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 بسمه تعالي

 

 آنو حواشي  ي هندحجاب در ايالت كارناتاكاايل مرتبط با مسبررسي 
 

 1له حجاب در ايالت كارناتاكاأبخش اول: مس

را یکی از ایالت های جنوبی هند به مرکزیت شهر بنگلور کارناتاکا  التیا تیدرصد از جمع 13مسلمانان 

 های مذهبی به صورت فعال در مراکز و زنان مسلمان همپای مردان و دیگر زنان اقوام و گروه دهند یم لیتشک

 تعیلم و تربیت در همه سطوح از جمله سطوح عالی شرکت دارند.

شود که شرکت زنان فرد به خوبی متوجه میهر  ،های پیش و قیاس آنهاهای آماری از سالبر اساس داده

 2007-8 هایمسلمان در آموزش عالی این ایالت رشد چشمگیری داشته است. بر اساس این آمارها در سال

تنها یک درصد از زنان دراین ایالت به 

آموزش عالی در رشته های مختلف  هایدوره

این در حالی است که در  ،یافتنددست می

درصد  16این میزان به  2017-18 هایسال

 رسیده است. 

بر اساس اعتقادات اکثریت زنان مسلمان 

حجاب جزء الینفک دین اسالم به  ،در هند

اهتمام می شمار می رود و بسیار بر آن 

  ورزند.

به همین دلیل در ایالت کارناتاکا نیز سیستم آموزشی به صورت  ،باشدسیستم آموزشی هر ایالت جداگانه می

آموزان موظف به گذراندن همه سطوح آموزشی برای که دانش استه و دو سال پیش دانشگاهی ده سال مدرس

 راهیابی به موسسات آموزش عالی هستند. 

دولت کارناتاکا به موسسات « 145میالدی الیحه  1983قانون آموزشی کارناتاکا مدون سال »بر اساس 

های فرم خود تصمیم بگیرند و مورد پوشش و لباسآموزشی دولتی این اختیار را داده است که هرکدام در 

 هایی برای پوشش در مقاطع عالی مطرح نبوده است. گاه لباس فرم خاص و توصیههیچ

ها و میالدی کمیته توسعه آموزش عالی دولت ایالتی طبق دستورالعملی از دانشکده 2007اما در سال 

 شده یونیفرم معرفینند مدیران مراکز آموزش عالی از همادانشجویان  کهشود های دولتی خواسته میدانشگاه
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مدیران دستور العمل با مخالفت این  ،البته با توجه به عدم رضایت دانشجویان و والدین ایشان ،استفاده کنند

 .مواجه گردیدمراکز 

ز های مدیران مراکز آموزش عالی تعداد کمی از دختران مسلمان همیشه ابر اساس گفته قابل ذکر است

 کردند.  حجاب در کالس ها استفاده می

، در )سال جاری میالدی(2022 هیدر آغاز ژانواین مصوبه و دستورالعمل به حالت تعلیق درآمد تا اینکه 

د و اختالفاتی میان معمل آه از ورود دانشجویان محجبه در کالس های درسی ممانعت بکارناتاکا هند،  التیا

لمان و صاحب نظران آغاز گردید که در طی چندین هفته این تنش به بسیاری از سوی جامعه اقلیت مس

 نیز گسترش یافت.  های دیگرها و دانشکدهدانشگاه ،مدارس

نیروهای خود  ،سواد و فاقد تحصیالت آکادمیک هستندهای افراطی تندرو که اکثریت بیدر این میان گروه

فوریه سال جاری دولت کارناتاکا دستوری صادر کرد  5تا اینکه در  ،را برای مقابله با مسلمانان آماده کردند

استفاده از یونیفرم برای همه دانشجویان باید اجباری شود و هیچ  ،مبنی بر اینکه بر اساس دستورالعمل

موزشی دولتی با استناد به این دستورالعمل از استثنایی برای پوشش حجاب قائل نیستند و چندین مرکز آ

دادگاه عالی نیز با صدور دستور موقت، تمامی دانشجویان را از پوشیدن ، نمودندممانعت  بهبانوان محجورود 

 هر نوع لباس مذهبی منع کرد. 

ها و رستانیحجاب، دب تیاعتراضات و اختالفات بر سر رعا دی، دولت کارناتاکا پس از تشد2022 هیفور 8در 

در تمام  ی، حکم دادگاه عال2022 هیفور 14مدارس در  ییکرد. با بازگشا لیرا به مدت سه روز تعط هاکالج 

 یهاورودیحجاب و برقع در پوشش  از که شدآموزان خواسته کارناتاکا اجرا شد و از دانش یهامدارس و کالج

 .کنندخودداری  هاو دانشگاه رسامد

حاکم و همچنین گروه های تندرو همچون ویشنو هندو پریشاد و دیگر گروه ها از این سیاستمداران حزب 

را علیه مسلمانان ایالت کارناتاکا بسیج کنند که البته تا فضامصوبه حمایت کردند و خواستار آن شدند که 

 حدود زیادی هم موفق شدند. 

