
قت�ل ش�هيد عل�ي 
خليلي، روحاني آمر به 
معروف، حمله اراذل و 
اوباش به حجت االسالم ذوالفقاري روحاني آمر به 
معروف در مترو، ضرب و شتم حسين خادم الخمسه 
از اس�اتيد حوزه علميه به دليل مداخله در شيوه 
مزاحمت چند نفر براي يك زن جوان، حاشيه هاي 
راننده اس�نپ، ضرب و ش�تم خانم آمر به معروف 
گيالني در روزهاي اخير و س�اير موارد مشابه كه 
همه يك واجب را اقامه كرده اند »امر به معروف و 
نهي از منكر.« در اصل هشتم از قانون اساسي اين 
اقدام با عنوان »دعوت به خير« وظيفه اي همگاني 
تلقي مي ش�ود. حدود و ثغور »ام�ر قانوني امر به 
معروف و نهي از منكر« را مورد بررسي قرار داده ايم. 
در روزگاري زندگي مي كنيم ك��ه برخي افراد قانون 
گريزي را راهبردي ب��راي مخالفت با س��اير چيزها 
برمي ش��مرند، يعن��ي ه��ر ق��در هنجارش��كن تر و 
قانون گريزتر، پيش��رفته تر، مدرن تر و ب��ه روز تر و در 

فرض برخي عوام باسوادتر! 
پوشيده نيست كه وجود نظم اجتماعي و احترام به قوانين 
و مقررات از ضروريات حياتي هر جامعه است. يعني قانون 
راه و رسم و نظم و نظام مصوب است كه زندگي اجتماعي 
انسان ها را امنيت مي بخشد و سالمت جامعه را تأمين 
مي كند. پر واضح است كه مهم ترين هدف قانونگذاري 
تأمين نظم و امنيت و تعيين ح��د و مرز و عدم گرايش 
انسان ها به بي نظمي، هنجارشكني و قانون شكني است. 
قانون گريزي كه از آن با عنوان يك معضل اجتماعي نام 
برده مي شود و سالمت جامعه را تهديد مي كند، برخاسته 
از ناسازگاري هايي است كه بر روابط فرد و جامعه حاكم 
است. اين ناسازگاري ها كه معلول عوامل خرد و كالن 
است سبب مي شود همبس��تگي و انسجام اجتماعي 
تضعيف شود و وحدت سازماني جامعه به خطر افتد و 

شرايط بي هنجاري در جامعه حاكم شود. 
با اين مقدمه بايد گفت »ام��ر به معروف و نهي از منكر« 
يكي از همان مواردي است كه در راستاي سالمت جامعه 
صورت مي گيرد و اجرا كردن يا نكردن آن تأثير عميق و 
گسترده اي بر تمام ابعاد جامعه دارد. اهميت امر به معروف 
و نهي از منكر در آيات و روايات تا حدي است كه بسياري 
از فقها اين فرع ديني را از س��ويي مبن��اي انقالب عليه 
حكومت هاي استبدادي و ايجاد نظام اسالمي و از سوي 
ديگر مهم ترين راهكار دوام و قوام حكومت مي دانند. با اين 
حال و به  رغم الزام اصل هشتم قانون اساسي جمهوري 
اسالمي ايران مبني بر اجراي اين واجب همگاني، زمينه 
الزم براي درك اهداف و جايگاه حقوقي آن نزد كارگزاران 
نظام و انديشمندان حقوقي براي ترويج و نهادسازي و نزد 

افكار عمومي براي مطالبه و اجرا فراهم نشده است. 
  اصل هشتم، وظيفه قانوني همگاني 

در اصل هشتم، امر به معروف و نهي از منكر از وظايف 
همگاني و متقابل مردم و دولت ذكر شده است و مقرر 

مي دارد: »در جمهوري اسالمي ايران، دعوت به خير، 
امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي است همگاني و 
متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت 

