
مرتضي خمسه*

اليه پنهاني و مغفول بودجه
بخش سوم 

در دو مطلب پيش��ين راجع به برخي زواياي پنهان قانون بودجه كل 
كشور توضيحاتي داده شد؛ از جمله اين موارد، عبارت بود از عدم درج 
كامل شركت هاي دولتي در پيوست شماره »3«  تحت عنوان »بودجه 
شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسس��ات انتفاعي وابسته به دولت« و 
نيز عدم درج بودجه ش��ركت هايي كه هر چند تحت عنوان »شركت 
دولتي« قرار نمي گيرند، اما بخشي از سرمايه و سهام آنها )كمتر از 50 
درصد( متعلق به دولت است. همان طور كه بيان شد، عدم رعايت موارد 
فوق منجر به نقض اصل جامعيت بودجه و از منظر حقوقي، منجر به 
نقض اصول 52، 53 و 55 قانون اساسي مي شود. حال در اين مطلب، 
به عنوان سومين و آخرين نوش��تار مربوط به زواياي پنهان و مغفول 
بودجه، يكي ديگر از وجوه اين موضوع را -كه باز هم در رابطه با پيوست 

شماره »3« قانون بودجه مي باشد- مورد مداقه قرار مي دهيم. 
از جمله اصول حاكم ب��ر بودجه ريزي، اصل ش��امليت بودجه يا اصل 
تفصيلي بودن بودجه است. به موجب اين اصل، بودجه بايد به صورت 
تفصيلي و با جزئيات كامل تهيه و تنظيم گردد و نمي توان هيچ بخشي 
از آن را به صورت اجمالي رها كرد. به عبارت ديگر، بودجه دستگاه ها و 
نهادهاي گوناگون بايد اوالً به تفكيك درآمد و هزينه و ثانياً به صورت 
دسته بندي شده و در قالب برنامه ها و طرح ها )به صورت ملي و استاني( 

در اليحه منعكس شوند. 
رعايت اين اص��ل در نظام حقوقي ايران از اهميت بس��زايي برخوردار 
است؛ زيرا عدم رعايت آن، وظيفه مجلس شوراي اسالمي در بررسي 
و تصويب اليحه بودجه )اصل 52(، وظيفه شوراي نگهبان در بررسي 
مصوبات مجلس از نظر انطباق بر موازين اسالم و قانون اساسي )اصل 
94( و نيز وظيفه ديوان محاسبات در رس��يدگي و حسابرسي قانون 
بودجه و تهيه گ��زارش تفريغ بودج��ه )اصل 55( را ب��ا خلل مواجه 
مي س��ازد. توضيح آنكه مفهوم اصل��ي بودجه كل كش��ور در اعداد و 
ارقام مذكور در جداول و پيوست هاي اين قانون قابل مشاهده است و 
همچنين انجام صحيح وظايف نهادهاي مذكور و دخيل در امر تصويب 
و نظارت بر بودجه، مستلزم آگاهي تفصيلي نسبت به مندرجات اليحه 

بودجه خواهد بود. 
در واقع، اعداد و ارقام مصوب، بايد به نحوي مشتمل بر جزئيات الزم 
باش��د تا آينه تمام نماي سياس��ت ها، برنامه ها و اقدامات بخش هاي 
مختلف در مصرف منابع ملي قلمداد ش��ود. در نتيجه، مقدمه ايفاي 
صحيح وظايف دستگاه هاي ياد شده، رعايت اصل شامليت در تنظيم 

