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نمایشگاهکتاببدونبویکبابو 17نحس!




همه کارههای
هیچ کاره!

حواستانبهتبلیغهایدروغینکاالهایبنجلدر
لهایماهوار هایباشد
کانا 

2.4 M views

اظهاراتجنجالیعضوکمیسیونویژهطرحصیانت
3.9 M views

نگردچیزینمانده!
تصویری از نوشته صاحب یک خودرو که روی شیشه
ماشینش نصب کرده در فضای مجازی با واکنشهای
زیادی همراه شد .صاحب این خودرو روی برگه نوشته:
«دوست عزیز ،شیشه را نشکن ،همکارانتان چند بار
بررسی کردن ،چیزی توی ماشین نیست!» کاربری با
بازنشر این تصویر نوشت« :کاش حاال که پلیس به
ماجرای ایربگها ورود کرده به بحث قفل در خودروها
هم بپردازه که چرا این قدر راحت باز میشن ».کاربر
دیگری نوشت« :ببین طفلی چقدر زخم خــورده بوده
که دیگه لوازمی که از روی ماشینش دزدیدن رو هم
جایگزین نکرده ».کاربری هم نوشت« :کاش این پلیس
محله راه بیفته الاقل با دادن پول به افــرادی برای
محافظت از محله از سرقت اموال مون جلوگیری کنیم».

یکی دیگر از ویدئوهایی که روز گذشته در شبکههای
اجتماعی بازتاب داشت مربوط به اظهارات یزدیخواه
عضو کمیسیون ویژه طرح صیانت در تریبون نماز جمعه
بود .یزدی خواه در پشت تریبون نماز جمعه گفته۶ « :
ماه قبل از انتخابات  ،۸۸توئیتر و تلگرام برای تعمیرات
دور های شبکهشون قرار بود چند ماه تعطیل بکنن.
نامه زد رسما ً کلینتون به توئیتر و تلگرام که آقا تعطیل
نکنید ما انتخابات ایران رو در پیش داریم ».کاربران
از این که عضو کمیسیون ویژه طرح صیانت هنوز مطلع
نیست که تلگرام در سال  1392تاسیس شده یعنی
 4سال بعد از  88اظهار تاسف کردند .کاربری نوشت:
«شنیدن این نوع اظهارات از مسئوالنی که قصد دارن
از فضای مجازی صیانت کنن خودش نشون میده که
یه جای کار میلنگه ».کاربر دیگری نوشت« :این یک
اشتباه لپی بوده ،بیشتر به محتوای حرفش نگاه کنید».





2.8 M views

رطبخوردهایکهمنعرطبمیکند!
روز گذشته ویدئویی از صحبتهای مجید حسینی عضو
هیئت علمی دانشگاه تهران که منتقد وجود مدارس غیر
انتفاعی و ظرفیت پزشکی است در شبکههای اجتماعی
بازنشر شد که متعلق به دو سال پیش و حضور او در
برنامه فرمول یک است .هرچند این ویدئو قدیمی
است اما صحبتهای این استاد دانشگاه که از منتقدان
وجود مدارس غیر انتفاعی بوده مورد توجه قرار گرفت.
حسینی به علی ضیاء مجری برنامه که میپرسد فرزند
شما در مدرسه دولتی درس میخواند یا غیر انتفاعی
میگوید« :فرزندم به مدرسه غیر انتفاعی میرود
چون من عضو هیئت علمی هستم و پولش را دارم!»
کاربران از این که منتقد مدارس غیرانتفاعی از آن برای
فرزندش استفاده میکند تعجب کرده بودند .کاربری
نوشت« :رطب خورده منع رطب نمیکنه آقای حسینی،
شما خودت داری از مدرسه غیرانتفاعی برای بچه ات
استفاده میکنی بعد میگی باید جمع بشه!»

