	بــه	ترویج	
اســام	کوشــیدند	و	در	نتیجــه	روابــط	فرهنگــی	و	
سیاســی	میــان	کشــمی،	ایــران	و	آســیای	مرکــزی	
بــود	کــه		اســام	در	ایــن	منطقــه	توســعه	یافــت.	

ســید	شــرف	الدیــن	عبدالرحمــن	ســهروردی	
حنفــی	ترکســتانی،	معــروف	بــه	بلبــل	شــاه،	
عــارف	و	صوفــی	قرن	هشــتم	در	ســال	703ه.ش	از	
ترکســتان	بــه	کشــمیر	رفــت.	ورود	او	همزمــان	بــا	
پادشــاهی	رنچــن	شــاه	بــود	کســی	کــه	بــا	وجــود	
تســلط	آئیــن	بــودا	و	هنــدو	در	کشــمیر	بــه	دنبــال	
دیــن	دیگــری	بــود.	در	منابــع	تاریخــی	کشــمیر	از	
جملــه	کتــاب	حســن	چنیــن	مــی	نویســد:	رنچــن	
ــل	را	 ــب	و	مل ــاف	و	مذاه ــرت	اخت ــه	کث چــون	ب
ــه	تحــت	 ــه	در	منطق ــت	ک ــندید	خواس ــی	پس نم
ــن	واحــد	حاکــم	باشــد.		 ــک	دی حکومــت	خــود	ی
همیــن	امــر	ســبب	شــد	کــه	بــا	دیــدن	بلبــل	شــاه	
مجــذوب	کرامــات	وی	شــود	و	بــه	همــراه	عــده	ای	
از	رجــال	دولتــی	بــه	اســام	گرویــد	و	رنچــن	شــاه	
اولیــن	حاکــم	مســلمان	منطقــه	کشــمیر	بــود	کــه	

خــود	را	صدرالدیــن	نامیــد.	

ــه	دو	 ــمیری	ب ــلمان	کش ــان	مس ــله	حکمران سلس
ــوند:	 ــی	ش ــته	تقســیم	م دس

سلســله	شــاهمیری	هــا	کــه	مــدت	دو	قــرن	
حکومــت	کــرد	و	سلســله	چــک	هــا	کــه	حکومــت	
ــرد.	 ــت	ک ــال	حکوم ــی	و	دو	س ــود	و	س ــیعی	ب ش
ایــن	حکومــت	هــا	توجــه	ویــژه	ای	بــه	علــم،	هنــر،	
اســام،	فرهنــگ	و	زبــان	فارســی	داشــتند	و	توجــه	
ــد	 ــی	ش ــبب	م ــام	س ــگ	و	اس ــه	فرهن ــا	ب آن	ه
کــه	همــواره	فعالیــت	مبلغــان	ســاالمی	بــا	اقبــال	

عمومــی	مــردم	مواجــه	شــود.

مبلغانــی	چون	شــاه	میــرزا	از	خراســان	و	میرســید	
ــی	از	همــدان	و	میــر	شــمس	الدیــن	 علــی	همدان
ــج	 ــه	در	تروی ــد	ک ــانی	بودن ــه	کس ــی	از	جمل اراک
ــای	بســیاری	انجــام	 ــاش	ه ــات	و	ت اســام	اقدام
دادنــد.	میــر	ســید	علــی	همدانــی	معــروف	

ــخصیت	 ــغ	و	ش ــی	از	نواب ــدان	یک ــاه	هم ــه	ش ب
ــود	کــه	فعالیــت	هــای	 ــی	ب هــای	طــراز	اول	ایران
ــران	 ــی	او	در	ای ــی	و	فرهنگ ــی،	ادب ــون	دین گوناگ
ــت.	 ــی	داش ــرات	اساس ــد	تاثی ــاره	هن ــبه	ق و	ش
خصوصــا	در	کشــمیر	کــه	رواج	و	گســترش	دیــن	
مبیــن	اســام	و	زبــان	و	ادبیــات	فارســی	مرهــون	
تــاش	هــای	ایــن	عــارف	بــرگ	ایرانــی	اســت.	وی	
ســه	بــار	بــه	کشــمیر	مســافرت	کــرد	و	در	ســومین	
ــی	در	 ــای	مختلف ــول	ه ــل	ق ــه	نق ــود	ک ــفر	خ س
علــت	ایــن	ســفر	وجــود	دارد	بــه	همــراه	هفتصــد	
نفــر	از	عارفــان،	هنرمنــدان	و	ســادات	ایرانــی	بــه	
ــغ	اســام	 ــرای	تبیل ــرد.	او	ب کشــمیر	مســافرت	ک
ــذا	 ــرد	ل ــی	اســتفاده	ک ــان	فارســی	و	عرب از	دو	زب
مــردم	کشــمیر	ابــراز	عاقــه	ای	خــاص	بــه	زبــان	
فارســی	نشــان	دادنــد	و	در	کمتریــن	مــدت	زبــان	
ــه	 ــی	در	ناحی ــگ	ایران ــدن	و	فرهن ــی	و	تم فارس

ــرد.	 ــدا	ک کشــمیر	گســترش	پی

	هــر	چنــد	زبــان	فارســی	حــدود	ســه	قــرن	قبــل	
از	ورود	شــاه	همــدان	بــه	ســایر	نقــاط	شــبه	قــاره	
ــادات	 ــه	کوشــش	س ــا	ب ــود	ام ــده	ب ــد	وارد	ش هن
ایرانــی	و	وضعیــت	خــاص	کشــمیر	ادبیات	فارســی	
ــه	 ــه	ای	ک ــه	گون ــرد	ب ــرفت	ک ــرعت	پیش ــه	س ب
تعــدادی	از	نویســندگان	و	شــعرای	کشــمیری	در	
ــان	فارســی	ســرآمد	دیگــر	نقــاط	شــبه	 حــوزه	زب

ــاره	شــدند.	 ق

ــتقل  ــای مس ــت ه ــن حکوم ــن رفت از بی
ــمیر  در کش

ــت	 ــول،	حکوم ــاه	مغ ــاه،	پادش ــه	اکبرش ــا	خدع ب
ــد	کشــمیر	 ــم	قدرتمن ــن	حاک ــاه	آخری یوســف	ش
کــه	از	سلســله	خانــدان	چــک	بــود،	ســرنگون	شــد	
و	کشــمیر	بــه	عنوانــی	جزئــی	از	امپراطــوری	هنــد	
گشــت.	ایــن	اقــدام	بــا	مخالفــت	هایــی	از	جملــه	
رهبــران	شــیعی	کشــمیر	همــراه	بــود	و	قیــام	های	
مختلفــی	در	زمــان	اکبرشــاه	انجــام	شــد	امــا	ایــن	

مبــارزات	شکســت	خــورد.

ــاه	 ــا	رف ــا	در	کشــمیر	ب ــول	ه ــت	مغ دوران	حکوم
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کمیته  بین الملل - اتحادهی ا

نســبی	همــراه	بــود	و	حاکمــان	مغــول	بــرای	
ــتفاده	از	 ــر	اس ــاوه	ب ــود	ع ــت	خ ــتمرار	حکوم اس
ــی	 ــاش	م ــرکوب،	ت ــل	س ــی	و	عام ــیوه	نظام ش
ــت	 ــی،	رضای ــاه	عموم ــش	رف ــا	افزای ــا	ب ــد	ت کردن
مــدرم	را	نیــز	بدســت	آورنــد.	در	دوران	حاکمانــی	
و	شــاهجهان	 و	جهانگیرشــاه	 اکبرشــاه	 چــون	
فرهنــگ	و	هنــر	گســترش	یافــت	بــه	طــوری	کــه	
ــار	معمــاری	و	هنــری	بســیاری	از	آن	دوران	در	 آث

ــده	اســت. ــا	مان ــه	ج کشــمیر	ب

ــم	 ــا	حاک ــان	ه ــا،	افغ ــول	ه ــت	مغ ــد	از	حکوم بع
شــدند.	در	همیــن	دوره،	حماتــی	از	طــرف	ســیک	
هــا	بــه	کشــمیر	انجــام	شــد	اما	بــا	شکســت	مواجه	
ــا	توانســتند	در	 ــا	اینکــه	ســیک	ه مــی	شــدند.	ت
غیــاب	فرمانــده	افغــان	بــه	کشــمیر	حملــه	کننــد	
ــری	کشــمیر	را	 ــزار	نف ــب	ســپاهی	30	ه و	در	قال
اشــغال	نمایــد	و	بــا	اســتقرار	حکومــت	ســیک	هــا	
ــمیراز	 ــلمانان	در	کش ــت	مس ــمیر،	حکوم ــر	کش ب
حکومــت	 ســال	 	477 از	 بعــد	 و	 رفــت	 بیــن	
ــر	کار	 ــر	س ــی	ب ــمیر،	حکومت ــر	کش ــلمانان	ب مس
ــی	و	 ــای	مذهب ــاف	ه ــل	اخت ــه	دلی ــه	ب ــد	ک آم
شکســت	هــای	ســابق	از	مســلمانان	کشــمیر	ظلــم	
هــای	بســیاری	را	بــر	مــردم	اعمــال	مــی	کردنــد.	
ــیک	 ــت	س ــی	حکوم ــس	از	بررس ــردود"	پ ــرد	ب "ل
هــا	در	کشــمیر	معتقــد	اســت	کــه	تمــام	حکومــت	
هــای	ســیک	برابــر	بــر	انتقــام	از	مســلمانان	بــود."

ــمیر	بــه	فــردی	 ــو	کش در	آن	دوره	بخــش	جام
ــل	 ــینگ	تحوی ــام	گاب	س ــه	ن ــب	ب ــدو	مذه هن
داده	شــد	و	ایــن	آغــاز	بحرانــی	دیگــر	در	کشــمیر	
ــدان	 ــوذ	خان ــرای	نف ــی	را	ب ــه	فرصت ــرا	ک ــود	چ ب
ــینگ	 ــرد.	گاب	س ــم	ک ــمیر	فراه ــدو	در	کش هن
ــا	و	 ــیک	ه ــاه	س ــرگ	پادش ــان	م ــت	در	زم توانس
ــی	 ــک	انگلیس ــا	کم ــاد،	ب ــاق	افت ــه	اتف ــی	ک نزاع
ــر	 ــال	ب ــدود	100	س ــغال	و	ح ــمیر	را	اش ــا	کش ه

ــد. ــی	کن ــمیر	حکمران کش

جزئیــات فــروش کشــمیر بــه مهاراجــه 
هنــدو

ــمیر	 ــر	کش ــا	ب ــا	1947	دوگراه ــال	1846	ت از	س
حکومــت	کردنــد.	در	طــی	ایــن	مــدت،	دو	معاهده	
ننگیــن	الهــور	و	آمریتســر	منعقــد	شــد	کــه	بــرای	
فهمیــدن	بحــران	کشــمیر،فهمیدن	ایــن	هــا	الزم	

و	ضــروری	اســت.