 

 آغاز مخالفت با قوانین ضد حجاب با بانگ اهلل اکبر شیر زنی قهرمان 

فوریه سال جاری هنگامی که جو  9در تاریخ 

 "خانم موسکان" ،رفتبرعلیه حجاب پیش می

با حجاب اسالمی سوار بر موتور اسکوتی 

)نوعی موتورهای کوچک شبه به وسپا 

  .شودقدیمی( وارد دانشکده دولتی خود می



 هاي فرهنگي و امور ايرانيان خارج از كشورداره كل همكاريا

  المللي زنان اداره ارتباطات فرهنگي بين

4 
 
 

ض که بر اساس گزارش ها جمعیتشان به بیش از صد نفر می رسید و هیچ کدام هم دانشجو گروه معتر  

شعارهای تند همچون جی شری رام )زنده باد رام(  دادن با  ،نبودند و متعلق به احزاب هندوان تندرو بودند

و حجاب خود را  کردهبه آنها اعتراض اهلل اکبر  فریادپشت سر او به راه می افتند و سرکار خانم مسکان با 

 می کند. به صورت کامل حفظ 

شود که همه با مشاهده این ویدیو کلیپ چند این واقعه به وسیله فردی دانشجو بر روی موبایل ضبط می   

 برند.ای به عظمت کار خانم موسکان پی میدقیقه

این ویدیو کلیپ به سرعت در     

 اجتماعی هند و خارج ازهای شبکه

یابد و شور و شعفی را هند انتشار می

میان مسلمانان از کار عظیم این شیر 

کند تا جایی که مقامات زن ایجاد می

عالی رتبه کشورهای مختلف، 

افرادی حقوق بشر و  انباندیده

چون مالله یوسف زی، نوام هم

 می برند. ها از وی حمایت و ممنوعیت حجاب در هند را زیر سوال چامسکی و دیگر شخصیت

به عنوان مثال  که دهندخانم و خانواده وی هدیه میمبالغ بسیاری را به این نیز ها ها و شرکتبسیاری از گروه

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:می

پروازهای  ؛ اختصاصرئیس جماعت علمای هند مبلغ پانصد هزار روپیه، هواپیمایی قطر ؛موالنا ارشد مدنی

 العمری ماداممجانی و تخصیص حقوق و مزایا

 ؛اش، هواپیمایی اماراتو خانواده ایشانبرای 

تخصیص حقوق و استفاده رایگان از بلیط 

دیگر  همچنین از سوی این شرکت و یهواپیما

 . ه شدهدیه داد ویها نیز مبالغی به شرکت

خانم موسکان در مصاحبه ای پس از انتشار 

با  کلیپ اعالم کرد: هیچ نگرانی از رویاروییاین 

 داد.  دو به مبارزات خود ادامه خواه ا ندارد و حجاب را حق خود می داندگراهگران و افراطاغتشاش

و پرچم  هشود که افراط گراها حتی پرچم سه رنگ هند را پایین آوردنشان داده میپس از انتشار این ویدیو 

هندوهای دیگر به ویژه احزاب مخالف دولت که موجب خشم کردند نارنجی که نشان هندوها است را برافراشته 

دولت مرکزی را به اهمال کاری و مهندسی کردن جریانات و برانگیخته شدن احساسات  ای کهبه گونه دش
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 سیپلتوسط  ساله ای که متهم به هدایت این گروه بود 27جوان  ،پس از این حادثه و مردمی متهم کردند

 شد.دستگیر 

بخش اخبارخود این موضوع را  بی بی سی  با پوشش گسترده این خبر درخبرگزاری های خارجی همچون 

 د. دنبا حضور تحلیلگران مورد بررسی قرار دا

های مسلمان به ویژه زنان در مناطق مختلف کارناتاکا و هند به حرکت این شیر زن موجب شد که گروه

نیز علیه  ایه شدت محکوم کنند و پروندههای تندرو را بخیابان ها سرازیر شوند و این اقدام مذبوحانه گروه

در مناطق هند تشکیل شد و وکالی پایه یک در دادگاه حاضر شدند که علیه  ان آناین گروه تبهکار و حامی

 .روه و احزاب حامی اقامه دعوی کردنداین گ

ابات این بسیاری معتقدند این کار با هدف ایجاد تنش بر علیه مسلمانان و اتحاد میان هندوان برای انتخ

به شکست انجامید. با این کار اهداف دولت مرکزی و  البته های دیگر انجام پذیرفته است کهایالت و ایالت

ایالتی که هر دو از حزب بی جی پی هستند، هویدا شد و همگان فهمیدند که شالوده این دولت برمبنای 

 حمایت از جریان های تند و افراط گرا می باشد.