3.1 M views

نمایشگاهکتاببدونبویکباب
دومین نمایشگاه مجازی کتاب از سوم بهمن تا دهم بهمن
برگزار شده است و با استقبال خوبی هم همراه بوده
است.یکیازکاربرانباانتشارتصویریازکتابهایبسته
بندی شدهای که برای ارسال آماده میشود نوشت« :این
عکس ،حال مرا خوب کرد خیلی! تقدیم به شما »...به گفته
مدیرعامل خانه کتاب در دو روز اول این نمایشگاه مجازی
بیش از  15میلیارد تومان کتاب به فروش رفته است.
کاربری درباره دومین نمایشگاه مجازی کتاب نوشت« :یکی
از خاطرات من از نمایشگاههای کتاب پیش از کرونا بوی
کبابی بود که از اغذیهفروشیهای حاشیه نمایشگاه بلند
بود و خیلی بیشتراز بویکاغذکتاب بویکباب بودکهمردم
را به خود جلب میکرد ».کاربر دیگری نوشت« :گشتن
توی نمایشگاه کتاب و رفتن به غرفههای مختلف خودش
یه حالی داشت که دو سال ازش محرومیم».




اپتک پلیس به دوربین مخیف ها

«بهترین کاالی چند کاره! به همراه تخفیف استثنایی و یک
هدیه رایگان! فروش فقط از طریق این آگهی! تحویل رایگان
در منزل شما ،فقط کافی است عدد 1را به شماره ... .پیامک
کنید».اینجمالترادرتبلیغاتماهوارهایزیادمیشنویم.
تبلیغاتی که با رنگ و لعابهای آن چنانی اجناس بنجل را
به قیمتهای استثنایی به فروش میرسانند .روز گذشته
ویدئویی از یکی از همین اجناس بنجل که به اسم محصولی
چند کاره به مردم فروخته میشود در شبکههای اجتماعی
دست به دست شد .خریدار محصول که معتقد است این
محصولتنها 10هزارتومانمیارزد 180هزارتومانبرایش
پول داده و دربــاره عملکرد آن میگوید« :در حالی که این
محصول به اسم چرخ گوشت دستی و غذا ساز معرفی شده
فقط توانایی آب گرفتن از سیب زمینی را دارد! ».اما اوضاع
وقتیخطرناکمیشودکهکالهبرداریهایتبلیغاتیباتبلیغ
داروهای ضد اعتیاد ،الغری و ضد افسردگی پای خود را از
بعدمادیفراترنهادهوخطریبرایجانوروانافرادبهحساب
میآیند .نگاهی به تجربه خریداران محصوالت ماهوارهای
نشاناز کیفیتپایینوقیمتچندبرابریمحصوالتنسبت
بهقیمتواقعیشاندارد.
▪بایدمردمراراجعبهتبلیغاتدروغینآگاهکرد

متاسفانه اطــاع رسانی در خصوص تبلیغات دروغین
ماهوارهای به شدت ضعیف است و همین موضوع باعث
میشود افــراد بیشتری در دام این تبلیغهای دروغین
بیفتند .علت اصلی این موضوع هم به این بر میگردد که
از یک طرف افراد مال باختهای که از طریق این تبلیغهای
دروغین فریب خوردهاند تمایلی به بازگو کردن این اتفاق
ندارند چون بیم این را دارنــد که مبادا به خاطر داشتن
ماهواره محاکمه شوند و برای همین موضوع کمتر هم به
طرح شکایت در قوه قضاییه اقدام میکنند .البته چون این
کاالها در مقیاس وسیع و در کانالهای ماهوارهای مختلف
تبلیغ میشود و به فروش میرسد تقلبی بودن و نامرغوب
بودنآنهابهچشمنمیآید.براینمونهمیتوانبهقرصهای
الغرییاقرصهایترکاعتیاداشارهکردکهباوجوداینکه
مدعی هستند ،از سازمانهای بینالمللی مجوز دارند ولی
هیچگاهازسویاینسازمانهاموردتأییدقرارنگرفتهاند.
▪قرصهایالغریباعوارضناشناخته