	در	شــانزدهم	مــارس	1846	یــک	روز	کامــا	آرام	
در	انگلیــس	و	روزی	باشــکوه	بــرای	دوگراهــا	بــود.	
امــا	ایــن	روز	در	میــان	روزهــای	تاریــک	بشــریت	
ماننــد	زخمــی	کریــه	و	زشــت	بــر	چهــره	بشــریت	
ــا	 ــک	دوگراه ــا	کم ــا	ب ــه	بریتانی ــی	ک ــود.	زمان ب
ــاب	 ــت	داد	و	پنج ــا	را	شکس ــیک	ه ــت	س حکوم
ــوان	معاهــده	ای	 ــت،	کشــمیر	را	تحــت	عن را	گرف
ــت	و	 ــه	ارزش	هف ــر	ب ــده	آمریتس ــام	معاه ــه	ن ب
نیــم	روپیــه	بــه	مهاراجــه	گاب	ســینگ	از	جامــو	
ــا- ــوری	بریتانی ــن	امپراط ــده	مابی ــت.	معاه فروخ
کســی	کــه	دره	کشــمیر،	لــداخ	و	گلگت-بلتســتان	
ــود-	و	 ــه	ب ــا	گرفت ــیک	ه ــا	س ــت	ه را	از	حکوم
ــه	 ــی	ک ــو	–کس ــی	از	جام ــینک	دوگرای گاب	س
کــه	بنیانگــذار	سلســله	دگــرا	در	جامــو	و	کشــمیر	
بــود.-	منعقــد	شــد	و	کمشــیر	بــه	عنــوان	ایالتــی	
ــا	 ــه	دوگراه ــا	ب ــد	بریتانی ــین	از	هن ــاهزاده	نش ش

واگــذار	شــد.	

ــه	 ــن	ب ــال	زمی ــامل	84471	می ــده	ش ــن	معاه ای
ــر	 ــی	ه ــود.	یعن ــزار	انســان	ب ــراه		ششــصد	ه هم
کشــمیری	بــه	ارزش	12	روپیــه	بــه	همــراه	زمیــن	

ــه	داده	شــد.	 ــه	ماهاراجــه	هدی اش	ب

از	ایــن	رو	بســیاری	از	تحلیلگــران	بیــن	المللــی	و	
ــه	عنــوان	علــت	اصلــی	 محلــی	ایــن	معاهــده	را	ب
ریشــه	هــای	ســناریوی	کنونــی	کشــمیر	معرفــی	م	
کننــد.	ایــن	معاهــده	غیــر	انســانی	چنــان	ضربــه	
ای	بــه	کشــمیر	زد	کــه	هنــوز	هــم	آثــار	آن	وجــود	
ــن	 ــل	درمــان	اســت.		مدافعــان	ای دارد	و	غیــر	قاب
معاهــده	اظهــار	داشــتند	کــه	کمپانــی	بریتانیــای	
هنــد	شــرقی	دخالتــی	در	اشــغال	کشــمیر	نداشــته	
ــه	 ــت	ک ــن	اس ــن	ای ــئله	روش ــا	مس ــت	و	تنه اس
ترســاندن	مــردم	توســط	انگلیــس	باعــث	شــد	کــه	
ــوند.	 ــینگ	ش ــت	گاب	س ــلیم	حکوم ــردم	تس م
انگلیــس	و	دیگــر	 شــورش	هــای	زیــادی	در	



-7-

گاه اهی رسارس کشور- بهار 98 مستقل- دانش
نجمن اهی اسالمی دانشجویان 

کمیته  بین الملل - اتحادهی ا

ــا	 ــروش	برپ ــن	و	ف ــه	ای ــا	علی ــای	دنی ــمت	ه قس
ــدا	نکــرد.	 ــا	افســوس	کشــمیر	نجــات	پی شــد،	ام

اشــغال	 معاهــده	می	تــوان	چگونگــی	 ایــن	 از	
کشــمیر	را	فهمیــد	و	اینکــه	چگونــه	بــدون	توجــه	
بــه	مــردم	و	همفکــری	بــا	رهبــران	کشــمیر	
نوشــته	شــد	و	مــردم	را	ماننــد	گله	گاو	و	گوســفند	
فروختنــد	و	همــه	ی	مــواد	آن	علیــه	کشــمیر	بــود.	
معاملــه	ای	کــه	در	10	مــاده	بــدون	در	نظر	گرفتن	
واقعیــت	هــا،	منفــت	یــا	آینــده	کشــمیر	منعقــد	و	
بــا	اختیــار	و	قدرتــی	نامحــدود	بــه	گاب	ســینگ	
هدیــه	داده	شــد.		چــه	غیــر	انســانی	اســت	وقتــی	
ــیگری	و	 ــت	وحش ــب	را	در	نهای ــک	مذه ــردم	ی م
ظلــم	بــه	فــردی	از	مذهــب	دیگــر	هدیــه	بدهنــد	
ــه	مــوارد	ایــن	فهرســت	 ــام	مــا	ب و	ایــن	چنیــن	ن
ــه	 ــه	ای	ک ــد.	معامل ــه	ش ــه	اضاف ــن	معامل ــد	ای ب
ــا	 ــاری	ب ــدرک	ســوء	اســتفاده	و	بدرفت خــودش	م

ــود.	 مــردم	فــردوس	ب

	در	همــان	اثنــا	مــردم	نقــل	قولی	از	گاب	ســینگ	
ــن	 ــوان	کــه	»مــن	ای ــن	عن ــه	ای ــد	ب شــنیده	بودن
ــکاران	 ــه	خدمت ــم	ن ــی	دان ــا	ارزش	م ــاک	را	ب خ
ــداری	 ــه	خری ــیار	ارزان	ب ــمیر	بس ــردم	کش را«.	م
فروختــه	شــدند،	کســی	کــه	قیمــت	معاملــه		را	در	
ــن	قســطش	را		 ــرد	و	آخری 42	قســط	پرداخــت	ک
ــرد	و	در	طــول	 ــارس	1850	پرداخــت	ک در	29	م
4	ســال	بــا	پرداخــت	هفــت	و	نیــم	میلیــون	روپیــه	
کشــمیر	را	خریــد.	گاب	ســینگ	در	در	نهــم	
ــمیر	 ــح	وارد	کش ــاعت	8	صب ــر	1846	در	س نوامب
شــد	و	در	آن	روز	کشــمیر	تحــت	ســلطه	راجایــی	
هنــد	مذهــب	از	جامــو	قــرار	گرفــت.	ایــن	اشــغال	
در	مقابــل	ظلــم	هــای	بعــد	از	آن	ناچیــز	بــود	امــا	
ــریت	 ــز	بش ــزن	انگی ــای	ح ــراژدی	ه ــی	از	ت یک

اســت.

نگاهی کوتاه به معاهده آمریتسر

اگرچــه	تمامــی	مــوارد	ایــن	معاهــده	غیــر	انســانی	
را	در	هــزاران	کلمــه	هــم	نمــی	تــوان	توضیــح	داد.	
ــه	ام	را	 ــن	ارائ ــم	بهتری ــی	کن ــاش	م ــن	ت ــا	م ام

بنویســم.	همانطــور	کــه	اشــاره	شــد	ایــن	معاهــده	
شــامل	10	مــاده	اســت	کــه	بعضــی	از	آنهــا	بســیار	

جالــب	اســت:

ــرای	 ــمیر	را	ب ــا	کش ــت	بریتانی ــاده	1،	دول *	در	م
ــه	گاب	 ــتقل	ب ــی	مس ــوان	ایالت ــه	عن ــه	ب همیش
ســینگ	داده	اســت.	بــه	ایــن	صــورت	کــه	بریتانیــا	
ــر	 ــدون	ه ــفند	و	ب ــه	گاو	و	گوس ــد	گل ــا	را	مانن م

ــی	فروخــت. ــراض	و	مخالفت ــه	اعت گون

ــت	 ــد	داده	اس ــا	تعه ــت	بریتانی ــاده9،	دول *در	م
ــه	دشــمن	خارجــی	 ــان	حمل ــت	در	زم ــه	از	ایال ک
ــد.	شــما	همیشــه	مــی	بینیــد	کــه	 محافظــت	کن
دولــت	و	مــردم	انگلیــس	بــرای	برقــراری	عدالــت	
ــا	 ــد.	ام ــی	کنن ــت	م ــای	عدال ــمیر	تقاض در	کش
ــغال	 ــده	اش ــه	وع ــود	ک ــس	ب ــن	انگلی ــد	ای بدانی
کشــمیر	را	بــه	دوگراهــا	داد	و	حــاال	بــا	ایــن	وعــده	
هــای	توخالــی،	تفکــر	عمومــی	جهــان	را	بــه	

ــت. ــه	اس ــخره	گرفت س

*حیــرت	انگیزتــر	و	عجیــب	و	غریــب	تــر	چیــزی	
اســت	کــه	در	مــاده	10	آمــده	اســت.	ایــن	مســاله	
ــا	 ــد	ام ــک	باش ــما	مضح ــرای	ش ــت	ب ــن	اس ممک
ــرای	 ــط	ب ــاق	فق ــن	اتف ــه	ای ــت	ک ــت	آن	اس حقی
مــردم	کشــمیر	افتــاد.	در	ایــن	مــاده	آمــده	اســت	
ــال	1	راس	 ــر	س ــد	ه ــا	بای ــت	دوگراه ــه	حکوم ک
اســب	و	20	راس	بــز	نــر	و	مــاده	و	3	جفــت	شــال	

ــه	دولــت	بریتانیــا	هدیــه	بدهــد.	 کشــمیری	ب

شــورش هــای مردمــی علیــه حکومــت 
مهاراجــه

ــی	 ــردم	اعتراضات ــا،	م ــت	دوگراه ــروع	حکوم از	ش
ــا	ســرکوب	 ــا	ب ــد	ام ــاز	کردن ــه	دوگراهــا	آغ را	علی
ــا	کمــک	 ــا	و	ب ــرا	ه ــت	دوگ ــی	حکوم ــای	متوال ه
ــا	اینکــه	 ــف	مــی	شــدند.	ت ــرش	انگلیــس	متوق ات
تعــداد	زیــادی	از	مــردم	علیــه	دوگراهــا	شــروع	بــه	
ــه	 ــن	انتفاض ــد	و	اولی ــخنرانی	کردن ــت	و	س فعالی
مــردم	کشــمیر	یعنــی	واقعــه	13	جــوالی	در	ایــن	
ــا	 ــوزش	ه ــا	و	آم ــت	ه ــن	فعالی ــان	رخ		داد.	ای زم
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ــاس	 ــام	عب ــودر	غ ــدهلل	و	چ ــیخ	عب ــط	ش توس
ــد.	 ــی	ش ــام	م انج

