
 

 

  مسلللل لللل لللل   کشلللل 
هللللللللل لللللللللل   لللللللللل لللللللللل   

 ه ،زمیل ل  اقعیت هل 
 ه  ظیف 

@Mostaza f i n_TV  

 وی کاری از مستضعفین تی

https://t.me/mostazafin_tv


 

وی   کُشی در هندوستان | مستضعفین تی مسلمان 2  

دار  جریحهکشتار مسلمانان در هند قلب مسلمانان جهان از 
است. دولت هند باید در مقابل هندوهای افراطی و احزاب 

ها بایستد و با توقف کشتار مسلمانان، از انزوای خود  طرفدار آن
 در جهان اسالم جلوگیری کند.
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 مقدمه
ای از کشنرر هننند بنش  نر   دهننند  در روزهای اخیر خبرهای بسیار تکان

هنا را  هنا اینراونی هنای مسنلنمناونان و بنش وین   رسد. خبرهایی کش تمام منلن  می
 شرکش کرد. 

 ری هننندوهنای اطنرامنی هنمنرا  بنا سنکنر  و هنمنراهنی دسنتن نا   وحشی
 حاکمی ، روزهای دردآوری را برای تمامی مسلماوان رقم زد  اس .

در شرایطی کش کشرر ما در یر بیماری کرووا و مندینرین  بن نران اسن  و 
اود، امنا بناز ینای امنیندواری اسن  کنش  ها سکر  کرد  ها در قبال ظلم خیلی

بخشی از مردم و مسئرلین ایران وسب  بش این اتفاق اعتراض خنرد را اعن م 
اود. با این ویرد هنرز، اوتقاد و شکای  از مسئرلین و مردمی کنش هنین   کرد 

اوند، بنرداشنتنش  مرضع مشخص و م کمی در قبال اتفاقا  اخیر هند و نرطنتنش
 شرد. ومی

وی، بنرای شننناخن  بنضنتنر وضنعنین  طنعنلنی  در این راستا مستضعفین تی
بینی ت رال  هند   یری اتفاقا  اخیر، پیش های شکل مسلماوان هند، زمینش

و وقش ما در این اتنفناقنا ، بنا هنمنکناری ینمنعنی از منتنخن ن نان در حنرز  
مطالعا  شبش قار  هند )بش دالیل مسائل امنننینتنی از آوردن اسنامنی ایشنان 

هنای آزاد  و  ای تنضننینش کنرد  اسنن  کننش بننش تننمنامننی اوسننان منعننیورینمز، ین و 
شنرد اینن ین و  را منررد  سیاسی ایران ترصیش منی-خ رصاً طعالین ایتماعی

 مطالعش و بررسی قرار داد  و آن را بش ب ث ب یارود.

هناینی کنش  امیدواریم این ورشتش، شروعی باشد برای رطع ظلم و تنبنعنین 
 می سالیان دراز مسلماوان هند را احامش کرد  اس . ان شاء هللا.
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در قسمتی از پایتخ  کشرر هند یعنی  8351اسفند  1لغای   4از تاریخ 
قنرار  نرطنتننند و  شضر دهلی، مسلماوان ترسط هندوهای اطرامی مررد حنمنلنش

ها اونانام شند. اینن حنمن   کنش در روز  ای علیش آن یاطتش های سازمان ینای 
شنخن نی  هنای خنبنری و هن اران  نرشنی های شبنکنش روشن و در منظر دوربین

مربایل اواام  رط ، ترسط دول  مرک ی هند و وینروی اونتنظنامنی آن کشنرر 
 مراحی و پشتیباوی شد.

ینمنضنرر  ها، کش م ناد  بنا سنفنر رئنین  مبق آخرین آمار در این ینای 
ونفنر کشنتنش  93کنم  اسفند ونین  بنرد، دسن  6و  9آمریکا بش هند در روزهای 

ها مسلمان بردود؛ تعدادی وی  واپدید شندوند.  وفر از آن 44شدود کش حدوداً 
شد ان بش سبب اصاب   لرلش، و بقینش در ارنر ضنر  و  بیش از و ف کشتش

های سرد مررد تضایم قرار  رطتند و بسیاری سرزاود   شتم ترسط اوراع س ح
 322خناونش،  822ونفنر در اینن حنمن   زخنمنی شندوند.  394شدود. بیش از 

ً هنمنش  4مدرسش،  2اوبار کاال،  6وسیلش وقلیش،  348مغاز ،  کارخاوش کش تقنرینبنا
ها سنرزاوند  شند.  این اماکن و امرال متعلق بش مسلماوان برد در این واآرامی

هنای دین نر  مساد وی  بش آتش کشید  شد. ه اران مسلمنان بنش قسنمن  84
هنای مناناور طنرار کنردوند و رعنب و وحشن  هنمنش سناکنننان  شضر یا بش ایال 

هننای دولننتننی بننش  مسننلننمننان ایننن منننننامننق را طننرا ننرطننتننش اسنن . از مننر  ار ننان
شرد و در بعضی مرارد مسلماونان  دید ان مسلمان کمتر رسید ی می آسیب

از ترس برخررد ظالماوش پلنین ، ونش عن ین ان زخنمنی خنرد را بنش بنینمنارسنتنان 
وارد  ون د ونینروی اونتنظنامنی رنبن   برود و وش شکایتی را وسب  بش خسار  می

تازگی چه جنایتتتی بتر عتلتیته  . در هندوستان به1
 ها اتفاق افتاده است؟ مسلمان
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ها  اود ولی   ار  وفر بازداش  شد  944ه ار و  2حال بیش از  کنند. تابش می
 نا   شد ان مسلماوان بی حاکی از آن اس  کش تعداد باالیی از این بازداش 

هستند. دول  در بیاوا  رسمی خرد مسلماوان و برخی طنعناالن سنیناسنی را 
اس  و پلی  و قر  قضائیش هنننرز ایناز   ها خراود  مق ر اصلی این واآرامی

منرر آشنکنار در  های ح   حاکنم کنش بنش اود حتی شکایتی بر علیش چضر   وداد 
 این حم   دس  داشتند رب  شرد.
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، ح   حناکنم 8351در آستاوش اوتخابا  پارلمان مرک ی هند در بضار سال 
)رننبنن  مننلننی   NRC2 بننش اسننم سننابننقننش ای بننی وعنند  ایننرای بننروننامننش 8پننی یَننی بننی

 نینراونش وضنعنین    نینر و سنخن  شضرووندانز کنش مشنتنمنل بنر تنفنتنینش هنمنش
شضروودی ساکنان هند خراهد برد را اع م کرد. پ  از بناز شن  اینن حن   

های پارلماونی وسنبن  بنش دور   بش حکرم  با کسب تعداد باالتری از صندلی
قبل، طاز اول این بروامش در ایال  کرچکی بش اسم آسنام بنش پناینینن رسنیند و 

میلیرن وفر از ساکنان مستضعنف اینن اینالن   2دروتیاش، تابعی  و دیک بش 
ب تکلیف شد. آوچش مریب و راوی مضاعف شد ، تضدید شدن این اطراد بنش 

های در حال ساخ  وی   برد، و این یعنننی رقنم خنرردن  حب  ابد در اردو ا 
یک طایعش عظیم اوساوی و ایااد قاورومند مبقنش بنرد نان در ینامنعنش هننند. 
خبر تاربش ویراو ر آسام مریی از وحش  را در بین همش مستضعفان هنندی 