2.1 M views

3.4 M views

17؛عددنحسایتالیاییها

علتمرگشاهفراریاززبانوزیربهداریشاه

ممکن است مردم هر کشوری رسم و رسومی داشته
باشند که برای مردم دیگر کشورها عجیب به نظر برسد.
مثال ایتالیاییها برخالف بسیاری از کشورها که عدد ۱۳
را عدد بدیمنی میدانند ،عدد  ۱۷را دوست ندارند و
بد یمن میدانند .این موضوع برای این است که با پس
و پیش کردن عدد رومی معادل  ۱۷یعنی  XVIIمیشود
کلمه VIXIرا به وجود آورد که در التین یعنی «زندگیام به
پایان رسید ».به همین دلیل برخی از هتلها اتاق شماره
 17و طبقه  ۱۷ندارند .البته یکی دیگر از موضوعاتی که
در ایتالیا دیده میشود این است که معموال آنها سیب،
گالبی و هلو را با پوست نمیخورند و حتما پوست میگیرند
آن هم به این دلیل که فکر میکنند به هیچ عنوان سموم
با شستن از روی این میوهها پاک نمیشود.

دومین شاه دودمان پهلوی در  5مرداد  1359در قاهره
مرد .منوچهر رزم آرا ،وزیر بهداری رژیم قبل از انقالب
علت مرگ او را استفاده بیرویه از داروهای تقویت
قوای جنسی برای روابط شاه در دوران پس از جوانی
میداند .در ویدئویی که از او منتشر شده او میگوید:
«شاه تنها مقتول این داروها نبوده و علت مرگ مشکوک
اسدا ...علم ،عبدالکریم ایادی ،قلی ناصری و حسین
دانشور از وزرا و درباریان شاه ،استفاده از همین
داروی تقویت جنسی بود ».البته در کتاب خاطرات
علم و دیگر اطرافیان شاه هم از بی بندو باری او در این
زمینه مطالبی آمده است .البته برخی هم با توجه به
ارتباطات بیمحابای جنسی محمدرضا پهلوی در ایران و
خارج از کشور ،علت مرگ او را ایدز اعالم کرده بودند.

اما ضررهای تبلیغات مــاهــوارهای فقط به ضررهای مالی
محدود نشده است ،این روزها تبلیغات انواع و اقسام داروها
و وسایل الغری ،تب الغری را در جامعه رواج داده است.
آمارهای 90و100درصدیکهتبلیغاتاینقرصهابرایاثر
بخش بودن بیان میکنند ،هر بینندهای را ترغیب به یکبار
استفادهازاینقرصهامیکند.معمو ً
البسیاریازاینقرصها
استانداردنیستندوعوارضاستفادهازآنهابسیاربیشتراز
فوایدشاناست.درماههایاخیرحتیاخباریمبنیبروجود
شیشهدراینقرصهاوجودداشتهاست.خیلیازافرادبعداز
استفادهازاینقرصهابهانواعبیماریهامبتالمیشوندودر
برخیمواردحتیاگرجانسالمبهدرببرند،شانسآوردهاند.
▪لزومبرخوردجدیترباعامالنفروش

اکثر محصوالت تبلیغی در ماهواره مجوز ندارد و کسانی
در ایــران بهعنوان عامالن شرکتها ،آنهــا را به فروش
میرسانند.اکثر این داروها مورد تأیید وزارت بهداشت
نیست ،با این حال به نظر میرسد هنوز برخورد جدی با
عامالن فروش این داروهــا نشده و هر روز به شمار فریب
خوردگاناینتبلیغات دروغیناضافهمیشود.