ــن	دو	 ــرات	ای ــا	و	تفک ــت	ه در	ســال	1932	فعالی
رهبــر	کشــمیری	منجــر	بــه	تشــکیل	»کنفرانــس	
ــلم	 ــه	»مس ــه	ب ــمیر«	ک ــو	و	کش ــلمانان	جام مس
شــد.	 نهــاده	 بنیــاد	 شــد،	 کنفرانس«معــروف	
مبــارزه	خســتگی	ناپذیــر	سیاســی	از	طریــق	
تشــکیات	مســام	کنفرانــس	بــه	منظــور	دســتیابی	
ــی	 ــی،	سیاس ــادی	،	اجتماع ــات	اقتص ــه	اصاح ب
ادامــه	داشــت.	در	ایــن	مــدت	رهبــران	مســلمانان	
کشــمیر	بارهــا	دســتگیر	شــدند.	ســرانجام	در	
تشــکیات	 درونــی	 اختافــات	 	1941 	 ســال	
ــیخ	 ــعاب	ش ــه	انش ــر	ب ــس«	منج ــلم	کنفران »مس
ــه	 ــی،	معــروف	ب ــس	مل عبــدهلل	و	تشــکیل	کنفران
»نشــنال	کنفرانــس«	شــد	و	ســازمانی	ملــی	و	بــر	
اســاس	اصــول	غیــر	مذهبــی	کــه	هنــدو،	ســیک	
و	مســلمان	در	آن	شــرکت	کننــد.	ســال	هــا	بعــد	
ــن	حــزب	 ــد	ای ــه	هن ــان	الحــاق	کشــمیر	ب در	زم
ــه	 ــی	اســت	ک ــن	در	حال ــی	دارد.	ای نقــش	حمایت
در	کنــار	انشــعاب	شــیخ	عبــداهلل	از	حــزب	»حــزب	
کنفرانــس	مســلم«،	ایــن	حــزب	بــه	فعالیــت	خــود	
ــاق	کمشــیر	از	 ــان	الح ــد	و	در	زم ــی	ده ــه	م ادام
ــرد.	 ــی	ک ــت	م ــتان	حمای ــه	پاکس ــتن	آن	ب پیوس

قیام 13 جوالی 1931

ــت	 ــل	حرک ــای	اســامی	عام ــزه	ه ــاز	انگی از	دیرب
هــای	مردمــی	در	کشــمیر	بــوده	اســت.	از	جملــه	
ــه	13	جــوالی	ســال	 ــه	واقع ــوان	ب ــی	ت ــا	م آن	ه
ــه	 ــمیر	ب ــه	در	کش ــود.	روزی	ک ــاره	نم 1931	اش
روز شــهدا	شــهر	دارد.	عیــد	قربــان	ســال	1931	
ــه	 ــام	جماعــت	شــهر	در	خطب ــو،	ام در	شــهر	جام
ــی	و	 ــرت	موس ــتان	حض ــد	داس ــاز	عی ــای	نم ه
ــر	 ــه		ه ــرد	ک ــان	ک ــه	ای	بی ــه	گون ــون	را	ب فرع
ــد.	امــام	 فرعــون	زمــان،	خــود	را	مصــداق	آن	بدان
ــختی	 ــخنرانی	و	بیــان	س ــت	در	حــال	س جماع
هــای	دوران	ظلــم	فرعــون	بــود	کــه	یکــی	از	
افســران	پلیــس	حکــم	بــه	تعطیلــی	ســخنرانی	را	

داد	و	ایــن	مســاله	بــرای	مــردم	کشــمیر	بــه	هیــچ	
ــود	و	اعتراضــات	مردمــی	 ــل		تحمــل	نب وجــه	قاب

شــروع	شــد.

بــا	حکــم	ریاســت	دادگاه	که	فــردی	هنــدو	مذهب	
بــود،	تصمیــم	بــر	آن	شــد	کــه	خطبــه	هــای	عیــد	
ــبب	 ــم	س ــن	حک ــد	و	ای ــد	نباش ــاز	عی ــزو	نم ج
ــه	 ــد	ک ــلمانان	ش ــراض	مس ــم	و	اعت ــدید	خش تش
ــس	دادگاه	 ــاری	رئی ــبب	برکن ــات	س ــن	اعتراض ای
ــن	اولیــن	پیــروزی	سیاســی	مســلمانان	 شــد	و	ای

بــود.	

ــان	 ــی	از	نگهبان ــه،	یک ــن	حادث ــی	از	ای ــدت	کم م
مرکــزی	جامــو	بــه	قــرآن	بــی	احترامــی	کــرد	بــا	
ایــن	اقــدام	تظاهــرات	گســترده	ای	دره	کشــمیر	را	
فــرا	گرفــت،	خواســت	مســلمانان	مجــازات	نگهبان	
بــود.	بــا	شــلعه	ور	شــدن	اعتراضــات		مهاراجــه	بــا	
نماینــده	معترضیــن	وارد	مذاکــره	شــد.	در	حالــی	
ــی	 ــت.	گردهمای ــه	داش ــرات	ادام ــن	مذاک ــه	ای ک
هــا	 از	خانقــاه	 یکــی	 در	 عمومــی	مســلمانان	
تشــکیل	شــد	و	در	اواخــر	ایــن	گردهمایــی	جوانــی	
پشــت	تریبــون	رفــت	و	ســخنرانی	علیــه	مهاراجــه	
ــه	اتهــام	 و	حکومتــش	ایــراد	نمــود.	پلیــس	او	را	ب
ــر	 ــرد.	در	روز	13	جــوالی	ب شــورش	بازداشــت	ک
خــاف	خواســت	مــردم	دداگاه	غیرعلنــی	او	برگزار	
ــه	ســمت	دادگاه	حرکــت	 شــد.	مــردم	معتــرض	ب
ــرض	را	 ــردم	معت ــای	پلیــس	م ــا	نیروه ــد	ام کردن
ــر	 ــتار	22	نف ــن	کش ــه	در	ای ــت	ک ــار	بس ــه	رگب ب
ــرایط،	 ــن	ش ــدن	ای ــا	بوجــود	آم شــهید	شــدند.	ب
بــا	فرمــان	مهاراجــه	شــهر	را	بــه	نظامیــان	ســپرده	
ــام	 ــل	و	ع ــا	قت ــد	ب ــراه	ش ــه	هم ــی	ک ــد.	فرمان ش
ــه	هــا	و	تجــاوز	 بیشــتر	مســلمانان	و	تخریــب	خان
ــتگیری	 ــا	دس ــمیری.	ب ــران	کش ــان	و	دخت ــه	زن ب
رهبــران	شــور	سیاســی	مــردم	بــه	شــکل	صحیحی	
هدایــت	نشــد	و	مســلمانان	نتوانســتند	پیــروزی	در	

عرصــه	سیاســی	داشــته	باشــند.	
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کشمیر در زمان استعمار بریتانیا و نهضت 
آزادی بخش هند

حکومــت	انگلیــس	بــر	شــبه	قــاره	هنــد	یــا	همــان	
ــتان	 ــد،	پاکس ــورهای	هن ــه	کش ــزرگ	ک ــد	ب هن
ــه	 ــود،	ب ــی	ش ــامل	م ــی	را	ش ــگادش	کنون و	بن
نحــوی	بــود	کــه		عــاوه	بــر	بخــش	اصلــی	یعنــی	
“هنــد	بریتانیــا”،	ایالــت	هایــی	بــا	اســتقال	نســبتا	
بیشــتری	بــه	نــام	“ایالــت	هــای	ســلطنتی”	وجــود	
داشــت.	بخــش	نخســت	بشــکل	مســتقیم	تحــت	
حاکمیــت	نیروهای	انگلیســی	قرار	داشــت	و	بخش	
دوم	بصــورت	غیــر	مســتقیم	توســط	شــاهزادگانی	
اداره	مــی	شــد	که	تحــت	قیمومیــت	انگلیــس	قرار	
داشــتند.	بعــد	از	نهضــت	آزادی	شــبه	قــاره	هنــد	و	
جدایــی	هنــد	و	پاکســتان،	ایالــت	هــای	مختلــف	
بــر	اســاس	ســاختار	جمعیتــی	)بــا	اکثریــت	هنــدو	
یــا	مســلمان(	و	همچنیــن	موقعیــت	جغرافیایــی	و	
البتــه	خواســت	مــردم،	بــه	یکــی	از	دو	بخــش	هند	
یــا	پاکســتان	ملحــق	شــدند.	اجــرای	ایــن	تقســیم	
ــای	 ــت	ه ــوان	ایال ــه	تحــت	عن ــی	ک ــرای	مناطق ب

ســطنتی	بودنــد	بــا	مشــکاتی	همــراه	بــود.

یکــی	از	مهمتریــن	ایــن	ایالــت	هــا،	منطقــه	
عمومــی	کشــمیر	بــود	کــه	بــا	اکثریــت	مســلمان	
تحــت	حاکمیــت	گاب	ســینگ،	مهاراجــه	هنــدو		
بــود.	ایــن	امــر	ســبب	اختــاف	نظــر	بیــن	مــردم	و	
حاکــم	هنــدو	مذهــب	بــر	ســر	پیوســتن	بــه	هنــد	
ــال	آن،	قیامــی	علیــه	 ــه	دنب ــا	پاکســتان	شــد.	ب ی
ــام	 ــه	آن	قی ــد	ک ــاز	ش ــمیر	آغ ــه	در	کش مهاراج
توســط	ســربازان	ماهاراجــه	و	نیــز	اقلیــت	هنــدوی	
حامــی	مهاراجــه	ســرکوب	شــد.	بــا	ایــن	ســرکوب	
ــه	 ــتان	ب ــین	پاکس ــلمان	نش ــق	مس ــردم	مناط م
ســوی	کشــمیر	آمدنــد	تــا	از	قیــام	مــردم	کشــمیر	
ــه	 ــه	ک ــرایط	مهاراج ــن	ش ــد.	در	ای ــت	کنن حمای
ــربازان	و	 ــر	س ــت	در	براب ــوان	از	مقاوم ــود	را	نات خ
مــردم	مســلح	مناطــق	پاکســتان	مــی	دیــد،	بــدون	
در	نظــر	گرفتــن	نظــر	مــردم	توافــق	الحال	کشــمیر	
بــه	هنــد	را	بــا	گنجانــدن	شــرایطی،	امضــا	کــرد		و	
در	27	اکتبــر	1947	میــادی	کــه	در	کشــمیر	بــه	

روز	نکبــت	شــهرت	دارد	الحــاق	انجــام	شــد.	