ای، کاری خراهند  ایااد کرد، ولی ح   حاکم اع م کرد با ت ریب قاورن وی  
کرد کش دروتیاش آن طقط مسلماوان در معرض سلب تابعنین  و حنبن  قنرار 

)قناونرن اصن ح CAA3 خراهند  رط . در وینمنش دوم آ،ر، بنا ت نرینب قناونرن
بنش -شضروودیز اخی تابعی  هندی ترسط مضایران برخی کشررهای همسایش 

تسضیل و قناونرونی شند، و درونتنینانش اینن اقندام  -شرمی کش مسلمان وباشند
آمی  وی  ینامنش عنمنل پنرشنیند. روشنن شند کنش ننینرمسنلنمناوناونی کنش  تبعی 

تضدید خنراهند شند، تنرسنط عنمنل بنش   NRCتابعیتشان ترسط ایرای بروامش
 دوبار  داخل زمر  شضروودان هندی قرار خراهند  رط .   CAAقاورن 

هنای  ب طاصلش پ  از ت ریب این قاورن منرینی از تنظناهنرا  و تن ن نن

 . این جنایت چرا رخ داده؟2

Bhartiya Janata Party .8 تریمش: ح   ملی هندیز( 
National Register of Citizens  .2 

Citizenship Amendment Act 2485 .3 
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آمی  دول  مرک ی را ناطل یر کرد، مخ رصاً چنرن هنین   طرا یر ولی مسالم 
ح   یا تشکی   ب ر ی پشتیبان آن وبرد. با در دس   رطتن پرچنم هننند و 

-NRCعلم کردن وسخش قاورن اساسی این کشنرر، تنظناهنرکننننند نان بنرونامنش
CAA   هنای بنننینادینن ونظنام هننند خنراوندوند و  را هامنش خنطنروناکنی بنش ارز

پی در آن حناکنم  یَی هایی کش ح   بی خراستار لغر طرری آن شدود. در ایال 
اس ، با ترسل بش زور و خشرو  ترسط ویروی اوتظامی و ارا،ل منتنعنلنق بنش 

آمی  پایان داد  شند؛ در اینالن  اُتنار  ح   حاکم، بش این اعتراضا  مسالم 
وفر کش همش مسلمان بنردوند کشنتنش شندوند، ونینروی اونتنظنامنی بنش  85پردِ  
 ر هارم آورد و ه اران وفر داوشنانر، کنردج، ینران و  معرو  علی داوش ا 

 زن مررد ضر  و شتم قرار  رطتند. ه اران تن وی  دست یر شدود.

هنای اینالنتنی قنراردادهناینی را در منخنالنفن  بنا  حنال بنرخنی پنارلنمنان بااینن
ت ریب کردود، و در اکنرنر ونقناو کشنرر اینن تنظناهنرا  و   NRC-CAAبروامش
هنا ادامنش داشن  و هنننرز دارد، کنش  ها بندون تنعنرض خناصنی بنش آن ت  ن
 ترین این تظاهرا  در همان شضر دهلی اس . معرو 

ما ، حن    سپ  در طضای اوتخاباتی برای پارلمان ایالتی دهلی در بضمن
حاکم سعی کرد چالش این تظاهرا  را بش طرصتی برای خرد تنبندینل کننند، و 

ها را خط اصلی تنبنلنینغنا  پنرحنانم و  ایااد تنفر از تظاهرکنند ان و مسلمان
آمننینن  اوننتننخننابنناتننی خننرد قننرار داد. ا ننرچننش ایننن امننر مننریننب شنند طضننای  دروغ

ها سننن نینن شنرد،  ازپیش برای مسلمان وی   دهلی بیش ایتماعی کشرر و بش
وشنینننی ونکنردوند و اینن حن   در اینن اونتنخنابنا   اما تظاهرکننننند نان عنقنب

شکس  خررد. دو هفتش پ  از اینن شنکنسن ، در شنضنری کنش قسنمنتنی از 
یامعش هندوی آن بر علیش مسلماونان تناز  تن نرینک شند  بنرد، و تنظناهنرا  

آمی  در این شضر و بلکش در کشرر در حال  ستر  برد، ع باونین   مسالم 
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زا، مریب شند  وقفش این تظاهرا  چالش دول  مرک ی و ترس از  ستر  بی
شند  را در قسنمنتنی از  دهنی هنای سنازمنان این دول  مرطان اخنینر خشنرون 

 دهلی را  بیندازد.
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در وظام پارلماوی، عم ً همان قر  منانرینش اسن  کنش بنر پنارلنمنان و قنر  
مقننش وی  تسلط دارد و هند از این حکم مسترنا ویس . ع و  بنر پنارلنمنان، 

اِس )کنش بنا کنمنی  اِس پی و تشکل منادری آن بنش اسنم آر یی تسلط ح   بی
تف یل بش آن در قسم  دوم این ورشتش خنراهنینم پنرداخن ز بنر بسنیناری از 
وضادهای وظام و یامعش این کشرر امری اوکارواپییر اس . از چند دهش پینش 

شند ، هنمنرا  ینا منتنارنر از اینن ینرینان در قنر  قضنائنینش،  حضرر اطراد تربی 
داران، کنارکنننان، منعنلنمنان، وکن ، پن شنکنان،  پلی ، ارتش، رساوش، سرمناینش

هنا در هنمنش  کشاورزان و... همش یا رو بش اط ایش برد  تا یایی کش امروز اینن
بنینننینم اننلنب  کنند  دارود. و لیا منی این وضادها حضرری مؤرر و بعضاً تعیین

وضادهای وظام و یامعش هننند در خ نری اینن یننناینا  اخنینر در دهنلنی ینا 
همراهی کردود، یا از روی واتراوی سکر  اختیار ونمنردوند. النبنتنش تنعندادی از 

هنا و ونخنبن نان صندای  ها و یریاوا  سیاسنی و اینتنمناعنی، رسناونش شخ ی 
اعتراض را بلند کردود، ولی صدایشان قندر  کناطنی بنرای ینلنر نینری از اینن 

 ینایا  را وداش .

 

نهادهای دیگتر نتظتام و جتامتعته هتنتد چترا  .3
 مانع از این اقدامات و جنایات دولت نشدند؟
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بدوش اصلی تظاهرکنند ان را مسلماوان عنادی از هنر منیهنب و طنرقنش و 
دهننند؛ زونان مسنلنمناونان ونقنش  بدون سابقش طعالی  سیناسنی تشنکنینل منی

چشم یر و بعضاً  اصلی در این تظاهرا  دارود. م رری  مسلماوان در اینن 
ها یک مطنلنب بسنینار حسناس اسن  زینرا اینن اولنینن بنار در هننند  مخالف 

ها تراوستند با یک مطالبش طراصنفی، یعنی حنفن   مستقل اس  کش مسلمان
تنرینن مسنئنلنش  های بننینادینن قناونرن اسناسنی و ونظنام کشنرر، در منضنم ارز 

تنرینن ونقنش را اینفنا کننننند و تنعندادی از منردم  سیناسنی روز کشنرر کنلنیندی
هنای دینننی  نیرمسلمان را وی  همرا  خرد سازود. در کنار مسلنمناونان اقنلنین 

ها و مسی یان وی  حضرر پررو ی داروند. از ینامنعنش بن ر  و  دی ر مرل سیک
متنرع هندو، یریاوا  دلِ ، مارکسیس  و مرطداران سکرالری م هم شرک  
طعالی دارود. تعدادی معدودی از اح ا  ایالتی کش طع ً  رقنابن  سنیناسنی بنا 

کدام از اح ا  ب ر  ص نش  پی دارود وی  همرا  شدود. البتش هی  یی ح   بی
 سیاس  هند در این تظاهرا  وقشی ودارود.