 17سازندهدوربینهایمخفی آزاردهندهتوسطپلیسبازداشتشدند،قانوندربارهساختدوربینمخفیچهمیگوید؟
رعیتنواز-اگرمتولددههشصتباشیدحتماجمعههادرشبکهپنجدوربینمخفیهایجذابامیرحسینقراییرادیدهاید.هر
کدامازدوربینمخفیهایامیرحسینقرایییکدرسزندگیوآدابمعاشرتبود.اوباسناریوهایجذابیکهطراحیمیکرد،
شهروندان را در موقعیتی که بیشتر مربوط به حقوق شهروندی بود قرار میداد و بعد از گفتن کات و جمله معروف «شما مقابل
دوربین مخفی هستید» از شهروندان یا به خاطر کار درستشان تشکر میکرد یا آنها را بازخواست میکرد که چرا برای احقاق
حقوقخودسکوتکردهاند.شایدهمینکاراوبودکهباعثمیشدبیشترخانوادههادرساعتپخشآنبرنامهمقابلتلویزیون
جمعشوند.حاالاگرکلمهدوربینمخفیایرانیرادرگوگلیااینستاگرامجستوجوکنیدبابرخی ویدئوهایبسیاروحشتناک
روبرو خواهید شد که نه تنها آموزنده نیست بلکه بعضا بدآموزی هم دارد و باعث آزار و وحشت دیگران هم میشود .همین آزار
دهندهبودنباعثشدکهپلیس 17نفرازسازندگاندوربینهایمخفیراکهبرایمردممزاحمتایجادمیکردبازداشتکند.
امروزباهمضمنمروربرخیازایندوربینمخفیهایترسناکوآزاردهنده،میخواهیمبدانیمکهسازوکارقانوندربرابرساختن
چنیندوربینمخفیهاییچیست؟آیاافرادبدوناجازهقانونیمیتوانندبهنصبدوربینوضبطتصاویردیگرانبپردازند؟
▪سربریدنمصنوعی

یک روز صبح سوار خودروی مسافربر شخصی میشوید تا به
مقصدبرسید.بعدازچنددقیقهرانندهبازنیکهکنارشنشسته
وگویا همسرش است ،دچار درگیری لفظی میشود .خودرو
را نگهمیدارد و همسرش را تهدید میکند که اگر به حرفزدن
ادامهدهد،سراوراخواهدبرید.شمابرایآرامکردنرانندهوارد
بحث میشوید و پس از گذشت چند ثانیه راننده چاقوی بزرگی
راازداشبوردبیرونمیآورد،سرزنراپایینمیبردوبعدازچند
دقیقهماکتسربریدهشدهخونیراباالمیآورد.شماکهبادیدن
اینصحنهشوکهشدهاید،ابتداسعیمیکنیدازخودروفرارکنید
ووقتیبهدلیلهیجانزیادنمیتوانیداینکارراانجامدهید،از
حالمیروید.بعدازچنددقیقهکهبههوشمیآیید،رانندهوزنی
کهسرشتاهمینچنددقیقهپیشبریدهشدهبود،هردوصحیح
و سالم جلوی شما ایستادهاند و با خندهای بر لب میگویند:
«شما مقابل دوربین مخفی بودید .این صفحه اینستاگراممن
است .اجازه داریم ویدئوی شما را در این صفحه منتشر کنیم؟ »
این داستانی کامال واقعی و شرح یکی از ویدئوهای دوربین
مخفیدرصفحهاینستاگرامشخصیاستکهخودشراکمدین
معرفیمیکندوحدودیکمیلیوندنبالکنندهدارد.
▪دوربینمخفیجنزدگی

یکی از دوربین مخفی هایی که در زمان منتشر شدنش هم با
انتقادهای زیادی همراه بود مربوط به دوربین مخفی خشنی
بود که به بیهوش شدن یک نفر منجر شد .یکی از چهرههای
شناخته شده اینستاگرام در یکی از دوربین مخفیهایش
خودش در نقش مسافرکشی که جن به سراغش میآید قرار
گرفته و یکی از همکارانش هم در صندلی عقب با چهره گریم
شده نشسته است و با این کار مسافرانی را که سوار کردهاند
میترسانند و همه این اتفاقات توسط دوربینی که در جعبه
دستمال کاغذی روی داشبورد تعبیه شده ضبط میشود.
متاسفانه در این دوربین مخفی که هیچ مجوزی هم ندارد
مسافری که از همه جا بی خبر است از ترس بیهوش میشود و
این ویدئو در شبکههای اجتماعی دست به دست شد.
▪پرتکردنکیکخامهایتویصورتمردم

جدا از دوربین مخفیهای ترسناک دیگری که ممکن است
باعثمشکالتوحتیواکنشهایخطرناکازسویمردمشود
دوربینمخفیدیگریدرچندوقتاخیردرشبکههایاجتماعی
بازنشر شد که در آن فردی در پله برقیهای پلهای عابر پیاده
با زدن کیک خامهای به صورت مردم به دنبال جذب فالوئر بود
که در کنار آزار و اذیت مردم ممکن بود به درگیری منجر شود که
فرجامآننامشخصاست.یایکیدیگرازسازندگاندوربینهای
مخفی که توسط پلیس بازداشت شده ،میگوید« :پشت مردم
راه میافتادم و صداهای عجیب
و غریب یا ترسناک درمــیآوردم تا
آنها بترسند .انتشار این فیلمها
باعث شد دنبالکنندههای زیادی