به مردم و مردم نسبت به دولت.«
مطابق با اصل هشتم قانون اساسي، دعوت به خير يك 
»وظيفه همگاني« است. امر به معروف و نهي از منكر 
به صورت يك اقدام مردمي يا هم��ان واژه »همگاني« 
برخاسته از اين امر بوده كه سبب انجام واجبات و دوري 
از محرمات در جامعه خواهد شد. از سوي ديگر، وجود 
چنين اقدامي براي مسئوالن اصلي امر به معروف و نهي 
از منكر در صورتي كه بخواهند در اثر تنبلي، كسالت، 
راحت طلبي و ترس از ضرر غيرعقالني يا فوت منافع، 
آن را به كلي ترك كنند يا از كميت و كيفيت آن بكاهند 
جبران كننده كاستي هاست. دليل وجوب اين نظارت از 
جانب مردم، حق و تكليفي است كه خداوند متعال آن 
را بر عهده ايشان گذاشته است. مواردي كه جاي آن در 
اين گزارش نيست و البته همه ما درباره آن شنيده ايم.  
»حجاب« تنها يكي از مصادق هنجارشكني در حوزه امر 

به معروف و نهي از منكر در سال هاي اخير است كه منجر 
به بروز واكنش هاي اجتماعي شده است. واكنش هاي 
مخالفت آميزي كه در برخي مواقع منجر به ضرب و جرح 
آمر به معروف و حتي قتل افرادي شده است كه تنها به 

وظيفه همگاني خود در حيطه قانون عمل كرده اند. 
  كدام حريم خصوصي؟!

برخالف برخي سخنان بدون مستند و ادعاهاي موهوم 
كه بعضاً در فضاه��اي زرد مجازي ترويج و توس��عه 
مي يابد، خودرو نه منطق��اً و نه قانوناً حريم خصوصي 
تلقي نمي ش��ود. در تبصره ماده ۵ قان��ون حمايت از 
آمران به معروف و ناهيان از منكر كه در اين خصوص 
آخرين اراده قانونگذار است و هيچ قانون ديگري آن را 
نسخ نكرده، آمده است: »اماكني كه بدون تجسس در 
معرض ديد عموم قرار مي گيرند، مانند قسمت هاي 
مش��ترك آپارتمان ها، هتل ها، بيمارس��تان ها و نيز 

وسايل نقليه مشمول حريم خصوصي نيست.«
طبيعي است كه اگر فضايي خصوصي در معرض ديد 
عموم باشد، هرچند از حيث مالكيت، خصوصي است و 

بدون اجازه مالك نمي توان در آن تصرف كرد اما حريم 
خصوصي تلقي نمي شود و مالك يا متصرف آن فضا 
نمي تواند در آن فضا اقدامات مجرمانه در معرض ديد 

ديگران مرتكب شود. 
حاش��يه هاي اخير برخ��ورد قانوني راننده اس��نپ با 
مس��افري كه مواردي از اين قبيل تخط��ي از قانون 
را رقم زده بود باعث ش��ده اس��ت در آخرين نشست 
خبري،سخنگوي دستگاه قضايي به موارد و مستنداتي 
در زمينه قانون حمايت از آم��ران به معروف و نهي از 

منكر اشاره كند. 
اس��ماعيلي براي نمونه اظهار داشت: »در ماده ۴ اين 
قانون امر به مع��روف و نهي از منك��ر را قلبي، زباني، 
نوش��تاري و عملي دانس��ته و امر به معروف زباني و 
نوشتاري وظيفه همگان است اما امر به معروف عملي 
وظيفه دولت و حاكميت است. ماده ۳ اين قانون، امر 
به معروف و نهي از منكر را ناظر به رفتاري مي داند كه 
علني باشد و اجازه تجسس نداده است و اگر مواجه با 
يك رفتار علني مغاير با موازين اجتماعي شديم وظيفه 

امر به معروف و نهي از منكر داريم.« 
  دعوت همگاني به حق نس�بت ب�ه مقامات و 

مسئوالن 
بخشي از پاسخ س��خنگوي دستگاه قضا به موضوعي 
برمي گشت كه بسياري از افراد تير انتقادات خود را به 
آن نشانه گرفته بودند، مثل اينكه چرا در برابر اين حجم 
از مفاسد اقتصادي و... امر به معروف صورت نمي گيرد و 
همه انتقادات صرف موضوع حجاب مي شود. عده اي 
امر به معروف و نه��ي از منكر را منحصر به »حجاب« 
مي دانند، در حالي كه مصاديق متع��ددي براي اين 