 

 وابستگي فرهنگي جمهوری اسالمي ایران در بمبئي: مالحظات 

خانه فرهنگ جمهوری اسالمی ایران در بمبئی نیز پس از این رویداد با انتشار مقاالت و مطالبی متنوعی  ➢

 های اجتماعی این مساله را مورد توجه قرار داد. ها و شبکهپیرامون اهمیت حجاب و ضرورت آن در گروه

هایی با مبانی قانون اساسی هند که بر پایه سکوالریسم تدوین شده است؛ آنچه مسلم است چنین حرکت ➢

هایی پیچیده و مغایرت دارد. اما دولت حاکم بدون توجه به این اصول همواره از هندوهای افراطی با شیوه

 چنین حرکتنزوا بکشاند. نماید تا هرچه بیشتر اقلیت مسلمان جامعه هند را به اغیر مستقیم حمایت می

هایی دو سویه می باشد؛ چرا که با این روند اگر حزب حاکم هرچه بیشتر از سوی هندوان افراطی حمایت 

 کند. متقابال در وقایع مختلف از آنها بر علیه مسلمانان استفاده می ،شود

همین عدم تقید نظام  ،اگر تاکنون این جامعه تکثرگرا توانسته است پایداری و انسجام خود را حفظ کند ➢

 های مختلف شده است. گرایی این کشور در ایالتحکومتی به دین و آیین خاص می باشد که موجب هم

های هر دین و آیینی موجب شده است که همواره در طول تاریخ این جمعیت آزادی بیان، مذهب و آموزه ➢

 داشته باشند. ییزیک میلیارد و چهارصد میلیونی در کنار یکدیگر زندگی مسالمت آم

رسد عوامل خارجی برای هرگونه مقابله با اقلیت مسلمان این کشور و تضعیف از سوی دیگر به نظر می ➢

 نمودن ایشان نقش موثری دارند. 
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های مختلف هند برای اهداف سیاسی مورد استفاده قرار مسلمان در ایالت –بدیهی است مناقشه هندو  ➢

اتخاذ این تا زمانی که این حزب حاکم با  و ین آن نخواهد بودگیرد و این حرکت نخستین و آخرمی

 این رویه وجود خواهد داشت.    ،های اجرایی حاکمیت داشته باشدسیاست

 

 مرتبط با وقايع اخير ايالت كارناتاكامقاالت انتشار بخش دوم: 

 

 2حجاب نماد آزادی و فضيلت زنمقاله با عنوان؛ 
 

که اکثر زنان جوامع  میدانیمآمده است:  ،منتشر گردیده 28/11/1400در بخشی از این مقاله که در تاریخ 

ی و در دنیای مدرن اسالم ریغ یایدر دن اکنون .پوشند یم یمعمول یلباس ها یعموم یمسلمان در مکان ها

و خود  را آزار ندهند یروند، کس یم رونیاز خانه ب یتا وقت برده اندیحجاب پ دنیپوش دیو فوا ییبایزنان به ز

 .ستین یمذهب یاقدام جد کی ای یانقالب کردیرو کی نیا ،نیز مورد آزار قرار نگیرند

 

ها پوشند تا خود و عزت نفس خود را از اظهار نظرها، نگاهیزنان م یها را مطابق با فطرت ذاتلباس نیا آنها

هستند، برهم زننده آرامش و نظم جامعه  یدر اماکن عموم که صفت طانیناخواسته مردان ش هایوسوسهو 

 را حجاب یا هر نام دیگری بنامیم.و فرقی ندارد آن است یواقعا ستودن رفتار نیحفظ کنند. ا

                                                           

 سريالنکا-نی فرهنگی ج.ا.ايران در کلمبواز رايزگزارش ارسالی  -النکايدر سر ناکارانیزبان ت لیدرج در روزنامه تام -2

له
قا

م
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و شرق هندو شناخته شده  ییبودا مسیحیت، خیدر طول تار کهاست  یفرهنگ یهارنسانس ارزش کی نیا

شدن  یصنعتاقدامی که  ند.پوشاندمی سرشان را موهای حجاب داشتند و  ،دندیپوش یاست که زنان لباس م

مواجهه  ژهیشد، به و ای در جوامعگسترده یاجتماع یهابیآس بروزبه  منجر وو مدرنیسم آنها را از بین برد 

مادران  یناآگاهانه همسران، خواهران، دختران و حت ای اگاهانهکه  ،یاصول ریغ استمدارانیزنان توسط س یاجبار

 اند.کرده لیتبد یجذاب و تجار ییایخود را به اش

از  یدر هند، زنان هندو به طور سنت: نویسدنویسنده با اشاره به وقایع اخیر هندوستان چنین میادامه در 

عمل هنوز هم به طور گسترده  نیو ا -رسم پوشاندن سر در مالء عام  -کنند  یاستفاده م "کونگات"حجاب 

 مورد توجه است. اریبس ییشود و امروزه در مناطق روستا یانجام م

کار در مدرسه و دانشگاه،  ای لیادامه تحص نیخواهند در حیاست که م برای آن زنان یپوشش انتخاب نیا

 .ستین ی آنهااجتماع تیمسئول چیبر سر ههم  یو  مانعکنند  جادیسالم ا یطیمح

حضور دختران با حجاب )زنان مسلمان(  تیبر ممنوع یمبن ریانکار، اقدام اخ رقابلیغ قیحقا نیتوجه به ابا 

و  یافراط یروهایاست که توسط ن یکارناتاکا در جنوب هند، مدت التیدر ا یدر کالج یآموزش یدر کالس ها

 یهااوباش در دستگاه نیا هها سال است کاست. ده ختهیرا برانگ ییشده و جنجال هاانجام  یاسیس ستیآنارش

 اند.کرده جادیاسالم را اعلیه نفرت خشم و  ینفوذ کرده و فضا یو حکومت یادار

کالج خاص در منطقه به خود اجازه این مقامات  ایکه آ ستیمعلوم ن: افزایددر ادامه مقاله خود می نویسنده

