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 26دستگاه مقصر
قانون شکنی بدحجابها

دادگاه عالی اتحادیه اروپا برخالف
اسناد متعدد حقوق بشری که
در آن آزادی پوشش به رسمیت
شناخته شده است ،حکمی
صادرکرده که طبق آن زنان
مسلمان نخواهند توانست با
پوشش در محل کار حاضر شوند.
در ایران اما قوانین ناظر بر حجاب
با کمکاری دستگاهها روبهرو است
ناصر جعفری | تسنیم

مقایسه اجرای قوانین پوشش در ایران و دیگر کشورها

مهجوریتقانونحجابوعفاف

در حالی که در کشورهای غربی به عنوان مدعیان حقوق بشر و آزادی ،زنان مسلمان با حجاب اسالمی حق تحصیل و اشتغال ندارند
در ایران با وجود قانون مصوب مجلس درباره حجاب ،این قانون به سادگی زیر پا گذاشته میشود

روسریهایی که به جای روی س�ر دور گردن افتاده و مانتوهای جلوبازی که آستینهای
کوتاهشان خیلی وقتها تا زده میشود تا باالتر هم برود! این تصاویر را خیلی وقتها در
مکانهای عمومی همچون اتوبوس ،مترو یا س�طح خیابان میبینیم .این در حالی اس�ت
که حجاب در کش�ورمان در کنار ریش�ههای فرهنگی و تاریخیاش یک قانون است که
بر اساس مطالبه اکثریت جامعه تدوین ش�ده اما مانند بس�یاری از قوانین نگاشته شده
یترین ترفند هم برای دور کردن این
در حوزه فرهنگی ش�اهد اجرای آن نیس�تیم .اصل 
قانون از اج�را ،آلوده کردن موض�وع حجاب و عفاف با اغراض و اهداف سیاس�ی اس�ت

نوش��تن از موضوع عفاف و حجاب کار سادهای نیس��ت! این مسئله
بهرغم ریشه در تاریخ و مذهب و باورهای مردم کشورمان و همچنین
ریشههای روانشناختی در سالهای پس از انقالب با اهداف و اغراض
سیاسی آلوده شده و بدحجابی به نمادی از نافرمانی مدنی تبدیل شده
اس��ت .در این ماجرا اگرچه تالشها و برنامهریزیهای اپوزیس��یون
خارجنش��ین و نهادهای بینالمللی برای تغییر ذائقه و سبک زندگی
مردم کشورهایی همچون ایران تأثیرات بسزایی داشته است اما بخش
اصلی ماجرا به کمکاریهای داخلی بازمیگردد و اینکه قانون حجاب
و عفاف در کشورمان اگرچه س��الها پیش یعنی در سال  84از سوی
شورایعالی انقالب فرهنگی تدوین و توسط مجلس تصویب شده اما
هیچیک از بخشهای ایجابی و سلبی آن به درستی اجرا نشده است
و همین مسئله موجب شده تا امروز شکافهای فرهنگی و اجتماعی
کشورمان در بخش حجاب و عفاف تعمیق ش��ود .این در حالی است
که اگر همه  26دستگاهی که در قانون عفاف و حجاب تکلیف دارند به
وظایف خود عمل میکردند ،امروز تنها چالش کشور بخش تحرکات
خارجی در حوزه عفاف و حجاب بود و مس��ئله حجاب در کشورمان
هر روز پررنگتر نمیشد .زنان و دختران بدحجاب اکثریت جامعه ما
نیستند اما نمای بیرونی جامعه را با نوع پوشش و جلوهگریهایشان
در دست گرفتهاند .زنان و دخترانی که برخیهایشان حتی از سوی
شبکههای زیرزمینی مد و فشن اس��تخدام شدهاند تا مدهای تازهای
را در بین زن��ان و دختران جامعه ب��اب کنند و برخی دیگر کس��انی
هستند که از این نوع پوشش و آرایش الگوبرداری کردهاند و کمکاری
دستگاههای فرهنگساز در سالهای گذشته موجب شده تا الگوهای
مد و زیبایی در ذهنش��ان با آنچه از س��وی رس��انهها و شبکههای
اجتماعی ارائه میشود ،قاببندی شود و برای زیبایی و جلوهگری از
ظاهرشان بهره بگیرند.