و تدوين اليحه بودجه است. 
گفتني است ايراد مهم ديگري نيز بر اثر نقيصه مذكور حاصل مي شود. 
بر اساس ماده )2( قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، جزئيات 
و تفصيل بودجه ش��ركت هاي دولتي، تنها به تصويب مجامع عمومي 
شركت مربوطه مي رسد. به عبارت ديگر، صرفاً مجمع عمومي شركت 
است كه تعيين مي نمايد منابع مالي آن صرف انجام چه فعاليت هايي 
خواهد شد و مجلس، هيچ نقشي در تصويب يا اصالح مفاد آن ندارد. به 
بيان ساده تر، دادن اختيار تام به مجامع عمومي شركت هاي دولتي در 
تصويب بودجه مربوط به خود، بدون هيچ گونه دخالتي از سوي مجلس 
در تصويب نهايي آن، ب��ه معناي اعطاي چك س��فيدامضا در اختيار 
آنهاس��ت؛ به اين ترتيب، نحوه هزينه كرد تفصيل��ي حجم عظيمي از 
بودجه كل كشور )بيش از 68 درصد در سال 1397( به دور از چشمان 
مجلس و شوراي نگهبان به تصويب رس��يده و اجرا مي گردد. مضاف 
بر اينكه اين امر، منجر به بر هم خوردن انضباط مالي در كش��ور است 
و ديوان محاس��بات نيز امكان نظارت مؤثري را بر حسابرسي كارآمد 
بودجه اين شركت ها ندارد. در عمل و در بس��ياري از موارد، هزينه ها 
و پرداخت هاي صورت گرفت��ه، بدون وجود مصوب��ه مجمع عمومي 
انجام مي شود و پس از مطالبه مس��تندات و مجوزهاي قانوني توسط 
ديوان محاسبات، مصوبه مجمع عمومي به طور صوري و به اصطالح 
به صورت »دست گردان« تهيه مي شود و در اختيار ديوان محاسبات 

قرار مي گيرد. 
نتيجه آنكه چون نظارت ديوان محاس��بات بر بودجه، نظارِت »بعد از 
خرج« - و نه نظارِت »قبل از خرج« يا »حين خرج« - اس��ت، اِعمال 
مؤثر صالحيت نظارتي توس��ط ديوان محاسبات غيرممكن مي گردد 
و هر آنچه در مصوبه مجمع عمومي درج ش��ده باشد، به عنوان مجوز 
قانوني محسوب مي شود. پُر واضح است كه اين موضوع، در واقع بستر 

فساد را در نحوه هزينه كرد بيت المال فراهم مي آورد. 
* كارشناس و پژوهشگر حقوق عمومي

سير عقل در منظومه حقوق بين الملل
كتاب »س�ير عق�ل در منظومه 
حقوق بين الملل« )اصول اساسي 
روش شناسي حقوق بين الملل( 
نوش�ته هدايت اهلل فلس�في به 
تازگي توس�ط نش�ر نو منتشر و 
راه�ي بازار نش�ر ش�ده اس�ت.

كتاب »سير عقل در منظومه حقوق 
بين الملل« 7 فصل دارد. فصل هاي 
كتاب، هركدام به بخش هاي مختلف 
تقسيم مي شوند و هر بخش كتاب 

گاهي حاوي چند بند مي شود. 
در قسمتي از اين كتاب نوشته شده است: ديوان بين المللي دادگستري 
نيز با نظر دو ويشر موافق بوده است در آنجا كه نتوانسته است بگويد 
استفاده از سالح هس��ته اي »در اوضاع و احوال سخت دفاع مشروع، 
يعني در آن زمان كه بقاي »دولت« مطرح باش��د، مجاز است يا نه؟« 
آنچه دي��وان بين المللي در اين نظر مش��ورتي درب��اره اعتبار حقوق 
بين الملل گفته است، همانند گفته واقع گرايان، حاكي از آن است كه 
اين نظام از اداره امور دولت ها در اوضاع و احوال بسيار وخيم عاجز است 
و پاسخي براي مسائل بحران زا ندارد. در اينجا به خوبي مي توان ديد كه 
رهيافت رئاليستي تا چه حد به تفكرات انتقادي نزديك است. در هر دو 
مورد، سياق اجتماعي و به ويژه روابط »قدرت« كه نشانه بارز زيست 
بين المللي است، عوامل قطعي تش��ريح و تبيين وضع موجود قلمداد 
ش��ده اند. با اين همه نبايد از ياد برد كه رئاليسم، در نوع بسيار محض 
خود، اين انديشه را رواج مي دهد كه حقوق بين الملل نظامي نامعتبر 
و كم اهميت و بي معناست اما منتقد، برخالف رئاليست، معتقد است 
كه حقوق بين المل��ل و تعارض هاي اجتماعي و سياس��ي در منظري 

ديالكتيكي، حقوق بين الملل را ارزيابي مي كند. 
در ادامه اين كتاب به تعريف تروريسم از دو منظر ايده آليست و رئاليست 