واجب فراموش شده وجود دارد. 
اسماعيلي با اشاره به ماده ۸ قانون مذكور گفت: »طبق 
اين ماده مردم از حق دعوت به نصيحت، تذكر و ارشاد در 
مورد عملكرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و 
قوانين مي توانند نسبت به مقامات، مسئوالن، مديران، 
كاركنان و تمامي اجزاي حاكميت و قواي س��ه گانه از 
امر به معروف و نهي از منكر استفاده كنند، يعني امر به 
معروف و نهي از منكر اختصاص به حوزه عفاف و حجاب 
ندارد. لذا هر فردي اعم از نهادهاي حاكميتي و عمومي 
و دولتي مراجعه كرد و شاهد منكري بود حق دارد به 
صورت زباني و نوشتاري وظيفه امر به معروف و نهي از 
منكر را انجام دهد و ما هم از امر به معروف و نهي از منكر 
همگاني اس��تقبال و از امر به معروف و نهي از منكر در 
همه عرصه ها از جمله در عرصه عفاف و حجاب استقبال 
مي كنيم، زيرا از آمران به مع��روف و ناهيان از منكر به 
موجب قانون وظيفه حمايتي داريم و همه دستگاه ها 

بايد اين حمايت را داشته باشند. 
در كنار اين موضوع، مطابق روايات و احاديث، امر 
به معروف و نهي از منكر به عنوان يك حق و تكليف 
براي عموم مردم جهت نظارت بر دولت و همنوعان 
خود واجب شمرده شده اس��ت كه هركس در حد 
توان خود، با توجه به رعايت احكام و ش��رايط بايد 

براي برپايي آن اقدام كند. 
ذكر اين نكته ضروري اس��ت كه احترام به قانون در 
حالي مورد انتقاد قرار مي گيرد كه ما در سفر برخي 
از بازيگران به كش��ورهاي مس��لمان شاهد هستيم 
كه حرمت نوع قوانين موجود در آن كش��ور رعايت 
مي شود. مثل س��فر يكي از مش��هورترين بازيگران 
هاليوودي به افغانستان كه حتي انتشار عكس هاي 
با حجاب اين بازيگر حاشيه ساز هم شده بود. اين در 
حالي است كه جدا از موضوع فوق رعايت قانون در 
حيطه موارد مذكور با واژه هاي مختلف در بسياري 
از كشورها به صورت كم يا زياد اجرا مي شود. پوشش 
يك مس��ئله اجتماعي اس��ت كه مي تواند تبديل به 
قانون ش��ود. در همه كش��ورها قانون پوشش وجود 
دارد اما ح��دود و ثغور آن متفاوت اس��ت. در حالت 
كل��ي آزادي مطل��ق در انتخاب پوش��ش در كمتر 
 كشوري در دنيا وجود دارد. در ادامه به مواردي از آن

 اشاره مي كنيم. 

الهام خداپرست تهامي *

 موانع قانوني برگزاري انتخابات 
به روش الكترونيكي

انتخابات يك فرآيند تصميم گيري رسمي مبتني بر قانون اساسي 
و نظام هاي رأي گيري اس��ت كه ط��ي آن افراد جامع��ه براي اداره 
امور عمومي كش��ور، ش��خص يا اش��خاصي را براي مقامي رسمي 
برمي گزينند و هدفش��ان تبديل رأي مردم به يك تصميم سياسي 
است كه به همين منظور در بسياري از قوانين اساسي مردم ساالر، 
مقرر ش��ده اس��ت تا انتخابات در فواصل زماني مش��خصي برگزار 

گردد. 
 )E- voting(سال هاست كه زمزمه برگزاري انتخابات الكترونيك
در كشور ما هم به گوش مي رسد و دليل چنين تصميمي باال بردن 
سرعت، دقت، شفافيت و كاهش هزينه در روند برگزاري آن است. 

انتخابات الكترونيكي به رأي دهنده اين امكان را مي دهد رأي خود 
را به ص��ورت الكترونيكي ارائه كند و اين كار ب��ا كمك رايانه انجام 
مي شود. گسترش اس��تفاده از فناوري هاي پيشرفته زمينه بهبود 
فرآيند انتخابات را فراهم كرده است و به همين دليل در سال هاي 
اخير سياستمداران و برگزاركنندگان انتخابات و سايرمتخصصان 
در سطح جهان به شكل گسترده اي به انتخابات الكترونيكي توجه 
كرده اند. در اس��پانيا رأي گيري الكترونيكي از سال 199۵ تاكنون 
چندين بار به صورت آزمايشي انجام ش��ده است. هلند بيش از دو 
دهه از ش��يوه رأي گيري الكترونيك بهره ب��رده و آلمان هم نمونه 
ديگري از اين كشورهاست ولي در حال حاضر استفاده از رأي گيري 
الكترونيكي را ترك كرده اس��ت. امارات متحده عربي از اين شيوه 
استفاده كرده و مي كند. فرانسه و ونزوئال هم از اين گروه هستند و از 

