ﻧﻘض ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ و ﺣق ﻣﺣرﻣﯾت
ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺑﮫ ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ﯾﮑدﯾﮕر اﺣﺗرام ﺑﮕذارم

ﻧوﯾﺳﻧده :دﮐﺗور ﺷﮭﯾرﻧﺛﺎری

ﺳو اﺳﺗﻔﺎده از ﺿﻌف و ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﻣردم و ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ و ﺣق ﻣﺣرﻣﯾت آﻧﮭﺎ ﺟرم اﺳت.
ﺗداوم ﺟﻧﮓ و ﺑدﺑﺧﺗﯽ درﮐﺷور در ﭘﮭﻠوی ﺑﮫ ﻣﯾراث ﮔذاﺷﺗن ﻓﻘر  ،آواره ﮔﯽ  ،وﯾراﻧﯽ و ھزاران ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻧﺎﺟور دﯾﮕر ﺑﺎﻋث از ھم
ﭘﺎﺷﯾدن ﻣﻌﯾﺎرات و ﻧزاﮐت ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﯾن ﻣردم ﺷده اﺳت.
از طرف دﯾﮕر درﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮕﮭﺎی ﻣﺗداوم ،ھﻣﺎﻧطورﯾﮑﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺣﮑوﻣﺗداری ﻣﻌﯾﺎری از ھم رﯾﺧﺗﮫ اﺳت در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد ﻋدم
ﻣوﺟودﯾت ﻗﺎﻧون و ﯾﺎ ھم ﻋدم ﺗطﺑﯾق آن ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣردم آﺳﯾب زﯾﺎدی رﺳﺎﻧﯾده اﺳت.
ﺑﺎ وﺟودﯾﮑﮫ اﺛرات ﻣﻧﻔﯽ ﺟﻧﮓ و ﺑدﺑﺧﺗﯽ در از ھم ﭘﺎﺷﯾدن ﻣﻌﯾﺎر ھﺎ و ﻧزاﮐت ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓت وﻟﯽ در
ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوارد ﻣردم ﺑﺻورت آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻧزاﮐت ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ٰو ﺣﻘوق ﯾﮑدﯾﮕر را ﭘﺎﻣﺎل ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﯾﮑﯽ از ﻣوارد ذﮐر ﺷده ﻧﻘض ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ و ﺣق ﻣﺣرﻣﯾت ﻣردم اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻋﻣل ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت درد آور و ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ اﺻول و
ارزش ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت.
درﯾن آواﺧر و ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ و ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﮐﺷور و ﺑﺎ ازﯾﺎد اﺳﺗﻔﺎده اﻓراد از ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎ
ﺗﺎﺳف ﺑﻌﺿﯽ از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و اﻓراد اﻓراد ﺑدون رﻋﺎﯾت اﺻول و ﭘرﻧﺳﯾب ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ  ،ﺧﺻوﺻﯽ ﺗرﯾن اطﻼﻋﺎت ﻣردم
را ﺑﮫ ﺷﮑل ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ  ،ﻏﯾر ﻣﺳوﻻﻧﮫ و ﺧﺎرج از اﺻول و ﻣﺑﺎﻧﯽ دﻣوﮐراﺳﯽ و آزادی ﺑﺎ دﯾﮕران ﺷرﯾﮏ ﻣﯾﺳﺎزﻧد!
ﺑﮕوﻧﮫ ﻣﺛﺎل  :درﯾن روزھﺎ وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺑﻌﺿﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳر ﻣﯾزﻧﯾد  ،ﻣﯾﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ داﮐﺗران و
ﯾﺎ ھم ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣراﮐز ﺻﺣﯽ ﺑدون ﺣﺗﯽ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن اﺳﺗﻧدرد ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ در ﮐﻧﺎر ﻣﯾز ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﺎ ﺑدن ﺑرھﻧﮫ و ﺑﯾﮭوش
ﻣرﯾض ﻋﮑس ھﺎی ﯾﺎدﮔﺎری ﮔرﻓﺗﮫ و ﺷﺎھﮑﺎر ھﺎی ﺷﺎن را ﺑر رخ ﻣردم ﻣﯾﮑﺷﻧد .و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﮔزارش ﺻﺣﯽ  ،ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت و ﺳﺎﯾر
اﺳﻧﺎد ﻣرﯾﺿﺎن را ﺑﺎ ﻣردم ﺷرﯾﮏ ﻣﯾﺳﺎزﻧد.
در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد دﯾﮕر ﺑﻌﺿﯽ از ﻧﯾرو ھﺎی رزﻣﯽ ﮐﺷور وﺣﺗﯽ ﻣﺳوﻟﯾن ﺑﻠﻧد رﺗﺑﮫ اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎر ﮐﺎﻣل ﺗﺻﺎوﯾر ﺧود را ﺑﮫ
اﺷﮑﺎل و ﻓﯾﮕور ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎ اﻓراد از دﺳت و ﭘﺎ اﻓﺗﺎده زﺧﻣﯽ  ،اﺟﺳﺎد ﺑﯽ روح ﮐﺷﺗﮫ ﺷده ﮔﺎن و ﯾﺎ ھم در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﺎ اﻧدام ﺑرھﻧﮫ
ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺗﺟﺎوز ﺑﺎ ھﻣﮕﺎن ﺷرﯾﮏ ﻣﯾﺳﺎزﻧد .
و اﻣﺎ ﭘردرد ﺗر و ﻧﺎ اﻣﯾدوار ﮐﻧﻧده ﺗر از ھﻣﮫ دﯾدن ﺗﺻﺎوﯾر زﻧﻧده اﻓراد ﺳﯾﺎﺳﯽ و ارﺑﺎﺑﺎن ﻗدرت اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎر ﮐﺎﻣل در ﮐﻧﺎر
ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ و ﯾﺎ ھم ﺑﺎ زﺧﻣﯽ ھﺎی از ﺣﺎل رﻓﺗﮫ ﺑﺎ ﺑدن ﺑرھﻧﮫ در ﺑﺳﺗر ﻣرﯾﺿﯽ ﻣﯾﮕﯾرﻧد و ﺑﺎ
ھﻣﮕﺎن ﺷرﯾﮏ ﻣﯾﺳﺎزﻧد.

