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 خبــر »راه اندازی گشــت نظارتی 
آرایشگا ه ها در مشــهد« این روزها در 
حالی واکنش برانگیز شده که اخیرا حکم 
بازداشت وحید اشــتری، افشاکننده 
ماجرای سیســمونی گیــِت خانواده 
رئیس مجلس، بــه جرم تعــرض به 
حریم خصوصی صادر شد. دو ماجرای به 
ظاهر متفاوت که تنها در یک واژه ترکیبی 
با هم قرابت داشتند: »حریم خصوصی«؛ 
ترکیبی که گویا برای مسئوالن بسیار 
گل و گشاد تعریف شده و برای شهروندان 
هر روز تنگ تر می شود. به نحوی که در 
مورد اخیر به پیرایش و آرایش بدن افراد 
در خصوصی ترین حالت ممکن هم ورود 

شده است.
ماجرای شگفت انگیر ابالغیه 

آرایشگاه های مشهد
روز دوشنبه بود که رئیس اتحادیه 
آرایشگران زنان مشــهد ضمن تایید 
ابالغیه منتسب به این اتحادیه در رابطه با 
اعمال برخی ممنوعیت ها در سالن های 
زیبایی شــهر مشــهد، گفت: »برای 
آرایشگاه ها گشت نظارتی گذاشته اند تا 
کاشت ناخن و اپیالسیون انجام ندهند! 
گفتند چرا باید در شــهر امام رضا زنان 

ناخن بکارند یا اپیالسیون کنند؟!«.
ســاالرزاده، افزود: »از سال گذشته 
طرح ممنوعیت برخی از کار های زیبایی 
در آرایشگاه های مشــهد مطرح شد. 
آقایان برخی از ممنوعیت ها را با عنوان 

»ضوابط الزام آور بانوان آرایشگر مشهد« 
تنظیم و به ما ابالغ کردند که برخی از این 
ممنوعیت ها عبارتند اســت از کاشت 
ناخن، کاشــت مژه، اپیالسیون نقاط 
محرمه، تتو، پخش موسیقی غیرمجاز، 
پوشش نامتعارف، پیرسینگ، تزریق 
ژل و بوتاکس«.براســاس این گزارش 
ستادی به اسم »ســتاد مطالبه گران 
مردمی« از ســازمان صنعت و معدن 
چنین درخواستی کرده و وزارت صمت 
هم دستور اعمال این ممنوعیت ها را به 

آرایشگاه های ابالغ کرده است.
خودرو هم حریم شخصی نیست؟!

اما ماجرای ورود به حریم شخصی 
تنها به ابالغیــه آرایشــگاه های زنانه 
مشــهد برنمی گردد. برخی برخورد با 
روزه خواری در خودرو شــخصی را هم 
در همین دسته طبقه بندی می کنند 
و می گوینــد که طبق قانــون خودرو 
حریم شخصی است و نباید به بهانه های 

مختلف به آن ورود کرد.

پیش از ماه رمضان دادستان کل در 
نامه ای به فرمانده ناجا دســتور داد که 
»روزه خواری در خودرو هم جرم است 

و مشمول برخورد قانونی خواهد بود«. 
در نامه محمــد جعفر منتظری، در 
۱۳ فرودین صریحا گفته شده است که 
اتومبیل حریم خصوص تلقی نمی شود.