رأي گيري الكترونيكي استفاده مي كنند.
 مجموعه وزارت كش��ور و ش��وراي نگهبان انتخاب��ات را فقط روز 
رأي گيري نمي دانند بلكه مراحل انتخابات از روز دس��تور ش��روع 
انتخابات آغاز مي شود و در ادامه تا روز انتخابات و بعد از آن تا زمان 
امحاي آرا ادامه دارد كه اگر تمام اين فرآيندها به صورت الكترونيكي 
انجام ش��وند يعني انتخاب��ات كام��ل و صددرص��د الكترونيكي ) 
E- ELECTION(ص��ورت گرفت��ه اس��ت. حض��رت آيت اهلل 
خامنه اي رهب��ر معظم انقالب اس��المي در اجراي بن��د)1( اصل 
110 قانون اساس��ي، سياس��ت هاي كلي »انتخابات« را كه پس از 
مش��ورت با مجمع تش��خيص مصلحت نظام تعيين شده است در 
تاريخ 1۳9۵/7/2۴ اب��الغ نمودند كه بن��د)12( آن بيان مي دارد: 
»بهره گيري از فناوري هاي نوين در جهت حداكثرسازي شفافيت، 
سرعت و سالمت در اخذ و ش��مارش آرا و اعالم نتايج« كه ضرورت 

برگزاري انتخابات الكترونيك را از آن مي توان استنباط كرد. 
مسئله اي كه در ارتباط با برگزاري انتخابات به صورت الكترونيكي در 
نظام حقوقي ايران با آن رو به رو هستيم اين است كه اگر قصد برگزاري 
انتخابات به صورت الكترونيكي وجود دارد ع��الوه بر اينكه قوانين و 
مقررات آن در مجلس ش��وراي اس��المي بايد به تصويب برسد الزم 
است قبل از برگزاري انتخابات ضوابط اجرايي الزم در آيين نامه هاي 
اجرايي پيش بيني ش��ود، چراكه با مالحظه آيي��ن نامه هاي اجرايي 
قوانين انتخاباتي به خصوص»آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس 
شوراي اسالمي«. مي بينيم جز در »مرحله تنظيم صورتجلسه قرائت و 
شمارش آرا« كه به شيوه به كارگيري دستگاه هاي شمارشگر رايانه اي 
اشاره شده است، در مرحله اخذ آرا هيچ گونه ضابطه اي در خصوص 
برگزاري انتخاب��ات الكترونيكي وجود ندارد و هم��ه ضوابط ناظر به 
برگزاري انتخابات به صورت دستي است. )به عنوان نمونه ماده)6۵( 

آيين نامه اجرايي انتخابات مجلس شوراي اسالمي.( 
درتبصره )7( اصالحي م��اده )9( قانون انتخابات مجلس ش��وراي 
اسالمي )مصوب 1۳۸6/01/26(هم پيش بيني شده بود كه:»وزارت 
كش��ور موظف اس��ت با هماهنگي و موافقت ش��وراي نگهبان تمام 
مراحل انتخابات را درحدود اعتبارات مصوب با اس��تفاده از روش ها 
و فناوري هاي نوين برگزار كند.« اما مي بيني��م حكم مزبور به طور 
كلي به نوين سازي شيوه هاي اخذ رأي وشمارش آرا اشاره كرده  و در 
خصوص ملزومات انتخابات الكترونيكي و جزئيات اجراي آن اشاره اي 
نداشته اس��ت. انتخابات الكترونيكي به صورت كلي موضوعي است 
كه همواره مورد بحث وزارت كشور و شوراي نگهبان مي باشد وطرح 
اصالح موادي از قانون انتخابات مجلس هم اكنون در شوراي نگهبان 
در حال بررسي است چراكه برگزاري انتخابات الكترونيكي مستلزم 
پيش بيني هاي تقنيني است و درحال حاضر با توجه به احكام و ضوابط 
قانوني موجود، امكان برگزاري انتخابات به روش الكترونيكي وجود 
ندارد و با توجه به اينكه قانون انتخابات مبناي استفاده از راه حل هاي 
فني جهت برگزاري انتخابات الكترونيكي مي باش��د ضرورت دارد تا 