پرداخته شده است: 
در نظر آيده آليست، كار حقوقدان سعي و مجاهدت بليغ در قبوالندن 
تعريف كلي و همه پسند »تروريس��م« اس��ت تا آنكه بتوان به راحتي 
رفتاري را كه با چنين تعريفي منطبق باش��د، به اش��خاص نسبت داد 
و از سوء برداش��ت جلوگيري كرد اما در نگاه رئاليست هيچ تعريفي به 
اختالف نظرهايي كه از اين لحاظ ميان دولت ها فاصله انداخته اس��ت، 
پايان نمي دهد حتي اگر يك صورت بندي انتزاعي از مفهوم »تروريسم« 
به وجود آيد، باز نمي توان از پيدايش اختالف نظر دولت ها در موارد خاص 

جلوگيري كرد. 
اين كتاب با 632 صفحه، شمارگان 770 نسخه و قيمت 72 هزار تومان 

منتشر شده است.
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 جبر قانون

يا نقض قانون؟!
حجاب در قوانين متعددي مورد توجه قانونگذار بوده است

نهادهاي حاكميتي بر اساس فقه حكومتي در مقوله حجاب تكليف دارند

تعيين مجازات براي بي حجابي مبتني بر قانون اساسي است

   گزارش

قانونگذار عادي در تبصره 
ماده »638« قانون مجازات 
اس�امي )تعزيرات مصوب 
1375(، ظاهرش�دن زنان، 
آن هم بدون حجاِب شرعي 
در معابر و انظ�ار عمومي را 
جرم انگاري كرده و مستلزم 
مج�ازات ش�ناخته اس�ت 

ه�ر جامع�ه اي ني�از ب�ه 
قان�ون و مج�ري دارد، در 
نتيج�ه باي�د ب�ه قواني�ن، 
آيين نامه ه�ا و... پايبن�دي 
داش�ت. »قانون م�داري« از 
مؤلفه ه�اي اصل�ي تكاليف 
ش�هروندي اس�ت كه زن و 
مرد باي�د بدان عم�ل كنند

 قانون اساس�ي ب�ا رويكرد 
حقوق شهروندي- برخاف 
رويك�رد حق�وق بش�ر كه 
تنها بيانگ�ر حق�وق افراد 
اس�ت- وظاي�ف متقاب�ل 
را  دول�ت و ش�هروندان 
توأمان مدنظر قرار مي دهد

مدت زماني است كه پيرو برخي اقدامات در فضاي اجتماعي كش�ور كه با عناويني چون »دختران خيابان انقاب« در فضاي 
مجازي شناخته مي شود، در جامعه ما بحث هايي درباره قانون حجاب مطرح مي شود؛ موضوعي كه موافقان و مخالفاني دارد و هر 
كدام از منظر خود درصدد تحليل اين مهم برمي آيند. برخي نيز در اين ميان با گذاشتن برچسبي به نام »اجبار«، سعي در مذموم 
جلوه دادن قوانين جاري كشور دارند و برخي ديگر نيز با نگاه صفر و يكي در مورد يك قانون اجتماعي به قضاوت مي نشينند. در 
واقع مي توان گفت محور بسياري از اين استدالل هاي مخالف به طور مستقيم و غيرمستقيم بر محور »الزام قانوني« مي چرخد، 
فارغ از اينكه هر جامعه اي با در نظر گرفتن شرايط موجود حاكميتي خود حداقل ها و حداكثرهايي را در همه شئونات در نظر 
مي گيرد. نظر به اهميت اين مسئله بود كه روزنامه »جوان« موضوع »حجاب« را در سه بعد مهم و قابل اهميت كيفري، شهروندي 

و فقهي توسط كارشناسان و حقوقدانان  مورد بررسي قرار داده است كه در ادامه مي خوانيد. 

 احترام به حجاب
 احترام به حقوق شهروندي است

   علي تقي نژاد *
در دنياي امروز، خيلي م��وارد مي تواند ب��ا اندك تحرك 
و جنبش��ي، در هر زمان و مكاني، س��ريعاً منتش��ر شود و 
اثرگذاري آن در جامعه و بين مردم )عوام و خواص( پديدار 
گردد. ام��روزه يك��ي از مصاديقي كه جزو »آس��يب هاي 
اجتماعي« برشمرده مي شود،  »رعايت نكردن حجاب در 
مأل عمومي« و »تشويق دختران جوان به بي حجابي« است. 
مقوله »حجاب«، موضوعي فقهي و حقوقي )شرعي( است 
كه در همان اوايل تش��كيل جمهوري اسالمي، مسئوالن 
نظام، به فكر سامان بخشيدِن به اين مورد از ضروريات دين بودند و به 
تأسي از خواست عمومي قوانيني را در اين زمينه به تصويب رساندند. 