بــه	فاصلــه	چنــد	روز	بعــد	از	27	اکتبــر	در	2	نوامبر	
ــتان	 ــر	هندوس ــت	وزی ــرو	نخس ــل	نه ــر	لع جواه
طــی	ســخنانی،	موقتــی	بــودن	حضــور	هندوســتان	
را	در	کشــمیر	اعــام	مــی	دارد	و	اظهــار	مــی	کنــد:	
“آینــده	جامــو	و	کشــمیر	بایــد	توســط	خــود	مردم	
ــه	 ــا	ن ــه	م ــدی	اســت	ک ــن	تعه ــود.	ای ــن	ش تعیی
ــا	داده	 ــه	کل	دنی ــه	مــردم	کشــمیر	کــه	ب فقــط	ب
ــدات	 ــم	تاکی ــی	رغ ــه	عل ــه	البت ــدی	ک ــم.”	تعه ای
ســازمان	ملــل	و	شــورای	امنیــت	هیــچ	گاه	عملــی	

نشــد.

مهاراجــه	بــا	کنــاره	گیــری	از	قــدرت	عمــا	ســکان	
ایالــت	جامــو	و	کشــمیر	را	بــه	دســت	چهــره	
سرشــناس	کشــمیر	شــیخ	عبــداهلل	ســپرد	کســی	
ــد	در	 ــزی	هن ــت	مرک ــانده	حکوم ــت	نش ــه	دس ک
کشــمیر	بــود.	شــیخ	عبــداهلل	در	ســال	1948	
بعنــوان	نخســت	وزیــر	کشــمیر	مبتنــی	بــر	توافــق	
ــی	 ــاب	م ــا،	انتص ــی	ه ــه	و	انگلیس ــان	مهاراج می
ــرایط	در	کشــمیر	تحــت	 ــن	ش ــس	از	ای ــردد.	پ گ
کنتــرل	هندوســتان	سلســله	مذاکــرات	بیــن	
دولــت	مرکــزی	و	دولــت	ایالتــی	کشــمیر	آغــاز	می	
شــود	کــه	نتیجــه	آن،	توافــق	دهلــی	بــود	در	ســال	
1952	مــی	شــود.	در	ســال	1954،	بــرای	عملــی	
ــتوری	از	 ــق	دس ــی،	طب ــه	ی	دهل ــردن	توافق	نام ک
ــاس	اصــل	 ــر	اس ــد،	ب ــور	هن ــس	جمه ــوی	رئی س
ــی	 ــکل	م ــف	ش ــی،	ماده35-ال ــون	اساس 370	قان
گیــرد.	بــا	وجــود	ایــن	قوانیــن	کشــمیر	موقعیــت	
متفاوتــی	بــا	دیگــر	ایالــت	هــای	الحــاق	شــده	بــه	
هنــد	را	دارد	و	مانــع	جــدی	بــرای	دولــت	مرکــزی	

ــد اســت	کــه	کشــمیر	را	جــز	خــاک	هنــد	بدان

اهمیت ماده 3۵-الف 

طبــق	ایــن	اصــل،	جهــت	حفــظ	هویــت	مســئله	
ــری	 ــن	جلوگی ــم	چنی ــدوم	و	ه ــمیر	و	رفران کش
ــمیر،	 ــت	کش ــتفاده	از	موقیع ــوء	اس ــه	س از	هرگون
هندی	هــا	حــق	خریــد	امــاک	و	اشــتغال	در	
ایالتــی	 مجلــس	 تنهــا	 و	 ندارنــد	 را	 کشــمیر	
ــن	 ــهروندی	را	دارد.	ای ــای	ش ــق	اعط ــمیر	ح کش
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اصــل،	ضمانتــی	اســت	بــر	ایــن	کــه	منافــع	
مــردم	کشــمیر	در	ســاختار	سیاســی	کنونــی	
هنــد	محفــوظ	بمانــد	و	جلــوی	هرگونــه	تغییــرات	
دموگرافیــک	بــه	منظــور	تحــت	تاثیــر	قــرار	دادن	

ــود.	 ــه	ش ــات	گرفت ــی	انتخاب ــج	احتمال نتای

ــا	 ــظ	شــود؟	ب ــی	حف ــاده	قانون ــن	م ــد	ای ــرا	بای چ
ــون	 ــد	از	قان ــن	بن ــر	ای ــت	واف ــه	اهمی ــه	ب توج
ــد	 ــی	ده ــازه	نم ــه	اج ــت	ک ــد	اس ــی	هن اساس
ــی	کشــمیر	متحــول	و	 ــاختار	جمعیت ــت	و	س هوی
متغیــر	شــود،	تمامــی	اقشــار	و	گروه	های	سیاســی	
ــا	 ــد	ت ــد	دارن ــی	کشــمیر	تاکی ــی	و	قومیت و	مذهب
ایــن	ایــن	بنــد	از	قانــون	اساســی	محفــوظ	بمانــد	و	
تغییــر	نکنــد.	جریانــات	راســت	گــرای	مذهبــی	در	
کشــور	هندوســتان	همــواره	کشــمیر	را	ســرزمینی	
ــا	 ــه	هندوه ــق	ب ــا	متعل ــه	اصالت ــتند	ک ــی	دانس م
ــه	 ــد	ک ــوده	ان ــلمانان	ب ــن	مس ــت	و	ای ــوده	اس ب
ــارج	 ــان	خ ــت	ایش ــان	از	دس ــم	ایش ــه	زع آن	را	ب
ــک	مجــدد	 ــن	رو	ســودای	تمل ــرده	اســت.	از	ای ک
ایــن	ســرزمین	را	در	ســر	مــی	پروراننــد.	ســودایی	
ــت.	 ــه	اس ــی	مواج ــت	قانون ــا	ممانع ــه	ب ــه	البت ک
ــن	 ــا	ای ــد	ت ــته	ان ــاش	داش ــواره	ت ــن	رو	هم از	ای
اصــل	از	قانــون	اساســی	را	لغــو	کننــد.	در	همیــن	
راســتا	حــزب	بــی	جــی	پــی	در	جریــان	انتخابــات	
ســال	2014	خویــش	اظهــار	داشــته	بــود	کــه	در	
ــا	 ــرد	ت ــد	ک ــاش	خواه ــدرت	ت صــورت	کســب	ق
ــان	 ــن	جری ــد.	ای ــام	کن ــی	اع ــل	را	ملغ ــن	اص ای
خــال	ســال	هــای	گذشــته	تمــام	تــاش	خویــش	
ــن	 ــا	کشــاندن	ای ــا	ب ــته	اســت	ت را	مصــروف	داش
پرونــده	بــه	دادگاه	عالــی	هندوســتان	گامــی	بــرای	
تغییــر	ایــن	اصــل	بــردارد	کــه	هنــوز	موفــق	نشــده	
اســت.	ایــن	شــرایط	اســت	کــه	باعــث	شــده	مــردم	
کشــمیر	متحــد	و	یکپارچــه	در	برابــر	هــر	صدایــی	
کــه	بخواهــد	خدشــه	ای	بــه	ایــن	اصــل	وارد	کنــد	
ــاور	 ــورت	ب ــن	ص ــه	در	ای ــرا	ک ــد	چ ــتاده	ان ایس
ــرانجامی	چــون	فلســطین	 ــه	س ــد	کشــمیر	ب دارن

دچــار	خواهــد	شــد.

کشمیر بعد از الحاق

ــه	 ــه	هنــد	ن ــی	کشــمیر	ب مســاله	الحــاق	غیرقانون

تنهــا	ســبب	ســه	جنــگ	بیــن	هنــد	و	پاکســتان	
ــه	از	 ــد	بلک ــمیر	ش ــی	از	کش ــدن	بخش ــدا	ش و	ج
ابتــدای	ایــن	الحــاق	تاکنــون	بارهــا	و	بارهــا	
ــدی	 ــر	ج ــا	خط ــمیر	ب ــردم	کش ــال	م ــان	و	م ج
ــه	 مواجــه	شــده	اســت.	بعــد	از	الحــاق	کشــمیر	ب
ــی،	 ــای	مردم ــام	ه ــات	و	قی ــاز	اعتراض ــد	و	آغ هن
ــو	و	 ــت	جام ــام	ایال ــا	در	تم ــا	و	دوگراه ــیک	ه س
ــد	و	 ــه	کشــتار	مســلمانان	کردن کشــمیر	شــروع	ب
ــود	و	 ــد	در	کشــمیر	ب ــات	جدی ــروع	جنای ــن	ش ای
ــه	کشــتار	مــردم	 ــوان	ب ــه	مــی	ت ــه	عنــوان	نمون ب
در	روزهــای	ابتدایــی	الحــاق	اشــاره	کــرد.	بعــد	از	
ــردم،	 ــو،	م ــهر	جام ــلمانان	ش ــیع	مس ــتار	وس کش
ــد.	 ــود	درآوردن ــرل	خ ــه	کنت ــق	را	ب ــی	مناط برخ
در	اواخــر	اکتبــر	1947	یــک	قاضــی	دادگاه	عالــی	
هنــد	بــه	نــام	“کنــور	دلــی	ســینگ”	خطــاب	بــه	
ــورت	 ــه	در	ص ــرد	ک ــام	ک ــه	اع ــلمانان	منطق مس
ــت	 ــد	تح ــی	توانن ــارزه	م ــیدن	از	مب ــت	کش دس

ــد. ــه	پاکســتان	برون ــظ	ب الحف

مســلمانان	بــا	اطمینــان	بــه	گفته	وی،	ســاح	ها	را	
بــر	زمیــن	گذاشــتند.	در	ششــم	نوامبــر	1947)15	
آبــان	1326	هجــری	شمســی(	کاروانــی	متشــکل	
ــزار	مســلمان	زن	 ــت	ه ــا	هف ــون	ب ــاد	کامی از	هفت
ــت	 ــتان	حرک ــرف	پاکس ــه	ط ــودک	ب ــرد	و	ک و	م
ــل	 ــی	پ ــه	نزدیک ــه	کاروان	ب ــی	ک ــرد.	هنگام ک
کوهالــه	در	نزدیکــی	مرزهــای	کشــمیر	بــا	پنجــاب	
غربــی	رســید،	مــورد	هجــوم	ناگهانــی	ســیک	هــا	

و	ســپاهیان	دوگــرا	قــرار	گرفــت.