تمام جزئيات و ضوابط مربوط به آن، در نظر گرفته شود. 
* كارشناس ارشد حقوق عمومي دانشگاه قم

بازپس گيري مهريه پس از بخشيدن 
زماني كه زوجه در خصوص مهري��ه، مافي الذمه زوج را ابرا مي كند، به 
اين بيان كه مي گويد از نظر من تو ديگر تكليفي براي پرداخت مهريه 
نخواهي داشت )تو را از پرداخت مهريه بري مي كنم( باعث مي شود تا 
تكليف شوهر در اداي مهر به طور كلي ساقط شود. پس در اين حالت 

زن حق رجوع  برای دريافت مهريه ندارد. 
اما برخي مواقع زوجه در قبال طالق، مهريه خود را به ش��وهر بذل 
مي كند. بذل مهر در طالق هاي خلع و مبارات انجام مي شود، خلع 
و ُمبارات دو نوع طالق توافقي در فقه و حقوق اسالمي است كه در 
آن زن با واگذاري مالي به ش��وهر از وي طالق مي گيرد. اين طالق 
مربوط به زماني است كه زن از شوهر به قدري تنفر پيدا كرده باشد 
كه حاضر ش��ود با پرداخت پول از قيد همس��ري وي رها شود. اين 
مال ممكن اس��ت مهريه زن يا معادل آن باشد، به همين جهت در 
فرهنگ عامه از عبارت »مهرم حالل و جانم آزاد« در اش��اره به اين 
نوع طالق استفاده مي كنند، بنابراين زن با پرداخت مالي به شوهر، از 
او مي خواهد كه طالقش دهد. اگر زن در ايام عده طالق از بذل خود 
رجوع كند، طالق ملغي و كان  لم  يكن خواهد شد، يعني همچنان 
زن و شوهر محسوب مي ش��وند و مثل اين اس��ت كه اصاًل طالقي 
صورت نگرفته است. پس در اين حالت زن حق رجوع از مهريه را تا 

پايان مدت عده دارد. 
در يك مورد ديگر زوجه مهريه خود را به زوج هبه مي كند. به اين بيان 
كه مي گويد من مهر خود را به تو بخش��يدم؛ در اين حالت اس��ت كه 
همانند ساير اشكال هبه تكليف شوهر در پرداخت مهريه به طور كلي 
از بين نمي رود، چراكه زن مي تواند تحت شرايطي از هبه مزبور رجوع و 

مهر خود را مطالبه كند. خواه طالق گرفته يا نگرفته باشد. 

به طور كلي در دانشگاه هاي امريكا هر دانشجو 
موظف به رعايت كلي قوانين پوش�ش است 
و اگر خارج از عرف لباسي را بپوشد، جريمه 

مي شود و تذكر خواهد گرفت. 

   دانشگاه اليبرتي
 موي »دم اسبي« و هرگونه پوشش تنگ و مخالف 

عفت ممنوع است. 

    دانشگاه لوماليندا
 »تي شرت« و لباس هاي »لي« مجاز نيست. 

    دانشگاه هاردين سيمونز
 لباس »لي« براي دختران و شلوارهاي تنگ ممنوع 

است. 

    دانش�گاه مجام�ع اله�ي جنوب 
غربي

 لباس هاي لي سنگ شور مجاز نيست. 

    دانشگاه سنت لوئيس
 پوش��يدن »تي ش��رت«  و لباس هاي »لي« مجاز 

نيست. 

    دانشگاه آتالنتيك فلوريدا
 رنگ كردن مو مجاز نيست. 

تمام شلوارها و دامن هايي كه پوشيده مي شوند نبايد 
بيش از حد كوتاه باشند. 

    دانشگاه ايالتي آركانزاس
 استفاده از لباس هاي كوتاه، سوراخ دار، خمره اي و 
بدن نما ممنوع است.  دانشجو موظف است موهاي 
خود را تميز و مرتب و سبيل هايش را كوتاه نگه دارد 
و هيچ نوع سبك مو يا اس��تفاده از زينت آالتي كه 

جلب توجه كند، مجاز نيست. 