در باب حقوق و تكاليف ش��هروندي، تعاريف زيادي ش��ده اس��ت كه 
اختصاراً گفته شده »رعايت حقوق مردم و حفظ شئونات عموم ملت« 
همان حقوق شهروندي است؛ »ش��هروند خوب« هم مطابق تعاريف 
صورت گرفته كسي اس��ت كه به حقوق فردي و جمعي خود و ديگران 
آشنايي دارد، مدافع آن است، قانون شناس و قانونمدار است و در برابر 

نقض حقوق، مطالبه گري مي كند. 
در حقوق اصلي حاكم اس��ت مبني بر اينكه براي ه��ر حقي، تكليفي 
هم نهفته اس��ت. زنان، حقوق فردي و اجتماعي زي��ادي دارند كه در 
مقوله حجاب، توجه صرفاً به حقوق اجتماعي آنهاست. يكي از حقوق 
شايسته زنان ايران اسالمي، »داشتن حجابي« است كه اسالم به آنها 
اعطا نموده و تكليف آنها، مراقبت از حجابشان در منظر عمومي يا در 
مقابل ديگران است. به عبارتي ديگر، يكي از تكاليف و مسئوليت هاي 
اجتماعي زنان، ضمن گراميداش��ِت حقوق آنها، »احت��رام به حقوق 
اشخاص و س��المت رواني مردم« اس��ت. در واقع، »رعايت حجاب« 
هم براي خود ش��خص، داراي اهميت و اثرگذاري زيادي است و هم 
در صورت رعايت نكردن آن، منجر به آسيب رساندن به رواِن جامعه، 
مخصوصاً جوانان ايران اس��المي مي گردد. اگ��ر از اين بُعد،  به مبحث 
حجاب بنگريم،  متوجه مي شويم كه اين مقوله امري دوطرفه است. در 
همين رابطه اجباري دانستِن حجاب، مثل اين است كه گفته شود چراغ  
قرمِز سرچهارراه را قبول ندارم و مخالِف »توقف اجباري« هستم! اگر 
اين موضوع پذيرفته شود، هر كسي با هر عملي، ناقض حقوق ديگري 

در عرصه عمومي و چه بسا در حوزه خصوصي خواهد بود. 

بند دهم از بخش اول »منش��ور حقوق و مس��ئوليت هاي زنان در نظام 
جمهوري اس��المي ايران، مصوب 1383/6/31 ش��وراي عالي انقالب 
فرهنگي« هم مقرر كرده است: »آزادي زنان ايراني در استفاده از پوشش 
و گويش هاي بوم��ي و اجراي آداب و س��ّنت هاي محلي در صورت عدم 
مغايرت با اخالق حسنه«؛ مسئله پوشش، در برخي كشورهاي اسالمي و 
غيراسالمي، تفاوت هاي كم و زيادي دارد و در برخي از استان هاي كشور 
ما نيز چنين مواردي يافت مي شود. آنچه مهم است، »آزادي در پوشش« 
در عين رعايت اخالق حسنه است و البته كه منظور،  هر نوع پوششي به 
اسم آزادي و اختيار آدمي نيست. حجاب، رابطه مستقيمي با نحوه پوشش 
دارد كه متأسفانه براي همين بخِش مرتبط با امور اجتماعي زنان، در بين 
120 ماده »منشور حقوق ش��هروندي« -كه در دولت يازدهم با امضاي 
رئيس جمهور منتشر شد- هيچ ماده اي راجع به »حّق حجاب و پوشش 
زنان« اختصاص پيدا نكرده است و اين، يك ضعف اساسي در منشور به 

دليل توجه نداشتن به يك مطالبه عمومي به شمار مي آيد. 
واضح اس��ت كه هر جامعه اي نياز به قانون و مج��ري دارد، در نتيجه 
بايد به قوانين، آيين نامه ها و... پايبندي داشته باشد. »قانونمداري« از 
مؤلفه هاي اصلي تكاليف شهروندي است كه زن و مرد بايد بدان عمل 
كنند؛ البته ناگفته نماند كه درست است حجاب، بيشتر منعطف به زنان 
است، ولي اين امر باعث نمي ش��ود مردان پا را فراتر گذاشته و تكاليف 