  NRCو بروامش  CAAها دو چی  اس : لغر قاورن مطالبش مشترج همش آن
و مقدماتش. ع و  بر این تعدادی از معتنرضنان خنراسنتنار پنین نینری قناونرونی 

کنند ان در برخی وقاو کشرر  مق ران اصلی اعمال خشرو  بر علیش تظاهر
هنای  و اخیراً بر مسلماوان عادی شضر دهلی وی  هستند. در کنار این خراستنش

شنروند از  های متنرع دی ری وی  در این تنظناهنرا  منطنرح منی اصلی، مطالبش

کنندگتان در تتظتاهترات  معترضان و شرکت .4
هتتایشتتان  اختتیتتر چتته کستتانتتی هستتتتتنتتد؟ متتطتتالتتبتته

 چیست؟ 
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عدالتی ایتماعی، اعناد  روونق بنش اقنتن ناد  قبیل رطع  رسن ی، بیکاری و بی
هنای بنخنش  مرر چشم یر اخیراً دچار رکرد شد ، اط ایش بردینش کشرر کش بش

 آمرز ، بضداش ، امداد بش طقرا و... .
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 یری عمرمی خرد عنمندتناً  حال دول  در مرضع وشینی، تابش یای عقب بش
اصرار بیشتری ورزید  اس . ولی درواقع این تظناهنرا    NRC-CAAبر ایرای

ناطل یراوش مریب ایااد دو و ر  متضاد در دول  شند : ینکنی اینننکنش اینن 
تران بش طرصتی برای  ستر  وفر ، دو اون نی و النتنضنا  در  تظاهرا  را می

یامعش تبدیل کرد و سپ  آن را برای تن نقنق اهندا  سنیناسنی و اینتنمناعنی 
ها اقتدار دول  و یریان پشتیباوش را بنش  استفاد  ومرد؛ و دی ری اینکش این

کنند. و ر  دوم واشی از این واقعی  اس  کش این تظاهنرا   ید تضدید می
وف  مسلماونان، وحند   مرر چشم یر مریب بیداری و اط ایش اعتمادبش بش

پی، و بدوامی دول  هند در سطح یضاونی  یَی همش یریاوا  مخالف ح   بی
 اود.  شد 

ً اظنضنارا  و واکنننش و لیاس  می هنای  بینیم مقاما  ارشد دول  بنعنضنا
و تننظنناهننرا  ینناری را ابننراز   NRC-CAAضنندووننقننینن  در خ ننری بننروننامننش

ما  آقای مردی، ونخنسن  وزینر، در ینک بنینان  مرال در دی عنران کنند؛ بش می
زمان با ت ریب بردیش هننن نفنتنی بنرای اینرای  شد  هم آور ولی حسا  حیر 

حنال هنین  صن نبنتنی از  ، ادعا کرد در دولنتنش تنابنشNRCاولین طاز سراسری 
عنننران  اسفند آقای امِ  شا ، وزیر کشرر، کنش بنش 22وشد ! در   NRCبروامش

تنرینن  معرو  شند  و اکنننرن ینکنی از منخنر   NRC-CAAمراح اصلی بروامش
های سیاسی و د مسلمین هند اس ، در پارلمان کشرر ادعا کرد اولین  چضر 

حتال تتا چتته  ایتن تتظتتاهترات گستتتترده تتابتته .5
نشینتی   اند؟ آیا دولت عقب حدی تأثیرگذار بوده

 کرده؟
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کش قرار اس  چند هفتنش دین نر شنروع شنرد هنین  ربنطنی   NRCطاز سراسری
کنننند!  کش مدارج رسمی دول  بش این ربط ت ریح می ودارد، درحالی  NRCبا

را پن  از   CAAهمچنین اینن واقنعنین  کنش دولن  ین ئنینا  اینراینی قناونرن
 براو ی  اس .  یش  سش ما  از ت ریب آن هنرز منتشر وکرد  سؤال

تنر بنرد.  تا پایان اوتخابا  دهلی ظاهراً در یریان حاکم دید نا  اول قنری
ولی پ  از شکس  در این اوتخابا ، تداوم تظاهرا  و مرج یضاوی منیمن  

رسند  های اخیر دهنلنی، بنش ونظنر منی و ینای   NRC-CAAدر خ ری بروامش
 دید ا  دوم در حال قر   رطتن اس .
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، در قسننمنتننی از 8351پنی در بنضننار  یننی بنا آنناز دور  دوم حنکننرمن  بنی
های نربی و وضادهای متعلق بش مسئلش حقرق بشر مرل سنازمنان منلنل  رساوش

الملل، روود حملش بش دول  هننند و آقنای منردی بنش  مت د و سازمان عفر بین
هناینش در  سبب ماهی  طاشیستی ح   حاکم و ضد اوساوی بردن ت نمنینم

منرنال هنر ینک از  عنننران خ ری کشمینر، آسنام و ننینر  ونین  آنناز شند. بنش
هایشنان  یکی از شمار  »تایم«و  »دی اکاومِس «تأریر یار نربی   های مالش

برداری از واقعی  این ح   و آقای مردی اخت ای دادود. با  را بر م رر پرد 
هنای تنارنینر نیار ننربنی منننتنقند  آناز مرج تظاهرا  از آ،رمنا ، تنعنداد رسناونش

َنن، النان ینر ، دِر اِشنپنین نل،  اط ایش یناطنتننند و امنروز ونینرینررج تناینمن ،  ناردِی
ً منرالونی ان سی و سی بی بی ای از منطنبنرعنا  و  ان در رأس طنضنرسن  وسنبنتنا

های خبری مطرح یضان قرار دارود کش این ح   و آقای مردی را هند   شبکش
 دهند. اوتقادهای سخ  خرد قرار می

ابنراز   CAAما  سازمان همکاری اس منی وسنبن  بنش قناونرن  در آناز دی
از آن، کمیسیاری آزادی دینی متعلق بش دول  آمریکا ونین   و راوی کرد و پ  

شدیداً اظضار و راوی ومنرد.   NRCاز ماهی  ضد مسلمان این قاورن و بروامش
تعدادی از شرراهای شضنری در آمنرینکنا قنراردادهناینی بنر ضند اینن اقندامنا  
دول  هند ت ریب کردود. چند روز پن  از ابنراز ون نراونی تنرسنط دبنینر کنل 
سازمان ملل، کمیسیاری عالی سازمان ملل مت د برای پننناهننند نان پنرووند  

هتتای ختتارجتتی، متت تتامتتع  رستتانتته واکتتنتتش .6
هتتا بتته ایتتن تتتظتتاهتترات و  التتمتتلتتلتتی و دولتتت بتتیتتن

 جنایات اخیر در هند چه بوده؟
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ً در دینران عنالنی قضناینی هننندوسنتنان   CAAشکای  از قناونرن را مسنتنقنینمنا
 تشکیل داد.