کامبیز نوروزی، حقوقدان اما درباره 
این موضوع گفته بود: »قســمت های 
داخلــی اتومبیــل، ماننــد اتــاق، 
صندوق عقب و آنچه داخل آنهاســت 
حریم خصوصــی اســت و هیچکس 
نمی تواند وارد آن شده یا در آن تجسس 
کند. کســانی که می گویند اتومبیل 
حریم خصوصی نیست، آثار حرفشان 
را یــا نمی دانند یا تجاهــل می کنند. 
اگر اتومبیل حریم خصوصی نباشــد 
نتیجه اش این می شــود که هرکسی 
می تواند بدون اجــازه در اتومبیل را باز 
کند و حتی به داخل اتومبیل وارد شود، 
می تواند بدون اجازه به داخل اتومبیل 
خیره نگاه کند، می تواند از داخل اتومبیل 
بدون اجازه عکس و فیلم بگیرد، می تواند 
بدون هر اجــازه ای در صندوق عقب را 
باز کند. اما عقل و قانون و شــرع و عرف 
چنین نمی گویــد و چنین چیز هایی 
را نمی پذیرد. آیا آقای دادســتان کل 
می پذیرد که وقتی به تنهایی یا همراه 
با خانواده در اتومبیل خود نشسته است 
کسی با ایشــان چنین رفتاری انجام 
دهد؟«.هر چند این پاسخ منطقی به نظر 
می رسید، اما بسیاری، این اقدام جدید 
مسئوالن را، هم در راســتای پیامک 
بی حجابی و حمل حیــوان خانگی در 

خودرو دانستند و مدعی شدند خودرو 
مدتهاست که از سوی حاکمیت به عنوان 
حریم خصوصی ارزیابی نمی شود. هر 
چند تا پیش از تصویب قانون حمایت 
از آمران به معروف و ناهیان از منکر در 
فروردین 94 هیچگونــه مجوز قانونی 
در خصوص خــروج وســیله نقلیه از 
حریم شــخصی افراد وجود نداشــت. 
باز هــم قوانیــن پایین دســتی، راه را 
برای اجرای قوانین باال دســتی بست 
و حریم خصوصی را برای شــهروندان 

ایرانی تنگ و تنگ تر کرد. 
در حالــی بســیاری برخوردهای 
مختلــف حاکمیــت در برخــورد با 
شهروندان در میهمانی های خصوصی، 
نوع پوشــش، اســتفاده از وســایل 
پیشــگیری از بارداری و ... را هم نقض 
مشــهود حریم خصوصی می دانند که 
اوضاع در سمت دیگر ماجرا طور دیگری 
رقم می خورد. کاربــری در واکنش به 
این موضوع در توئیتر نوشت:»این چه 
دستوراتی اســت که صادر می کنید؟ 
اپیالسیون ممنوع؟! گشت گذاشتید 

برای اینکه کسی موهای زائد بدنش را 
نزند؟!! تا کجای کار رفتید شما؟! با این 
دستور شــما حریم خصوصی دقیقا از 
کجا شروع میشه؟! از کدام  نقطه  به بعد 
دیگر کاری به کارهای شــخصی مردم 

ندارید؟«
معنای متفاوت حریم خصوصی 

برای مسئوالن
اما در سوی دیگر، گویا ماجرا کمی 
فرق می کند. مســئوالنی کــه برای 
نقض حریم مردم پیــش قدمند یا در 
سمت مردم نمی ایســتند، در دفاع از 
حریم خصوصی خود ید طوالیی دارند 
و برای افشــاگران و به قول خودشــان 
متعرضــان و معانــدان خط و نشــان 
می کشــند و بعضا قرارهای بازداشت 
صادر می کنند. در حالی پیشتر با افشای 
حقوق های نجومی برخی مسئوالن و 
فسادهای اداری مثل افشای ماجرای 
امالک نجومی بحث هایی در خصوص 
حریم خصوصی مسئوالن مطرح شده 
بود که افشای سفر خانواده قالیباف به 
ترکیه، دوباره بحــث حریم خصوصی 
را دامن زد. برخــی از اطرافیان رئیس 
مجلس پس از افشای این ماجرا تالش 
کردند  با اتکا به مباحث حریم خصوصی، 
انتشــار عکس ها و اطالعات درباره این 
سفر را غیراخالقی توصیف کنند. آنها 
همچنین خواســتار برخورد با عوامل 

افشای این سفر شده اند.
اما سوال اینجاســت که آیا افشای 
اطالعات ســفر یــا خریــد مقامات 
و مســئوالن یا خانــواده آنهــا نقض 
حریم خصوصی و امــری غیراخالقی 
اســت؟در این رابطه کاربران در فضای 
مجازی هم واکنش های فراوانی نشان 
دادند. کاربری در توئیتر نوشت: »شما 
حق ندارید در آرایشگاه روی ناخن دست 
خودتان کار زیبایی انجام دهد، اما اگر 
درباره سیســموني نوه قالیباف حرف 

