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مصوبات گوناگون در سیستم دولتی توجیه قانونی دارد؟
نســترن فرخه: کامبیــز نوروزی، 
ابالغیه های  درمــورد  حقوق دان 
بدحجاب  افراد  اخراج  به  مربوط 
از ادارات دولتی اشاره می کند که 
بشخصه هیچ گونه مقررات قانونی 
ستاد  بر اساس آن  که  ندارم  سراغ 
امر به معروف اجــازه مداخله در 
این نوع امور را داشــته باشــد و 
همین طور امنیت شغلی بانوان را 

بخواهد به خطر بیندازد.
برمی گردد  قبل  روزهای  به  ماجرا 
که دبیر ستاد امر به معروف و نهی 
از منکر کردســتان گفته بود تمام 
دســتگاه های دولتــی موظف اند 
یا  بی حجاب  کــه  افــرادی  تمام 
بدحجاب هستند، از مجموعه خود 

خارج کنند.
اخیر  هفته هــای  در  از ایــن روی 
مســئله حجاب در ادارات دولتی 
مــورد توجه برخی از مســئوالن 
به  امر  ســتادهای  به خصــوص 
گرفته  قرار  از منکر  نهی  و  معروف 
اســت که گاه در ســخنرانی های 

خود به آن اشاره می کنند.

در چهارم تیــر ماه جعفر صادق منش رئیــس قرارگاه ۲۱ 
تیر و قائم مقام دبیر ســتاد امر به معروف و نهی از منکر پس 
از ارائــه گزارش کلی نظارت نامحســوس بر وضعیت عفاف 
و حجــاب در بانک های تهران بــزرگ و تبیین مأموریت تیم ها 
و نحوه عمل هریــک از آنها، اعالم کرد کــه عملیات نظارت 
نامحســوس بر بیمه ها از روز شــنبه آغاز می شــود و گفتنی 
اســت که این قــرارگاه ۲۱ تیر به منظور بهبود شــاخص های 
عفــاف و حجــاب در دســتگاه های دولتی و تحــت نظارت 
دولت در ســتاد امر به معروف و نهی از منکر تشــکیل شده 
و از بهمــن ســال ۱۴۰۰ فعالیت خــود را در ایــن زمینه آغاز 
کرده اســت. همچنین در همان روزها خبرگــزاری فارس در 
مطلبــی تحت عنوان ۲۴۰ هزار امضا برای ســوژه های مرتبط 
بــا حجاب اعالم کرده بــود؛ روز ۲۹ فروردین پویش «برخورد 
بــا متخلفــان ترویــج بدحجابی در کشــور» به ثبت رســید. 

تعداد امضای کاربران ۷۳۴۷ بود.
روز ۲ اردیبهشت پویش «با خانم های کاله پوش بی حجاب 
برخورد شــود» به ثبت رسید. تعداد امضای کاربران ۱۷۳۵۸ 
بود. روز ۲۳ اردیبهشــت پویش «حجاب استایل ها چه آثاری 
در فرهنگ ســازی حجــاب  دارند؟» بــه ثبت رســید. تعداد 
امضــای کاربــران ۸۲۷۵ بــود. روز ۲۸ اردیبهشــت پویش 
«انتقــاد از بدحجابــی در نمایشــگاه کتاب» به ثبت رســید. 
ایــن کمپین مصادف با روزهــای برگــزاری بزرگ ترین رویداد 
فرهنگی کشــور بــود. تعداد امضــای کاربــران ۷۷۵۵ بود. 
موارد مذکور بخشــی از ۴۴ پویــش مرتبط با موضوع حجاب 
اســت که فقط از فروردین ســال ۱۴۰۱ در فــارس من به ثبت 

رسیده است.
امــا نوروزی حقــوق دان با انتقــاد از این نــوع برخوردها 
اشــاره می کند کــه دولت دربــاره این ابالغیه ها مســئولیت 
مســتقیم بر عهــده دارد، دولــت از حقــوق کارکنان خودش 
بایــد دفاع کنــد، در وزارتخانه های مختلف، در شــرکت های 
دولتی یا جایی مثل آموزش و پرورش که تعداد بســیار زیادی 
خانم هــای معلم حضور دارند، در وهلــه اول وظیفه دولت 
اســت که از حقوق قانونی کارکنان خود دفاع کند، ســازمان 
امور اســتخدامی وظیفه قانونی خودش را در این زمینه باید 

انجام دهد.

