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ﺣﺮف درﺷﺖ

ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ

پوریا عالمی جایزه یک میلیاردتومانی هک را برد

ضرورت تجدیدنظر در وضعیت رسانه

روش هک برنامه آیگپ!

ﭘﻮرﯾﺎ ﻋﺎﻟﻤﻰ
 خدا را شــکر میکنیم که تلگرام و فیستایم و
وایبر و فیسبوک و توییتر و چی و چی بســته شده
اســت .همانطور که میدانید ،همه اینها سوراخ
داشــتند و راحت میشد هکشــان کرد و به همین
دلیل هم بود که تکتک اینها فیلتر شدند که مبادا
خداینکرده کسی اینها را هک نکند و به اطالعات
ما دسترسی پیدا نکنند.
خدا را شــکر میکنیم که اینها بسته شده است
وگرنه فکر کن ما اینجا نشسته بودیم که یکهو این
خارجیها میرفتند توی گوشــی ما و عکسهای
خانوادگی ما و سوفیا را نگاه میکردند.
حاال البته شــما نگران نباشید ،چون جلوی این
فاجعه گرفته شده است و آنها که اینها را بستهاند،
یک پیامرسان ساختهاند به اسم آیگپ.
مدیــر آیگپ چنــد روز پیش اعــالم کرده که
آیگــپ هیچ ســوراخی ندارد و کســی نمیتواند
هکــش کند .بعــد گفته اگر کســی توانســت این
اپلیکیشن بدونســوراخ را هک کند و به اطالعات
آن دسترســی پیدا کند ،یک میلیــارد تومان جایزه
میگیرد!
یــک میلیارد تومــان؟ یعنــی ما اگــر بگوییم
چطــوری به اطالعات این برنامه شــما میشــود
دســت پیدا کرد ،یــک میلیارد تومان بــه ما جایزه
میدهید؟
خیلیخب .ببینید دسترسی به اطالعات آیگپ
و باقــی برنامههای مید این ایران اصال نیاز به هک
ندارد .فقط نیاز به یک تلفن دارد!
یعنی شــما نشســتی توی دفتــرت و داری کار
میکنی ،تلفن زنگ میخورد و یکی پشــت گوشی
میگوید :سالم برادر! اطالعات همه کاربران برنامه
پیامرســانت را بریز روی سیدی و با پیک موتوری
بفرست برای ما!
شما هم میگویی چشم.
پــس همانطــور که دیدیــد ،ما توانســتیم به
روشهای هــک برنامه آیگپ دســت پیدا کنیم.
لطفا جایزه یکمیلیاردی ما را فردا به حســاب ما
بریزید و یادتان باشــد قول این جایــزه را دادهاید و
نمیتوانیــد زیر قولتان بزنید و حق این دانشــمند
جوان را بخورید.
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مــن بهجد اعتقــاد دارم ناکارآمدی رســانهای در
جریان اعتراضات اخیر از ابتدا ســبب اختالل در فهم
ماهیــت و ابعاد و ســپس نحوه مواجهه با آن شــد.
ســهل اســت برخی که در پی اهداف سیاسی بودند،
فرصتطلبانه بر موج سوار شــدند و تا میتوانستند
از فضا اســتفاده کردند .متأســفانه بایــد عرض کنم
پــارهای رســانههای خارجــی هم که اسمورســم و
ادعای حرفهایبودن دارند ،سیاســت و احساسات را
بر عملکرد حرفهای مقدم داشتند و فضا را به نحوی
که مایل بودند ترســیم کردند .اجــازه دهید در اینجا
بــه ذکر همین تأســف درباره آنها بســنده کنیم و به
موضوع اصلی خود بازگردیم .ســخن ،لزوم کارآمدی
رسانه اســت .وقتی ســخن از رســانه میرود ،نوعا
رسانه مســتقل مطرح است که بتواند حرفهای عمل

کند و واقعیات را چنانکه هســت بیطرفانه بازتاب
دهد .این کامال طبیعی اســت که در زمان یک رویداد
غیرعادی ،همه به دنبال خبری هســتند که از علت،
آسیبها و پیامدهای احتمالی آن بر زندگی اجتماعی
یا شخصیشــان باخبر شوند .اگر پاسخ این پرسشها
در رســانههای داخلی بازتاب یابد ،ســهل اســت که
مرجعیــت خبری هــم در داخل میمانــد و احتمال
موجسواری از دیگران سلب میشود.
مثالهــا دراینباره فراوان اســت؛ بهعنواننمونه
تصــور مــن این اســت کــه در جریان آتشســوزی
اندوهناک ســاختمان پالســکو یا زلزله اخیر در غرب
کشــور بخش عمــده نیازهای خبری مردم از ســوی
رســانههای داخلی پوشــش داده میشــد ،ولی در
اخباری که نشــانی از بحــران دارد ،هرگونه تعلل در
انعکاس خبر یا القای این پیام به مخاطب که بنابر هر
مالحظهای احتماال ممکن است بخشی از اخبار اعالم
نشــود ،بالفاصله جامعه را به این واکنش وا میدارد
که بــه دنبال راههــای جایگزین برای کســب اطالع
بگردد .در آن صورت شایعه در صدر مینشیند؛ یعنی