های مال ی، اودوو ی، بننن ن د   ع و  بر پاکستان، مقاما  ارشد دول 
و ترکیش وسب  بش مامرعش تغییرا  مق رد در وظام شضرووندی هننندوسنتنان 
ً من نکنرمنین  خنرد را ابنراز  یا ینایا  اخیر دهلی و راوی، اعنتنراض ینا بنعنضنا

های آمریکنا، اون نلنین  و اتن نادینش اروپنا و  کردود. تعدادی از اعضای پارلمان
برخی از وام دهای اوتخاباتی ریاس  یمضنرری آمنرینکنا ونین  صندای اعنتنراض 

اسنفننند و منقنام منعنظنم  84خرد را بلند کردود. با ترئی  آقای ظریف در روز 
 رهبری در روز بعد، اسم ایران وی  بش این طضرس  اط ود  شد.

وین   در اروپنا و  ای از ینضنان بنش هنا شنضنر در هنر قنار  در سش ما  اخیر د 
آمریکای شمالی، شناهند تنظناهنرا  کنرچنک و بن ر  منردمنی بنر عنلنینش اینن 

هنای سناکنن اینران  اقداما  و ینایا  اخیر دول  هند بردود. با تامع هندی
های دی و بضمن در مقابل سفار  هند در تضران و سپ  اینراونینان در  در ما 

 اسفندما ، اسم این شضر وی  در این طضرس  رب  شد.
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های رهبری و وزیر امرر خاریش ایران، پرشش مناسبی ترسط   یری مرضع
های هندی داشن  و منررد اسنتنقنبنال عنمنرم مسنلنمناونان هننندی قنرار  رساوش

ها برای شیعیان هندی مریب احساس شخ ی  بیشنتنری   رط . این پیغام
شد ، و بین اهل سن  مریب تقری  احساس برادری وسنبن  بنش تشنینع و 

هنای منقنامنا  دین نر   نینری یمضرری اس می. البتش مسلماوان هند از منرضنع
وظام مرل رئی  مال  شررای اسن منی ینا رئنین  قنر  قضنائنینش، عنلنمنا ینا 

های متعدد دی ر یامعش ایران و تشکین   منردمنی اینن کشنرر در  شخ ی 
ً بنی امن ع  م کرمی  ینایا  اخیر و ابراز همدلی با مسلماونان هننند عنمندتنا

 ماودود.

در سطح دولتی ترئی  وزیر امرر خاریش ایران خ   اونتنظنار دولن  هننند 
برد و اعتراض سریع وزار  خاریش هننند و احضنار طنرری سنفنینر اینران را بنش 

هنای  رطن  واکنننش دوبال داش . البتش از وزار  امرر خاریش ایران اوتنظنار منی
کنردن  تری وظیر صدور بیاویش رسمی، احضنار سنفنینر هننند، هنمناهننن  م کم
های مشترج کشنررهنای مسنلنمنان و...  های کشررهای همسر، بیاویش پارلمان

قدری نیر مترقع و سن ین تلقی شند کنش  اواام پییرد؛ لکن ترئی  رهبری بش
 پاسخ رها کردن آن دید. دول  هند طع ً م ل   را در بی

هتتای متتقتتام متتعتتظتتم رهتتبتتری،  گتتیتتری متتوضتتع .7
مقامات دیتگتر نتظتام و متردم ایتران نستبتت بته 

های اخیر در دهلی چه بازتتابتی در هتنتد  جنایت
 داشته؟
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ً  8/4از یمعی    244درصند ینعنننی  89میلیاردی این کشرر مضم، حندودا
 34بیننی شند  اینن ینمنعنین  در ظنر   میلیرن وفر مسلمان هستند و پیش

ترین یمعی  مسنلنمنان در ینضنان خنراهند رسنیند.  سال آیند ، بش رتبش ب ر 
شنرد، کنش در اینن  میلیرن وفر شیعش برای این کشنرر  ن ار  منی 34معمرالً 

ترین یمعی  شیعش پ  از ایران را در منرزهنای خنرد  صرر  هند امروز ب ر 
حال، مسلماوان هند در وضعی  بسنینار ضنعنینف  یای داد  اس . ولی بااین

اقت ادی، سیاسی و طرهن ی قرار دارود تا یایی کنش  ن ار  منعنرو  دولنتنی 
ترین قشر اینن ینامنعنش  ، مسلماوان هند را رسماً ضعیف2446در سال  4َسچَر

یا  خراود. این یمعی  اوبر  در همش منامق هند حضرر دارد ولی تقریباً همش
شضرستان این کشرر، مسنلنمناونان در طنقنط  781عنران یک اقلی ؛ از بین  بش
دهننند. در ونظنام سنکنرالر و  شضرستان اکرری  یمنعنین  را تشنکنینل منی 85

هنای  ای از مننناصنب دولنتنی ینا صننندلنی یمضرری این کشنرر، هنین  سنضنمنینش
هنا  های دینی تعریف وشد  و لیا سضم مسلماوان در این پارلماوی برای اقلی 

ها در یمعی  هند اسن . در بنخنش خ نرصنی ونین   بسیار کمتر از سضم آن
های بارز مسلمان در تاار ، رسناونش ینا  وضعی  مشابضی ویرد دارد، و چضر 

حتی سینما در حکم استرنائنا  هسنتننند. مسنلنمناونان طناقند حن   ینا دین نر 
ین  در بنرخنی  های سیاسی بارز و با وفر، هستننند، بنش تشکی   قری یا چضر 

 ها. ایال 

Sachar Committee Report: High Level Committee to examine the socio .4
-economic and educational status of the Muslim community in India, 2446 

وضعیت اجتماعی و ستیتاستی مستلتمتانتان  .1
 هند چگونه است؟
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تدریج حاصل شد. با استق ل هند و  استضعا  امروز مسلماوان هند بش
، مسنلنمناونان در 8547اوف ال کشرر مسلمان پاکستان از خاج آن در سنال 

دطعش در مرقعی  بسیار ضعیف سیاسی و ایتمناعنی  هند مستقل خرد را یک
دادوند  درصد یمعی  هند مستقنل را تشنکنینل منی 84ها طقط  یاطتند زیرا آن

درصند بنردوند. پن  از تشنکنینل پناکسنتنان، اینمناع  19کش هننندوهنا  درحالی
ها وبایند  سن ینی در طضای سیاسی هند منعقد شد مبتنی بر اینکش مسلمان

هنا ونین  از   ری سیاسی داشتنش بناشننند؛ مسنلنمنان  روش طعالی  و مطالبش هی 
طعالی  سیاسی مستقل پرهی  کردوند و از احن ابنی حنمناین  ونمنردوند کنش بنا 

حال در چضار دهش اول پ  از استنقن ل  اِس مخالف بردود. بااین اِس یریان آر
ها عمدتاً از احساس وسیع واامنی در این کشنرر در امنان مناوندوند،  مسلمان

ً در  ها بش ا رچش در این مد  وی  مرقعی  ایتماعی آن مرر نیر آشنکنار دائنمنا
حال سقرو برد. چضار دهش بعد تا بش امروز، دوران اط اینش دائنمنی طشنار بنر 

اس و حن    اس علیش مسلماوان هند اس . با رشد چشنمن نینر تشنکنین   آر
سنری  زمان بنا تنغنینینر ونظنام اقنتن نادی کشنرر بنش پی در این مد ، هم یَی بی