 یاستمدارانیس یاز سو ایرا بخورند  یاقدامات نادرست در فرانسه در مورد حجاب در مراکز آموزش بیداده اند فر

حرکت  نیخطر گسترش ا باید بدانند که  اما اند؟دست زده یاشتباه میتصم نیکنند به چنیم ینیآفرکه نفرت

 .خواهد بودخارج از کنترل 

 (ونیلیم صدیاز س شیب یتیبا جمع) مسلمانهمچون که پیروان ادیان مختلف زبانه  چند است یهند کشور

است که به  یملت هند، ... در کنار هم زندگی مسالمت آمیز دارندو یزرتشت ن،یج ک،یس ،یحیها مسونیلیو م

، زبان و آداب و ، فرهنگفرقه ان،یاد نیرا در تنوع ب ییهاخود مشهور است که تفاوت یاحساس برادر لیدل

خود،  انگذاریپدران بن زیآم رخشونتیرفتار غ ونیخود مد شرفتیرشد و پ یکشور برا نیا ،ددارنرسوم مختلف 

 و جواهر لعل نهرو است. یمهاتما گاند

هستند، با انتشار  ریفناپذ خیاند و در تاررا فراموش کرده خیخرده فروش امروز که تار استمدارانیس نیبنابرا

 نیدر از ب یها، سعو کشاندن آن به دادگاه یمراکز آموزشحجاب در ممنوعیت موضوع  جادیو ا یسخنان منف

 دارند. یبردن وحدت مل

است که با لغو  نیشود ا باید انجامکارناتاکا بلکه به نفع کل هند  التیکه نه تنها به نفع ا یااقدام محتاطانه

مناقشه را باطل  نیدرس، ا یهانابخردانه مقامات کالج و اجازه حضور زنان با حجاب در کالس میتصم نیا

 .ندکن یخنث شند،را از هم بپاهند خواهند کشور یرا که م ینقشه شروران و نموده
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  3ممنوعيت حجاب اودوپي: رقابت کارناتاکا با ایالت های اوتار پرادش و آساممقاله با عنوان؛ 

 

چیزی باید ما  منجر به حذف فیزیکی می شود. کسی نمی داند چههویتی در نهایت پاک کردن نمادهای 

قتل سمیر توسط یک گروه خشن هندو یا بیرون راندن اجباری هشت دانش آموز مسلمان از  ،را بیشتر بلرزاند

توسط مقامات یک کالج دولتی در شهر اودوپی به دلیل داشتن حجاب و اجازه ندادن آنها برای صحبت  کالس

 «. سالم»یا گفتن  به زبان اردو

ترین و ایالت کارناتاکا در حال رقابت با ایالت هایی مانند اوتار پرادش و آسام است تا به عنوان خطرناک

 ترین منطقه برای مسلمانان و مسیحیان شناخته شود. ناامن

های سازمان و سایر RSS و سازمان BJP که توسط هراسیشناسی اسالمدر مورد بومدو حادثه ذکر شده 

 های زندگی مسلمانان و مسیحیان است. در کارناتاکا، مبین تأثیر بر جنبه Ram Sene افراطی هندو مانند

آشکارا خواستار  "باجرنگ دال" ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده است که در آن یکی از رهبران

افسران پلیس در  ،کشدبه چالش میخواهد خشونت علیه مسلمانان است و پلیس را به انجام هر کاری که می

بالفاصله پس از آن، حمالتی صورت گرفت و سمیر به ، آمیز او دیده می شوندحال تماشای اظهارات خشونت

 رسد. قتل می

زندگی مسلمانان و مسیحیان با خشونت و تبلیغات شرورانه دشوار می شود. قوانینی برای ضربه زدن به 

اراذل خیابانی بدون ترس از قانون به مسلمانان و مسیحیان حمله  ،ده استاعمال این دو گروه مذهبی وضع ش

های کارناتاکا همچنان نفرت خود را علیه آنها منتشر هایی از رسانه و بخش RSS می کنند. رهبران شبکه

تصمیم کالج دولتی اودوپی مبنی بر عدم اجازه حضور برخی از دانشجویان مسلمان با حجاب در و  کنندمی

 س های خود، جدیدترین نمونه این اقدامات است.کال

دانشجویان به درستی می گویند حجاب ناقض هیچ قانونی نیست. اگر دانشجویان مسلمان بگویند که حجاب 

ای از سوی این بخشی از اعمال مذهبی آنهاست، مقامات کالج نمی توانند آن را انکار کنند. ضمناً هیچ ضابطه

 ا شرطی برای ثبت نام در نظر گرفته نشده که دانشجویان را از داشتن حجاب باز دارد. بینی نشده و یکالج پیش

دانشجویان مدعی هستند که مقامات کالج و برخی از اعضای هیأت علمی نیز به استفاده آنها از زبان اردو و 

 کردن توهین کرده اند.« سالم»

دادگاه عالی کراال استناد کرده است که بر اساس  ای در تارنمای اسکرول به احکامدر مقاله "اومانگ پودار" 

آزادی وجدان و حق اظهار نظر "قانون اساسی هند است که  25ماده  1آن حق پوشیدن حجاب ناشی از بند 

 . "آزادانه در عمل و تبلیغ دین را تضمین می کند

نظم، اخالق یا  ، این دادگاه اعالم کرد که حجاب بخشی اساسی از دین اسالم است و به2016در سال 

دیگر حقوق اساسی تضمین شده توسط قانون اساسی  باعث اختالل کند وسالمت عمومی خدشه وارد نمی
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های خود به دلیل داشتن لذا مسئوالن این دانشکده دولتی با ممانعت از ورود دانشجویان به کالس ،شودنمی

 حجاب، قانون کشور را زیر پا می گذارند. 

