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گرینویچ

قبض آب 27هزار دالری

 

کاناگاوا: پــس از اینکه قبض آب مدرســه ای 
در ژاپن برای 2ماه به مبلغ ســه و نيم ميليون 
ین )معــادل حــدود 27هــزار دالر آمریکا( 
شد مســئوالن مدرسه متوجه شــدند یکی از 
آموزگار ها به خيال تصفيه آب از ویروس كرونا 
دو ماه شير آب باالی استخر را باز گذاشته است. 
تمام گزارش یاهونيوز در این باره است كه ميزان 
و حجم آب هدر رفته چقــدر بوده، چرا معلم از 
این مهم خبر نداشــته كه ویــروس كرونا هيچ 
ارتباطی با تصفيه اینچنينــی آب ندارد و باید 
پروتکل های دیگری به كار گرفته شود. اما برای 
مخاطب ایرانی این خبر، بهتر است این پرسش 
مطرح شود كه اگر این شــير آب غيرشرب در 
ایران بود و البته آب شرب را در این حد و اندازه 
به هدر می داد مبلغ جریمــه آن عددی حتی 

نزدیک به این رقم می شد یا خير؟

فراسوی نیک و بد »فریاد« 

زندان برای اسب های ايرلندی

دوبلین: مسئوالن زندان »كسترلی« در ایرلند، نخستين 
مركز نگهداری و پرورش اســب در زندان های اروپا را برای 
زندانيان افتتاح كردند. اســب ها در منطقه روســکومون، 
برای زندانيان این امــکان را فراهم می كنند تا مهارت های 
عملی را در كنار بروز احساساتشــان نســبت به حيوانات 
بياموزند. زندانيان این زندان پس از گذراندن دوره آموزشی، 
گواهينامه مراقبت از اســب دریافت می كنند كه در ایرلند 
معتبر اســت. زندانيان نام این دوره آموزشی را »اسب های 
اميد« گذاشته اند. به گزارش دآیریش سان، برنامه آموزشی 
نگهداری و پرورش اسب برای زندانيان كه با همکاری بخش 
خدمات زندان و مراكز سواركاری ایرلند ارائه می شود، بيش 
از 12هفته طول می كشد. بنا به گزارش ها، راه اندازی مركز 
نگهداری اســب در زندانی در ایرلند بدون جاناتان ایروین 
امکان پذیر نبود. او 30سال پيش تصميم گرفت كه چنين 
مراكزی را برای زندانيان ایرلنــدی راه اندازی كند. به گفته 
جاناتان ایروین، 26سال طول كشــيده است تا این برنامه 
در ایرلند اجرا شود. او به خبرگزاری فرانسه گفت: »من در 
این سال ها به همه وزرای دادگستری ایرلند نامه نوشتم اما 
بيشتر آنها هرگز به من پاسخ ندادند زیرا فکر می كردند كه 

من دیوانه هستم. اما سرانجام این تصميم اجرایی شد«.

آن روی سکه بحران رومی ها
 

لیورپول: كشف ســکه های جدیدی از عصر امپراتوری روم 
نشــان داد در دوره ضرب آنها روم در حال تجربه یک بحران 
اقتصادی بوده اســت. پژوهشگران در 2 دانشــگاه وارویک و 
ليورپول در بریتانيا با بررسی دقيق سکه های نقره ای كوچک 
موســوم به »دناریوس« در سيســتم مالــی امپراتوری روم 
دریافته اند سکه هایی كه به دوره زمانی قبل از سال 90 پيش 
از ميالد تعلق دارند، نقره خالص بوده اند. این در حالی است كه 
سکه های ضرب شده در 5ســال پس از آن از حدود10درصد 
مس تشکيل شده اند. امری كه نشــان از افت ارزش پولی این 
دوره زمانی دارد. به گزارش یورونيوز، كاهش ارزش ســکه  را 
یکی از عوامل تشدید بحران  مالی سال 89 تا 87 پيش از ميالد 
دانسته اند. پروفسور بوچر درباره زمينه این بحران مالی پدید 
آمده می گوید: »در سال های بعد از 91 پيش از ميالد، دولت روم 
در خطر ورشکستگی قرار داشت. رومی ها گرفتار جنگ داخلی 
بودند و پس از پایان نزاع در سال 89 پيش از ميالد یک بحران 