بزنید وارد حریم خصوصی شده اید!«.
این در حالی اســت که اواخر سال 
گذشته اتفاقی تقریبا مشابه برای سردار 

طالیی همکار قدیمی قالیباف رخ داد.
ماجرای او از توئیت عبداهلل عبدی، 
خبرنگار مستقل آغاز شــد. عبدی در 
توئیت خود با اشاره به تصاویر و فیلم های 
طالیی در باشــگاهی مختلط در کانادا 

مدعی شد که آنجا اقامت دارد.
بعدتــر طالیــی در حالــی که در 
گفت و گویی تلویحا ســفر کانادایش 
را تایید کرد، از انتشــار دهندگان خبر 
به شــدت انتقاد کرد که چرا در زندگی 
شــخصی اش دخالت کرده اند. طالیی 
به ســایت دیده بان ایران، گفت: »مگر 
به مسئله شخصی افراد باید در فضای 

رسانه ای پرداخته شــود؟ چرا باید در 
فضای رسانه من بیایم بگویم که به فالن 
سفر رفتم یا نرفتم؟ اصال من صد تا سفر 
رفتم باید پاسخگو باشم؟ من دارم زندگی 
خودم را می کنم؛ شما باید جواب بدهید 
که زندگی شــخصی افراد به چه کسی 

مربوط است؟«. 
در حالی که ســردار، هیچ توضیح 
روشــنی در خصوص راســت یا دروغ 
بودن تصویر مذکور ارائه نداد و سراسر 
به متهم کردن کسانی پرداخت که به 
حریم خصوصی او تجــاوز کرده و قصد 
بی اعتبار کردنــش را دارند، کاربران در 
فضای مجازی به شدت به این سخنان 
واکنش نشان دادند. کاربری در این باره 
نوشت: »۲ اردیبهشــت ۱۳۸۵ سردار 
طالیی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ 
فرمان آغاز گشت ارشاد در سطح تهران 
را صادر کرد. بهمن ۱4۰۰ سردار طالیی 
در کانــادا در حالی که در یک باشــگاه 
مختلط روی تردمیل می دوید، گفت 
زندگی خصوصی من به کسی ارتباطی 
ندارد«.کاربر دیگری نوشــت: »سردار 
مرتضی طالیی، رئیس پیشین پلیس 
تهران در کانادا: »زندگی شخصی من به 
کسی ربطی ندارد«. این در حالی است 
که زندگی شخصی تک تک ما به شما 

ربط دارد«.
 حریم خصوصی 

چگونه تعریف می شود؟
در حالی که افراد مشــهور به دلیل 
شــهرت، از مزیت هــای زیــادی در 
زندگــی برخوردارند، هم زمــان نیز با 
محدودیت هایی روبه رو می شوند. یکی 
از این محدودیت ها نسبت به افراد عادی، 
حریم خصوصی کوچکتر است. در نتیجه 
بسیاری معتقدند انتشار عمومی و پخش 
رسانه  ای عکس افراد مشهور در خیابان و 
مغازه و دیگر مکان های عمومی خالف 

اخالق یا نقض قانون نیست.
اما این موضوع در خصوص ماجرای 
قالیباف و طالیی از محدوده سلبریتی ها 
اندکی خارج می شــود. افراد صاحب 
منسب در تمام دنیا زیر ذره بین هستند 
و حتی اموال و دارایی ها و موارد اخالقی 
آنها دائما از سوی رسانه ها رصد می شود.