البته این موضوع از ســمت برخی فقیهــان واکنش هایی 
هم داشــته؛ مانند آیت اهللا علی اکبر مسعودی خمینی، عضو 
جامعــه مدرســین حــوزه علمیه قــم که درخصــوص نوع 
برخــورد با افراد بدحجــاب در جامعه، اظهار کرده کســانی 
که قصــد تذکر به افــراد بدحجــاب را دارند، نباید از شــیوه 
برخــورد ثابت و خدای نکرده قهری بــا همه مخاطبان خود 
اســتفاده کنند. مواردی که از ســوی برخی افراد برای اخراج 
افراد «بد حجــاب» از محل کار مطرح می شــود، کامال مغایر 
با اســالم اســت. تعلیمات دین اســالم تأکید دارد که با افراد 
باید بر اســاس مقام انســانی آنها برخورد شود و در این مسیر 
نباید زبان تند یا رفتارهای قهری شکل بگیرد. مقررات قانونی 
سراغ ندارم که بر اساس آن ستاد امر به معروف اجازه مداخله

داشته باشد.
کامبیز نــوروزی، حقــوق دان، درباره برخــی مصوبه ها و 
ابالغیه های فراقانونی به شــرکت های دولتی و دانشــگاه ها 
به «شــرق» می گوید: درباره ابالغیه های اخراج بی حجاب ها 
از دستگاه های دولتی من بشخصه هیچ گونه مقررات قانونی 
سراغ ندارم که بر اساس آن ستاد امر به معروف اجازه مداخله 
در این نوع امور را داشــته باشــد و همین طور امنیت شغلی 
بانوان را بخواهــد به خطر بیندازد؛ چون این شــیوه برخورد 
خالف اصول اولیه خواهد بود و مغایر با اصول استخدامی و 
مقررات استخدام، خدمات کشوری و تأمین اجتماعی و قانون 
کار است؛ حتی در مقررات سازمان ها که گاهی قوانین خاص 
دارند مثل شهرداری ها و ارگان های هواپیمایی مداخله هایی 
در این امور ایجاد می کند. در کل نظم ســازمان های اداری ما 
به همین شــکل دچار مشکل است که این شیوه های مداخله 
فراقانونی آن را بدتر می کند، شــخصا مجــوز قانونی خاصی 

برای چنین موقعیت هایی در قانون نمی بینم.
دولت از کارکنانش دفاع کند

ایــن حقوق دان با اشــاره بــه اینکه انــدازه و حد خاصی 
برای حجــاب در این ابالغیه ها در نظر گرفته نشــده و همین 
هرج ومرج را بیشــتر خواهد کرد، اضافــه می کند: توجه کنید 
که مســئله حجاب تقریبا خودش روشن است؛ اما آن چیزی 
که در تمام این ســال ها اتفاق می افتد، تحمیل ســلیقه های 
شــخصی به نام حجاب اســت و هیچ کجا مثــال تعریفی از 

رنگ وجود نــدارد؛ ولی رنگ را تحمیــل می کنند، حتی یکی 
از ســازمان ها چنــدی پیش دســتورالعملی صــادر کرد که 
مانتوهای زنانه جیب نداشــته باشــد. متأســفانه سلیقه های 
کامال شــخصی به اســم حجــاب تحمیل می شــود و خیلی 
از این چیزهایی که عنوان می شــود، مبنای شــرعی و فقهی 
دقیقــی ندارد؛ به عنوان مثــال در بحث عدم اجــازه به زنان 
برای حضور در اســتادیوم های ورزشــی کمتر دیده شــده که 
کســی در مقابل آن اســتدالل شــرعی داشته باشــد و بیشتر 
ســلیقه های شــخصی همراه با گرایش های سیاســی است 
که به نام شــرع مقدس اســالم که نزد همه ما محترم است، 