    دانش�گاه ايالت�ي جن�وب غربي 
ميسوري

 شلوارك هاي كوتاه، پيراهن ركابي، لباس هاي جين 
)لي( پاره و چاك دار، ت��ردد با دمپايي يا پاي برهنه 
بودن، استفاده از زيورآالتي كه نيازمند سوراخ كردن 
اعضاي بدن باشد و هرگونه خالكوبي مجاز نيست. 

   دانشگاه تگزاس 
ناخن ها بايد متعارف و مناس��ب باشند و استفاده 
از زيورآالت ناخن و ناخن مصنوعي ممنوع است. 
طول دامن نبايد از ۳ اينچ باالي زانو كوتاه تر و بيش 
از حد تنگ باشد. همچنين پوشيدن جوراب هاي 
زنانه و مردانه ضروري اس��ت. همچنين پوشيدن 
جوراب هاي زنانه تزئيني و طرح دار )نظير جوراب 

توري و غيره( مجاز نيست. 

   دانشگاه هاروارد 
لباس هاي چس��بان، لباس راحت��ي، عرق گير، 
لباس بدنس��ازي، شورت ورزش��ي و شلوارك 
در هيچ زماني و هيچ مكاني مجاز نيس��ت مگر 
در مواردي كه فرد در قس��مت مربوطه يا اتاق 
خواب خويش حضور دارد. افزون بر اين هرگونه 
اقدام به رابطه جنس��ي، آزار و اذيت جنسي يا 
سوءاستفاده جنسي از دانش��جويان يا اساتيد 
ممنوع اس��ت و به ش��دت با متخلفان برخورد 

مي شود. 

    آكسفورد
 فارغ التحصيالن دانش��گاه بايد لباس بلند،گشاد و 

روپوش هاي رنگي مصوب دانشگاه را بپوشند. 
 مردان بايد از كت و شلوار تيره، پيراهن سفيد ساده، 

كراوات و جوراب استفاده كنند. 

 زنان بايد دامن تيره يا شلوار، بلوز سفيد، كراوات 
سياه، كفش سياه و در صورت نياز يك كت تيره 
بپوش��ند.   مردان از پوش��يدن لباس باز و بدن 
نما بايد پرهي��ز كنند. اندازه ش��لوارك ها بايد تا 

زانو باشد. 
 مو بايد رنگ طبيعي داشته باشد. همچنين خالكوبي 

مجاز نيست. 
 لباس زنان نبايد پشت باز يا بدون آستين، تنگ و 

باالي زانو باشد. 

    بريستول 
 لباس بايد حداقل بدن را از شانه تا زانو بپوشاند. 

عريان نمودن بخش باالي سينه ممنوع است. 
 دانش��جويان باي��د آگاه باش��ند كه پوش��يدن 
لباس ه��اي محرك جنس��ي مي تواند توس��ط 
برخي اف��راد به عن��وان دعوت براي س��خنان و 
اعمال نامناسب و زشت و توهين آميز تلقي شود.   
زيورآالت بايد در كمترين مي��زان ممكن مورد 
استفاده قرار گيرد. گوش��واره هاي آويزان و نيز 
سوراخ كردن اعضاي صورت نامناسب و ممنوع 
است.   پوش��يدن ش��لوارهاي كماندويي، لي و 

شلوارك نامناسب است. 

   دانشگاه كنت
در اين دانشگاه از پوشيدن لباس مذهبي و فرهنگي 
)براي مثال يقه هاي مذهبي، حجاب و روس��ري( 

توسط دانشگاه استقبال مي شود. 

Ecole Normale Supérieure    
آم��وزش عالي فرانس��ه تم��ام دانش��جويان را در 
دانشگاه هاي مختلف موظف به رعايت قوانين پوشش 
كرده است. هيچ دانشجويي مجاز به پوشيدن شلوار 
كوتاه نيست.  پوشيدن لباس تنگ، كوتاه و رنگ هاي 

روشن در اين دانشگاه ممنوع است. 

CentraleSupélec    
ممنوعيت جويدن آدامس، دامن كوتاه براي دختران 
و شلوارك براي پسران از مهم ترين قوانين پوششي 

براي دانشجويان اين دانشگاه است. 