ی  مه هــا یین نا آ س  ســا ا بر
روزنامه نــگاری در آمریــکا و برخــی 
کشــورهای اروپایــی، در موضوعات 
مربوط به فســاد مالی یا سوءاستفاده 
اخالقی، مالی یا اداری یا موضوع مربوط 
به منافع عمومی یک مقام حکومتی یا 
مشهور، می توان به میزان محدود و در 
چارچوب های معین، حریم خصوصی 
را نقــض کرد. تصمیم گیرنــده نهایی 
درباره این موضوعات، دادگاه ها هستند. 
هر چند در این خصوص در کشــور ما 
وضعیــت حریم خصوصــی وارونه به 
نظر می رســد؛ مقامات سیاسی و افراد 
مشــهور که حریم خصوصــی ندارند، 
مدعی حریم خصوصی اند، از آنطرف، 
شهروندان، فاقد حمایت قانونی  برای 

حفظ حریم خصوصی شان هستند!

از راه اندازی گشت نظارتی آرایشگا ه ها تا سیسمونی گیت 

جابه جایی مرزهای »حریم خصوصی« در کشور!

گزارش

در حالی که به گفتــه دبیر انجمن حمایت از 
بیماران تاالسمی در حال حاضر نه تنها داروی 
خارجی که حتی داروهــای تولید داخل نیز در 
دسترس این بیماران قرار ندارد، مدیرکل کنونی 
دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو اعالم 
کرد: ما به تعهدات خود در خصوص تامین داروی 
بیماران تاالســمی عمل کرده ایم. این درحالی 
است که برخی منابع، شمار فوتی های تاالسمی 
در ایران را از سال ۱4۰۰ تاکنون ۱7۰ نفر اعالم 

کرده اند.
دبیر انجمن حمایت از بیماران تاالسمی در 
گفت وگو با ایلنا با اشــاره به وضعیت نامناسب 
دارویی بیماران تاالسمی اظهار کرد: سازمان غذا 
و دارو در جلسه ای که بهمن ماه ۱4۰۰ با حضور 
دکتر دارایی رئیس این ســازمان برگزار شد، به 
بیماران تاالسمی وعده داد که داروهای خارجی 
و ایرانی را در اختیار بیماران قرار می دهد، اما در 
حال حاضر که تقریبا چهار ماه از زمان برگزاری 
این جلسه می گذرد این سازمان بدعهدی کرده 

و خبری از این داروها نیست.
یونس عرب، ادامه داد: از ابتدای سال ۱4۰۰ تا 

امروز از داروهای وارداتی محروم شده ایم و داروی 
تولید داخل یک شرکت داخلی را هم متأسفانه 
نداریم، چرا که به رغم آن تعهدی که داده، خلف 

وعده کرده است.
وی ادامه داد: برخالف گفته های مسئوالن 
وزارت بهداشت که امســال قیمت دارو تغییر 
نخواهد کــرد، یکی از داروهای تاالســمی، ۳۰ 
درصد افزایش قیمت داشــته است که این پول 
را بیمار باید از جیب خــود پرداخت کند. این در 
حالی است که بر اساس قانون باید داروی بیماران 
خاص به صورت رایــگان در اختیار بیمار خاص 
قرار بگیرد، اما یک شرکت، داروی خود را گران 
و سازمان غذا و دارو نیز آن را تأیید کرده است و 
متأسفانه این دارو هم تحت پوشش بیمه نرفته 

است.
عرب یادآور شــد: داروهای وارداتی بیماران 
تاالســمی »جیدنیو« و »دسفرال« هستند که 
وارد نشده است. ضمن اینکه خط تولید داروی 
»دسفوناک« که ایرانی بوده نیز به شدت کاهش 
پیدا کرده و در دسترس بیماران نیست. از سوی 
دیگر نیز داروی »نانوجید« همان دارویی است 

که شــرکت تولید کننده قمیت آن را افزایش 
داده است.