بدهی در كشور پدید آمده بود.«

قدر بارانی/مراسم شب های قدر در مشهد الرضای بهاری- عکس: مشرق اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

یکشنبه

جاسوس ها در روز می آیند

هفته پيش انتشار گزارشی در مجله 
آمریکایی نيویوركر رسانه های اسپانيا 
را تکان داد. این گزارش كــه با عنوان »چگونه دمکراســی ها از 
شهروندان خود جاسوسی می كنند« منتشر شده بود به شركت 
ان اس او و نرم افزار جاسوسی شــان با نام پگاسوس می پرداخت. 
گزارش با تصویری از یک نماینده مجلس محلــی كاتالونيا آغاز 
می شــد كه موبایلش را در اختيار كارشناســان یک آزمایشگاه 
تخصصی تشخيص نرم افزارهای جاسوسی قرار داده بود و نتيجه 
این بود كه نه تنها او كه الاقل 20نفر از چهره های اصلی سياست 
منطقه كاتالونيا كه همگی استقالل طلب هستند در چند مرحله 
هک شده اند و محتوای گوشی آنها توســط نرم افزار پگاسوس به 
مقصدی نامشخص منتقل شده است. مظنون اصلی در این ماجرا 
افرادی در دولت اســپانيا به شــمار می روند كه پس از انتخابات 
سال2017 در این منطقه و اعالم اســتقالل كاتالونيا تعدادی از 
آنها را دســتگير كردند و حاال معلوم شده است كه كوشيده اند به 

اطالعات آنها دسترسی پيدا كنند.
اگرچه گزارش نيویوركر با اسپانيا و كاتالونيا آغاز می شود اما مثل 
بسياری دیگر از نمونه های خوب روزنامه نگاری تحقيقی-روایی 
ماجرای پگاسوس را در جاهای دیگری نيز دنبال كرده است. این 
نرم افزار توليد شركتی اســت به نام ان اس او در شهر تل آویو. یکی 
از مدیران شركت برای نویسنده گزارش توضيح می دهد كه آنها 
نرم افزار را تنها به دولت ها می فروشــند و اینکه همه قراردادهای 
فروش باید به تأیيد وزارت دفاع رژیم صهيونيســتی برســد. در 
ادامه گزارش معلوم می شــود دامنه نفوذ نرم افزار و جاسوسی به 
حلقه كوچکی در اطراف نخست وزیر بریتانيا بوریس جانسون هم 
می رسد. شركت متا به دليل نفوذ نرم افزار در پيام رسان واتساپ و 
شنود و نفوذ در محتوای چت حدود 1400نفر از كاربران آن، یک 
شاكی دیگر این نرم افزار است. از طرف دیگر شركت ان اس او اعالم 
می كند كه تقریبا همه كشورهای اروپایی مشتری پگاسوس بوده اند 
و از آن برای »مبارزه با تروریسم« استفاده می كنند. عجيب ترین 
نکته هم در این ميان، این است كه گفته شده »احتماال« نفوذ به 
تلفن های همراه در انگلستان و دیگر جاهایی كه استفاده كننده از 