آنهــا	حتــی	یــک	مســلمان	را	هم	زنــده	نگذاشــتند	
و	دختــران	جــوان	مســلمان	را،	کــه	تعدادشــان	بــه	
ــن	 ــد.	ای ــود	بردن ــا	خ ــید	ب ــی	رس ــر	م ــا	نف صده
ــخ	 ــد	در	تاری ــات	هن ــع	جنای ــی	از	وقای ــا	یک تنه
ــان	 ــای	آن	زم ــه	ه ــه	در	روزنام کشــمیر	اســت	ک
ــز	در	 ــه	تایم ــزارش	روزنام ــق	گ منتشــر	شــد.	طب
ــدود	 ــت	ح ــال	نخس ــد	س 10	اوت	1948،	در	چن
237	هــزار	مســلمان	کشــته	یــا	مهاجــرت	کردنــد	
ــزار	 ــش	از	500ه ــری	بی ــای	دیگ ــزراش	ه و	در	گ
نفــر	مجبــور	بــه	تــرک	دیــار	خــود	شــدند	و	200	

هــزار	نفــر	ناپدیــد	شــدند.
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ــد	 ــای	هن ــمکش	ه ــا	و	کش ــری	ه ــه	درگی ادام
و	پاکســتان	در	قضیــه	کشــمیر	رونــد	زندگــی	
ــرده	اســت.	 ــردم	کشــمیر	ســلب	ک ــادی	را	از	م ع
بــه	طــوری	کــه	در	کشــمیر	تحــت	کنتــرل	هنــد	
نقــض	حقــوق	بشــر	و	کشــتار	مــردم	هــم	چنــان	
ــمیر	تحــت	 ــر	در	کش ــرف	دیگ ــه	دارد	و	از	ط ادام
ــردم	 ــر	م ــوق	دیگ ــی	حق ــتان	بعض ــرل	پاکس کنت

ــود. ــی	ش ــلب	م کشــمیر	س

	امــا	حبــران	در	کشــمیر	تحــت	کنتــرل	هنــد	بــه	
ــه	دارد	و	در	طــول	 ــده	ادام شــیوه	ای	نگــران	کنن
هفتــاد	ســال	اشــغال	نظامــی	بارهــا	اقدامــات	هنــد	
رد	کشــمیر	از	ظــرف	مجامــع	بیــن	المللــی	محکوم	
شــده	اســت.	در	طــی	دهــه	هــای	گذشــته	کشــته	
شــدن	هــزاران	کشــمیری	و	مفقــود	شــدن	بیــش	
از	هشــت	هــزار	نفــر	و	ویرانــی	خانــه	هــا	و	ایجــاد	
ــی	در	کشــمیر	از	مســائل	جــدی	 ــرایطی	بحران ش
رونــد	سیاســت	اشــغالگرانه	هنــد	در	کشــمیر	
ــاله	 ــن	مس ــه	ای ــن	ب ــرای	پرداخت ــه	ب ــت.	ک اس

مجــال	دیگــری	نیازاســت.

ــای  ــروه ه ــی گ ــی سیاس ــان شناس جری
ــد ــمیری در هن کش

ســاختار	کشــور	پهنــاور	هندوســتان	ســاختار	
مدیریــت	فــدرال	و	ایالتــی	دارد	و	شــامل	29	ایالت	
ــت	و	 ــک	دول ــت	دارای	ی ــر	ایال ــف	اســت.	ه مختل
ــز	مجلــس	ایالتــی	اســت	کــه	از	اعضــای	آن	از	 نی

ــات	تعییــن	مــی	شــوند.	 ــق	انتخاب طری

در	بررســی	گروهــای	مختلف	سیاســی	اثرگــذار	در	
کشــمیر	از	یــک	جنبــه،	دو	تقســیم	بنــدی	کلــی	
وجــود	دارد:	حامیــان	دولــت	مرکــزی	هندوســتان	
در	 هندوســتان	 مرکــزی	 دولــت	 مخالفــان	 و	

ــمیر.	 ــای	کش جغرافی

جریانات	مخالف	دولت	هندوستان:

کنفرانس	حریت	تمام	احزاب

	کنفرانــس	حریــت	در	واقــع	جبهــه	ای	متحــد	از	

جریانــات	کشــمیری	معــارض	ســلطه	هندوســتان	
اســت	کــه	بــا	نــگاه	هــای	مختلــف	اولیــن	بــار	در	
ســال1993	بــا	ایــن	عنــوان	جمــع	شــده	و	بــرای	
احقــاق	حــق	رهایی	کشــمیر	از	ســلطه	هندوســتان	
ــن	 ــای	سیاســی	شــد.	ای ــت	ه ــه	فعالی مشــغول	ب
ــه	30	 ــب	ب ــامل	قری ــر	ش ــال	حاض ــه	در	ح جبه
جریــان	مذهبــی	اجتماعــی	و	سیاســی	کشــمیری	
اســت.	کنفرانــس	حریــت	دارای	شــورایی	اجرایــی	
اســت	کــه	بــه	ریاســت	ســید	علــی	شــاه	گیانــی	

در	کشــمیر	فعالیــت	دارد.

اعضای	شورای	اجرایی	کنفرانس	حریت:

سید	علی	شاه	گیانی

ســید	علــی	شــاه	گیانــی	موثرتریــن	چهــره	
ــال	 ــت	در	ح ــتان	اس ــت	هندوس ــارض	حکوم مع
ــه	 ــرد	ک ــی	ب ــر	م ــه	س ــالگی	ب ــر	در	88	س حاض
ــت	دســتگیر	شــده	اســت.	وی	 ــا	توســط	دول باره
همچنیــن	جریانــی	تحــت	عنــوان	»تحریــک	
حریــت«	را	رهبــری	مــی	کنــد.	او	از	نظر	گرایشــات	
فکــری	وابســته	بــه	تفکــر	ابواالعــا	مــودودی	بوده	
و	مســوولیت	شــاخه	جماعــت	اســامی	در	جامــو	و	

ــده	داشــته	اســت. ــر	عه کشــمیر	را	ب

میر	واعظ	محمد	عمر	فاروق

میــر	واعــظ	لقبــی	اســت	کــه	بــه	رهبــر	مذهبــی	
ــو	و	کشــمیر	اطــاق	 ــت	جام اهــل	تســنن	در	ایال
ــت	 ــه	و	جماع ــت	جمع ــمت	امام ــود	و	س ــی	ش م
مســجد	شــهر	ســرینگر	را	بــر	عهــده	دارد.	در	حــال	
حاضــر	میــر	واعــظ	عمــر	فــاروق	46	ســاله	پــس	
ــاروق	در	 ــوی	ف ــظ	مول ــر	واع ــدرش	می ــرگ	پ از	م
ســن	23	ســالگی	جانشــین	وی	شــد.	میــر	واعــظ	
عمــر	فــاروق	رهبــری	کمیتــه	“اقــدم	مردمــی”	را	
رهبــری	مــی	کنــد.	وی	از	جملــه	چهــره	هــای	پــر	
طرفــدار	و	پــر	نفــوذ	در	میــان	مســلمانان	کشــمیر	

ست. ا

مولوی	محمد	عباس	انصاری

ی	 چهــره	 انصــاری	 عبــاس	 محمــد	 مولــوی	
اثرگــذار	میــان	شــیعیان	جامــو	و	کشــمیر	اســت.	
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او	طلبــه	حــوزه	علمیــه	نجــف	اشــرف	بــوده	اســت	
و	رهبــری	حــزب	“اتحــاد	المســلمین”	را	بــر	عهــده	
ــا	 ــال	1962	ب ــلین	در	س ــزب	اتحادالمس دارد.	ح
ــاد	 ــلمین	ایج ــن	مس ــدت	بی ــدف	وح ــوان	و	ه عن
گردیــد	و	از	ســال	1992	بــه	عضویــت	کنفرانــس	

ــد. ــت	درآم حری

ــاز	میــان	چنــد	 جامعــه	شــیعیان	کشــمیر	از	دیرب
ــده	 ــیم	ش ــمیری	تقس ــرور	کش ــم	پ ــواده	عال خان
بودنــد	کــه	در	زبــان	محلــی	از	آنــان	تحــت	عنــوان	
»فرقــه«	یــاد	می	شــود.	در	جریــان	درگیــری	
ــاس	 ــوی	مســرور	عب ــد	وی	مول ــای2016		فرزن ه
انصــاری	کــه	از	تحصیــل	کــردگان	حــوزه	علمیــه	
قــم	اســت	نقشــی	بســیار	فعــال	را	در	درگیــری	هــا	

ایفــا	کــرد.

یاسین	ملک

یاســین	ملــک	رهبــری	جبهــه	آزادی	بخــش	جامو	
 Jammu and	مخفــف	کــه	JKLF	یــا	کشــمیر	و
ــه	 ــت.	جبه Kashmir Liberation Front	اس
ــال	1977	 ــمیر	در	س ــو	و	کش ــش	جام آزادی	بخ
بــرای	نخســتین	بــار	در	شــهر	بیرمنــگام	انگلســتان	
ــن	کشــمیری	تاســیس	 توســط	برخــی	از	مهاجری
شــد	و	بعدهــا	نخســتین	حضــور	خــود	را	در	ســال	
ــلطه	 ــت	س ــمیر	تح ــو	و	کش ــت	جام 1987در	ایال

هنــد	رقــم	زد.