خود را در اين رابطه ناديده بگيرند. 
*پژوهشگر پژوهشكده شوراي نگهبان

   فاطمه سادات نقوي*
در خصوص نظارت حكوم��ت بر نحوه 
پوشش افراد در جامعه، نظرات مختلفي 
وجود دارد. درك ل��زوم چنان نظارتي 
در گرو توجه به ه��دف حكومت از نظر 
اسالم اس��ت. مقدمه قانون اساسي در 
توضيح اين امر اعالم مي كند: حكومت 
در ديدگاه اسالم »تبلور آرمان سياسي 
ملتي هم كيش و هم فكر اس��ت كه به 
خود س��امان مي دهد تا در روند تح��ول فكري و 
عقيدتي، راه خود را به سوي هدف نهايي)حركت 
به سوي اهلل( بگشايد. « كارويژه حكومت در اسالم 
ايجاد زمينه پيمايش همه افراد جامعه به س��وي 
ارزش هاس��ت. همين لزوم حركت به سوي كمال 
فردي و اجتماعي است كه مبين قاعده اي همچون 
پوش��ش الزامي در محيط هاي عمومي مي باش��د 
چراكه »هدف از حكومت رش��د دادن انس��ان در 
حركت به سوي نظام الهي است)الي اهلل المصير( تا 
زمينه بروز و شكوفايي استعدادها به منظور تجلي 
ابعاد خداگونگي انسان فراهم  آيد.«)مقدمه قانون 
اساسي( اين در حالي است كه نقش دولت در نظام 
ليبرال دموكراس��ي تنها تحقق اميال مردم در هر 

موقعيت زماني و مكاني است. 
به عالوه ليبراليس��م انس��ان را موجودي كمال يافته 
مي انگارد و اسالم انس��ان را موجودي داراي ظرفيت 
كمال و سقوط معرفي مي كند. به همين دليل فرض 
برنامه ريزي براي رش��د انس��ان در ليبراليسم اهانت 
به او اس��ت در حالي كه اس��الم ايجاد فضاي رش��د و 

حركت اف��راد حتي بزرگس��االن به س��وي اخالق و 
ارزش هاي انساني را موجب تكريم وي مي داند. رسوخ 
مباني فرهنگي ليبراليسم در افكار برخي افراد و حتي 
مسئوالن س��بب مي ش��ود كه خودآگاه و ناخودآگاه 
قواعد حقوقي نظام مكتبي جمهوري اس��المي ايران 
را در ترازوي ليبراليسم بسنجند و در قضاوت خود راه 

ناصواب بپيمايند. 
قانون اساسي در اصل س��وم حكومت مكتبي ايران را 
موظف نموده است تا براي رس��يدن به اهداف مذكور 
در اصل دوم همه امكان��ات خود را ب��راي امور زير به 
كار برد كه اولين آن ايجاد محيط مس��اعد براي رشد 
فضائل اخالقي بر اس��اس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه 
مظاهر فساد و تباهي است. « بنابراين هيچ نهاد دولتي 
حق ندارد خود را از اين مسئوليت مبرا بداند. حكومت 
اس��المي نمي تواند در برابر پوشش ناهنجار و محرك 
برخي افراد كه بعضاً با برنامه ري��زي قبلي و به منظور 
هنجارشكني و هتك حرمت احكام الهي، پا به اماكن 
عموم��ي مي گذارند بي تف��اوت باش��د. خصوصاً آنكه 
چنين امري عواقب س��نگين و غيرقابل جبراني براي 
فرد و جامعه به دنبال دارد. رواج بي عفتي، احس��اس 
ناكامي و سرخوردگي، ناامني زنان در جامعه، افزايش 
آمار طالق و خيانت و به تبع آن افزايش شمار كودكان 
تك سرپرست و بي سرپرست يعني به باد رفتن مصالح 
حال و آينده يك ملت از جمله عواقب بدحجابي است، 
البت��ه پاكيزه نگ��ه داش��تن محيط اجتم��اع از لوث 
گناه و مظاهر تباهي امري نيس��ت ك��ه تنها بر دوش 
دولت س��نگيني كند. قانون اساسي با رويكرد حقوق 
شهروندي- برخالف رويكرد حقوق بشر كه تنها بيانگر 

