خصٛصیتشیٗ ِحظٞٝبیٓ بشای ت!ٛ
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آسیب
آٖ ٚلتٞب وٛٙٞ ٝص دٚسبیٗٞبی دیدیتبَ ٔتِٛذ ٘ـذ ٜبٛد٘ذ  ٚػىغٞبیٕبٖ وبغزی چبپ ٔیؿذ٘ذ ،آِب ْٛػىغ یىی اص
اسصؿٕٙذتشیٗ  ٚاِبت ٝخصٛصیتشیٗ چیضٞبیی بٛد و ٝداؿتیٓ .آسؿی ٛػىغٞبیٕبٖ سا آ٘دب ٍٟ٘ذاسی ٔیوشدیٓ ٔ ٚشالب بٛدیٓ بالیی
ػشؿبٖ ٘یبیذ  ٚدػت وؼی ٘یفتذ .ؿبیذ آٖ سٚص وؼی پیؾبیٙی ٕ٘یوشد و ٝیه سٚص ؿبىٞٝبی اختٕبػی ،بـ٘ٛذ آِب ْٛػىغٞبی
خصٛصی  ٚخصٛصیتشیٗ ِحظٞٝبیٕبٖ سا بٕ٘ ٝبیؾ بٍزاس٘ذ.

بب ایٙى ٝػٕش ؿبىٞٝبی اختٕبػی اص یه د ٝٞتدبٚص ٕ٘یوٙذ ،أب ب ٝتٕبٔی ابؼبد  ٚػشصٞٝبی ص٘ذٌی اػتفبدٜوٙٙذٌب٘ـبٖ
ٚسٚد وشد ٚ ٜؿذ ٜػعٛی تأثیشٌزاس دس ص٘ذٌی ؿخصی ،وبسی  ٚخب٘ٛادٌیؿبٖ .یىی اص آػیبٞبی ایٗ ػع ٛخذیذ،
خٛدٔب٘ی ؿذ٘ؾ بب ٔبػت  ٚایٙىٕٝٞ ٝخٛس ٜبب ا ٚساحتیٓ.
اٌش لذیٓتشٞب ؿبىٞٝبی اختٕبػی ٔحشْ دسددَٞب  ٚاحؼبػبت  ٚدس٘ٚیبت ٔب ب ٝصٛست ٘ٛؿت ٝبٛد٘ذ ،أشٚص ایٗ دٚػت
خذیذٔ ،حشْ تٕبٔی ِحظٞٝبیٕبٖ ؿذ ٚ ٜبب لشاس دادٖ ػىغٞبی ؿخصی  ٚخب٘ٛادٌی ،صٕیٕیتٔبٖ بب ا ٚسا بیؾ اص پیؾ
٘ـبٖ ٔیدٞیٓ.
اتفبلی و ٝدس ػبَٞبی اخیش بیؾ اص پیؾ ٔشػ ْٛؿذ ٚ ٜپیبٔذٞب  ٚػٛالب  ٚآػیبٞبی خٛدؽ سا دس ٕٞیٗ ٔذت وٓ
٘ـبٖ داد ٜاػت.

عکسمنتشرکن،الیکجایزهبگیر!
ٛٙٞص بیؼت  ٚد ٚػبِؾ ٘ـذ ٜأب پٙح ػبَ اػت و ٝدس فیغبٛن ػع ٛاػتٔ .یٌٛیذ« :فیغبٛن اػت  ٚػىغٞبیؾ؛
اصالً ػىغ ٔیٌیشیٓ و ٝبٍزاسیٓ تٛی فیغبٛن»ٔ .ؼتمذ اػت اٌش ػىغٞبی ؿخصی  ٚخصٛصی  ٚیبدٌبسی سا اص
فیغبٛن حزف وٙیٓ ،خزابیتی ببلی ٕ٘یٔب٘ذٔ .یٌٛیذ خیّی ٚلتٞب و ٝبب دٚػتٞبیؾ خبیی ٔیس٘ٚذ یب دٚػتبٖ
ٕٟٔب٘ؾ ٞؼتٙذ ،ب ٝػـك ٌزاؿتٗ ػىغٞبی آٖ سٚص دس فیغبٛن ػىغ ٔیٌیش٘ذ.
ا٘تـبس ػىغٞب سا ٔـىُداس ٕ٘یدا٘ذٔ .یٌٛیذ  ٕٝٞداس٘ذ ایٗ وبس سا ٔیوٙٙذٔ ،ب ٔ ٓٞثُ  !ٕٝٞتب ب ٝحبَ ب ٝایٗ فىش
٘ىشد ٜو ٝایٗ وبس ٔیتٛا٘ذ ػٛالب داؿت ٝببؿذ ٞ ٚیچ ٚلت ب ٝرٙٞؾ خطٛس ٘ىشد ٜو ٝبب ا٘تـبس ػىغٞبی خصٛصی
خٛدؽ  ٚدٚػتب٘ؾ دس ؿبىٞٝبی اختٕبػی دیٍشاٖ سا ب ٝحشیٓ خٛد ٚاسد ٔیوٙذ.
فشلی ٕ٘یوٙذ ب ٝیه ٕٟٔب٘ی وٛچه خٛدٔب٘ی سفت ٝببؿٙذ یب یه ػشٚػی  ٚخـٗ بضسي  ٚیب پبسن ٌ ٚشدؽ  ٚتفشیح؛
بب ٞش پٛؿؾ ٞ ٚش ؿىُ ظبٞشی و ٝببؿٙذ ػىغ ٔیٌیش٘ذ  ٚػىغٞب سا ٔٙتـش ٔیوٙٙذ.