آری ﻣﺳوﻟﯾن ﻣذﮐور ﺑﺎ وﺻف داﺷﺗن ﻣﺳوﻟﯾت ھﺎی ﺑزرگ دوﻟﺗﯽ و ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺳﻠﮑﯽ و ﺣرﻓﮫ ﯾﯽ و ﺑﺎ وﺟود ﺗﻌﮭد ﮐﮫ در
ﻗﺑﺎل وظﯾﻔﮫ و ﻣﺳوﻟﯾت ﺷﺎن ﺑﮫ ﻣردم دارﻧد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻏﯾر ﻣﺳﻠﮑﯽ از ﻣﺳوﻟﯾت ﺷﺎن از ﺿﻌف و ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﻣردم ﺳو اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﻧﮫ ﻧﮫ ھرﮔز ﻧﮫ !
ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر ﮐﺷﯾدن ﺷﺎھﮑﺎر ھﺎی ﻣﺳوﻟﯾن ﺻﺣت ﺑﺎ ﺻورت و ﺟﺎن ﺑﯽ ھوش ﺑﯾﻣﺎران )ﺑدون رﺿﺎﯾت ﮐﺗﺑﯽ ﻣرﯾض(  ،ﺑﮫ رخ
ﮐﺷﯾدن ﻓﺗوﺣﺎت ﻣﺳوﻟﯾن اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﺎ ﭼﮭره ھﺎی از ﺣﺎل رﻓﺗﮫ زﺧﻣﯾﺎن و ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺗرور و ﺑﻼﺧره ﭘروژه ﺳﺎزی و طراﺣﯽ ﭘروﭘوزل
ھﺎی ﻣﺳوﻟﯾن ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﻧدام ھﺎی ﺑرھﻧﮫ و از ﺣﺎل رﻓﺗﮫ ﺑﺎ ﺳر و ﺻورت آﺷﻔﺗﮫ و وﺣﺷت زده ً ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ
ﺑرای ھﯾﭻ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ درک و ﺑﺎ ﻓﮭم ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻧﯾﺳت.
دﯾدن ﭼﻧﯾن ﺻﺣﻧﮫ ھﺎ دل ھر اﻧﺳﺎن ﺑﺎ اﺣﺳﺎس و اھل ﻓرھﻧﮓ و ادب را ﻣﯾرﻧﺟﺎﻧد.

ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺳطﺢ ﺑﯾﻧش ﺧود را از ﻧوع اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﮑﻧﺎﻟوژی وارد ﺷده اﻣروزی ﺑوﯾژه ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻓزاﯾش داده و از
ﺿﻌفو ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﻣردم ﺑﯾﭼﺎره ﺳو ً اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻧﻣﺎﯾم و در ﺟرﯾﺎن ﻧﺷر و ﭘﺧش داده ھﺎﯾﻣﺎن در ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ
و ﺣق ﻣﺣرﻣﯾت اﻧﺳﺎن ھﺎی اﺣﺗرام ﺑﮕذارﯾم.
ﺟﺎ دارد ﮐﮫ ﻣوﺳﺳﺎت دوﻟﺗﯽ  ،ﻣﻠﯽ و ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ﻗواﻧﯾن ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را در ﺑﺧش ھﺎی ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺷری ﺷﺎن رﻋﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﻣوﺳﺳﺎت ﻣذﮐور ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺎﯾل ذﮐر ﺷده در ﻣورد )ﺣق ﻣﺣرﻣﯾت و ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ( را در ﻗرارداد ھﺎی اﺳﺗﺧدام ﮐﺎرﻣﻧدان ﺷﺎن در
ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ و رﻋﺎﯾت ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ﻣراﺟﻌﯾن  ،ﻣﺷﺗرﯾﺎن و ﯾﺎ ﻣﺷﺗرﮐﯾن را ﺟز از ﺑﻧد ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻗرارداد ﮐﺎرﻣﻧدان و
ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎرن ﺷﺎن درج ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺗﺎ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ھﻧﮕﺎم ﺗﺧﻠف ﺑﺎ دﺳﺗﺎن ﺑﺎز ﺑﺎ ﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﺑرﺧورد ﻧﻣوده از ﺑروز ﭼﻧﯾن ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث آزار  ،اذﯾت و ﺗﺧرﯾب ﺷﺧﺻﯾت ﻣردم ﻣﯾﺷود  ،ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﻧﮕذارﻧد ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از اﺷﺧﺎص ﻣرﯾض و ﺑﯽ
ﺑﻧدوﺑﺎر و ﯾﺎ ھم ﻧﺎآﮔﺎه ﺑﻧﺎﺑر ﻋﻘده ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ  ،ﺧﺎﻧواده ﮔﯽ و ﯾﺎ ھم ﻗوﻣﯽ و ﮔروھﯽ اﺳﻧﺎد و ھوﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﻣردم را و ﯾﺎ ھم
اﺳﻧﺎد ﻣﻌﺗﺑر و ﻣﺣرم ﻣﻠﯽ را ﻣورد ﺳو اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار دھﻧد.

ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺣﮑﻢ طﺒﯿﻌﺖ و ﺳﺮﺷﺖ آدﻣﯽ دارای ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻮده و ﻣﺎ ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ دارﯾﻢ ﺣﻖ
ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ ﻣﺮدم را ﯾﮏ ارزش اﺧﻼﻗﯽ ﺷﻤﺮده و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی اﺣﺘﺮام ﻧﻤﺎﯾﻢ.
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﺣﺗرام ﺑﮫ ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ اﻓراد در ﺗﻣﺎﻣﯽ اﺳﻧﺎد ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺣﺗرم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ،ھﯾﭻ ﻓرد و ھﯾﭻ ﮐﺷوری ﺣق دﺧﺎﻟت
در ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ﻣردم را ﻧدارد .اﺣﺗرام ﺑﮫ ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ و ﻣﺣﻔوظ ﻧﮕﮭداﺷﺗن اﺻل ﻣﺣرﻣﯾت در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺷور ھﺎی ﺟﮭﺎن
ﺟز از ﻗواﻧﯾن و ﻟواﯾﺢ ادارات ﺷﺎن ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷود .
ﺣق ﻣﺣرﻣﯾت ﯾﮑﯽ از اﺟزای ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑوده ) اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻣﺎده  ( ١٢و رﻋﺎﯾت آن ﻣﺳوﻟﯾت ھﻣﮫ ﻣردم اﺳت .

در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﺴﻮﻟﯿﻦ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل ﺣﺮﻣﺖ ﺑﮫ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺮدم را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده و از دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﮫ داده ھﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ  ،ﺷﻨﻮد ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﺤﺘﻮای ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻮﻧﯽ  ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ  ،اﮐﺎوﻧﺖ
ھﺎ و اﯾﻤﯿﻞ ھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ داده ھﺎی اﻓﺮاد و ﺑﻼﺧﺮه ﻧﺸﺮ و ﭘﺨﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮدم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دوﻟت وظﯾﻔﮫ دارد ﺑﺎ ﻣوارد ذﮐر ﺷده ﻏﯾر ﻣﺳوﻻﻧﮫ و ﺗﮑﺎﻧدھﻧده ﺑرﺧورد ﺟدی ﻧﻣوده و ﻣﺗﺧﻠﻔﯾن را ﺗﺣت ﺗﻌﻘﯾب ﻋدﻟﯽ و ﻗﺿﺎﯾﯽ
ﻗرار دھد.

زﻣﺳﺗﺎن  ١٣٩۴ﺧورﺷﯾدی  -داﮐﺗر ﺷﮭﯾرﻧﺛﺎری