روند صعودی مرگ در بیماران تاالسمی
او در ادامه با تأکید بر تأثیر منفی این کمبود 
دارویی بر بیماران تاالسمی یادآور شد: بیماران 
تاالسمی امروز در بدترین حالت ممکن در سه 
تا چهار ســال گذشــته قرار دارند. از زمان آغاز 
تحریم ها در اردیبهشــت 97 تا امروز آمارهای 
مرگ و میر در میان افراد تاالسمی افزایش پیدا 
کرده است. از آن زمان تا امروز ۵7۰ بیمار قربانی 
تحریم، کمبود دارو و سهل انگاری سازمان غذا و 

دارو و وزارت بهداشت شده اند.
عضو هیأت مدیره انجمن تاالســمی ایران 
با بیــان اینکه داروهــای تاالســمی داروهای 
استراتژیکی هســتند، که ارتباط مستقیمی با 
جان بیماران دارد، اظهار کرد: وقتی یک بیمار به 
صورت مداوم خون تزریق می کند، نیاز دارد که 
حجم آهن اضافی را که در بدنش ذخیره می شود 
با یکسری از داروها که آهن زدا هستند دفع کند؛ 
اگر این داروها در دســترس آن ها نباشد، آهن با 
افزایش خود در بدن آن ها، موقعیت سمی پیدا 

کرده و ســریع قلب، کبد، ریه و کلیه های بیمار 
را از کار می اندازد و بیمار دیابت گرفته و ناچار به 
دیالیز می شود و احتمال مرگ آنی در آن ها نیز 
افزایش پیدا می کند.وی تصریح کرد: مرگ بیمار 
از زمانی که دارو به او نرسد از سه ماه تا یک سال و 
نیم و حتی دوسال طول می کشد این زمان برای 
بیماران مختلف متفاوت است. ما االن بیمارانی 
داریم که در بستر افتاده اند و راه درمانی برای آن ها 

وجود ندارد، چرا که داروی آن ها موجود نیست.
تحریم به واردات داروی بیماران تاالسمی 

گره خورده است
عرب در ادامه با بیان اینکــه ۲۳ هزار بیمار 
تاالسمی در کشــور وجود دارد، گفت: تمامی 

این بیماران نیازمند دارو هستند. سال گذشته 
ســازمان غذا و دارو از طریق معاونت بهداشت 
وزارت بهداشت برآورد کرد که 4.۵ میلیون ویال 
آمپول دسفرال بیماران تاالسمی نیاز دارند در 
حالی که این برآورد کامال اشــتباه بود و حداقل 
7 میلیون ویال آمپول نیاز داشتیم. علی رغم این 
برآورد اشتباه هم سال گذشته ۱.۵ میلیون ویال 

آمپول به بیماران رسید.
وی در پایان یادآور شد: از شرکت نوآرتیس هم 
که تنها تولیدکننده خارجی داروی دسفرال برای 
بیماران تاالسمی است به شــدت گالیه  داریم، 
چرا که مسائل تحریمی را به واردات داروی این 

بیماران گره زده است.

سازمان غذا و دارو: به تعهدات خود عمل کرده ایم

فغان بیماران تاالسمی از کمبود داروهای ضروری 

در واکنش به »راه اندازی 
گشت نظارتی آرایشگا ه ها 

در مشهد« کاربری در 
توئیتر نوشت: »شما حق 
ندارید در آرایشگاه روی 
ناخن دست خودتان کار 

زیبایی انجام دهد، اما 
اگر درباره سیسموني نوه 
قالیباف حرف بزنید وارد 

حریم خصوصی شده اید!«

مسئوالنی که برای نقض 
حریم مردم پیش قدمند یا 

در سمت مردم نمی ایستند، 
در دفاع از حریم خصوصی 

خود ید طوالیی دارند و 
برای افشاگران به زعم 

خود متعرضان و معاندان 
خط و نشان می کشند
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سعیده علیپور

نماینده مجلس قطعی اینترنت 
خوزستان را طبیعی دانست

عضو کمیســیون 
امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای 
اسالمی، در واکنش به 
اینکه طی روزهای اخیر 
اینترنت اهواز قطع شده اســت، گفت: قطع شدن 
اینترنت طبیعی است و گاهی مواقع قطع می شود 
چرا که سیستم ارتباطی کشور ما به جای اینکه بهتر 

شود، بدتر شده است.
به گزارش منیبان، شهریار حیدری، درباره برخی 
گمانه زنی ها در فضای مجازی در خصوص ارتباط 
شروع اعتراضات در برخی شهرهای خوزستان و قطع 
شدن اینترنت گفت: در حقیقت فضای مجازی قابل 
استناد نیست چراکه در این فضا برخی موضوعات را 

بزرگنمایی می کنند!
    