که این مس�ئله موجب ش�ده تا موضوع اعتقادی ،فرهنگی و تاریخی حجاب و عفاف در
اجرا ش�دن لطمه ببیند .بگذری�م از اینکه در مقاطع مختلف مس�ئوالن اجرایی کش�ور
همانقدر که ب�ه بحث فرهنگس�ازی و اقناع نس�ل جوان در مس�ئله عف�اف و حجاب
بیتوجه بودهاند ،به بخشهای س�لبی و برخوردهای انتظامی و قانونی با قانونش�کنان
این عرصه هم توجهی نداشتهاند .در مقابل شاهد هس�تیم که در کشورهایی که داشتن
حجاب با قوانینشان در تضاد است آنچنان به این مس�ئله پایبندند که حتی حضور یک
دانشآموز ،دانش�جو یا کارمند محجبه را در محیطه�ای کاری و تحصیلی نمیپذیرند.

در برابر این بیتوجهی به قوانی��ن مصوب در حوزه عفاف و حجاب اگر
واکنش کشورهای غربی را به مسئله حجاب مورد واکاوی قرار دهیم
متوجه خواهیم شد بر خالف ایران که اغلب از بیقانونی در حوزه عفاف
و حجاب به س��ادگی عبور میکند ،دنیای غرب ب��ه هیچ روی حاضر
نیس��ت در این ماجرا کوتاه بیاید و زنان و دختران مسلمان و محجبه
در کش��ورهای مدعی مهد تمدن ،آزادی ،دموکراس��ی و حقوق بشر
حتی برای انتخاب پوشش خود آزاد نیستند و این مسئله هر از گاهی
بازتابهای رسانهای گس��تردهای پیدا میکند و نشان میدهد دنیای
غرب از پوشش زنان مس��لمان و فرهنگ و ارزشهایی که در ورای آن
وجود دارد نگران است و شاید هم میترسد.
ممنوعیت سختگیرانه حجاب در اروپا
ماجرای ممنوعیت حجاب در مدارس و دانشگاههای اروپا قصه تازهای
نیس��ت .زنان مس��لمان در دنیای غرب تنها در صورتی مجاز به کار یا
تحصیل هستند که طبق قوانین این کشورها ،بدون حجاب و پوشش
اسالمی و نماد مذهبشان در اماکن عمومی ،کاری و تحصیلی حاضر
شوند .طی روزهای اخیر نیز حکم رس��می دادگاه عالی اتحادیه اروپا
مبنی بر اینکه کارفرمایان میتوانند کارکنان زن مسلمان را از پوشیدن
حجاب اس�لامی منع کنند ،حواش��ی فراوانی ایجاد ک��رد اما موجب
عقبنشینی از این حکم نش��د و در نهایت دو زن مس��لمانی را که در
آلمان بهواسطه حجابشان از کار اخراج شده و بابت این مسئله به دادگاه
شکایت کرده بودند ،به سر کار بازنگرداند.
این ماجرا به شکایت دو زن مسلمان در آلمان بازمیگردد .این دو زن
به دلیل پوشیدن حجاب اسالمی از کار اخراج شد ه و به دادگاه شکایت
کردند .یکی از این زنها ،سرپرس��ت کودکان دارای نیازهای ویژه در
مرکزی در هامبورگ بود ،زن دیگر ،به عنوان حسابدار در یک داروخانه
زنجیرهای فعالیت میکرد.

توهین ،تحقیر و حتی اخراج کارمندان و دانش�جویان محجبه در اغلب کشورهای غربی
بهواسطه داشتن حجاب موضوعی است که هر از گاهی در کشورهای مدعی آزادی بیان
و حقوق بش�ر اتفاق میافتد و حت�ی بهرغم واکنشهای منفی در س�طح مل�ی و جهانی
هیچ چیزی مان�ع اجرای قوانی�ن این کش�ورها در ممنوعیت حجاب نمیش�ود! یکی از
آخرین نمونههای چنین رفتاری اخراج دو زن مس�لمان در آلمان به جرم داشتن حجاب
اس�ت که در نهایت و با ش�کایت پیگیری این دو زن دادگاه عالی اتحادیه اروپا حکم داد
کارفرمایان میتوانند کارکنان زن مس�لمان را از پوش�یدن حجاب اسلامی منع کنند.