در	ســال	1994	زمانــی	کــه	یاســین	ملــک	رهبری	
ایــن	جبهــه	را	بــر	عهــده	داشــت،	عمــا	در	جریــان	
ــور	 ــد	حض ــت	هن ــه	حکوم ــی	علی ــری	نظام درگی
یافــت،	امــا	یاســین	ملــک	تصمیــم	گرفــت	ســاح	
را	بــر	زمیــن	گــذارد	و	مبــارزات	نظامــی	را	بــه	فــاز	
ــا	 مبــارزات	سیاســی	منتقــل	کنــد.	از	آن	زمــان	ت
ــران	 ــن	رهب ــی	از	فعال	تری ــوان	یک ــون	او	بعن کن

ــد. ــه	شــمار	می	آی معــارض	حکومــت	هنــد	ب

آقا	سید	حسن	موسوی

آقــا	ســید	حســن	موســوی	صفــوی	رئیــس		
ــمیر”	را	 ــیعیان	کش ــرعی	ش ــن	ش ــری	“انجم رهب
ــواده	 ــط	خان ــن	توس ــن	انجم ــده	دارد.	ای ــر	عه ب

موســوی،	بعــد	از	رحلــت	ســید	یوســف	موســوی	
از	علمــای	شــیعی	کشــمیر	تاســیس	شــد.		انجمــن	
ــیاری	از	 ــزاری	بس ــه	برگ ــه	ب ــیعیان	ک ــرعی	ش ش
مراســمات	و	مناســبات	هــا	شــیعیان	مــی	پــردازد	
ــت	در	آمــده	اســت.	 ــه	عضویــت	کنفرانــس	حری ب
ــای	 ــه	اعض ــوی	از	جمل ــن	موس ــید	حس ــا	س آق
ــت	 ــان	دول ــت	و	مخالف ــس	حری ــورای	کنفران ش

ــی	باشــد. ــد	م هن

از	دیگر	احزاب	مخالف	دولت	هند

ــی	 ــری	عبدالغن ــه	رهب ــردم”	ب ــس	م حزب”کنفران
لــون	اشــاره	کــرد.	در	ســال	2002	ســو	قصــد	بــه	
جــان		او	شــد.	او	را	بــه	عنــوان	چــره	هــای	مرمــوز	
مــی	داننــد	کــه	از	نوعــی	ارتباطــات	او	بــا	ســفارت	

آمریــکا	در	دهلــی	نــو	خبــر	داده	انــد.

	حزب	»لیگ	مردم«	به	رهبری	شیخ	یعقوب

بــه	رهبــری		 حــزب	»کنفرانــس	مســلمانان«	
عبدالغنــی	بــات

تظاهر	کنندگانی	مردمی

	تظاهــر	کننــدگان	مردمــی	عمدتــا	جوانانــی	
هســتند	کــه	بطــور	ویــژه	از	ســال	2008	اقــدام	به	
مقابلــه	میدانــی	بــا	نیروهــای	پلیــس	و	نیــز	ارتــش	
مــی	کننــد.	در	ســال	2008	و	پــس	از	دورانــی	از	
آرامــش	و	اســتقرار	نســبی	در	کشــمیر،	گروه	هــای	
معــارض	در	اعتــراض	بــه	اختصــاص	قطعــه	زمینی	
بــرای	ســاختن	اســتراحتگاهی	بــرای	هندوهــا	
ــد	کــه	طــی	آن	صدهــا	هــزار	 قیامــی	را	رقــم	زدن

ــان	هــا	ریختنــد. تــن	بــه	خیاب

ایــن	قیــام	در	تاریــخ	کشــمیر	از	نظر	تعــداد	حضور	
ــن	 ــود.	در	ای ــداد	می	ش ــر	قلم ــی	نظی ــی	ب مردم
دوران	عمــا	مبــارزات	مردمــی	وارد	فــاز	اجتماعــی	
ــان	 شــد	و	حضــور	نســل	جــوان	کشــمیر	در	خیاب
ــتن	 ــی،	بس ــنگ	پران ــط	س ــراض	توس ــا	و	اعت ه
ــعاهرای	آزادی	 ــر	دادن	ش ــرات	و	س ــر،	تظاه معاب
خواهانــه	نمایــان	شــد.	ایــن	تظاهــر	کننــدگان	بــه	
ــه	حضــور	در	 ــدام	ب ــت	اق ــس	حری ــوت	کنفران دع
خیابــان	هــا	و	میادیــن	می	کننــد.	تعــداد	بســیاری	



-13-

گاه اهی رسارس کشور- بهار 98 مستقل- دانش
نجمن اهی اسالمی دانشجویان 

کمیته  بین الملل - اتحادهی ا

از	کشــته	شــدگان	و	مجروحــان	ایــن	ســال	هــا	را	
ــد. ــان	تشــکیل	می	دهن ــن	جوان همی

سیستم	اطاعات	ارتش	پاکستان

ســازمان	اطاعاتــی	پاکســتان	کــه	تحــت	عنــوان	
Inter-Services Intelli- یــا	 	)ISI )مخفــف	
gence	شــناخته	می	شــود	در	کشــمیر	تحــت	
کنتــرل	هندوســتان	از	طــرق	مختلفــی	فعــال	
اســت.	وجــود	هــواداران	و	طرفــداران	پاکســتان	در	
میــان	کشــمیری	هــا	ایــن	امــکان	را	بــه	ســازمان	
ــوذ	 ــد	نف ــا	بتوان ــات	پاکســتان	داده	اســت	ت اطاع

ــد. ــود	را	در	کشــمیر	گســترش	ده خ

گــروه	هــای	مســلح	فعــال	و	نیــز	برخــی	چهره	های	
ــتقیم	 ــاط	مس ــه	کشــمیر	در	ارتب ــی	معارض سیاس
بــا	اطاعــات	پاکســتان	قــرار	دارنــد.	تقابــل	
ــتان	 ــد	و	پاکس ــان	هن ــه	می ــکل	گرفت ــی	ش هویت
در	پــی	تقســیم	شــبه	قــاره	و	جنگهایــی	کــه	بیــن	
ــد	و	 ــور	هن ــر	دو	کش ــا	ه ــور	رخ	داد	عم دو	کش
ــه	عرصــه	درگیــری	هــای	امنیتــی	 پاکســتان	را	ب

کشــانده	اســت.

گروه	های	مسلح	فعال	در	کشمیر

گــروه	هــای	مســلح	متعــددی	در	کشــمیر	فعــال	
ــای	 ــس	از	رخ	داده ــان	پ ــده	آن ــه	عم ــتند	ک هس
1989	بوجــود	آمدند	کــه	در	مقاله”ســابقه	گروهی	
جهــادی	کشــمیری”	مــورد	بررســی	قــرار	گرفتــه	

اســت.

ــال	1988	 ــددی	از	س ــادی	متع ــای	جه ــروه	ه گ
ــد.	 ــوده	ان ــال	ب ــد	در	کشــمیر	فع ــه	بع ــادی	ب می
حــزب	المجاهدیــن	بــزرگ	تریــن	گــروه	مبارزاتــی	
ــت	پاکســتان	فعالیــت	 ــا	حمای ــه	ب ــوده	اســت	ک ب
هــای	نظامــی	انجــام	مــی	دهــد	و	بعــد	از	آن	گــروه	
هــای	متعــدد	دیگــری	چــون	لشــکر	طیبــه،	جیش	
المحمــد	و		…	فعالیــت	هــای	مبارزاتــی	خــود	را	
ــن	 ــه	ای ــترک	هم ــه	مش ــه	وج ــد	ک ــروع	کردن ش
ــن	 ــه	پاکســتان	اســت.	ای ــا،	وابســتگی	ب ــروه	ه گ
ــت	ســرویس	امنیتــی	آی	 گــروه	هــا	تحــت	حمای
ــت	 ــال	فعالی ــمیر	در	ح ــتان	در	کش اس	آی	پاکس

هســتند.

ــای	 ــری	ه ــا	و	در	درگی ــال	ه ــن	س ــال	ای در	خ
بیــن	گــروه	هــای	مختلــف	مبــارز	کشــمیری	
و	نیروهــای	نظامــی	و	امنیتــی	هنــد،		چیــزی	
کــه	در	بیــن	مجاهدیــن	و	مبارزیــن	مرســوم	
ــور	 ــم	کش ــا	پرچ ــا	ب ــازه	ه ــاندن	جن ــود	پوش ب
ــا	 ــز	عمدت ــا	نی ــرات	ه ــود.	در	تظاه ــتان	ب پاکس
ــزاز	در	 ــه	اهت ــردم	ب ــط	م ــتان	توس ــم	پاکس پرچ
ــردم	 ــه	م ــب	و	عاق ــادی	از	ح ــه	نم ــد	ک ــی	آم م
کشــمیر	بــه	کشــور	پاکســتان	بــود.	البتــه	برخــی	
گــروه	هــای	اســتقال	طلــب	پرچمــی	موســم	بــه	
پرچــم	کشــمیر	را	نیــز	بــه	نمایــش	مــی	گذاشــتند	
کــه	معــروف	تریــن	آن	هــای	جبهــه	آزادی	بخــش	
جامــو	و	کشــمیر	بــود.	از	خــال	دو	ســال	گذشــته	
ــای	 ــروه	ه ــای	گ ــم	ه ــا	و	پرچ ــد	نماده ــه	بع ب
ســلفی	جهــادی	نیــز	کــم	کــم	در	میــان	تظاهــرات	
کننــدگان	بــه	نمایــش	درآمــد.	پرچــم	هــای	ســیاه	
رنــگ	منقــش	بــه	کلمــه	ال	الــه	اال	اهلل	کــه	مشــابه	
پرچــم	تنظیــم	القاعــده	بــود	و	نیــز	کمــی	بعــد	از	
آن	پرچــم	هــای	ســیاه	رنــگ	منقــش	بــه	تصویــر	
ــام	و	 ــا	ن ــا	ب مــدور	محمــد	رســول	اهلل	کــه	در	دنی

ــی	شــود. ــوان	پرچــم	داعــش	شــناخته	م عن

ایــن	دوران	کــه	بعــد	از	ســال	2016	و	تظاهــرات	
هــای	گســترده	مردمــی	در	اعتــراض	بــه	شــهادت	
فرمانــده	میدانــی	بزرگتریــن	گــروه	جهــادی	
کشــمیری	یعنــی	“برهــان	وانــی”	بــود	بــا	پدیــده	
ــن	مســلح	کشــمیری	 ــدی	در	فضــای	مبارزی جدی
ــی	 ــان	وان ــان	بره ــی	از	همرزم ــد.	یک ــراه	ش هم
بنــام	ذاکــر	موســی	کــه	خــود	عضــوی	از	حرکــت	
حــزب	المجاهدیــن	بــود	انفصــال	خــود	را	از	ایــن	
ــوان	 ــت	عن ــی	تح ــرده	و	حرکت ــام	ک ــروه	اع گ
غــزوه	انصــار	الهنــد	بــه	راه	انداخــت.	ایــن	حرکــت	
خــود	را	جزیــی	از	تنظیــم	القاعــده	دانســته	و	ایــن	
گــروه	علیــه	پاکســتان	نیــز	موضــع	گیــری	کــرد.