تحمیل می شود.
نــوروزی ادامه می دهــد: نکته دیگر این اســت که خیلی 
شگفت آور اســت که ما منکرهای خیلی ویرانگری امروزه در 
جامعه داریم کــه هیچ چیزی درمورد آن نمی گویند، فســاد 
اداری، اختالس ها، سوءاستفاده  در بانک ها که اتفاق می افتد، 
در کنــارش فقر ویرانگری کــه گرفتاری گروه هــای بزرگی از 
مردم شــده، اعتیاد گســترده  و دروغ گویی کــه در جامعه در 
بین مســئوالن امر رواج پیدا کرده، ســؤال این اســت که چرا 
درباره این منکرها چیــزی نمی گویند؟ من فکر می کنم دولت 
درباره این ابالغیه ها مســئولیت مستقیم برعهده دارد، دولت 
از حقــوق کارکنان خودش باید دفاع کنــد، در وزارتخانه های 
مختلف، در شرکت های دولتی یا جایی مثل آموزش و پرورش 
که تعداد بسیار زیادی خانم های معلم حضور دارند، در وهله 
اول وظیفه دولت اســت که از حقوق قانونــی کارکنان خود 
دفاع کند، ســازمان امور استخدامی وظیفه قانونی خودش را 
در ایــن زمینه باید انجام دهد؛ بنابراین ســازمان های عمومی 
دیگر هم مثــل شــهرداری ها و تأمین اجتماعــی به صورت 
کلی باید مجری قانون باشــند و اجــازه ندهند حقوق قانونی 
کارکنان شــان که در اینجا زنان مطرح هســتند، دســتخوش 

تعرض های فراوانی قرار گیرد.
سلیقه شخصی دخیل در مصوبات

این حقوق دان در پاسخ به اینکه تعریف خاصی از حجاب 
وجود دارد یا نه؟ می گوید: خیر تعریف قانونی مشخصی برای 
حجاب نداریم، در شــرع هم مفهوم حجاب در حد پوشاندن 
موی سر و پوشاندن مناسب بدن است؛ اما در جزئیات بسیاری 

از فقها معتقدند که عرف مشخص می کند و غیر از آن چیزی 
که گفتم، هیچ مالک مشخصی ندارد. به همین دلیل است که 
خیلی ها ســلیقه های کامال شخصی خود را که گاهی وقت ها 
رنگ و بوی سیاســی هم دارد، به عنوان حجاب شــرعی اعالم 
می کنند و اشکال از همین جا مشــخص می شود. عالوه بر این 
یک نکته را باید در نظر داشــت که قریب به ۴۰ سال است که 
ما با این ســوژه سر و کار داریم و همیشــه یک کشمکشی بین 
فرهنگ عمومی و دســتورالعمل های حکومتی در این زمینه 
وجود داشــته؛ حتی گشــت ارشــاد بوده و قبل از گشت هم 
گروه  های دیگر پلیس بوده که دختران و خانم  ها را دســتگیر 
کردنــد و به مراکــز پلیس بردند و این کشــمکش همیشــه 
وجود داشــته، تقریبا همیشــه فرهنگ عمومی به نوعی کار 
خودش را کرده است. این کشــمکش ها اغلب بیش از آنکه 
منفعتی داشته باشــد، برای طرفداران فرهنگ رسمی زیان بار 
اســت و امیدواریم هرچــه زودتر از ایــن تجربه های طوالنی

استفاده کنند.
این مصوبات باعث تحقیر دانشگاه است

نــوروزی درمــورد دیگر مصوبــات ابالغی مثــل ماجرای 
شــرط تأهل و داشتن فرزند هیئت جذب شورای عالی انقالب 
فرهنگی برای اعضای هیئت علمی دانشــگاه ها می گوید: در 
فقــه یک عبارتی وجــود دارد که می گوید آنچــه عقل به آن 
حکم می کند، شــرع هم بــه آن حکم می کنــد. حال در نظر 
بگیرید که دانشــگاه محل آموزش علــم، تحقیق و پژوهش 
اســت. داشــتن فرزند و همســر هیچ ربط عقالیی به علم و 
دانش ندارد. دانشگاه مقررات ترفیعی و استخدامی خودش 
را دارد و هرکســی یا هر مرجعی نمی تواند این مقررات را کم 
یــا زیاد کند و من تردید جدی دارم که چنین مصوبه ای از نظر 
حقوقی تا چه اندازه می تواند درست باشد؛ اما گذشته از این، 
چنین دیدگاهــی باعث تحقیر و تخفیف مفهوم علم و دانش 
و دانشگاه خواهد شد. درست است که داشتن فرزند و همسر 
جزء امورات خوب اســت؛ ولی هیچ ربطــی به علم و دانش 
ندارد که آن را یک شــرطی برای دانشــگاه و اســتاد در نظر 
بگیریم. این دیدگاه به منزله تحقیر دانشــگاه اســت و اجرای 
آن موجب زیان های جبران ناپذیری به تن نحیف و آسیب دیده 

دانشگاه های ما خواهد بود.