اسناد دادگاه نشان میدهد کارفرمایان به این دو زن گفتهاند پوشیدن
حجاب جایز نیست و اگر میخواهند کارشان را ادامه دهند باید بدون
حجاب به محل کار بیایند.
«دیوان دادگس��تری اروپا» که عالیترین مرجع قضایی رسیدگی به
مس��ائل مربوط به اتحادیه اروپا اس��ت باید میان دو گزاره حکم صادر
میکرد« :آیا اقدام کارفرمایان مصداق نقض آزادیهای مذهبی این دو
ی خود برای برای اداره کسب و
کارپذیر بوده یا اینکه آنها بر حسب آزاد 
کارشان ،مجاز به تعلیق همکاری با این دو کارپذیر بودهاند؟»
پاسخ دیوان دادگستری این بود« :چنانچه کارفرمایان تشخیص دهند
که منع حجاب برای «حفظ بیطرفی» در برابر مشتریها الزم است
مجاز به اعمال چنین ممنوعیتهایی هستند».
در حکم این دادگاه آمده است« :ممنوعیت پوشیدن هر گونه لباس برای
ابراز آشکار باورهای سیاسی ،فلسفی یا مذهبی در محل کار ،میتواند
با توجه به نیاز کارفرما برای ارائه تصویری خنثی در برابر مش��تری یا
جلوگیری از شکلگیری مناقشههای اجتماعی موجه باشد».
دیوان دادگستری اروپا با وجود این گفته کارفرمایان برای تصمیمگیری
در خصوص این م��وارد باید بتوانند آن را به نی��ازی واقعی برای حفظ
بیطرفی ربط دهند.
نگاه نژادپرستانه غرب به موضوع حجاب
بس��یاری از فعاالن اجتماع��ی اروپایی اما ای��ن رأی را نژادپرس��تانه
دانستهاند« .شایسته عزیز» ،فعال مسائل مبارزه با نژادپرستی و حقوق
زنان یکی از این افراد اس��ت .وی در گفتوگو ب��ا روزنامه ایندیپندنت
رأی دیوان دادگس��تری را در چارچوب مسائل گس��تردهتر مربوط به
نژادپرستی و تبعیضهای جنسیتی دستهبندی میکند.
وی میگوید« :دغدغههای اروپا درخصوص لباس زنان مس��لمان و به
خصوص حجاب با اسالمهراسی ،نژادپرستی و تبعیضهای جنسیتی

مرتبط اس��ت .در حالی که قاره اروپا درگیر کووید ۱۹و افزایش سطح
نابرابریهای اجتماعی است چرا حجاب و زنان مسلمان باید محور توجه
سیاستمداران باشند؟ این سیاس��تمداران ،با این کار به راستگراهای
افراطی و اسالمهراسی میدان میدهند».
رأی دادگاه اتحادیه اروپا تنها رفتار اسالمس��تیزانه و نژادپرس��تانه در
این قاره نیس��ت .دو ماه پیش ه��م روزنامه ایندیپندن��ت گزارش داد
حزب «امانوئل مکرون» ،رئیسجمهور فرانس��ه از کاندیدا شدن یک
زن مس��لمان در یک انتخابات محلی به دلیل حجاب جلوگیری کرده
است.
روزنامه ایندیپندنت روز  ۲۲اردیبهش��ت گ��زارش داده بود این زن از
یک عکس با حجاب اس�لامی روی یکی از اعالمیههای تبلیغات خود
استفاده کرده بود.
حزب «الرپوبلیک آن مارش» گفته سیاس��ت این حزب این است که
در فرانسه به عنوان کشوری سکوالر نشانههای مذهبی نباید به صورت
مستقیم در تبلیغات انتخاباتی مورد استفاده قرار گیرند .این در حالی
است که رئیسجمهور فرانسه چندی پیش در نامهای به یک روزنامه
انگلیسی تأکید کرد فرانسه و دولت وی هیچ دشمنی با اسالم ندارند و
تنها به دنبال مبارزه با آنچه به ادعای آنها «اسالمگرایی افراطی» خوانده
شد هستند .با وجود این ادعا اقدامات نشریه «شارلی ابدو» فرانسه در
انتشار کاریکاتورهای موهوم و توهین به مقدسات مسلمانان بارها تکرار
شده و خشم مسلمانان را برانگیخته است.
چندی پیش هم این نش��ریه دوباره این کار را تکرار کرد اما مکرون به
جای عذرخواهی از مسلمانان در پی افزایش احساسات ضدفرانسوی
در میان کشورهای اسالمی ،در توئیتر به دو زبان عربی و انگلیسی و در
حمایت از این اقدام موهن به بهانه آزادی بیان گفته بود که هیچ چیز
سبب عقبنشینی فرانسه نخواهد شد.