بهپیجمسرازیرشوند.تاحاال۶۰فیلممشابهگرفتموحدود۵۰۰
هزارفالوئردارم».یادرمواردیفردیبازدنپسگردنییاضربه
وفرارازواکنشمردمبهایناقدامعجیبفیلمبرداریمیکند.
▪واکنشهابهایندستگیری

بعدازانتشارخبربازداشت 17نفربهدلیلضبطدوربینمخفی
غیرمجازکهگرداننده ۱۲صفحهاینستاگرامیبودند.بسیاری
ازکاربرانبهتحسیناز نیرویانتظامی پرداختندوازآنهابرای
دستگیریسازندگانویدئوهایدوربینمخفیتشکرمیکنند.
برخی نیز میگویند اگر با چنین افرادی رو به رو شوند برخورد
فیزیکیباآنهاخواهندداشت.تعدادینیزبیانمیکننداین
عملازدزدیبدتراستوتنهاشخصیبهاینکاررویمیآورد
که حریمی در زندگیاش برای حفظ آن باقی نگذاشته است.
بعضیازکاربرانهمامامعتقدندبااندکیاغماضمیتوانجنبه
جذاب و خنده دار بودن این کلیپها را دید .عدهای هم بر این
باورند که جوانان زیادی به دلیل وضع نابسامان اقتصادی به
سمتراههاینامتعارفکشیدهشدندوبهجایسرزنشبایدبه
فکرایجادکارو فرصتهایشغلی برایآنهاباشیم.
▪قانونچهمیگوید؟

.1درهرمکانیکهدوربینینصبمیشودبایداعالمیهایمبنی
بر این که «این مکان به دوبین مداربسته مجهز است» گذاشته
شــود .2 .مطابق اصل  25قانون اساسی «هرگونه استراق
سمع و تجسس در زندگی دیگران خالف قانون است مگر به
حکمقانونافراداجازهاینکارراداشتهباشند».3مطابقماده
 ۴١منشور حقوق شهروندی« :کنترلهای صوتی و تصویری
خالف قانون در محیطهای کار،اماکن عمومی ،فروشگاهها و
سایرمحیطهایارائهخدمتبهعموم،ممنوعاست».بایدبرای
ساختویدئوهایدوربینمخفی بامراجعهبهنیرویانتظامییا
مراجع قضایی مجوزهای الزم گرفته شود که اگر این کار انجام
نشودیککارغیرقانونیاستومجازاتهمدارد.
▪آیامیشودازسازندگاندوربینمخفیشکایتکرد؟

به گفته سرهنگ رامین پاشایی ،معاون اجتماعی پلیس فتای
ناجا ،اشخاص با گرفتن مجوز برای ساخت دوربین مخفی باید
در انتها از سوژه در قالب یک قرارداد کتبی اجازه پخش تصاویر
را بگیرند و اگر این کار را نکنند و تصاویر آن فرد را در فضای
مجازی انتشار دهند فرد متضرر میتواند افرادی را که بدون
اجازه او تصاویرشرا منتشر کردهاند ،تحت تعقیب قضایی قرار
دهد .همین که فرد اجازه پخش تصاویرش را نداد و قراردادی
را امضا نکرد ،اما بعد در فضای مجازی با تصاویر شطرنجی
شده خود مواجه شد باز هم میتواند شکایت خود را از مسببان
این کار در مراجع قضایی مطرح کند .اگر هم در هنگام ضبط
این گونه دوربین مخفیها فرد دچار آسیب جسمی یا روحی
شود میتواند شکایت کیفری را با عنوان ایجاد مزاحمت در
مراجع قضایی مطرح و همین طور جبران خسارت روحی و
جسمی را که به او وارد شده است مطالبه کند.