داری لیبرال، و تغییر مراضع مبقش حاکم هند از ضدی  بنا اسنتنعنمنار  سرمایش
هنراسنی روونق  سری همراهی بنا اسنتنکنبنار ینضناونی و صنضنینرونینسنم، اسن م بش

طقط امنی  طی یکی مسلماوان بش سنبنب اتنفناقنا  تنلنخ و  روزاط ون یاط . وش
هنا  های امنیتی و داد ا  پی تضدید شد، برخررد واعادالوش دست ا  در خروین پی

هنا، منرینب وناامنننی  ستی اوش بخش عظینمنی از رسناونش همرا  با رویکرد اس م
ها  ش . اتفاقی ویس  کش در این دوران وقش منننفنی در  تر رواوی آن وسیع

 کرد. های هندی را یک شخ ی  مسلمان بازی می بسیاری از طیلم

پی با رهبری آقای مردی زمام حکرم   یَی ، وقتی بی8353وی   از سال  بش
تریضی در مین ان  مرک ی را بش دس   رط ، مسلماوان احساس اط ایش قابل

، وقتی این ح   با اطن اینش 8351واامنی کردود. این اضطرا  از خرداد سال 
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های پارلماوی خرد بش مسند قدر  باز ش ، چند بنرابنر شند .  تعداد صندلی
زیرا در این دور  طعلی اس  کش با لغر خردمختاری کشمنینر و بنرخنررد عنلنننی 

وشینن، ینرم کنینفنری خنراوندن من ق  نیراوساوی با مردم آن منطقش مسلمان
شند  بنابنری بنش هننندوهنای  ر رش اهل سن ، اعطنای زمنینن مسناند تنخنرینب

-CAAها ترسط پروژ   اطرامی، و از همش بیشتر، آشکارا تضدید کردن مسلمان
NRCهننا هننر روز خننرد را مننررد هنناننمننش ینندینندی از سننری دولنن   ، مسننلننمننان
 بینند. می

اما با رقم خرردن مرج اخیر تظاهرا  سراسری بنا من نررین  مسنلنمناونان 
 عادی، مرقعی  مسلماوان در آستاوش تغییر قرار  رطتش اس . 
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شد  بر علیش یمعنین  عنظنینم مسنلنمناونان  دهی سازمان مسئلش خشرو 
 824آور الاقنل  عنران یکی از مسائنل اصنلنی اینن کشنرر، تنارینخ شنرم هند بش
سال اخیر این مسئلش حادترشد . مرادآباد در سنال  44ای دارد، ولی در  سالش
ّنی در 8514 َنلنپنرر در 8513، وِل ُناَنرا  در  8552-53، بنمنبنئنی در 8515، بنا   
هنننای  ای از طنننضنننرسننن  منننرالونننی ینننننننایننن  ... . اینننن منننرارد پنننار 2442

ای هستند کش مسلنمناونان هننندی را وشناونش قنرار دادوند، و  شد  دهی سازمان
ً هن اران مسنلنمنان  خسار  طقط یاوی هر کدام از آن هنا بنش صندهنا و بنعنضنا

هنا و  رسند. عن و  بنر اینن یننناینا ، در نینری منی -زن، مرد و کردج–مظلرم 
هایی کش طقط در در  کشمیر در این مد  رخ دادود، در آن منننطنقنش  ینای 

ً هنین  ه ار قرباوی  رط . وش 14کرچک از مسلماوان بیش از  کن   تنضا تقریبا
دهننننند  در داد ننا  منن ننکننرم وشنند ، بننلننکننش بننرخننی  بننرای ایننن ینننننایننا  تننکننان

کاران مرل خرد آقای مردی بش مناصب اع ی سنیناسنی ونائنل شندوند.  ینای 
هنای اخنینر تنرسنط  ویضش مسلماوان علیرنم مظلرمینتنشنان، در هنمنینن دهنش

رساوش و سینما در اطکار عمرمی بخش مضمی از یامعش هندو بش ینک عننن نر 
هنای  تروریس  تبدیل شد و بنازداشن  چننندسنالنش و شنکنننانش طنانینع ینران

 نا  مسلمان ترسط ویروهنای امنننینتنی هننند بنش اتنضنام سناخنتن نی دسن   بی
 های تروریستی رواج یاط . داشتن در طعالی 

ً رخ  .2 آیا جنایتی شبیه آنچه در دهلی اختیترا
ً نتیتز بترای مستلتمتان هتای هتنتد اتتفتاق  داده قبال

 افتاده؟
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اِس )اسننم مننخننفننف حننرو  اونن ننلننیننسننی بننرای اسننمننی بننش زبننان  اس آر
تنرینن و  ترین تشکل طرهن ی در دویای امروز، و قندینمنی ب ر  9ساوسکری ز

سنالنش  894ترین یریان طاشیس  در یضان اس . منشنعنب از ینرینان  مرطق
وربش خرد برخاستش از بستر مکتب چند ه ار سنالنش  واسیروالیسم هندو، کش بش

اس  اس تنأسنین  شند. امنروز آر 8529برهمنیسم اس ، این تشکل در سال 
ه ار مراک  طرهن ی با بروامش روزاوش را در سرتاسر هند مسنتنقنینمناً  94بیش از 
اس در  اس تشکنین   وابسنتنش بنش آر 44کند. ع و  بر این، بیش از  ادار  می
وپنرور ، کنارکنننان، رسناونش،  های مختلف یامعنش هننند منرنل آمنرز  قسم 
هنای دینننی و ننینر  مشنغنرل بنش  داوان، کشناورزان، پن شنکنان، اقنلنین  حقرق

ً بنینش از  منینلنینرن عضنر داروند. خنرد حن    24طعالی  هسنتننند کنش ینمنعنا
پی درواقع شعبش سیاسی اینن تشنکنل منادری اسن  و آقنای منردی و  یی بی

 اود.  بسیاری از وزرای دول  طعلی هند اعضای قدیمی این تشکل

سری  هد  اصلی این تشکل و طروعاتش مضندسی یامعش هندوستان بش
یک وظم و ادپرستاوش ایتماعی اس  کش از سریی الضام  رطتش از مترن قندینم 

هاس ، و از سری دی ر متناسب با ادبیا  مدرویتش. امروز از آن وظنم  برهمن
شنرد  یناد منی »وظام کاس «اس معمرالً با اسم  اس ایتماعی مطلر  و د آر

ها و تعدادی از مبقا  دی ر یامعش هندو کش یمعاً و دیک بش  و در آن برهمن
دهند، بر بقیش اعضنای ینامنعنش اعنم از  درصد یمعی  هند را تشکیل می 84

ترین اب ارهای رسیدن بنش اینن ونظنم  کنند. از مضم هندو و نیر هندو آقایی می

Rashtriya Swayamsevak Sangh .9 تریمش: تشکل ملی داوملبانز( 
 

اِس را متختتتصتر متعترفتی  اِس تشکتیتالت آر .3
 کنید.
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ایتماعی، مضندسی و ترویج هری  هننندوی وناسنینرونالنینسن  در ضنمنن ینک 
هنا بنا منقنداری راسنتنی بنش هنم  روای  خاصی از تاریخ اس  کنش در آن دروغ

آمیختش شد . در این روای ، هننندوهنا دارای تنمندن من ینی در زمنان سنابنق 
کار وابرد شد، و هندوها بش مد   بردود کش ترسط مسلماوان مضایم و ینای 