دوشنبه
۶ تیر  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۱۳

نـگـاه

از تاریخچه  حجاب در کشور
 چه می دانیم؟

همان طور کــه می دانید تا ســال ۱۳۶۲ قانونی در زمینه 
لزوم رعایت حجاب اســالمی وجود نداشــت. اولین قانونی 
کــه در خصوص پوشــش زنان به تصویب رســید، ماده ۱۰۲ 
قانون تعزیرات بود که بعدهــا به صورت تبصره ای به ماده 
۱۴۱ قانون مجازات اســالمی مصوب ۱۳۷۵ الحاق شد و به 
موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اســالمی، «هرکس عمال در 
انظار، اماکــن عمومی و معابر تظاهر بــه عمل حرامی کند 
عــالوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه 
شــالق جریمه می شــود و اگر مرتکب عملی شود که نفس 
آن عمل دارای کیفر نباشــد ولی عفت عمومی را جریحه دار 
کنــد فقط به حبــس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شــالق 

محکوم می شود».
همچنین در تبصره  آمده  اســت: «زنانی که بدون حجاب 
شــرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شــوند به حبس از 
۱۰ روز تا دو ماه یــا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی 
محکوم خواهند شــد» و حتی در شــانزدهم اســفند ۱۳۵۷ 
هم امام خمینــی (ره) در جمع طالب قم اعالم کرده بودند: 
«زنان اســالمی باید با حجاب اسالمی بیرون بیایند. نه اینکه 
خودشــان را بزک کنند. زن ها هنوز در ادارات با وضع پیشین 
کار می کنند. زن ها باید وضع خودشان را عوض کنند... به من 
گزارش داده اند که در وزارتخانه های ما زن ها لخت هستند و 
این خالف شــرع است. زن ها می توانند در کارهای اجتماعی 

شرکت کنند ولی با حجاب اسالمی».
واکنش ها به مقوله حجاب

شــهاب الدین اشــراقی، داماد امام خمینی همان سال ها 
در مصاحبــه ای اعالم کرد: «من فکر می کنم این کار صحیح 
نباشــد که عده ای بخواهند با تندروی و شــدت عمل جلوی 
خانم ها را بگیرند. باید حجاب رعایت شود و قوانین اسالمی 
مو به مو اجرا گردند و در همه مؤسسات و ادارات و مدارس 
و دانشــگاه ها به این موضوع توجه شود. اما حجاب، باید در 
نظر داشــت که به معنی چادر نیست. همان قدر که موها و 
اندام خانم ها پوشــانده شــود و لباس آبرومند باشد، حاال به 
هر شــکلی، مهم نیســت. چادر چیز متعارفی است و بسیار 
خوب اســت، اما به خاطر طرز کار و نوع کار خانم ها شــاید 
گاهی پوشــاندن بدن و مو به طریق دیگر هم حجاب باشد، 
حرفی نیست. باید طبق نظر مبارک امام، حجاب اسالمی در 
سطح کشــور توسط خانم ها با اشــتیاق اجرا شود. در مورد 
اقلیت های مذهبی همیشه نظر مبارک امام این بوده که آنها 
از هر حیث مورد احترام و حمایت باشــند. اما اگر خانم های 
اقلیت های مذهبی هم رعایت حجاب اســالمی را بکنند چه 