اٌش  ٓٞاصؿبٖ بپشػی ٞذفت اص ایٗ وبس چیؼت ،خٛابی ٘ذاس٘ذ خض ایٙىٔ ٝیخٛاٞیٓ دیٍشاٖ سا  ٓٞدس خشیبٖ ؿبدی
ِحظٞٝبی ٌزؿتٔٝبٖ لشاس دٞیٓ ٟ٘ ٚبیتبً یه الیه خبیض ٜبٍیشیٓ!
بب ایٙى ٝا٘تـبس ػىغ خصٛصی  ٚؿخصی  ٚخب٘ٛادٌی دس ؿبىٞٝبی اختٕبػی ٌٕٝٞیش ؿذ ٚ ٜػٗ  ٚػبَ ٕ٘یؿٙبػذ،
ِٚی ببص  ٓٞدس صفحبت ؿخصی خٛاٖتشٞب بیـتش ؿبٞذ ایٔ ٍٝ٘ٛٙؼبئُ ٞؼتیٓ.
ػىغٞبی خصٛصی  ٚخب٘ٛادٌی بب ٘ـش  ٚببص٘ـشٞبی ٔتؼذد دػت بٝدػت ٔیچشخٙذ  ٚایٗ ٔؼئّ ٝآٖ چٙبٖ ػبدی ؿذٜ
و ٝوؼی دیٍش ب ٝلبح آٖ فىش ٕ٘یوٙذ.

یکخطربزرگواگیردار
ػبدی ؿذٖ ا٘تـبس ػىغٞبی خصٛصی  ٚخب٘ٛادٌی دس ؿبىٞٝبی اختٕبػیٛٔ ،خب ؿذ ٜوؼب٘ی و ٝاػتمبداتـبٖ  ٚیب
فش ٚ ًٙٞتشبیت خب٘ٛادٌیؿبٖ دس ابتذا اخبص ٜچٙیٗ وبسٞبیی سا ب ٝآٟ٘ب ٕ٘یداد ٘یض ب ٝایٗ ػٕت وـیذ ٜؿ٘ٛذ.
خؼشٚی ،وبسؿٙبع ٔؼبئُ اختٕبػی ٔؼتمذ اػت ایٗ اپیذٔی ػبب ؿذ ٜلبح ٚاسد وشدٖ ٘بٔحشْٞب  ٚغشیبٞٝب ب ٝحشیٓ
خصٛصی دس بیٗ خٛاٖٞبیی ؤ ٝؼتمذتش ٞؼتٙذ ٘یض بـىٙذ  ٚآٟ٘ب  ٓٞوٓوٓ  ٚسفتٝسفت ٝب ٝخٕغ ٔٙتـشوٙٙذٌبٖ ػىغ
خصٛصی دس ؿبىٞٝبی اختٕبػی افضٚد ٜؿ٘ٛذ .چشاو ٝدس غیش ایٗ صٛستٔ ،ت ٟٓب ٝداؿتٗ افىبس دٌٓ ٔ ٚتحدشا٘ٝ
خٛاٙٞذ ؿذ  ٚاص دایش ٜدٚػتبٖ ٕٞ ٚؼبال٘ـبٖ بیش ٖٚخٛاٙٞذ سفت.
حیبصدایی  ٚػبدی ؿذٖ ا٘تـبس ػىغ دس ٞش حبِت  ٚپٛؿـی بیٕبسی بضسي ٚاٌیشداسی اػت و ٝسفت ٝسفت ٝخیّیٞب سا
آِٛدٔ ٜیوٙذ.