ــای	 ــازه	اعض ــییع	جن ــد	در	تش ــزوه	الهن ــار	غ انص
خــودش	اجــازه	نمــی	دهــد	کــه	پرچــم	پاکســتان	
بــر	افراشــته	شــود	و	اعــام	داشــته	کــه	هــدف	از	
ــی	 ــا	حت ــتان	ی ــه	پاکس ــاق	ب ــه	الح ــش	ن مبارزات
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آزادی	بلکــه	اقامــه	ی	شــریعت	اســت.	بعــد	از	آن	
جریــان	ذاکــر	موســی	یــا	انصــار	غــزوة	الهنــد	زاویه	
ــردم	 ــی	م ــا	بخــش	سیاســی	مبارزات خــودش	را	ب
کشــمیر	یعنــی	»کنفــراس	حریــت«	اعــام	کــرد	و	
در	یــک	پیــام	صوتــی	آن	هــا	را	تهدیــد	بــه	مــرگ	
کردنــد	کــه	در	واکنــش	بــه	ایــن	تهدیــد٬	شــاخص	
تریــن	چهــره	ی	سیاســی	معارضــه	کشــمیر	آقــای	
ــح	 ــکل	صری ــه	ش ــی	ب ــاه	گیان ــی	ش ــید	عل س
ــان	 ــش	و	طالب ــه	داع ــبت	ب ــود	را	نس ــع	خ موض
ــده	کل	 ــن	فرمان ــرد.	همچنی ــام	ک ــده	اع و	القاع
حــزب	المجاهدیــن	در	پاکســتان	صاحدیــن	نیــز	
در	موضعــی	رســمی	ایــن	گــروه	هــا	را	تروریســتی	
عنــوان	کــرد	و	حرکــت	آزادی	کشــمیر	را	منفــک	
و	بــدون	ارتبــاط	بــا	ایــن	گــروه	هــا	عنــوان	داشــت.

کمــی	بعدتــر	حرکتــی	بــا	عنــوان	دولــت	اســامی	
جامــو	و	کشــمیر	یــا	JKIS	اعــام	موجودیــت	کــرد	
ــیار	 ــی	بس ــی	و	عملیات ــر	میدان ــه	از	نظ ــه	البت ک
کوچــک	و	محــدود	عمــل	کــرده	اســت.	در	جریــان	
درگیــری	هــای	اخیــر	منابــع	هنــدی	اعــام	
داشــتند	کــه	فرمانــده	ایــن	حرکــت	را	در	جریــان	
درگیــری	هــا	کشــته	انــد.	بــا	تمــام	ایــن	اوصــاف	
ــده	در	 ــای	داعــش	و	القاع ــر	افراشــتن	پرچــم	ه ب
تظاهــرات	هــای	مردمــی	دیگــر	تبدیــل	بــه	امــری	

عــادی	و	تکــراری	شــده	اســت.

ــه  ــع ب ــوال راج ــد س ــه چن ــخ ب پاس
ــد ــرل هن ــت کنت ــمیر تح کش

ــی  ــمیر جریان ــاله کش ــا در مس 1-آی
ــرح  ــی مط ــیعه کش ــه ش ــوم ب موس

ــت؟ اس

ــه	 ــد	ب ــوالی	بای ــن	س ــه	چنی ــرای	پاســخ	دادن	ب ب
بحــث	ممنوعیــت	عــزاداری	شــیعیان	در	ایــام	
محــرم	پرداخــت.	مســاله	ای	کــه	بــه	دلیــل	عــدم	
ــا	 ــار	ب ــر	ب ــه	آن	ه ــا	ب ــانه	ه ــه	رس ــت	و	توج دق

ــود. ــی	ش ــط	م ــمیر	خل ــی	کش ــاله	اساس مس

ــادی،	 ــالیان	متم ــول	س ــمیر	در	ط ــیعیان	کش ش
ــرم	 ــه	ی	مح ــنتی	در	ده ــزاداری	س ــته	های	ع دس
برگــزار	می	کردنــد	کــه	از	آن	جملــه	می	تــوان	
ــهر	 ــرم	در	ش ــزاداری	8	و	10	مح ــته	ی	ع ــه	دس ب
ســرینگر	اشــاره	کــرد	کــه	از	مناطق	شــیعه	نشــین	
خــارج	شــده	در	طــول	خیابان	هــای	مرکــزی	
شــهر	امتــداد	می	یافــت.	بــا	آغــاز	بحــران	نظامــی	
ــن	 ــع	قوانی ــرو	وض ــال	1989	و	پی ــمیر	در	س کش
ســخت	منــع	عبــور	و	مــرور	در	ســاعات	خــاص	و	
ــته	های	 ــن	دس ــا	ای ــع،	عم ــت	تجم ــز	ممنوعی نی
ــدند	 ــه	ش ــی	مواج ــت	قانون ــا	ممنوعی ــزاداری	ب ع
ــدند.	در	 ــزار	نمی	ش ــادی	برگ ــالیان	متم ــا	س و	ت
ــورا	در	 ــادی	روز	عاش ــود	می ــه	ی	ن ــال	های	ده س
مناطــق	شیعه	نشــین	عمــا	حکومــت	نظامــی	
اعمــال	شــده	و	دســته	های	عــزاداری	تنهــا	در	
ــا	 ــن	محله	ه ــی	ای ــای	داخل ــس	کوچه	ه ــه	پ کوچ

ــزاری	داشــت.	 ــکان	برگ ام

ــی	در	 ــای	نظام ــای	درگیری	ه ــول	فض ــس	از	اف پ
ســال	های	بعــد	از	2003	میــادی،	ممنوعیــت	
ــی	 ــیرهای	اصل ــمات	در	مس ــن	مراس ــزاری	ای برگ
ــت	 ــات	دول ــد	و	مقام ــای	مان ــاکان	برج ــهر	کم ش
را	 ممنوعیــت	 ایــن	 دلیــل	 کشــمیر	 ایالتــی	
ــی	 ــای	احتمال ــات	و	ناآرامی	ه ــری	از	حم جلوگی
ــن	 ــه	ای ــد	ک ــد	کردن ــا	تاکی ــد	و	اتفاق ــر	کردن ذک
ــدارد.	در	 ــی	ن ــچ	ممنوعیت ــی	هی مراســمات	مذهب
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ــردم	شــیعه	 ــان	و	م ــن	ســال	ها	بخشــی	از	جوان ای
ــا	مســیرهای	ســنتی	 همــواره	تــاش	داشــته	اند	ت
عــزاداری	دهــه	ی	محــرم	را	احیــا	کننــد	کــه	ایــن	
امــر	عمدتــا	بــه	درگیــری	بــا	نیروهــای	نظامــی	و	

ــد. ــس	می	انجام پلی

ــات	 ــه	مقام ــت	ک ــت	آنجاس ــز	اهمی ــه	ی	حای نکت
دولتــی	هنــد	در	شــرایطی	مســائل	امنیتــی	را	
ــن	مراســمات	 ــزاری	چنی ــت	برگ ــه	ی	ممنوعی بهان
مذهبــی	می	کننــد	کــه	همــه	ســاله	کشــمیر	تحت	
ســلطه	ی	هنــد	شــاهد	برگــزاری	بزرگتریــن	ســفر	
زیارتــی	هندوهــا	بــه	ایــن	منطقــه	اســت.	مراســم	
ــرا	کــه	در	ماه	هــای	جــوالی	و	آگوســت	 امرنات	یات
شــاهد	حضــور	600هــزار	هنــدوی	مذهبــی	بــرای	
ــات	کشــمیر	 ــی	در	ارتفاع ــی	طبیع ــارت	یخچال زی
ــس	و	 ــای	پلی ــل	نیروه ــت	کام ــا	حمای ــت	ب اس

ــود. ــزار	می	ش ــتان	برگ ــش	هندوس ارت

ــات	 ــی	مقام ــام	نگران ــه	تم ــت	ک ــت	آن	اس واقعی
هنــدی،	تبدیــل	شــدن	دســته	های	عــزاداری	
ــردادن	 ــرای	س ــی	ب ــه	محمل ــمیر	ب ــیعیان	کش ش
شــعارهای	ضــد	هنــد	و	آزادی	طلبانــه	اســت.	
امــری	کــه	بــرای	جوانــان	شــیعه	کشــمیری	رقــم	
زننــده	چنیــن	تظاهرات	هایــی	طبیعــی	تلقــی	
ــی	 ــی	هســتند	هــدف	و	مقصــد	اصل شــده	و	مدع
از	احیــای	قیــام	عاشــورا	ایســتادگی	در	برابــر	ظلــم	

اســت.	

کشــمیر	 شــیعیان	 از	 بخشــی	 ســو	 دیگــر	 از	
معتقدنــد	کــه	نمی	بایســت	عــزاداری	امــام	حســین	
را	بــا	مســائل	سیاســی	ناظــر	بــه	بحــران	کشــمیر	
خلــط	کــرد	و	در	شــرایطی	کــه	می	تــوان	در	میــان	
محله	هــای	شیعه	نشــین	و	بــدور	از	مســیرهای	
بــراه	 عــزاداری	 دســته	های	 براحتــی	 اصلــی	
ــرد،	 ــزاداری	ک ــین	ع ــام	حس ــرای	ام ــت	و	ب انداخ
نیــازی	بــه	کشــاندن	عــزاداری	حســینی	بــه	
ــه	 ــته	ب ــمی	وابس ــات	رس ــت.	مقام ــونت	نیس خش
دولــت	هنــد	نیــز	بارهــا	اعــام	آمادگــی	کرده	انــد	
تمامــی	لجســتیک	مــورد	نیــاز	ایــن	مراســمات	در	
ــم	 ــین	فراه ــیعه	نش ــای	ش ــود	محله	ه ــان	خ می

خواهنــد	آورد.	