نظر کا رشنا س

افرادی که در جمهوری اسالمی زندگی میکنند
باید قوانین کشور را رعایت کنند
نیروی انتظام��ی وظیفه حمای��ت از مردم ،تأمین آس��ایش و
آرامش آنان و برقراری امنیت در سطح کش��ور را برعهده دارد
و از اساس��یترین وظایفی که قانون برای پلیس مشخص کرده
پاسداری از ارزشهای اسالمی است .در همین راستا نیز وظیفه
نیروی انتظامی اجرای قوانین در سطوح مختلف است.
برخی بیقانونی و تضیی��ع حق دیگ��ران را آزادی میدانند در
حالی که آزادی تا جایی اس��ت که ما به حری��م دیگران تعرض
نکنیم و آزادی دیگران را س��لب نکنیم .افرادی که میخواهند
در نظام جمهوری اس�لامی زندگی کنند ،مانند شهروندان هر
کشور دیگری باید مقررات آنجا را رعایت کنند .به طور مثال در
برخی کشورهای اروپایی قانونی وجود دارد که کارفرمایان باید
کارکنان دارای حجاب را اخراج کنند و این جزو قانون آنهاست.
ما هم میگوییم افرادی که در جمهوری اسالمی زندگی میکنند
باید قوانین این کشور را رعایت کنند.
نیروی انتظامی در حوزه برقراری امنیت عمومی و اخالقی هم با
قدرت وارد شده و اجازه نخواهد داد عدهای امنیت اخالقی جامعه

را به خطر بیندازن��د .در عین حال باید
توجه داش��ت که  ۹۰درصد از اقدامات
پلیس امروز ایجاب��ی و تنها  ۱۰درصد
آن از نوع اقدامات سلبی است ،که این
 10درصد هم برای مقابله و از بین بردن
فسادهای زیرپوس��تی و پنهان است.
وظیفه ناجا نظارت بر اج��رای قوانین
در تمامی حوزههاست .در حوزه امنیت اخالقی نیز برخوردهای
ارشادی ،دوستانه ،آموزش��ی و ایجابی بر برخوردهای قهری و
سلبی مقدم است و رویکرد ما نیز همین است .برخی میخواهند
با هوچیگری قانون را زیر پا بگذارند و ما را مرعوب کنند اما ما
قانون را با جدیت اجرا و پای آن ایستادگی میکنیم چراکه زنان
عفیف در جامعه ما کم نیس��تند و در مقاطع مختلفی همچون
راهپیمایی اربعین تجلی حضور گسترده آنان را میبینیم.
سردار حسین رحیمی
رئیس پلیس تهران بزرگ