شکاففرهنگی،عاملاصلیانتشارعکسدرشبکههایاجتماعی

دسػت ٕ٘یتٛاٖ ٌفت سیـ ٝاصّی ایٗ پذیذ ٜودبػت .ایٙى ٝیه فشد تصٕیٓ ٔیٌیشد ػىغٞبی ؿخصی ،خب٘ٛادٌی ٚ
یبدٌبسیاؽ سا دس ٔؼشض دیذ ػٕ ْٛلشاس دٞذ ،اص چٙذ بؼذ لببُ بشسػی اػت أب چیضی و ٕٝٞ ٝوبسؿٙبػبٖ بش آٖ اتفبق
٘ظش داس٘ذ ایٗ اػت و ٝایٗ اتفبق دس بیٗ ٘ؼُ خذیذ بیـتش اص ٘ؼُ لبُ ٔیافتذ  ٚؿىبف فشٍٙٞی بیٗ د٘ ٚؼُٛٔ ،خب
ایٗ أش ؿذ ٜاػت.
فبسؽ اص اػتمبدات ٔزٞبی  ٚفشٍٙٞی ،لذیٕیتشٞب دیٛاسٞبی ٔؼتحىٓتشی بشای حشیٓٞبی خصٛصیؿبٖ داؿتٙذ  ٚاص ایٗ
حشیٓٞب ٔتؼٟذا٘ ٝدفبع ٔیوشد٘ذ .أب ایٗ حفظ حشٔت ،بشای ٘ؼُ خذیذ وٕی غشیب  ٚغیشلببُ ف ٟٓاػت ٔ ٚفْٟٛ
حشٔت داس بٛدٖ چیضی ،بشای ا ٚوٕی ٘بّٕٔٛع ب٘ ٝظش ٔیسػذ.
ایٗ اتفبق و ٝظبٞش ػبدٜای داسد  ٚ ٟٓٔ ٚسیـٝای ب٘ ٝظش ٕ٘یسػذٔ ،یتٛا٘ذ دس دساصٔذت چٙبٖ ػٛالبی پیذا وٙذ و ٝاص

االٖ لببُ پیؾبیٙی ٘ببؿذٔ .تأػفب٘ ٝدس وـٛس دس ٔٛسد ایٌٗ ٝ٘ٛآػیبٞب پظٞٚؾٞبی سیـٝای ا٘دبْ ٕ٘یؿٛد ٔ ٚب٘ٙذ
ػبیش ٔؼبئُ ،ابتذا ببیذ یه ٔؼئّ ٝوٛچه ،سیـٝداس  ٚچشوی ؿٛد تب ٔؼئٛالٖ ب ٝایٗ ٘تید ٝبشػٙذ و ٝببیذ بشای سفغ ٚ
أحبی ػٛالبؾ فىشی وشد.

ترینلحظههایمبرایتو


هایجدید،خصوصی

باتکنولوژی
أشٚص ،ٜبب ببالسفتٗ أىب٘بت  ٚتىِٛٛٙطی  ٚتٛإ٘ٙذیٞبی ببالی ایٗ ابضاس دس ػىبػی  ٚتصٛیشبشداسی ،خیّی ساحتتش اص
لذیٓ ٔیؿٛد ب ٝچٙیٗ الذأبتی دػت صد .ایٗ تىِٛٛٙطی ،حشیٓ خصٛصی افشاد سا ٘ـب٘ ٝسفت ٚ ٝاپیذٔی ؿذ٘ؾ وٓوٓ
ٍ٘شاٖوٙٙذٔ ٜیؿٛد.
ؿبىٞٝبی اختٕبػی ٘یض ٞش سٚص أىب٘بت خذیذی بشای ساحتتش وشدٖ وبس وبسبشاٖ دس ادیت  ٚا٘تـبس ػىغٞب اسائٝ
ٔیدٙٞذ ٞ ٚش سٚص ٘شْافضاس  ٚؿبى ٝخذیذی ب ٝایٗ د٘یبی ٔدبصی اظبفٔ ٝیؿٛد و ٝوبس ب ٝاؿتشانٌزاس٘ذٌبٖ ِحظبت
خصٛصی سا آػبٖتش وٙذ.
بشخی ؿبىٞٝبی اختٕبػی ٔب٘ٙذ ایٙؼتبٌشاْ و ٝاختصبصبً بشای اؿتشان ػىغ طشاحی ؿذٜا٘ذ ،ب ٝایٗ ٚظغ اػفببس دأٗ
ٔیص٘ٙذ  ٚوبسبشاٖ بب اػتفبد ٜاص ایٗ ؿبىٞٝبی اختٕبػی ،بب صشف وٕتشیٗ ٚلت ،بیـتشیٗ ٔخبطب سا بِ ٝحظٞٝبی
خصٛصیؿبٖ ٚاسد ٔیوٙٙذ.