پگاسوس نامشخص بوده، در امارات متحده عربی رخ داده است.
فيلم ماتریکس با صحنه ای آغاز می شــد كه در آن نيو، قهرمان 
داستان به عنوان هکری گمنام در خفا كدهایی را برای هک كردن 
دیگران می نوشت و می فروخت و از این راه پول درمی آورد. تصویر 
چنين هکرهایی را بعدها بارها در سينما و سریال های تلویزیونی 
دیده ایم. یک نمونه موفق اش هم سریال »آقای روبات« بود كه به 
شخصيت نامتعادل قهرمان داســتان كه هکری چيره دست بود 
می پرداخت. آنچه به عنوان شــمایل ثابت هکرها و كدنویس های 
نرم افزارهای جاسوسی می شناسيم عموما همين ویژگی پنهان 
بودن و گمنامی را همراه خود دارند. اما گــزارش نيویوركر روی 
دیگری از این قضيه را نشــانمان می دهد. در جهان امروز اگرچه 
بازیگران زیادی در پس پرده و پنهانی مشغول رصد دیگران و شنود 
و جاسوسی هستند، اما شركتی رسمی در جهان وجود دارد كه مثل 
بسياری از كسب وكارهای بزرگ امروز، به عنوان یک استارت آپ 
آغاز به كار كــرده و محصولش هم بدون هيچ پرده پوشــی توليد 
نرم افزار جاسوسی است. این محصول نه تنها چيز پنهانی نيست كه 
در روز روشن و توسط دولت رژیم صهيونيستی، مهر تأیيد می گيرد 
و به دیگر دولت های جهان فروخته می شــود. این بار از اتاق های 
تاریک و راهروهای نم زده ای كه هکرها در گوشه تاریکش مشغول 
كد نوشتن  هستند، خبری نيست. شركت ان اس او در گزارش مجله 
نيویوركر با جزئيات توصيف می شــود. شركتی با مساحت بزرگ 
كامال مدرن و با صدها نفر كارمند رسمی كه در بخش های مختلف 
آن در حال كار  هستند. كارشان هم توليد، رفع اشکال و خدمات 
پس از فروش به مشــتریانی اســت كه از آنها نرم افزار جاسوسی 
می خرند. به صورت طبيعی و مثل هميشــه این خبرها به زودی 
فراموش می شوند، مســئوالن دولتی اسپانيا در برابر اتهام شنود، 
سکوت یا تکذیب می كنند، دفتر نخست وزیری انگليس ترجيح 
خواهد داد مسئله جاسوسی را به شکل غيررسمی حل و فصل كند 
و نتيجه پرونده نفوذ در واتساپ چندان رسانه ای نمی شود. اما قبول 
كنيم كه با وجود همه اینها، وجود »دولت«ی كه رســما نرم افزار 
جاسوسی با قابليت های ویژه توليد می كند، آن را به شکل علنی به 
دولت های دیگر می فروشد و ذره ای هم مسئوليت عواقب غيرقابل 
پيش بينی آن را نمی پذیرد و بعد همه اینها از نظر اكثر كشورها و 
دولت ها ظاهرا قابل قبول و پذیرفتنی است )چون به نظر می رسد 

كسی شکایتی ندارد(، طبيعی نيست.

اواســط تابســتان سال 
گذشــته یکــی از اقوام 
تماس گرفت و گفت كه فرزندش به مقطعی 
از تحصيل در دبيرستان رسيده كه باید انتخاب 
كند در چه رشته ای می خواهد درس بخواند و 
به عنوان آدمی كه ســرش در حساب و كتاب 
است، از من خواســت كه راهنمایی اش كنم. 
از لطف و حسن ظنی كه داشت تشکر كردم؛ 
اما مطمئن نبــودم بتوانم كمکــی بکنم. من 
كه شــيفته تاریخ بودم، در رشــته مهندسی 
درس خواندم و در نهایت روزنامه نگار شــدم، 
چطور می توانستم نوجوانی را راهنمایی كنم 
كه آینده خود را بســازد؟ با اصرار آن فاميل، 
سختگيری را رها كردم و گفت وگویی دوستانه 
با فرزندش انجام دادم كــه حداقل نتيجه اش 
كاهش سردرگمی و اضطراب او و خانواده اش 
بود. اما از همان روز این فکر با من است كه آیا 
نوجوانی زمان خوبی برای تصميم گيری برای 

كل زندگی پيش رو است؟
همه ما روزی نوجوان بوده ایم و گرچه ممکن 
اســت آن روزها را خوب به یاد نداشته باشيم، 
اما حتما می دانيم مجبور به چه انتخاب هایی 