پیشنیاز اجرای قانون عفاف و حجاب
فرهنگسازی و اصالح ساختارهاست
قانون حجاب و عفاف و پوشش برگرفته از آیات و حدود الهی
در کتاب آسمانی مسلمانان است اما برای اینکه قانونی اجرایی
شود به اصالح زیرس��اختها و فرهنگسازی نیاز دارد و مردم
توجیه شوند که چرا این قانون به نفع آنهاست و باید اجرا شود.
در اجرای قوانین حجاب و عفاف جامعه حکومت اسالمی باید
بستر اجرای این قانون را فراهم کند و در محیطهای مختلف
آموزشی ،شغلی و عمومی ش��رایط الزم برای حضور یک زن
با پوشش اسالمی فراهم شده باش��د .در جامعه اسالمی زنان
و دختران جوان ما باید ش��رایطش را داش��ته باشند تا عالیق
خود را با رعایت حدود الهی دنبال کنند .به طور مثال پارکها
و زمینهای ورزش��ی مختص بانوان باید در همه نقاط ش��هر
پراکنده باشد .اما بخش فرهنگسازی قانون عفاف و حجاب در
کشور ما اتفاق نیفتاد و ما وارد بخش اجرایی این قانون شدیم
و این مسئله موجب ش��ده تا امروز در جامعه شاهد شکاف در
این حوزه باش��یم .اما در قرآن در آیات  30و  31سوره نور در
رابطه با حجاب دستور مس��تقیم داریم و هم برای زنان و هم

برای مردان تعیین تکلیف شده است.
اگر جوانان ما بدانند ریشههای قانون
حجاب از کجاس��ت طبیعتاً بخشی از
فرهنگس��ازی و اقن��اع رخ میدهد.
حدود اله��ی بای��د وارد اعتق��ادات و
باورهای انسان شود و اگر تنها بر روی
الیههای رفتار افراد کار کنیم این رفتار
به مرور زمان دوباره تغییر میکند .رفتارهایی اصالح میشوند
که با اصالح باور و اعتقاد همراه باش��د .الزم است قبل از سن
تکلیف برای ریش��ه زدن احکام در فرزندانمان اقدام کنیم در
غیر این صورت و در ش��رایطی که اعتقادات و باورها در وجود
فرزندان ما تثبیت نشده باشد نمیتوانیم انتطار داشته باشیم
رفتارهای دینی آنها تداوم یابد و با کوچکترین ش��بههای در
دینداری دچار خلل میشوند.
اکرم کرمی
کارشناسارشد روانشناسی تربیتی