ها این دانشجویان را به حجاب تحریک کرده اند، مبنی بر این که برخی از سازمانادعای مسئولین کالج 

دهد که در این فقط نشان می ،اهمیت استبی حجابی سایر دانشجویان مسلمان نیز بی ،موضوعیت ندارد

اب های زندگی مسلمانان تنوع وجود دارد. حتی اگر فقط هشت نفر باشند، مهم این است که بخواهند حجشیوه

 داشته باشند و قانون اساسی برای این کار مجوز داده است. 

های خود توانند به کالسبنابراین اصرار مسئوالن این کالج مبنی بر این که فقط پس از برداشتن حجاب می

 دسترسی داشته باشند، نقض قانون اساسی و رویه حقوقی است. 

ی آرام به حضور عمومی و نمایش نمادهای مذهبی سکوالریسم هند از این نظر منحصر به فرد است که نگاه

خواهد هرگونه نمایش عمومی دین را غیر قانونی مدل سکوالریسم فرانسوی که می و دارد. برخالف الئیسیته

 کند.کند، سکوالریسم هندی برای آنها جا باز می

کانادیگاها ناآشنا  برای گوش« سالم»واژه زبان اردو برای مدت طوالنی، زبان ایالت کارناتاکا بوده است و 

سازی تهاجمی در تمام فضاهای  های آن در حال ترویج هندوئیو وابسته RSS در حال حاضراما  ،نیست

 کند. این امر مسلمانان و مسیحیان را از هر نوع تبلیغات عمومی دور می و اجتماعی و عمومی هستند

زاب سیاسی برای دفاع از حقوق آنها، باید امتناع مقامات کالج از اجازه تحصیل دانشجویان و عدم تمایل اح

پاک کردن  و شده است رای دعوت آشکار به خشونت علیه مسلمانانچون باعث جسارت برخی بما را آزار دهد. 

 نشانگرهای هویت در نهایت منجر به حذف فیزیکی می شود.  

 

 4جنجال حجاب در کارناتاکا: بار مضاعف پيش روی زنان مسلمان هندمقاله با عنوان؛ 

 

 ،قانون اساسی هند آزادی اظهار، انجام و تبلیغ دین در هند را پیش بینی کرده است 28و  27، 26، 25مواد 

گویند یونیفرم به این معنی است که همه باید اند و میبسیاری از کالج ها و مقامات از این موضوع دفاع کرده

 یکسان به نظر برسند و فضیلت واقعی مدرسه و برابری در همین یکسانی است.دقیقاً 

موضوع قدرت  ؛ظلم به اقلیت های دینی، به صورت مستقیم و ساده. دوم اول؛دو چیز در اینجا مطرح است: 

آموزش اولین و  ؛گیرندهای جنسیتی نیز در آن قرار میاین تزاحمی که تبعیض ،اکثریت وانقیاد اقلیت

 ترین پله برای زندگی بهتر است. تیحیا

توانند برای از بین بردن هویت مذهبی این دختران جوان بر اساس سیاست دولت ایالتی، اکنون نهادها می

کشوری که در آن سروزیر ایالتی آیا در  ،محدود نمایند و به طور همزمان، دسترسی آنها به آموزش را کوتاه و

وزیر و سایر خواند، کشوری که در آن نخست و خود را یوگی یا راهب میهمیشه جامه زعفرانی بر تن دارد 
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های معبدی که در همه نند، نیایشکیعنی مراسم مذهبی عمومی برگزار می« یاگنا»وزرای اعظم آن اکنون 

دختران ممنوعیت حضور های سنتی هندو همراه است، هایی که با لباسها و سوتشود، زنگها انجام میمکان

 ؟ قابل توجیه است ، استفاده کنند؛مذهب خاصجهت ارتباطشان با  سرپوشی از دنخواهمی کهجوان 

ما هر دو  اما این انتخاب شخصی من است. ،من طرفدار این نیستم که زنان مجبور به داشتن حجاب شوند

مجوز آن را قانون اساسی  و این یک هوس نیست ،به یک اندازه مجاز هستیم که انتخاب خود را اعمال کنیم

 صادر کرده است.