شــده ایم. انتخاب هایــی كه گاهــی در تمام 
سال های آینده روی زندگی ما تأثير داشته اند. 
یک نوجوان وقتــی می خواهد تصميم بگيرد 
در دبيرســتان چه رشــته ای بخواند یا چند 
ســال بعدش به تحصيل ادامه بدهــد یا نه، 
اسير هزار اما و اگر اســت. خانواده از او چيزی 
می خواهند، دوســتان حرف هایــی می زنند، 
جامعه واقعيت هایی را نشــانش می دهد و در 

نهایت خودش عالیقی دارد.
می گوینــد مهندس ها بيکارند، رشــته های 
مرتبط با پزشــکی كه قبول نمی شوی، فالن 
دانشــگاه اصال به درد نمی خورد، 4ســال از 
عمرت را در دانشگاه تلف می كنی، من خودم 
دیشب سوار یک تاكســی شدم كه راننده اش 
فوق دكتری در فالن رشته داشت! اما تو درس 
بخوان، ســعی كن برای خودت كسی بشوی، 
فالنی را ببين، من درس نخواندم و او خواند و 
حاال من اینجا هستم و او آنجا. برو فالن رشته 
را بخوان، كسی كه این رشته را خوانده در اداره 
ما 3برابر من حقوق می گيرد و هزار و یک حرف 

ضد  و نقيض دیگر.
آدم های اطراف ما براساس تجربه  خود و آنچه 
در گذشــته رخ داده و امروز در جریان است، 
راهی را پيشنهاد می دهند، اما چه كسی است 
كه آینده را دیده باشد؟ تغييرات جمعيتی را در 
حرفش لحاظ كند؟ به مهاجرت نيروی كار و 

رشد شگفت انگيز فناوری فکر كند؟
من تالش كردم به آن نوجوان نشان دهم آینده 
بزرگی پيش رویــش دارد. فرصت های زیادی 
پيش پایش قرار خواهند گرفت و اینطور نيست 
كه اگر امروز تصميمی گرفت، مجبور باشد تا 
آخر عمر تاوانش را پس بدهد. من سعی كردم 
اضطرابش را كم كنم تا ســاده تر این دوران را 

بگذراند. شاید این راه بهتری باشد.

فرهنگ و زندگي

میثم قاسمی

چه کسی آينده را ديده؟

تقويم / رويدادعدد خبر

 رادیو تهران، صدای ایران

تأسیس نخســتین مرکز راديويی ايران 
4ارديبهشــت1319 اتفاق افتــاد؛ دقیقا 
20سال پس از آنکه برای نخستین بار انسان 
توانست صدا را توســط امواج راديويی در 
پهنه گسترده  ای از زمین منتشر کند و به اين 
ترتیب عموم مردم ايران برای نخستین بار 
جمله »اينجا تهران است، صدای ايران« را از 
طريق امواج راديويی مرکز »راديو تهران« 
در میانه جاده قديم شــمیران، به فاصله 

9کیلومتری پايتخت، شنیدند.
پیش از آن در ســال1303 پای بی سیم به 
ايران باز شــده بود. بعد از آن اداره راديو 
سال1313 با خريد 3دســتگاه فرستنده 
راديويی موج کوتاه و متوسط تاسیس شد. 
راديو تهران در سال افتتاح يک فرستنده 
موج متوســط به قدرت 2کیلووات، يک 
فرستنده موج کوتاه به قدرت 14کیلووات 
و يک مولد برق و وسیله انتقال صدا داشت. 
در آن سال ها برق تهران شبانه روزی نبود 
و برنامه های راديو هم محدود به ســاعات 
معینی می شد. 4ســاعت برنامه در قالب 
2بخش؛ يکی ظهــر و ديگری عصر. هر روز 
4گفتار 15دقیقه ای خوانده می شد و بقیه اش 
موسیقی بود. از سال1332 برای صبح ها هم 

برنامه گذاشته شد؛ آن هم 3ساعت.
تبريز دومین شــهری بود که سال1325 
صاحــب راديــو شــد و بعــد از آن هم 
فرستنده های راديو در مشهد و اصفهان و 
چند شهر ديگر نصب شد. سال1338 بعد 
از جدا شــدن راديو ايران از راديو تهران، 
ساختمان جديد راديو در میدان ارگ افتتاح 
شد؛ جايی که حاال آن هم قديمی به حساب 
می آيد. االن چندين شبکه راديويی در ايران 
فعالند و تمام مراکز اســتان ها هم راديوی 
استانی دارند و راديوهای برون مرزی برای 

بیشتر از 30زبان و گويش برنامه دارند.