حقوق افراد است- وظايف متقابل دولت و شهروندان 
را تومان مدنظر قرار مي دهد و در اصل هش��تم اعالم 
مي دارد: »در جمهوري اسالمي ايران دعوت به خير، 
امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي است همگاني و 
مقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به 

مردم و مردم نسبت به دولت.«
بر پايه اين مباني فكري كه برخاس��ته از فقه سياسي 
اس��الم اس��ت و به زيبايي در قانون اساس��ي مندرج 
است اس��ناد باالدس��تي و قوانين و مقررات كشور نيز 
مبين ضرورت رعايت پوشش اس��المي به عنوان يك 
ارزش ديني و حكم الهي است. قانون نقشه مهندسي 
فرهنگي كشور مصوب ش��وراي عالي انقالب فرهنگي 
كه ترس��يم كننده چش��م انداز فرهنگي كشور در افق 
1404 نيز مي باشد، فرهنگ را امري قابل بازشناسي، 
آسيب شناسي و پااليش و ارتقابخشي و جهت دهي بر 
پايه هويت اصيل اس��المي- ايراني معرفي مي كند. بر 
اساس اين سند »برنامه ريزي و راهبري فرهنگي جامعه 
منطبق با ارزش هاي اسالمي مندرج در قانون اساسي 
حق مردم و از وظايف نظام جمهوري اسالمي است.« 
و »هدايت و رهبري فرهنگي از ش��ئون اصلي واليت 
فقيه اس��ت.« اين سند به درس��تي »تعميق فرهنگ 
عمل به احكام و فروع دين و نهادينه ش��دن ش��عائر، 
نمادها و آيين ها به وي��ژه... عفت عمومي و حجاب« را 
در زمره اهداف كالن فرهنگي برمي ش��مرد؛ امري كه 
تحقق كامل آن نيازمند سياستگذاري و كارفرهنگي 
مستمر است و جامعه همچنان چشم انتظار ورود جدي 

نهادهاي حكومتي به اين عرصه است. 
* كارشناسي ارشد حقوق عمومي

   فهيم مصطفي زاده*
يك��ي از مس��ائل مط��رح در مباحث��ات 
سياسي، اجتماعي، فرهنگي و حقوقي كه 
اين  روزها از زواياي گوناگون مورد توجه 
كنشگران سياسي و اجتماعي قرار گرفته 
است، پديده موس��وم به دختران خيابان 
انقالب اس��ت؛ پديده اي كه بر اساس آن 
زنان در مأل عام »كش��ف حجاب« نموده 
و عالوه بر ب��ه چالش كش��يدن ضابطان 
دادگستري و حقوق كيفري، يكي از ارزش هاي مهم 
و اساسي نظام را نشانه مي روند. در اين خصوص ذكر 

چند نكته الزم و ضروري است:
1- در كشور ما، قانون اساسي در رأس هرم قانونگذاري 
قرار دارد و قوانين ديگر بايد از اين قانون تبعيت كنند، 
لذا نمي توان بدون پايبندي به قواع��د و اصول قانون 
اساسي، قوانين كيفري را تدوين و تنظيم كرد؛ چراكه 
قانون اساس��ي، عالي ترين س��ند حقوقي يك كشور 
و راهنماي��ي براي تنظي��م قوانين ديگ��ر و همچنين 
تعريف كننده  اصول سياسي، ساختار، سلسله مراتب، 
جايگاه و حدود قدرت سياس��ي دولت يك كش��ور و 
تعيين و تضمين كننده حقوق شهروندان كشور است. 
قانونگذار اساس��ي، در ذيل اصل دوم، به بيان اهداف 
كلي و آرماني نظام پرداخته و در اصل سوم نيز اهداف 