   استراليا
براساس قانون وزارت علوم و تحقيقات استراليا تمام 
دانشجويان دختر موظف به پوشيدن شلوار هستند 
و به دانش��جوياني كه با دامن در فضاي دانشگاهي 

حاضر شوند، اجازه ورود به كالس داده نمي شود. 

دانشگاه سيدني
دانشجويان دختر در دانش��گاه سيدني، موظف 
به پوش��يدن جوراب ش��لواري و لباس پوشيده 

هستند. 

دانشگاه هاي  برتر دنيا قاعده لباس دارند
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قوانين  پوشش از شرق تا غرب
انگليس 

زنان از زمان هاي قديم در اين كشور سعي بر اس��تفاده از لباس هاي بلند و چين دار داشته اند. 
زمزمه هايي شنيده مي شود كه اخيراً انگليس در حال تصويب قانوني با هدف عدم تعرض به زنان 

است تا بدين ترتيب دست دادن در محيط كاري با مردان ممنوع شود. 

كانادا
 طبق يك قانون كلي در اين كشور، هرگونه برهنگي بدن در مألعام كه توهين به اعتقادات و 

قوانين كشور كانادا و مغاير با امنيت عمومي باشد غيرقانوني است و با آن برخورد مي شود. 

كره جنوبي 
در اين كشور قانوني در مورد ممنوعيت پوشيدن دامن كوتاه در اماكن عمومي براي دختران 
وجود دارد. بر اساس اين قانون، هر دختري ممنوعيت پوشيدن ميني ژوپ در اماكن عمومي 

را نقض كند، جريمه مي شود. 

امريكا
ابت��داي س��ال 2019 مجل��س نماين��دگان امري��كا ب��ه لغو ممنوعيت پوش��ش س��ر 
در صحن اين مجل��س رأي داد. به دنب��ال لغو اي��ن ممنوعيت نماين��ده محجبه كنگره 
مي توان��د ب��ا حج��اب در جلس��ات مجل��س نماين��دگان ش��ركت كن��د. پوش��ش 
 س��ر در مجل��س نماين��دگان در 1۸1 س��ال اخي��ر ممن��وع ب��ود.  زن��ان و م��ردان در 
تمام ايالت هاي اين كشور موظف هستند هنگام اختالط با جنس مخالف براي ساعات طوالني 
)مثالً در محيط كار يا كالج ها( سطح خاصي از پوشش را رعايت كنند.  سقف رعايت اين پوشش 
هنگام حضور جنس مخالف توسط قوانين هر ايالت مشخص و موارد خروج از آن با برخورد پليس 
مواجه مي شود. همچنين در سال هاي اخير اعتراضات زيادي به قوانين منع برهنگي سينه زنان 
شد كه عماًل باعث مي شد مادران نتوانند به راحتي به نوزاد شير بدهند. با فشار جامعه، قوانين 
به تدريج در ايالت هاي مختلف تغيير كرد و حاال در هر ۵0 ايالت امريكا برهنگي سينه زن براي 

شير دادن آزاد شده است. 

امارات متحده عربي
بر اساس قوانين كشور امارات متحده عربي نيز برهنگي در سواحل آزاد اين كشور يا پوشيدن 
هرگونه لباس��ي كه توهين به مقررات اين كشور تلقي ش��ود غير قانوني است و با آن برخورد 

مي شود. 

استراليا 
در ملبورن استراليا پوشيدن هرگونه لباس به سبك زنانه براي مردان ممنوع است. بر اساس 

قانوني قديمي مردان حق ندارند در مألعام پيراهن زنانه به تن داشته باشند. 

برزيل 
در ماده 2۳۳ قانون كيفري برزيل هرگونه عمل منافي عفت عمومي يا نمايش اجزاي بدن در مألعام، 
محكوميتي معادل سه ماه تا يك سال حبس در پي خواهد داشت. همچنين طبق ماده 2۳۴ اين قانون 

صادرات و واردات، خريد يا توزيع آالت يا اشياي مستهجن براي نمايش عمومي ممنوع است.
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قانوني براي دعوت به خير
 در اصل هشتم قانون اساسي، امر به معروف و نهي از منكر از وظايف همگاني و متقابل مردم

و دولت ذكر شده است  كه صرفاً اختصاص به حوزه عفاف و حجاب ندارد بلكه اين دعوت همگاني 
مي تواند نسبت به مقامات و مسئوالن و در همه شئون صورت گيرد