حافظ

گويند سنگ لعل شود در مقام صبر
آری شود ولیک به خون جگر شود

بی شک یکی از زیباترین صحنه هایی كه در زندگی ام 
دیده ام لحظه ای بود كه زنی وســط كوچه ناگهان بر 
ســر مرد جوانی فریاد كشــيد؛ با صدایی آنقدر بلند 
كه تا ســر كوچه صدایش آمد. خب همين جا مکثی 
كنيم. چرا بســياری از خواننده های این ستون، زنی 
بی چاک و دهن را تصور كردند كه روزنامه نگاری دچار 
سادیسمی مزمن از كارش خشنود شده است؟ یکی از 
پاسخ ها روشن است، اینکه در فرهنگ ما »فریادزدن« 
كار قبيحی اســت. از مکث خارج شویم. زن فریاد زد 
»حميد اون كاله  كاسکت بی صاهاب مونده را بردار، به 
خدا بدون اون ببينم سوار موتور شدی عاقت می كنم«. 

جوان بدون اینکه خجالت بکشــد خوشحال، گوشه 
لبش رفت باال و جک موتور وســپایش آمد پایين و 
دوباره برگشت به خانه. اگرچه بسياری از روانشناس ها 
فراسوی نيک و بد همچنان با فریادزدن مخالف هستند 
و آن را صرفا از رفتار های تهاجمی ارزیابی می كنند اما 
از دیدگاه نگارنده ای كه در این مورد تخصصی ندارد، 
فریادزدن هم مثل هر رفتار دیگر غریزی تيغی دولبه 
است كه چنانچه بجا از آن استفاده شود، مفيد خواهد 
بود. زن و مرد هم ندارد. گاهی حتی بزرگ و كوچک 
هم ندارد و باید به بچه ها هم اجازه بدهيم یاد بگيرند 
بدون توهين و زیاده روی خواســته های خود را فریاد 
بزنند. آنچه خطرناک است كنترل افسارگسيخته تمام 
نيازهایی است كه فریادزدن بجا و بهنگام فقط یکی از 
آنهاست. شاید فریادزدن هم مثل گریه كردن است؛ 
طبيعی اما در برخی فرهنگ ها مخصوصا برای مرد ها 

رفتاری قبيح و نشانه ضعف. 
چندی پيش پژوهشگرهای ســنگاپوری نتایجی را 
اعالم كردند كه نشــان می داد فریادزدن تحمل درد 
را مخصوصا برای خانم های بــاردار افزایش می دهد. 
بنابراین ایــن واكنش غریزی چنانچــه ابزاری برای 
تهدید، اعمال خشــونت، توهين و سایر موارد منفی 
نباشد و چنانچه حتی با چاشنی محبت همراه باشد 
می تواند جلوی مشکالتی همچون غمباد )یا گلوبوس( 
را بگيرد. این بيماری بيشتر در افرادی دیده می شود 
كه غم، اضطراب و مشکالت خود با دیگران را كنترل 
می كننــد و تمام حرف های نگفته شــان مثل حناق 
بيخ گلویشان را می گيرد. اینها به نوعی طرح مسئله 
از دیدگاه فردی غيرحرفه ای در مســائل روانشناسی 
بود. كاش روانشناس ها تعریف به روزتری از روش ها و 
جای درست فریادكشيدن را برای جامعه تجویز كنند.