تفصيلي نظام را مورد توجه قرار داده اس��ت. »تأمين 
اس��تقالل فرهنگي« در ذيل اصل دوم، به  عنوان يكي 
از اهداف كالن نظام شمرده ش��ده و علتش اين است 
كه بسياري از انديش��مندان بر اين باورند موجوديت 
و هويت هر جامعه و تمدني از اس��تقالل فرهنگي آن 
جامعه برمي خيزد و خاستگاه اس��تقالل در هر حوزه 
ديگري را بايد در اس��تقالل فرهنگي جست. در اصل 
سوم قانون اساسي، دولت موظف شده است براي نيل 
به اهداف متعالي مقرر در اصل دوم، همه امكانات خود 
را به كار گيرد تا اهداف، محقق شوند  چراكه براساس 
بند )1( اصل س��وم، يكي از اين اهداف و امور، »ايجاد 
محيط مساعد براي رشد فضائل اخالقي بر اساس ايمان 
و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي« مي باشد. 
2- حقوق كيفري، جرائم را از خطاه��اي مدني، مثل 
»شبه جرم« و »نقض قرارداد« متمايز مي سازد و رفتار 
افراد و گروه هاي جامع��ه را در ارتباط ب��ا هنجارهاي 
اجتماع��ي، تحت قاع��ده و قانون درم��ي آورد. حقوق 
كيفري، جه��ت حمايت از ارزش هاي مهّم و اساس��ي 
جامعه، از ابزار كيفري اس��تفاده مي نماي��د و »اعمال 
و ترك افعاِل« ناقض اين ارزش ه��ا و نيز نحوه تعقيب 
و رس��يدگي و برخورد با مرتكب��ان در قلمرو آن، مورد 
بحث قرار مي گيرد. با توجه به اينك��ه تعيين و تعريف 
جرم، طبقه بندي و دسته بندي جرم، تعيين مجازات و 

تعيين فرآيند محاكمه و اجراي مجازات برعهده حقوق 
كيفري گذاشته شده است، لذا قدرت زيادي داشته و بر 
همين اساس، نيازمند ايجاد قيود و محدوديت هايي بر 
آن بوده و بايد آن را محدود كرد و اين محدوديت توسط 
قانون اساسي ايجاد مي گردد. توجه به اهداف مقرر در 
قانون اساس��ي، هنگام قانونگذاري كيف��ري، منجر به 
»اساسي س��ازي حقوق كيفري« ش��ده و جدا از اينكه 
جلوي سوءاس��تفاده از حقوق كيفري توسط مجلس 
را مي گيرد، به ش��هروندان اين اطمينان را مي دهد كه 
جان، مال، ش��غل و حقوق و آزادي هاي آنان در قالب 
جرم انگاري و مجازات م��ورد تعرض قانونگذار نخواهد 
گرفت، مگر اينكه طبق قانون اساس��ي چنين تعرضي 

مجاز شمرده شود. 
3- يكي از ابزارهايي كه نظام م��ا مي تواند براي نيل به 
اهداف مقرر در قانون اساس��ي، مانند »تأمين استقالل 
فرهنگي« و »ايجاد محيط مس��اعد براي رشد فضائل 
اخالقي و...« از آن استفاده نمايد، »حقوق كيفري و ابزار 
تنبيه و مجازات« است. مبحث »بي حجابي«، با توجه به 
فرهنگ مس��لط جامعه -كه مبتني بر پوشش اسالمي 
است- منجر به ايجاد محيطي مي گردد تا به جاي فضائل 
اخالقي، »رذائل اخالقي« رشد كند و در نتيجه، استقالل 
فرهنگي جامعه مورد تهديد ق��رار بگيرد. لذا قانونگذار 
عادي، در تبصره ماده »638« قانون مجازات اس��المي 
)تعزيرات مصوب 1375(، ظاهرشدن زنان، آن هم بدون 
حجاِب ش��رعي در معابر و انظار عمومي را جرم انگاري 
كرده و مستلزم مجازات ش��ناخته است و حتي در بند 
»ب« ماده »639« قانون مذكور، تشويق مردم به فساد يا 
فحشا يا فراهم كردن موجبات فساد يا فحشا را مستوجب 

مجازات حبس از يك تا 10 سال دانسته است. 
با توجه به مطالب فوق الذك��ر، آن چيزي كه مّدنظر 
به اصطالح دختران خيابان انق��الب مبني بر آزادي 
كامل پوشش در محيط عمومي اس��ت، مستلزم دو 
امر است: اوالً بازنگري در اهداف كالن نظام جمهوري 
اسالمي مقرر در ذيل اصل دوم و نيز اهداف تفصيلي 
نظام جمهوري اسالمي ايران مقرر در اصل سوم است 
كه تحق��ق آن به معناي اس��تحاله نظام اس��ت. ثانياً 
جرم زدايي از مواد »638« و »639« قانون تعزيرات 
مصوب 1375، خود اين امر به معناي عدول از اهداف 
كالن نظام، ماننِد »تأمين استقالل فرهنگي« است. 
* پژوهشگر و مدرس حقوق كيفري
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