بهتر».
همچنین شــهاب الدین اشراقی در گفت وگوی دیگری نیز 
گفته بود: «امیدوارم که این حرف درســت نباشــد که مردم 
بخواهند با شــدت عمل نهی از منکر کنند»؛ اما در عین حال 
بر «خواســت امام» در مورد رواج حجاب اسالمی و اجرای 
«مو به مو» قوانین اســالمی تأکید کرده بود: «آنچه خواست 
امام اســت این اســت، خالصه باید حجاب اســالمی رواج 
پیدا کند و مملکت، مملکت اســالمی اســت و ما جمهوری 
اسالمی را داریم پایه گذاری می کنیم. باید قوانین اسالمی مو 
به مو به قدر امکان اجرا بشــود. البته در ســطح مقداری از 
وزارتخانه ها، ادارات، حتی دانشگاه ها، مدارس، دبیرستان ها 
باید توجیه بشود که خانم ها رعایت حجاب اسالمی را بکنند 
و معنای حجاب اســالمی هم چادر نیســت. چــادر یکی از 
مصارفش این اســت که البته بهتر خانم ها را می پوشاند، اما 
به صورت های دیگر هــم می توانند خانم ها همان قدری که 
مو را بپوشــانند، مواضع زینت را هم بپوشانند، چون حجاب 
یکی از ضروریات دین اســالم است. چون به هر شکلی و به 
هر نحوی که مواضع زینت و مو و گردن که لباس آبرومندی 
بپوشــند به هر شــکلی که می خواهد باشد و الزم نیست که 
حتما چادر باشــد». در این مواضع نیز ضمن رد تندروی ها بر 
لزوم رعایت حجاب تأکید شــد، اما تالش شــد تا رنگ و بوی 

اجبار از این فرمان برداشته شود.

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

حمل اشــیای کوچک ۹- تاب و توان- نوعی قایق پارویی- 
پیشــوا ۱۰- زیاده خواهی- نفع- همسایه روسیه و اوکراین
در  خرمــا  صادرکننــده  کشــور  اولیــن  امتحــان-   -۱۱  
جهان- یــک و دو ۱۲- انحراف- خطــوط باریک و موازی 

نقاشی سایه روشــن- بااهمیت ۱۳- نمی شــنود- عنوانی 
احترام آمیز برای بانوی ســالخورده ۱۴- زنگ گردن شــتر- 
احسان- مجســمه های سنگی شبیه به انســان در شیلی
افقی:  ۱۵- غله برافشان- معامله پایاپای- نوعی شیرینی شکالتی 

 ۱- شــهر و جزیــره ای در جنــوب چیــن- خجل و 
شرمسار ۲- آهنگ ساز فیلم هری پاتر و سنگ جادو- زن  
برادرشوهر ۳- کرســی واعظ- آفریننده- هدایت کردن 
۴- هواکش باالی اجاق گاز- مؤسســه ای برای مبادله 
و انتقال پول- بیش ۵- مدفن امام ســجاد(ع)- نوعی 
خودروی باربری ۶- روستای تاریخی و گردشگری نطنز- 
سکوی شیرجه- جمله قرآنی ۷- طردشده- خارپشت 
اســترالیایی- کار ناتمام! ۸- انبــوه، فراوان- کم ارتفاع- 
برادری ۹- حسرت همیشه کویر- داستانی نوشته جک 
لندن- ایالت ۱۰- خانه بزرگ- ســگ شکاری- کشوری 
در جنــوب شــرق آســیا و ملقب به ســرزمین آشــتی

 ۱۱- رنگ پــاش- آژیــر خطــر ۱۲- سرشــت و نهــاد- 
چوبدســتی بزرگ- پرتابه جنگــی ۱۳- اجرای هم زمان 
چند نت موســیقی- شهری در شهرســتان رفسنجان- 
محل تهیه و فروش لباس ۱۴- بزرگ و عظیم- داســتان 
تراژیک شاهنامه فردوســی ۱۵- مثنوی عرفانی سروده 

عطار نیشابوری- هراس انگیز 
عمودی: 

۱- هجوم- پادشــاه اســاطیری توران که به دست 
اســفندیار کشته شــد- پسوند شــباهت ۲- رشته ای از 
دانش کاربردی و فناوری- حمل و جابه جایی بار- اسب 
یدک ۳- کنایه از آسمان است- روایتی از دوران باستان 
۴- نابینا- قاضی- تاریکی ۵- از ســازهای آیینی ایران- 
رختکن حمام قدیمی- مدفن قیصر امین پور ۶- محیط 
مصنوعی برای کشت گیاهان- بیماری- نشانه مفعولی 
۷- تخــم کتــان- گوشــواره- بیماری تنگــی مجاری 
تنفســی ۸- رهرو- باالترین درجه دانشــگاهی- کیسه 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

   جدول  ۴۲۵۶      طراح: بیژن گورانی
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   حل جدول  ۴۲۵۵

   سودوکو سخت  ۳۲۵۲   

   سودوکو ساده  ۳۲۵۲   