محمد نیکضمیر
اساس و پایه انقالب اسالمی ایران بر احیای ارزشها
بنا نهاده شد و در سالهای پس از انقالب بدون آنکه
نیازی به قوانین مصوب باش��د اکثریت غالب جامعه
خود را به رعایت حجاب و عفاف ملزم میدانستند .با
وجود این تحرکات بیرونی دشمنان انقالب از یک سو
و کمکاریهای درونی و بیتوجهی به فراهم ساختن
زمینههای فرهنگی و اقناع افکار عمومی و به خصوص
اقناع نسلهای دوم و سوم و چهارم انقالب موجب شده
تا امروز و در حالی که قوانین و مصوبات متعددی در
حوزه عفاف و حجاب داریم ،درصد ناچیزی از اجرای
این قوانین را شاهد باش��یم و از  26دستگاهی که در
مصوبه سال  1384شورای عالی انقالب فرهنگی برای
زمینهسازی فرهنگی و حرکتهای ایجابی در حوزه
عفاف و حجال تکلیف دارند ،تنها یکی دو دس��تگاه
مانند نیروی انتظامی تا حدودی به تکالیفش��ان در
قانون حجاب و عفاف عمل کنند.
اگر بخواهیم س��یر قوانین حوزه عف��اف و حجاب
را در دوران پ��س از انق�لاب م��ورد بازخوانی قرار
دهیم ،به همان سالهای ابتدای انقالب میرسیم.
 15اسفند س��ال  57با وجودی که تنها چند ماه از
انقالب گذشته بود حال و هوای انقالبی دربین مردم
در حداکثر خودش وجود داش��ت ،برخ��ی از زنان
در ادارات حجاب اس�لامی را رعایت نمیکردند و
این مسئله با تذکر امام خمینی همراه بود و معمار
انقالب در خص��وص لزوم رعایت حج��اب و عفاف
فرمودند« :وزارتخانه اسالمی نباید در آن معصیت
بشود .در وزارتخانههای اسالمی نباید زنها لخت
نها بروند؛ اما باحجاب باشند .مانعی ندارد
بیایند .ز 
بروند کار بکنند ،لکن با حجاب شرعی باشند».
پس از آن کارمندان ادارات دولتی موظف به رعایت
حجاب شدند و هرچند قانونی برای حجاب و عفاف
نوشته نشده بود اما رعایت حجاب اسالمی به امری
عمومی تبدیل شد و سال  ،1360در بند  5ماده 18
قانون بازداری نیروی انس��انی مؤسسات دولتی و
وزارتخانههای وابسته به دولت ،بیحجابی به عنوان
تخلف شناخته ش��د و اماکن و فروشگاهها و مراکز
عمومی موظف شدند به افراد فاقد حجاب اسالمی
خدمات ارائه نکنن��د و در تابلویی این موضوع را به
همگان اطالعرسانی نمایند .همچنانکه هنوز هم
در اماکن عمومی و رستورانها تابلوی «از پذیرش
خانمهای بدحجاب معذوریم» دیده میشود.
سال  1362نیز در ماده  102قانون تعزیرات برای
زنان بیحج��اب مجازات تعیین ش��د .در این ماده
آمده است« :زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر
و انظار عمومی ظاهر ش��وند ،به حبس از  10روز تا
دو ماه یا از  50هزار تا  500هزار ریال جزای نقدی
محکوم خواهند شد».
ماده  638قانون مجازات اس�لامی مصوب س��ال
 1375هم بدحجاب��ی را جرم دانس��ته و برای آن
مجازات هم در نظر گرفته اس��ت .این ماده قانونی
میگوید« :هرکس علناً در انظ��ار و اماکن عمومی
و معاب��ر ،تظاهر به عم��ل حرامی نمای��د ،عالوه بر
کیفر عمل ،ب��ه حبس از  10روز ت��ا دو ماه یا تا 74
ضربه ش�لاق محک��وم میگ��ردد و در صورتی که
مرتکب عملی ش��ود که نفس آن عمل دارای کیفر
نیست ولی عفت عمومی را جریحهدار نماید ،فقط
به حبس از  10روز تا دو ماه یا تا  74ضربه ش�لاق
محکوم خواهد شد».
اما حتی ب��رای مؤث��ر بودن مج��ازات ابت��دا باید
زمینهه��ای ارتکاب به ج��رم را از بین ب��رد و برای
مس��ائل فرهنگی و باورهای ارزشی همچون عفاف
و حجاب الزم اس��ت تا بذر باورهای دینی از همان
دوران کودکی در ضمیر افراد کاش��ته ش��ود و این
کار زیربنایی با آموزش مس��تمر و پاسخ به شبهات
همراه باشد تا بتواند با اقناع جوانان و نوجوانان آنان
را در مسیر درست قرار دهد .بدین منظور نیازمند
ی��ک کار س��ازمانیافته فرهنگی هس��تیم و همه
دستگاهها به خصوص دستگاههای تربیتی همچون
آموزش و پ��رورش و آموزش عالی و دس��تگاههای
فرهنگساز مانند صدا و س��یما ،وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی ش��هرداریها ،س��تاد احیای امر به
مع��روف و ...پ��ای کار بیایند .در چنین ش��رایطی
است که با تمام این زمینهس��ازیهای فرهنگی و
فراهمس��ازی زیرس��اختهای فکری و ارزشی در
صورت تخلف از قانون حج��اب و عفاف میتوان با
متخلفان برخورد انتظامی داشت و این برخوردها
در جامعه و در پیش��گیری از تکرار چنین جرائمی
مؤثر واقع میشود .اما اگر بخواهیم منصفانه قضاوت
کنیم تنها زن��ان و دختران بدحجاب نیس��تند که
قان��ون عفاف و حج��اب را زیر پا گذاش��تهاند بلکه
این بیقانونی نمادی از بیتوجهی  26دس��تگاه به
وظایفشان در امور ایجابی مرتبط با فرهنگسازی،
اقناع جامعه به ویژه نسل جوان در مسئله حجاب و از
همه مهمتر مقابله با تحرکات بیرونی بر ضد حجاب
و عفاف است که این مهم میتواند از مسیر پاسخ به
شبهات و تقویت باورهای دینی و استفاده بهینه از
بستر رسانه برای قاببندی ذهن مخاطب در زمینه
ارزشهای دینی رخ دهد.