 

 5در هند له حجابأو مس اخبار مرتبط با وقايع اخير ايالت كارناتاكابخش سوم: 

 

 روحانيون، ممنوعيت حجاب را محکوم کردند

یک نهاد ملی روحانیون، تصمیم دولت کارناتاکا برای ممنوعیت حجاب در  (،MuHمجلس علمای هند )

ای مؤسسات آموزشی را محکوم کرده است. موالنا کلب جواد، دبیرکل این نهاد و سایر روحانیون در بیانیه

این گروه  ،خواستار لغو این فرمان شدند و آن را خالف قانون اساسی و علیه حقوق اقلیت ها توصیف کردند

 مچنین تأکید کردند که حجاب نه ماهیتاً محدود کننده است و نه مانعی در تحصیل دختران .ه

 

 دادگاه عالي کارناتاکا: ما در سطح بين المللي تحت نظر هستيم

با توجه به اینکه بحث حجاب به یک جنجال بزرگ تبدیل شده است، دادگاه عالی کارناتاکا روز سه شنبه 

ما را زیر نظر دارد و این اتفاق خوبی نیست. سخنگوی جلسه تشکیل شده در  گفت که جامعه بین المللی

 ،ما باید طبق قانون اساسی عمل کنیم»گفت:  "کریشنا اس. دیکسیت"دادگاه عالی کارناتاکا به ریاست قاضی 

اید ما پس از ادای سوگند به قانون اساسی، به این سمت و جایگاه رسیده ایم. احساسات در این موضوع را ب

 «کنار گذاشت. حجاب نباید به یک مسئله احساسی تبدیل شود.

این قاضی خاطرنشان کرد: اعتراضاتی وجود دارد و دانش آموزان در خیابان ها هستند، من همه تحوالت را 

پوشیدن لباس دلخواه یک حق  ،تواند بر خالف قرآن حکمی بدهددولت نمی ،در این زمینه رصد می کنم

هیچ دستور  ،یک حق اساسی است، اما دولت می تواند حقوق اساسی را محدود کند حجاب ،اساسی است

دستور دولت در  و حجاب یک امر حریم خصوصی است ،روشنی در مورد لباس فرم از سوی دولت وجود ندارد

 کند. این زمینه مرزهای حریم خصوصی را نقض می
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 صحبت های نماینده مجلس در خصوص ممنوعيت حجاب در مدارس

پس از تشدید جنجال بر سر پوشیدن روسری یا حجاب در مدارس در کارناتاکا، اظهاراتی در این رابطه 

، "ایندر سینگ پارمار"توسط یک وزیر ایالتی در مادیا پرادش منتشر گردید. وزیر آموزش ایالت مادیا پرادش، 

آموزان دانش »در شهر بوپال گفت:  روز سه شنبه گفت که حجاب در مدارس این ایالت مجاز نخواهد بود. پارمار

دولت مادیا پرادش  و «فقط مجاز به پوشیدن لباس فرم هستند و حجاب بخشی از لباس فرم آموزشی نیست

 قصد دارد حجاب را در مدارس این ایالت ممنوع کند.

ت تاسف بار ، نماینده بوپال در مجلس ایالتی مادیا پرادش از حزب کنگره، با اشاره به اظهارا"عارف مسعود"

 ،کندسف است که وزیر آموزش و پرورش چنین اظهاراتی را بیان میأوزیر آموزش این ایالت گفت که مایه ت

 وی افزود: حجاب به هیچ چیز آسیب نرسانده است، اما همیشه از دختران محافظت کرده است.

 

 گوید این حق یک زن است که تصميم بگيرد چه بپوشدپریانکا گاندی مي

دار ( در میان مناقشات ادامه1400بهمن  20پریانکا گاندی وادرا، رهبر حزب کنگره، روز چهارشنبه )خانم 

، این حق یک زن است که «حجاب»حجاب در کارناتاکا گفت، چه بیکینی باشد، چه یک شلوار جین یا یک 

 است. کید کرد که این حق توسط قانون اساسی تضمین شدهأوی ت ،تصمیم بگیرد چه چیزی بپوشد

اندازی و استفاده از زور توسط پلیس در روز سه شنبه با تشدید مناقشه حجاب در کارناتاکا و حوادث سنگ

های بیشتری گزارش شد و دولت ایالتی را بر آن داشت تا برای همه گسترش اعتراضات دانشجویان به کالج

 موسسات آموزشی تعطیلی سه روزه اعالم کند. 

گفت: این حق توسط قانون  "توانم بجنگم و مبارزه کنممن می"فاده از هشتگ گاندی در توئیتر با است

جنجال حجاب که اولین بار در ژانویه در  ،اریداساسی هند تضمین شده است. از آزار و اذیت زنان دست برد

 BJPدر اودوپی شروع شد، اکنون رنگ سیاسی نیز به خود گرفته است، زیرا حزب حاکم   PUکالج دولتی 

حمایت می کند و  ،شدت از قوانین مربوط به لباس متحدالشکل که توسط مؤسسات آموزشی اجرا می شود به

 روسری را یک نماد مذهبی می نامد، در حالی که حزب کنگره از دختران مسلمان حمایت می کند.

 

 دادگاه عالي کارناتاکا، مناقشه حجاب را به یک مرجع قضایي بزرگتر ارجاع داد

ارجاع این موضوع به یک مرجع قضایی باالتر پس از آن گرفته شد که پرابهولینگ ناواداگی، تصمیم برای 

ها دادستان کل کارناتاکا، با اعطای معافیت موقت برای اجازه دادن به دانش آموزان محجبه برای حضور در کالج

دگاه بزرگتر ارجاع داده هیأت تک قاضی دادگاه عالی نیز موضوع حجاب کارناتاکا را به یک دا ،مخالفت کرد

 است.
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 سسات آموزشي توسط فدراسيون ملي زنان هند ؤمحکوميت محروميت دختران مسلمان از تحصيل در م

در کارناتاکا در تالش  BJPکند، اما دولت دولت مودی در مورد توانمندسازی زنان به طور کلی صحبت می

 است تا دختران مسلمان را از تحصیل باز دارد. 