سال بش برد ی مسلماوان خاریی اطتادود تا استعمار او لی  منقندمنا   144
ها، یامعش هندو بناخخنر   ها را طراهم ومرد. سپ  با رطتن او لیسی رهایی آن

رطتش خرد قرار  رطن . ولنی عننن نر ننینر منلنی  در آستاوش اعاد  شکر  ازدس 
مسلماوان هنند کنش دشنمنن داخنلنی هسنتننند هنمنرا  بنا هننندوهنای خنائنن و 
خردطروختش مرل  اودی کش همدس  مسلماوان شدود، ماوع از بناز شن  بنش 

ها از بین برد  یا کنامن ً خناضنع و منطنینع وشنروند،  اود. تا این اوج سابق شد 
هندوها روز ار خرشی را وخراهند دید.  فتنی اس  اینن رواین  از تنارینخ ینا 

 هایی از آن، در قسم  ب ر ی از یامعش هند مقبرل واقع شد  اس . بخش

اس بسیار مرطق برد  اس  تنا یناینی کنش طضنای  اس سال اخیر، آر 44در 
قدر متارر از اینن ینرینان شند   عمرمی بخش مضمی از یامعش هندو امروز آن

کش حتی بسیاری از مخالفان آن وی  برخی باورهای کلیدی آن را قبرل دارود یا 
روسن  کنش اینن  کننننند. ازاینن های این یریان حماین  منی از بعضی از اولری 

تشکل تراوستش حتی از چالش دشرار دس  داشتن در قتل  اوندی در سنال 
با مرور زمان وی  عبرر کند. امروز برای این یریان وسنینع، هنین  رقنینب  8541
شنرد. بنننا بنش  نفنتنش  ای در میدان طکری یا تشکی تی هننند یناطن  ونمنی یدی

اس امنروز بنش  اس پنی، آر یَنی بسیاری از کارشناسان با قدر   رطتن ح   بنی
یای ا  قطب اصلی ص نش ایتماع و سیاسن  اینن ینامنعنش رسنیند ، و هنمنش 

 شرود. یریاوا  دی ر در مقابلش تعریف می

تنران بنش اسنتنمنرار در  النعناد  اینن تشنکنل منی های مرطقین  طنرق از عل 
اولری  قرار دادن طعالی  طرهن ی و تربیتی، اهنتنمنام بنش ینلنر نینری از رشند 
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ینننبنش عنقن ونی ینامنعنش هننند، داشنتنن ونینروی منتنعنضند و طنداکنار، و تنرسننل 
اوندازی و  شد  بش ت ویر، ت ریف و وفاق اشار  ومرد. ع و  بر اینن، را  حسا 
هنا و دین نر اقشنار  یمعی بنر عنلنینش مسنلنمنان های دستش دهی ینای  سازمان

ضعیف یامعش، از اصرل مضم مرطقی  این یریان اس . زیرا در ضنمنن اینن 
هننای مننضننم اوسنناوننی مننرننل تننعننظننیننم عنندالنن ، یننراوننمننردی و  هننا ارز  یننننناینن 

سنرعن   کشی بنش هایی مرل تعظیم زور ریی و ضعیف هم یستی، با ضدارز 
مرر یضنشنی  شرد، و مرقعی  ایتماعی اقشار مختلف یامعش بش یای  ین می

هنا  کنند. هنمنچنننینن اینن یننناین  سری وظم مطلر  وظام کاس  تغییر می بش
وسیلش منضنمنی بنرای کشنف، ینی  و پنرور  ونینرو بنرای تشنکنین   وسنینع 

 اس وی  هستند. اس آر
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در اصلِ امکان تقلیل این دشمنی باید شک کرد، زیرا این دشمنی بنرای 
این یریان مسئلش حیاتی اس . ت ریک هندوهای عادی بر علیش مسلنمناونان 

سری آن وظم مطلر  کاس . همچنینن  ها بش اب ار کلیدی اس  در تربی  آن
ترین قشر را  اس قرار اس  مسلماوان در آن وظم وقش پایین اس در وقشش آر

ً پناینینن هننندو عنرضنش  ایفا کنند، قشری کش برای اعمال زور بش مبقا  وسنبنتنا
شرد، تا از این منرینق از سنرپنینچنی آن منبنقنا  هننندو از ونظنام کناسن   می

یلر یری شرد. ع و  بر این، مکتب برهمنی  یک کنینننش تنارینخنی از دوران 
سالش حکرم  مسلماوان بر هند در دل دارد، زینرا در آن دوران ونظنام  144

وشینی شد، و بخشی از مبقنا  ضنعنینف ینامنعنش  واچار دچار عقب کاس  بش
تنرینن چنضنر  امنروزی اینن  عنننران قنری اس بنش اس هند اس م آورد. تشنکنل آر

هنا را  طضمد مسلماوان قدر  طرهن ی یی  دین نر هننندی مکتب تاریخی، می
 کلی م ر کند. ها را بش آوری آن خراهد زمینش اس م دارود و می

اس  اس  توان دشمنی آر هایی می از چه راه .4
 ها را تقلیل کرد؟ با مسلمان
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هنای  اس شنبناهن  اس های قنبنلنی واضنح اسن ، آر مرر کش از پاسخ همان
زیادی در هری ، اهدا  و رو  با صضیرویسم دارد. ولی اینن هنر ن  بنش اینن 

شرد. قبل از  معنا ویس  کش یکی وابستش بش دی ری اس  یا بش آن دیکتش می
اس از ینریناونا  طناشنینسن  هنینتنلنر )آلنمنانز و  اس استق ل هند، باآوکنش آر

کنرد، بنش خنامنر منخنالنفن  آن بنا  مرسرلینی )ایتالیاز تماید و ال ربرداری منی
وضض  آزادی هند و رهبران اینن ونضنضن  منرنل  ناوندی، و بنش سنبنب ونقنش 

ا  در تشدید تنش بین یامعش هندو و مسلنمنان هننند، اینن تشنکنل  کلیدی
هنا بنرد. در کنننار تنعنرینف از هنینتنلنر بنرای  همرار  منررد حنمناین  اون نلنینسنی

هرلرکاس ، این تشکل از تشکیل رژیم اشغال ر قدس ونین  ابنراز خنرسننندی 
اس بنا اسنتنکنبنار پن  از اسنتنقن ل هننند بنش  اس کرد. البتش شراهد رابنطنش آر

سستی  رایید و این تشکل پ  از متنضنم شندن بنش تنرور  ناوندی، بنش مند  
چضار دهش بدون سروصدا برای در دس   رطتن اطسار ینامنعنش هننند زحنمن  

 کشید.