گیرنده؛خطرنداره!

ٚلتی یه ٔؼئّ ٝدس خبٔؼ ٝػبدی ؿذ ،حشف صدٖ اص آٖ  ٚا٘تمبد وشدٖ ب ٝآٖ ،بب ٚاوٙؾ ٕٞشأ ٜیؿٛد .بشای فشدی و ٝاص
ابتذای ػعٛیتؾ دس یه ؿبى ٝاختٕبػی تبو٘ ٖٛٙضدیه بٞ ٝضاس تب ػىغ خصٛصی ٔٙتـش وشد ٜبذ ٖٚایٙى ٝػٛالبؾ سا
دس ٘ظش بٍیشد ،پزیشؽ اؿتبب ٜػخت اػت أب ٚالؼیت چیض دیٍشی اػت .پش٘ٚذٜٞبی بیؿٕبسی و ٝب ٝپّیغ فتب اسخبع
دادٔ ٜیؿٛد ٞ ٚـذاس ٔؼئٛالٖ ا٘تظبٔی دس ایٗ ٔٛسد٘ ،ـبٖ ٔیدٞذ و ٝخطش ٕٛٞاس ٜدس وٕیٗ اػت  ٚتدشب٘ ٝـبٖ دادٜ
و ٝفدبیغ بضسي ،اص ٕٞیٗ غفّتٞبی وٛچه ؿشٚع ؿذٜا٘ذ.
تؼذاد پش٘ٚذٜٞبی ٘مط حشیٓ خصٛصی بب ا٘تـبس ػىغ  ٚفیّٓ وٛٔ ٝخب ػٛءاػتفبدٜٞبیی اص خٛا٘بٖ ٛ٘ ٚخٛا٘بٖ ٚ
خب٘ٛادٜٞب ؿذٞ ،ٜش سٚص بیـتش  ٚبیـتش ٔیؿٛد.
اص ٕٞیٗس ٚآػیبؿٙبػبٖ اختٕبػی ب ٝوبسبشاٖ ایٗ ؿبىٞٝب تٛصیٔ ٝیوٙٙذ و ٝاػتٕبد ب ٝافشاد دس فعبی ٔدبصی  ٚا٘تـبس
ػىغٞبی خصٛصی  ٚخب٘ٛادٌی ٔـىالتی سا دس پی خٛاٞذ داؿت .پّیغ فتب ٘یض ٕٞیـ ٝب ٝوبسبشاٖ تزوش ٔیدٞذ وٝ
ؿبىٞٝبی اختٕبػی آِب ْٛػىغ خب٘ٛادٌی ٘یؼتٙذ ٘ ٚببیذ بٔ ٝخبطبیٗ ٔدبصی اػتٕبد وشد.
اص آ٘دبیی و ٝایٗ ٔم ،ِٝٛیه ٔم ِٝٛفشٍٙٞی اػت  ٚرات فش ،ًٙٞتذسیدی بٛدٖ اػتٔ ،یتٛاٖ پیؾبیٙی وشد و ٝایٗ
س٘ٚذ تذسیدی تغییش فش ًٙٞسفت ٝسفت ٚ ٝب ٝتذسیح ٔـىالتی ػٕیكتش  ٚخذیتش سا پذیذ بیبٚسد وٕٞ ٝیٗ أشِ ،ض ْٚتٛخٝ

بش٘بٔٝسیضاٖ فشٍٙٞی وـٛس سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ .چیضی وٚ ٝاظح اػت ایٗ و ٝفیّتش وشدٖ ؿبىٞٝبی اختٕبػی  ٚاص دػتشع
خبسج وشدٖ آٟ٘ب ،تب ب ٝحبَ ٘تٛا٘ؼت ٝساٞىبس خذی  ٚسیـٝای ببؿذ ٔ ٚبدأی و ٝایٗ تفىش اصالح ٘ـٛد ،فیّتشیٚ ًٙ
ٔحذٚدیتٞبی ػختافضاسی وبسػبص ٘خٛاٞذ بٛد.