یک سازمان برجسته زنان، از اخراج دختران جوان مسلمان از مؤسسات  (،NFIWن ملی زنان هند )فدراسیو

در این بیانیه آمده است که دولت کارناتاکا در حال  ،آنها انتقاد کرده است شو مدارس کارناتاکا به دلیل پوش

بنیادگرای جمعی "ف اجرای طرحی است که توسط عناصر برهمنی در ایالت طراحی شده و این تجلی یک هد

 می باشد.  "خشمگین

خانم آرونا روی، رئیس این سازمان، اظهار داشت که این کالج درهای خود را می بندد تا این زنان به طور 

شان در زمینه آزادی بیان و تحصیل محروم شوند که برای همه غیرقانونی و جنایتکارانه از حقوق اساسی

به گفته او، آن چه در کارناتاکا مشاهده می شود باید به عنوان رویه  ،شهروندان این کشور تضمین شده است

و سنگ  RSSهای بنیادگرای جمعی خشمگینی شناخته شود که وفاداری خود را به عملیاتی استاندارد گروه

 پریوار اعالم می کنند. 

نیز تأکید کرد که این متناقض و وحشتناک است که دولت مودی در  NFIWخانم آنی راجا، دبیر کل 

ایالت کارناتاکا در تالش است  BJPمورد توانمندسازی همه جانبه زنان صحبت می کند، در حالی که دولت 

 تا دختران مسلمان را از تحصیل محروم کند. 

فرانی( غیرمنطقی است و وی همچنین خاطرنشان کرد که معادله بین حجاب و نماد مذهبی )روسری زع

های غیرقانونی وی از همدستی مقامات دولتی با خواسته ،عمداً به منظور ایجاد تنفر جمعی ایجاد شده است

 در پایمال کردن حقوق اساسی افراد انتقاد کرد.  تندروهای هندو

نیستند و  "سخنگوی طالبان"گفتند وزرای کارناتاکا باید بدانند که دختران با حجاب  NFIW رهبران

این واقعاً طعنه آمیز است که طالبان و همچنین نیروهای بنیادگرای هندو علیه آموزش  ،هرگز نمی توانند باشند

 زنان هستند. 

و نه طالبان، یا هر  BJP-RSSمایل است تکرار کند که هیچ گروه بنیادگرای مذهبی، نه  NFIWسازمان 

با بیان اظهارات  BJPآنها گفتند که حزب  ،ن را ندارندنهاد پدرساالر دیگری، حق تنظیم نحوه پوشش زنا

زن ستیز را  و تحریک آمیز، جنگی علیه آزادی زنان به راه انداخته و سیستم آموزشی تبعیض آمیز، نابرابر

حمایت و همبستگی خود را با دانشجویان زن مسلمانی که برای حق  NFIWسازمان  و کندتقویت می

 نمود.عزت مبارزه می کنند، ابراز تحصیل و داشتن حق زندگی با 

 

 طرح بحث حجاب کارناتاکا توسط اپوزیسيون در مجلس

 که این روزها توجه ملی را به خود معطوف کرده است مناقشه حجاب کارناتاکا ،نمایندگان احزاب اپوزیسیون

 مطرح کردند. را در مجلس 
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کنم در این مورد از وزیر آموزش و پرورش درخواست می»گفت: ، نماینده حزب کنگره "تی. ان. راتهاپان"

باساواراج " در همین حال، «ود و موضوع حل شودآموزان حمایت شمداخله کند تا از حقوق قانونی دانش 

، سروزیر کارناتاکا خطاب به رسانه ها گفت: همه دانش آموزان باید دستور دولت ایالتی صادر شده در "بومای

 ا رعایت کنند و دانش آموزان نباید هیچ تالشی برای برهم زدن آرامش انجام دهند. مورد لباس ر

های با دخالت در موضوع حجاب در منطقه اودوپی، در آب BJPرهبر کنگره نیز گفت: حزب  "هاریپراساد"

 .گیری می کندخطرناک ماهی

 

 شودکارناتاکا؛ دعوای حجاب که به خشونت تبدیل مي

یدگی قضایی از سوی دادگاه عالی کارناتاکا در موضوع ممنوعیت حجاب در مدارس، همزمان با آغاز رس

های باران در این ایالت در کالجسنگ مناقشه حجاب در این ایالت به خشونت کشیده شد، زیرا حوادثی از 

پلیس  و به گفته منابع، تعداد زیادی از دانش آموزان در این حمالت مجروح شدند، دانشگاهی گزارش شدپیش

آموزان هندو که با شال زعفرانی  آموزان محجبه و جمعی دیگر از دانشاعالم کرد: پس از مشاجره بین دانش

 در اثر سنگ اندازی مجروح شدند. نیز سه دانش آموز  و باران آغاز شد آمده بودند، سنگ

آن دو گروه در باگالکوت حاکم شده که در  Rabakavibanahattiتنش در کالج دولتی پیش دانشگاهی 