در چضار دهش بعدی، همرا  با رشد ط ایند  این یریان و صعرد تندرینانی 
زمان با روی رداونی منبنقنش حناکنم  پی بش قلش سیاس  هندوستان، و هم یی بی

اس بنا اسنتنکنبنار و  اس هند از مراضع ضد استکباری سابنق خنرد، ارتنبناو آر
صضیرویسم از ور برقرار شد و با سرع   رم  ردید. امروز اینن رابنطنش بسنینار 

عنننران شناهند بنر اینن واقنعنین   و دیک و در حنال رشند روزاطن ون اسن . بنش
سنازی  تنرینن مشنتنری صنننعن  اسنلن نش تران بش تبدیل شدن هند بش بن ر  می

اسرائیل، برداشتش شدن بسیاری از مراونع قناونرونی در را  ت ناحنب اقنتن ناد 

اس چه نسبتی با استکبار جهتانتی و  اس آر .5
 صهیونیسم دارد؟ 
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المللی، ایاز   نرطنتنن آمنرینکنا بنرای اسنتنفناد  از  های بین هند ترسط شرک 
هنا و   نری مشنتنرج و هنمناهننن  صنضنینرونینسن  های وظامی هند، البی پای ا 

اس در کن ر  آمریکا، و مشارک  آقای مردی در تنبنلنینغنا  اونتنخنابناتنی  اس آر
ینمنضنرر  آقای ترامپ برای دور  دوم ریاس  یمضرری وی اشار  ونمنرد. رئنین 

ت نرینح ونمنرد: دولن   2486اسرائیل در دوران سفر خنرد بنش هننند در سنال 
 پی هند برای دطاع از ویرد رژیم اشغال ر وعد  یدی داد  اس . یی بی

عنننران  هند برای استکنبنار ینضناونی حنائن  اهنمنین  زینادی اسن ، هنم بنش
ای برای مقابلش با چین و روسیش، و هنم بنش سنبنب بنازار بن ر  و منننابنع  مضر 

مبیعی و اوساوی وسیع این کشرر. استکبار امید بنش اینن دارد کنش در آیننند  
هند را بش منبع ویروی وظامی ارزان بنرای اشنغنال ونقناو حسناس ینضنان ونین  

مرر کش در دوران استعمار بریتاویا، هند مابرر برد این وقش را  درآورد، همان
رود این روابط در سطح دولنتنی و تناناری در آیننند   ایفا کند. و لیا اوتظار می

 و دیک رشد و رووق بیشتری یابد.
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 قس ت وم 
آفلر ل ل    ورنقل ا 

  ف عازمس   ن  ه  
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ها از وکتش حساس و پنین  منضنمنی در تنارینخ منعناصنر  یامعش هند این روز
اس بنش حند  اس  نیرد. از منرطنی قندر ، ونفنر، و ینرئن  ینرینان آر خرد منی

ای رسید ، و همش رقبای خرد را بش حاشیش راود  اس . ولی از منر   سابقش بی
دی ر برای اولین بار در تاریخ هند مستقل، بدوش یامعش عظیم مسلمنان اینن 

هنای اصنلنی ونظنام  حنفن  ارز –کشرر بیدار شد  و با یک مطالبش طراصنفی 
ها وی  دارد، با قندر  ولنی بندون رهنبنری و  کش تران یی  نیرمسلمان  –هند

اود. این سبب شد   دطعش وارد وسط میدان سیاس  کشرر شد  مدیری  یک
پنی بنر  ینی کش درس  در همان زمان کش ت لیل ران از سلطش مطلق حن   بنی

زدوند، پنریشناونی اینن حن   و  سنال آیننند  حنر  منی 94سیاس  هند بنرای 
اس بش سبب این اعتراضا  هریدا شرد. و این روینداد در روز ناری رخ  اس آر

سنابنقنش اقنتن ننادی اسن ، و اونتنقننادا   داد  کنش هننند دچننار ینک بن نران بننی
 اود. های دول  مرک ی در حال اط ایش المللی از سیاس  بین

کننننند  مسنینر آتنی اینن کشنرر و  رسد روزهنای آیننند  تنعنینینن بش وظر می
اس تراوس  از چنالنش اینن  اس مرقعی  مسلماوان در آن خراهد برد. ا ر آر

های طعلی با مرطقی  عبرر کند و حتی از این تنضندیند طنرصنتنی بنرای  مخالف 
خرد بسازد، سلطش این یریان بر طضای ایتماعنی اینن کشنرر رشند اطنقنی و 
عمردی خرد را بنرای چننند سنال آیننند  ادامنش خنراهند داشن ، و منرقنعنین  

هنا اینن  مسلماوان هند بش خطر بیشتری خراهد اطتاد. ولی ا ر این منخنالنفن 

. در آیتتنتتده نتتزدیتتک، چتته اتتتفتتاقتتات متتهتتمتتی را 1
توان برای فضای سیاسی و اجتتتمتاعتی هتنتد  می
 بینی کرد؟ پیش
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کننننند نان تنراوسنتننند حنرکن   وشینی وادار ومرد، و تنظناهنر یریان را بش عقب
تری تنبندینل کننننند،  های یامع طعلی خرد را بش وضضتی وسبتاً طرا یر با مطالبش

عنننران ونکنتنش آنناز سنقنرو  بنش 8351وریسان آیند  از سال  ممکن اس  تاریخ
 اس یاد کنند. اس پی یا حتی آر یی ح   بی

کننننند نان در روزهنای  اس و تنظناهنر اس برای ارزیابی مرازوش قدر  بین آر
تران بش دو مطلب تریش کرد: یکی می ان اوعطا  یا اصنرار دولن  در  آتی می

آوری ام عا  شضروودان متعنلنق بنش  خ ری ایرای طاز اول و سراسری یمع
طنروردینن  83ز کش قنرار اسن  از NPR6 )این طاز مرسرم اس  بش  NRCبروامش
شماری عادی آناز شنرد. تنظناهنرکننننند نان در حنال  ، همرا  با سر8355سال 

آمی  بش این بروامش در بین مردم هستننند. و منطنلنب  تبلیغ واطرماوی مسالم 
هنا  دی ر، و ر  برخررد و دطاع دول  از خرد در خ ری تعندادی از شنکناین 

بنا   NRCو بنرونامنش  CAAدر دیران عالی قضایی هند کش مدعی تعارض قاورن
 المللی هستند. قاورن اساسی و مقررا  بین

National Population Register .6تریمش: رب  ملی یمعی ز( 
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رابطش تاریخی و طرهن ی دو مل  ایران و هندوستان بسیار کضن و عمنینق 
شرود و  مرال در شاهنامش طردوسی صدها مررد از هند یاد می عنران اس . بش

ورسرم وی  اشتراکا  طنراواونی منرینردوند. بنش سنبنب  در زبان، معماری، آدا 
های  اینکش صدها سال طارسی زبان دیراوی این کشرر برد امروز وی  اکرر زبان

سال اخیر این پیرود طرهن ی  894هندی پر از واژ ان طارسی هستند. ولی در 
در هر دو یامعش بش طرامرشی  رایید  و امروز این دو مل  از یکدی ر تنقنرینبناً 

 وی   شیعیان هنرز ینک تنرینش اود. البتش در بین مسلماوان هند و بش ام ع بی
 وسبی بش ایران باقی ماود  اس .

در دو دهش اول پ  از پیروزی اونقن   اسن منی روابنط اینران و هننند در 
سطح حکرمتی  رم برد. در دوران دطاع مقدس هند قدمی بر عنلنینش مننناطنع 

ترین دوس  هند در  های دیپلماسی، ایران بش مضم ایران بروداش  و در حلقش
سنال پنینش بنش سنبنب  24بین کشررهای اس می معرو  برد. ولی از حدود 

ایننننکننش مننبننقننش حنناکننم هننننندوسننتننان مسننیننر هننمننراهننی بننا اسننتننکننبننار یننضنناوننی و 
صضیرویسم در اقت اد، طرهن  و سیاس  خاریی را اوتخا  کرد، رابطش اینن 

کند. در دو زمان حساس، هند منبنق دینکنتنش  دو کشرر روود و ولی را می می
المللی اورژی اتمی رأی داد. پنروژ   آمریکا بر علیش مناطع ایران در آژاو  بین

منرطنش لنغنر شند.  عظیم اوتقال  از مبیعی ایران بش هند ترسط این کشرر یک
کلی متنرقنف  در بضار امسال هند خرید وف  ایران را بش سبب طشار آمریکا بش

تنرینضنی  کرد و دروتیاش حام مبادال  تااری بین این دو کشرر کاهش قنابنل
 یاط .