ــان	شــیعی	کشــمیری	 امــا	فضــای	عــزاداری	جوان
ــای	 ــال	ه ــا	س ــارزی	ب ــاوت	ب ــال	2018	تف در	س
از	خــود	داشــت.	دســته	عــزاداری	روز	 قبــل	
ــرای	 ــر	از	اج ــرینگر	فرات ــهر	س هشــتم	محــرم،	ش
ــرای	خیلــی	هــا	 ــود	و	مســاله	ب مراســم	قدیمــی	ب
ــه	دنبــال	تفســیری	 تنهــا	عــزاداری	نبــود	بلکــه	ب
امــروزی	از	عــزاداری	حســین	مــی	گشــتند.	ایــن	
بــار	ممانعــت	نیروهــای	امنیتــی	از	برپایــی	دســته	
عــزاداری	هشــتم	محــرم،	بهانــه	ای	بــرای	جوانــان	
پرشــور	شــده	بــود.	علــی	رغــم	همــه	ی	محدودیت	
ــا	آزاد،	واقــع	در	 ــاِن	موالن هــا،	جمعیــت	وارد	خیاب
ــت	 ــد	و	توانس ــرینگر	ش ــهر	س ــاری	ش ــز	تج مرک
بعــد	از	قریــب	بــه	30	ســال	مجــددا	ســنت	
عــزای	حســینی	را	در	خیابــان	هــای	مرکــزی	
شــهر	ســرینگر	احیــا	کنــد.	درگیــری	در	مناطــق	
مختلــف	میــان	شــیعیان	و	نیروهــای	امنیتــی	رخ	
داد	هرچنــد	کــه	هیــچ	تعرضــی	از	ســوی	شــیعیان	
ــد.	ده	 ــام	نش ــش	انج ــس	و	ارت ــای	پلی ــه	نیروه ب
هــا	تــن	دســتگیر	شــدند	و	برخــی	نیــز	بــه	دلیــل	
شــلیک	گازاشــک	آور	و	نیــز	ضرب	و	شــتم	توســط	
پلیــس	آســیب	دیدنــد.	ایــن	بــار	پیــام	مــاه	محــرم	
ــاه	رمضــان	کامــل	 ــار	روز	قــدس	م امســال	در	کن
شــده	اســت؛	پیــام	صریــح	و	روشــن.	پیامــی	کــه	
ــه	روشــنی	دریافــت	 اهــل	ســنت	کشــمیر	آن	را	ب
کردنــد	و	دولــت	هندوســتان	آن	را	شــنیدند.	و	
ــد	 ــی	اســت	کــه	مــی	توان ــاز	دوران ــه	آغ ــن	البت ای
تهدیدهــا	و	فرصــت	هــای	بســیاری	بــرای	جامعــه	

ــال	داشــته	باشــد. ــه	دنب شــیعیان	کشــمیر	ب
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ــده  ــش و القاع ــمیر داع ــا در کش 2-آی
ــود دارد؟ وج

شــهادت	برهــان	وانــی	در	ســال	2016	آغــاز	دور	
جدیــدی	از	فضــای	حاکــم	بر	کشــمیر	بــود.	برهان	
وانــی،	فرمانــده	میدانــی	و	محبــوب	حرکــت	حزب	
المجاهدیــن	در	کشــمیر	کــه	در	جریــان	درگیــری	
بــا	نیروهــای	امنیتــی	هنــدی	در	ســال	2016	بــه	
ــهادت	 ــه	ش ــود	ب ــان	خ ــن	از	همراه ــراه	دو	ت هم
رســید.	ســال	هــای	منتهــی	بــه	2016،	از	برهــان	
وانــی	چهــره	ای	جــذاب	در	میــان	مــردم	کشــمیر	
ــد	 ــرده،	مقی ــل	ک ــی	تحصی ــود.	جوان ــاخته	ب س
ــدور	 ــیما،	آرام	و	ب ــوش	س ــریعت،	خ ــه	آداب	ش ب
ــگاه	هــای	افراطــی	دینــی	و	مذهبــی.	کســی	 از	ن
کــه	خــود	را	بــه	لبــاس	مبــدل	نیروهــای	هنــدی	
در	مــی	آورد	و	عکــس	هایــش	را	در	شــبکه	هــای	
ــان،	 ــت.	بره ــی	گذاش ــتراک	م ــه	اش ــی	ب اجتماع
ــم	شکســته	شــده	 ــادی	از	نســل	جــوان	در	ه نم
کشــمیری	بــود	کــه	تمامی	دســتگاه	هــای	امنیتی	
هنــدی	را	گرفتــار	خــود	کــرده	بــود.	حتــی	وقتــی	
کــه	برهــان	وانــی	بــه	شــهادت	رســید،	بــه	اذعــان	
ــی	از	 ــی	اطاع ــای	امنیت ــدی،	نیروه ــات	هن مقام
حضــور	وی	در	محــل	درگیــری	نداشــتند	و	تنهــا	
ــن	 ــی	از	مجاهدی ــه	برخ ــد	ک ــی	کردن ــور	م تص
کشــمیری	را	بــه	دام	انداختــه	انــد.	با	شــهادت	وی	
مــوج	جدیــدی	از	حمــات	مســلحانه	در	کشــمیر	
آغــاز	شــد	و	عــاوه	بــر	گــروه	هــای	قبلــی،	گــروه	
هایــی	جدیــدی	مثــل	گــروه	غــزوه	الهنــد	بــو	هــم	
ــه	JKIS	اشــاره	کــرد.	 چنیــن	گروهــی	موســوم	ب
ــروه	 ــایر	گ ــاوت	از	س ــه	متف ــا	ک ــروه	ه ــن	گ ای
هــای	سیاســی	و	مســلحانه	کشــمیری	اعــام	
ــد.	هــدف	از	جهــاد	و	مبــارزه	 موضــع	کــرده	بودن
ــه	 ــمیر	ب ــاق	کش ــه	الح ــمیر	و	ن ــه	آزادی	کش ن
ــت	 ــا	تشــکیل	حکوم پاکســتان	بلکــه	هــدف	تنه
ــرای	 ــمیر	و	اج ــو	و	کش ــت	جام ــامی	در	ایال اس
شــریعت	اســامی	اعــام	کردنــد.	مســاله	ای	کــه	
بــا	مخالفــت	و	اعتراضــات	ســایر	گــروه	هــا	همــراه	
شــد.	بــه	طــوری	کــه	رهبــران	سیاســی	کشــمیر	
مخالفــت	صریــح	خــود	را	نســبت	بــه	ایــن	قضیــه	

اعــام	کردنــد	و	صــاح	الدیــن	فرمانــده	حرکــت	
حــزب	المجاهدیــن	کشــمیر-بزرگ	تریــن	گــروه	
مســلح	کشــمیری-	کــه	از	نظــر	دولت	هندوســتان	
تروریســت	شــماره	یــک	بــر	شــمرده	مــی	شــود،	
بیــان	کــرد	کــه	مســاله	کشــمیر	هیــچ	ارتباطــی	
ــش	و	 ــد	داع ــی	مانن ــاد	جهان ــات	جه ــا	جریان ب
ــن	 ــه	ای ــرد	ک ــد	ک ــدارد	و	1396	تاکی ــده	ن القاع
ــه	 ــدام	ب ــراق	و	…	اق ــوریه	و	ع ــات	در	س جریان
ریختــن	خــون	مســلمانان	کــرده	انــد	و	در	مقابــل	
هیــچ	حملــه	بــه	دشــمنان	حقیقــی	امــت	اســام	
نکــرده	انــد	و	تاکیــد	کــرد	حرکــت	آزادی	کشــمیر	
ــاکان	 ــدارد.	و	کم ــات	ن ــن	جریان ــرای	ای ــی	ب جای
ایــن	جریانــات	جهــادی	گــری	افراطــی	در	ســطح	
ــا	در	 ــود	دارد	ام ــمیر		وج ــلحانه	کش ــارزه	مس مب
صحنــه	حمایــت	هــای	مردمــی	از	جریــان	هــای	
افراطــی	گــری	وضعیــت	بــه	گونــه	ای	دیگــر	مــی	

باشــد.	

در	همــه	ی	ســال	هایــی	کــه	منطقــه	غــرب	آســیا	
درگیــر	بحــران	ســوریه	و	عــراق	بــوده	اســت	کــه	
از	دل	آن	داعــش	شــکل	گرفتــه،	مــردم	کشــمیر	
درگیــر	دردهــا	و	مشــکات	خودشــان	بــوده	انــد.	
ــده	 ــورد	پدی ــگاه	روشــن	و	واضحــی	در	م ــچ	ن هی
ــلمانان	 ــوم	مس ــن	عم ــش	در	بی ــام	داع ــه	ن ای	ب
اهــل	ســنت	وجــود	نــدارد.	هرچنــد	فرهیختــگان	
و	چهــره	هــای	شــاخص	سیاســی	و	فرهنگــی	
موضــع	خــود	را	در	ایــن	بــاره	خیلــی	روشــن	ابــراز	
کــرده	انــد	امــا	ایــن	لزومــا	بــدان	معنــا	نیســت	که	
جــوان	کــف	خیابــان	هــم	بــا	ایــن	موضــع	همــراه	
شــود	و	آن	را	درک	کنــد.	ایــن	عــدم	اطــاع	باعث	
ــام	و	آوازه	داعــش	در	فضــای	 ــه	ن شــده	اســت	ک

اجتماعــی	اساســا	خنثــی	باشــد.

از	طــرف	دیگــر	انســداد	سیاســی	حاکــم	بر	مســاله	
ــاش	 ــی	ت ــیدن	تمام ــه	نتیجــه	نرس کشــمیر	و	ب
ــلحانه	در	 ــی	مس ــی	مبارزات ــی	و	حت ــای	سیاس ه
کشــمیر،	نوعــی	ناامیــدی	و	یــاس	را	در	بیــن	
ــت.	 ــود	آورده	اس ــمیر	بوج ــردم	کش ــی	از	م بخش
ــرای	 ــری	ب ــا	فک ــک	خ ــا	ی ــا	ب ــل	عم ــن	نس ای
ــای	 ــه	در	دنی ــی	ک ــد.	خائ ــه	ان ــارزات	مواج مب
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امــروز	تنهــا	جایگزیــن	آن	تفکــر	ســلفیت	جهــادی	
اســت.	داعــش	بر	خــاف	آن	چیــزی	کــه	در	اذهان	
مــردم	ایــران	و	عــراق	و	ســوریه	وجــود	دارد،	یــک	
ــن	باعــث	 ــد	منظــر	نیســت	و	ای چهــره	ســیاه	و	ب
مــی	شــود	تــا	نســلی	از	جوانــان	کشــمیری	تصــور	
کننــد	کــه	برافراشــتن	ایــن	پرچــم	هاســت	که	می	
ــاز	کنــد.	آنچــه	 ــد	راهــی	را	پیــش	رویشــان	ب توان
جــوان	کشــمیری	را	تحریــک	مــی	کنــد	تــا	چنیــن	
پرچمــی	بدســت	بگیــرد	نــه	شــناخت	و	اعتقــاد	بــه	
ــه	بازخــوردی	اســت	 ــه	فکــری	داعــش،	ک منظوم

کــه	ایــن	اقــدام	در	هنــد	مــی	گیــرد.	



-18-

گاه اهی رسارس کشور- بهار 98 مستقل- دانش
نجمن اهی اسالمی دانشجویان 

کمیته  بین الملل - اتحادهی ا