چرخش جدی پیدا کرد، زیرا  PESاین اعتراض همچنین در کالج مندیا  ،به یکدیگر سنگ پرتاب کردند

 را سر دادند.« جای شری رام»و دانشجویان هندو شعار « براکاهلل»دانشجویان با حجاب شعارهای 

دانشجویان با حجاب  ،نیز سرایت کرده است IDSG Chikkamagalurمنازعه حجاب همچنین به کالج  

 .و شال زعفرانی در ورودی کالج پیش دانشگاهی شانتشوار شهر هند در منطقه ویجایاپورا متوقف شده اند

 

 آموزان محجبههای جداگانه به دانشاختصاص اتاق

که اصرار دارند با  در کالج دولتی کونداپورا در اودوپی، ایالت کارناتاکا، تصمیمی برای دختران مسلمانی

حجاب در کالس بنشینند، گرفته شده است. در نتیجه این تصمیم، اداره کالج به دختران با حجاب اتاق جداگانه 

ها فقط در صورت برداشتن حجاب و پوشیدن لباس آن با این حال، ای داده که می توانند در آنجا بنشینند

 شوند. اجباری در کالس پذیرفته می

که در مدرسه ای در اودوپی، کارناتاکا آغاز شد، اکنون در سراسر این ایالت گسترش یافته جنجال حجاب 

دانشجوی دختر محجبه از ورود به کالج بااندارکار در کونداپور،  20در صبح روز سوم فوریه، بیش از  و است

مسلمانان اودوپی، هندوها  نکته جالب اینجاست که دو ماه قبل از این اتفاق،، منطقه اودوپی کارناتاکا منع شدند

 .دلیل اصلی این امر مخالفت با ذبح گاو بود و را تحریم کرده بودند
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 های کوداگو با شال زعفراني در کالسحضور دانشجویان کالج

های ها بر سر مناقشه حجاب به دانشکده های کوداگو رسید. بسیاری از دانشجویان کالجموج ناآرامی

مادیکری و شانیوارسانته با شال های زعفرانی حاضر شدند و خواستار ممنوعیت حجاب در محوطه کالج شدند. 

های در مادیکری با پوشیدن شال زعفرانی در کالس KM Cariappaگروهی از دانشجویان کالج فیلد مارشال 

 Shanivarasantheر د Bharathi Vidyasamstheدرس حاضر شدند. در حادثه دیگری، دانشجویان 

سعی کردند با شال و حجاب زعفرانی وارد محوطه کالج شوند، اما از سوی مدیریت از ورود آنها به این کالج 

 .جلوگیری شد

 

 "خشونت عليه اقليت ها"نامه نگاری شخصيت های برجسته به سروزیر کارناتاکا در مورد 
 یالديم 2022 هیژانو 27 ،يلید استيزبان س يسيدر روزنامه انگلآن انتشار و 

سروزیر ایالت  ؛"باساواراج بومای"ای سرگشاده مشترک به های برجسته در نامهنفر از شخصیت 32تعداد 

در این نامه  ،در این ایالت ابراز کردند های مذهبیخشونت مکرر علیه اقلیتکارناتاکا، نگرانی خود را نسبت به 

نویسندگان، دانشگاهیان، هنرمندان و حقوقدانان ارشد هستیم و با نگرانی آمده است: ما گروهی از دانشمندان، 

 نویسیم. های مذهبی این نامه را میدرباره بدتر شدن حکومت در کارناتاکا و خشونت مکرر علیه اقلیت

در چند ماه گذشته، این ایالت شاهد کشتار وحشیانه جوانان در چندین »این نامه آمده است:  ادامه در

های مذهبی، علیه اقلیتمراسم عبادی  الل درت، تهدیدهای عمومی و اخانگیزهای نفرترانیان، سخنشهرست

های برخوردهای خصمانه و خشونت آمیز بین گروهو اظهارات زن ستیزانه نمایندگان مجلس ایالتی و حوادث 

اران و ناتوانی دستگاه دولتی گذرحمانه و غیرقانونی قانونمذهبی مختلف بوده است. این روندها با اظهارات بی 

 « های ضد اجتماعی تشویق شده است.در مهار گروه

در این نامه همچنین ادعا شد که چنین روندهایی در تضاد با تاریخ طوالنی کارناتاکا به عنوان یک ایالت 

ای همه مدلی را بر ،های رفاهیمترقی است که هماهنگی اجتماعی یک جامعه متکثر را تسهیل کرده و برنامه

 های جمعیت آغاز کرده است. بخش

ما با اندوه و نگرانی متذکر می شویم که این سنت های تسامح و رفاه »این بیانیه آمده است:  پایاندر 

های در جبهه و دهدایالت در چند جبهه هویت خود را از دست می در عوض ،مشترک در حال پاره شدن است

همه ما از شما می خواهیم که  ،حال از دست دادن قدرت فدرال خود است مالی، اداری و سیاسی، کارناتاکا در

به طور جدی این روندهای منفی در ایالت را بررسی کنید و اطمینان حاصل کنید که حاکمیت قانون، اصول 

 «قانون اساسی، حقوق همه شهروندان و هنجارهای اولیه انسانی حاکم است.