هنای خنرد منرنل دوران  حال هر یک از این دو کشنرر در بنیناونینش ولی بااین
قبل بر دوستی و پیرود تمدوی بین دو مل  تاکیند داشنتننند، و از اونتنقناد بنر 

 . رابطه کشور هند با ایران چگونه است؟2
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یکدی ر پرهی  کنردوند. تنننضنا طنرمنایشنا  منقنام منعنظنم رهنبنری در خ نری 
مظلرمی  مردم کشمیر در این مد  از این حکنم اسنتنرنننا بنردوند، امنا هننند 

ها را بش رویدادهای مضم دیپلماتیک تبدیل وکند. سفر آقای  ت میم  رط  آن
بنا  8359مردی بش تضران و دیدار وی با منقنام منعنظنم رهنبنری در بنضنار سنال 

بنش پناینان  »ارتنبناو تنمندونی، شنراینط کنننرونی«صدور بیاویش مشترج بش اسم 
رسید. امروز رابطش ایران و هند طاقد  رمی سابق اس  ولی مقاما  ارشد هر 

 دو کشرر تاکید بر پرهی  از در یر شدن با یکدی ر دارود.
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اسفند امسال رابطش هننند و اینران را  89رسد این پیغام مررخ  بش وظر می
اوالً، با آوردن اسم مسنلنمناونان   7کند. شد  وارد طاز یدیدی می مرر حسا  بش

هند و یضان اس م همرا  با عدم ،کر ایران، این پیغنام مسنئنلنش منظنلنرمنین  
ازآوکش بنش مند  چننند دهنش منغنفنرل مناوند  بنرد، وارد  مسلماوان هند را پ 

کند. راویاً، با ،کر هندوهای اطنرامنی و  طضرس  مسائل مضم یضان اس م می
کند کش این یریان، شناسایی شد  و بنا آن  ها این پیام مخابر  می اح ا  آن

برخررد خراهد شد؛ همچنین استفاد  از این ادبیا  حسا  هندوهای عادی 
سازد. رالراً، با مخامب قرار دادن دول  هننند  را از این یریان اطرامی یدا می

برای مطالبش برخررد با یریان اطنرامنی هننندو و تنغناطنل عنمندی از وابسنتن نی 
دول  بش همین یریان، هم بش اوتنظنارا  از دولن  ت نرینح شند و هنم بنا  

کننند  دوستی با وظام هند باز و ش داشتش شد. خ صش، این پنینام منخنابنر  منی
پ  وسب  بش مرقعین  مسنلنمناونان  یمضرری اس می و یبضش مقاوم  ازاین

ای را وشان خراهد داد اما بدون اینننکنش هننند را دشنمنن  هند حساسی  وی  
 قلمداد کند.

ترین نکات در پیام اختیتر رهتبتر انتقتالب  . مهم3
 در خصوص هند چیست؟

اصط ح داخلی هند  ای بش .  فتنی اس  آخرین بار کش مقام معظم رهبری دربار  مسئلش7
ابراز و راوی کردود، پیام شدیدالل ن ایشان پ  از تخریب مساد بابری ترسط یریان 

 برد. 8378اس در سال  اس آر
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مینلنینرن مسنلنمنان هننندی اطنق یندیندی اسن  کنش بنر روی  244دطاع از 
های متعضد و اوق بی ایران باز شد  و شایستش اس  کساوی کش در این  یران

دارود خرد را در خط مقدم یک عملیا  ب ر  ببینننند. الزمنش  عرصش  ام برمی
این و ا ، تاکید بر کسب معرط  کناطنی، سنننانیند  اقندام کنردن، و ابنتنکنار 
همرا  با صبر در میدان عمل اسن . عنرصنش طنعنالنین  و عنمنل در اینن بنا  

های مختلف بسیار وسنینع  حسب استعداد، ،وق و طرص  اطراد و مامرعش بش
منرر ین ئنی در اینن  خاصی را بش و عملیا  تران طعالی  و متنرع اس  و ومی

 ی و  پیشنضاد کرد. البتش الزم اس  طعاالن ع ی  بش چند وکتش تریش طرمایند:

دطاع از ویرد و حقرق مسلماوان مظلرم در وظام هند هد  ون دینک  •
هناسن  در  تر از این، همراهی کردن بنا آن طعالی  در این میدان اس . مضم

مسیر بیداری و تبدیل شدن این ع ی ان بش یک عن ر طعال و تنارنینر نیار در 
سری مشارک  در ساختن تمدن ورین اس منی و  حرک  یامعش ب ر  هند بش

 اوداز ظضرر حضر  ولی امر)عجز. ت  یل چشم

اط ایش معرط  دربنار  مسنائنل یناری هننندوسنتنان شنرو الزم بنرای  •
البتش ت قق این شرو بش سبب نفل  ینامنعنش مرطقی  در این عرصش اس . 

  1سال اخیر کمی دشرار اس . 894ایران از هند در 

اط ایش معرط  و حساسی  یامعش ایران وسب  بش مسلماوان هند،  •
های مؤرر یامعش اینران در خ نری   ری از مقاما  وظام و شخ ی  مطالبش

. بتترای فتتعتتاالن ایتترانتتی در زمتتیتتنتته دفتتاع از 4
 شوند؟  مسلمانان هند چه نکاتی توصیه می

 اس ودارد! اس ای متعلق بش یریان آر پدیا طارسی هنرز صف ش مرال، ویکی عنران . بش1
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اس را  اس ها، تقری  مسنتنقنینم مسنلنمناونان هننند، و تضنعنینف ینرینان آر آن
 تران چضار خط اصلی طعالی  در این زمینش عنران کرد. می

از دشمن قلمداد کردن کشرر هند یا یامعنش هننندو، و هنمنچنننینن از  •
ت ریک مسلماوان هندی برای اقدام بر علیش مننناطنع منلنی کشنرر خنرد بنایند 

 پرهی  ومرد.

بنایند وناظنر بنش   شد  از سری مسلماوان ننینرهننندی های مطرح مطالبش •
 های خرد مسلماوان هند باشند. مطالبش



 

 

وی، بترای شتنتاختت بتهتتتر وضتعتیتت  مستضعفین تتی
گتتیتتری  هتتای شتتکتتل فتتعتتلتتی مستتلتتمتتانتتان هتتنتتد، زمتتیتتنتته

و نقش متا در تحوالت هند بینی  اتفاقات اخیر، پیش
این اتفاقات، با همکاری جمتعتی از متتتختصتصتان در 
حوزه شتبته قتاره هتنتد البته دالیتل مستایتل امتنتیتتتی از 
آوردن اسامی ایشان معذوریتم،، ایتن جتزوه را تتهتیته 

های آزاده و خصوصاً  کرده است که به تمامی انسان
شتود ایتن  سیاسی ایران توصیه می-فعالین اجتماعی

جزوه را مورد مطالعته و بتررستی قترار داده و آن را بته 
 بحث بگذارند.
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