افزایش ۵۷ درصدی مصرف قلیان 
در گروه سنی باالی ۱۸ سال 

مسئول دبیرخانه کشــوری کنترل دخانیات 
وزارت بهداشــت از افزایــش ۵7 درصدی مصرف 
قلیان در زنان و مردان باالی ۱۸ سال کشور خبر داد.

به گزارش ایرنا، بهزاد ولــی زاده افزود: قلیان به 
صورت روزانه ۶4/۳ درصد در زنان و ۵۶/۵ درصد در 

مردان باالی ۱۸ سال مصرف می شود. 
این در حالی است که در ایران ساالنه ۶۰ هزار نفر 

بر اثر دخانیات می میرند.
    

فوتی های روزانه کرونا در ایران 
به ۳ نفر رسید

بنابر اعــالم وزارت 
بهداشــت، فوتی های 
روزانه کرونا در ایران به 
۳ نفر رسید؛ به طوری 
که در آخرین گزارش 
به جز تهران با ۲ مورد فوتی بیماران کووید۱9 و البرز 
با یک مورد، همه استان های کشور، مرگ و میر صفر 

داشته اند.
همچنین از۲۰ اردیبهشت ماه ۱4۰۱ و بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیصی، 4۶۰ بیمار جدید مبتال 
به کووید۱9 در کشور شناســایی و ۸۲ نفر از آنها 

بستری شدند.
    

 امتحان پایان سال دبستانی ها
 از اول تا ۱۲ خرداد کتبی شد

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 
گفت: بازه زمانی برگــزاری آزمون های کتبی در 
تمامی پایه ها از روز یکشنبه یکم تا روز پنجشنبه 

دوازدهم خرداد ماه ۱4۰۱ است.
به گزارش فارس رضوان حکیم زاده اظهار کرد: در 
دوره اول ابتدایی یعنی پایه های اول، دوم و سوم در 
دروس فارسی و ریاضی و در دوره دوم ابتدایی یعنی 
پایه های چهارم و پنجم در دروس فارسی، ریاضی و 
علوم و پایه ششم در تمامی دروس عالوه بر ابزار های 
مختلف ارزشــیابی کیفی - توصیفــی، در پایان 
سال تحصیلی آزمون های کتبی برگزار می شود. 
در پایه های اول تا پنجم، برگزاری آزمون کتبی به 
صورت کالسی بوده و تمامی فرایند های آن اعم از 
طراحی سؤاالت، اجرای آزمون و تصحیح اوراق بر 
عهده معلم مربوطه است و امتحان پایه ششمی ها 

»هماهنگ منطقه ای« است.
    

 شناسایی ۱۳۲ بیمار مبتال
 به سرخک در کشور

رئیــس اداره بیماری های قابل پیشــگیری با 
واکسن وزارت بهداشــت با بیان این که ۱۳۲ بیمار 
مبتال به سرخک در کشور شناسایی شدند؛  گفت:  
واکسیناسیون برای همه افراد،  صرف نظر از وضعیت 

اقامتشان در کشور رایگان انجام می  شود.
محســن زهرایی به تســنیم افزود: افرادی که 
تاکنون واکسن سرخک دریافت نکرده اند، شامل 
اتباع ایرانی و غیرایرانی، می توانند با مراجعه به تمام 

مراکز بهداشتی،  این واکسن را دریافت کنند.
    

افزایش کانون های گرد و خاک 
نسبت به سال گذشته

رییس مرکز ملی 
اقلیم و مدیریت بحران 
خشکسالی از افزایش 
کانون های گرد و غبار 
نسبت به سال گذشته 
خبر داد. احد وظیفه اظهار کرد: سال گذشته خشک 
و کم بارش بود و هم امسال سال دومی است که در 
این شرایط کم بارشی قرار داریم، در نتیجه فرکانس 
گرد و خاک، گستره و تعداد روزهای آن نسبت به سال 

گذشته افزایش یافته است.

از گوشه و کنار