روزی نيســت كــه پليس فتا 
در رســانه ها، از طریق فضای 
مجازی و حتی پيامک، هشــدار ندهد و اطالعيه ای آموزشی 
منتشر نکند. با این حال باز هم عده ای از افراد گول پيام های 
جعلی را می خورند و كالهبرداران هم به راحتی جيب شان را 
خالی می كنند. كافی است یکی از این افراد ناآگاه در پيامکی 
كه روی گوشی ظاهر می شود، لينک را لمس و بدافزاری را كه 
همراه لينک دانلود می شــود نصب كند، اینجاست كه به قول 
معاون فرهنگی و اجتماعی پليس فتا، گوشی تبدیل به زامبی 
می شــود و هکر می تواند به راحتی به اطالعات گوشی موبایل 

دسترسی پيدا كند.
 اگر هم فرد قربانی وارد لينک جعلی بانکی شــود و تراكنش 
بانکی داشته باشد، اطالعات كارت بانکی او هم به سرقت رفته 
و هکر با داشــتن اطالعات بانکی آن شخص، موجودی كارت 
بانکی مالباخته را تا انتها خالی می كنــد. در تازه ترین اقدام، 
این كالهبــرداران با افراد تماس می گيرنــد و اعالم می كنند 
كه فرد در مســابقه تلویزیونی یا رادیویی برنده شده و بعد از 
گرفتن شماره كارت و شماره ملی فرد و متقاعد كردنش برای 
وارد كردن چند كد مختلف یا ارســال یک شــماره رهگيری 
تقلبی، حسابش را خالی می كنند. البته در ماه رمضان موج تازه 
كالهبرداری هم به راه افتاده كه بــه بهانه آزادكردن زندانيان 
دیه و یا پرداخت فطریه انجام مي شود كه عموما حاوی لينک 
است و با ورود به لينک، حساب فرد خالی می شود. این موج تازه 
باعث شده باردیگر پليس فتا هشدار بدهد و از مردم بخواهد كه 

حواسشان را جمع كنند و به این پيام ها اعتماد نکنند.
 برخی از پيامک های ارسالی هم با مضمون اینکه »به مناسبت 
ماه رمضان برنده 100گيگ اینترنت رایگان شــده اید و با باز 
كردن لينک می توانيد این هدیه را دریافت كنيد« دارای لينک 
بدافزار هستند و زدن لينک همانا و متضرر شدن همان. البته 
اگر اشتباهی این بدافزار ها را نصب كردید باید در همان لحظه 
اطالعات تان را ذخيره و بالفاصله گوشــی را ریست فکتوری 
كنيد و بگذارید به تنظيمات كارخانه 
برگردد تا دسترســی هکر قطع 
شود. یادتان هم باشد 
كه نه صداوسيما و نه 
هيچ مؤسسه و نهاد 
حقيقی از شــما 
اطالعــات بانکی 
نمی گيرند و اگر 
هم در مسابقه ای 
برنده شــوید یا قرار 
باشد در كار خيری مانند 
آزاد كردن زندانيان مشاركت 
كنيد، از روش های دیگری برای 

این كار استفاده می شود.

قصه شهر

فاطمه عباسی

زامبی های پیامکی

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متــن کوتاهی که می بینید. ما 
منتظريم تا نوشته هايتان درباره مســائل روزمره، مشکالت و 
دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور و طراحی هم هستید 
جايتان اينجا محفوظ اســت. متن يا طرح تان که آماده شــد يک تماس  با شماره 

23023636 بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 
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دعای روز بیست و دوم ماه مبارك رمضان

لَُكمأَْسَتِجْبُْعونیاد

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اللهّم اْفَتْح لی فیِه أبواَب َفْضَلک وأْنِزل علی فیِه بََرکاِتک َوَوّفْقنی فیِه لِموِجباِت 

َمْرضاِتک واْسکّنی فیِه بُْحبوحاِت َجّناِتک یا ُمجیَب َدْعَوه الُمْضَطّرین.

به نام خداوند بخشنده مهربان
خدایا بگشــا به رویم در این ماه درهای فضلت و فرود آر برایم در آن 
بركاتت را و توفيقم ده در آن برای موجبات خشنودی ات و مسکنم 
ده در ميانه بهشت،  ای اجابت كننده خواسته ها و دعاهای بيچارگان.