ﭼﺎپ :ﮔﻠﺮﯾﺰ ﺗﻠﻔﻦ66795442 :

احتمال شنیدن و پخش هرچیزی با هر علتی ممکن
اســت و وقتی شــایعه زمینه پیدا کند ،همه آســیب
میبینند .من بهعنوان یک رسانهای عرض میکنم در
جریان اعتراضات اخیر اگر تنها یک رســانه کوچک در
داخل کار خود را به طور حرفهای ،درست و بهموقع
و در چارچــوب حمایتهای قانونــی انجام میداد،
هیچگاه چنــد کانال مجعــول و بیهویت ،مخاطب
وســیع نمییافتند و اصــوال ابعاد آســیب کوچکتر
میشد .اعتراضات اخیر آموزههای فراوانی داشت که
باید در جای خود به آنها پرداخت ،ولی در صدر آنها
ضرورت بازنگری در وضعیت رسانهای کشور مطرح
است .کاســتن از کارکرد حرفهای رسانه در سالهای
اخیر یک آسیب جدی است که باید در آن تجدیدنظر
کرد و دوراندیشانه درصدد جبران مافات بود .روشن
اســت که این حرف از ارزش کار پارهای از رسانههای
فعلی کم نمیکند .ســخن این است که ما به چیزی
بسیار بیش از این نیازمندیم و آن مهم تنها در صورت
تثبیت جایگاه کار حرفهای و با پشــتیبانیهای قانونی
انجام میشود.

آﮐﺎدﻣﻰ

ﯾﺎدداﺷﺖ

به مناسبت  ۷٦سالگی »استیون هاوکینگ«

ﭼﻨﺪ ﯾﺎدآورى درﺑﺎره ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪاﻧﯿﺎن

ﭘﺮواز در ﻻﺑﻪﻻى ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪﻫﺎ

ﺑﻬﻤﻦ ﮐﺸﺎورز
ﺣﻘﻮقدان

دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻧﺎﺻﺮﻣﻘﺪﺳﻰ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب

 -۱اصل شخصیبودن مجازاتها که از صدر اسالم در نظام قضایی اسالم
حاکم بوده و از قاعده »التزر« سرچشــمه گرفتــه و بعدها در حقوق غربی نیز
شــناخته شده است ،حکایت از آن دارد که نتیجه اعمال خالف اشخاص نباید
به افراد خانواده آنها ســرایت کند .این ضابطه عقلی و انسانی با گذشت زمان
و تحــول و تکامل افکار انســانها مفهوم کاملتری نیز پیــدا کرده و آن اینکه
نهتنها آثــار اعمال مجرمانه افراد به خانواده آنها تســری پیدا نمیکند ،بلکه
قوای عمومی و اجتماع باید ترتیبی بدهد که آثار سوء غیبت سرپرست خانواده
در خصوص معاش و گذران زندگی عائله او به حداقل برســد .بنابراین وقتی
سخن از حقوق خانواده زندانیان گفته میشود ،ناچار همه این موارد و مطالب
را دربر میگیرد.
آنچه گفته خواهد شــد ،ناظر به افرادی است که تحت نظر قرار میگیرند؛
آنها که با قرار قانونی زندانی شدهاند و کسانی که تحمل کیفر میکنند.
 -۲در قانون آیین دادرسی کیفری و پیش از آن ،قانون احترام به آزادیهای
مشــروع و حفظ حقوق شهروندی ،مواردی پیشبینی شــده که میتواند به
حقــوق خانواده زندانیان حمل شــود .اگر اینها را دســتهبندی کنیم ،شــامل
امکانات آگاهی از وضعیت زندانی ،حق مالقات خویشــان با زندانی ،اقداماتی
کــه میتوانند در جهت حمایت از زندانی خــود بکنند و باالخره حمایتهایی
است که از خانواده زندانیان میشود.
 -۳ایــن موارد را میتوان بهطور خالصه چنین بیان کرد :الف( لزوم آگاهی
مصونیت
افراد خانواده از وضعیت فرد دستگیرشــده وابســته به آنهــا .ب(
ِ
نامهها و نوشــتهها و عکسها و فیلمهای خانوادگی و اسرار شخصی مربوط
بــه خانواده از توقیف و ضبط .پ( حق زندانی در خصوص اطالعدادن تلفنی
یا به هر وســیله دیگر بــه خانواده خود در مــورد تحتنظربودنش .ت( حق
خانواده و بســتگان نسبت به درخواســت معاینهشدن متهم و فرد تحت نظر
بهوســیله پزشــک و ثبت نتیجه در پرونــده .ث( حق مالقــات زوج یا زوجه،
پدر ،مــادر ،برادر ،خواهــر ،فرزندان متهم یــا فرد محکــوم ،همینطور پدر و
مادر همســر وی با زندانی که با صالحدید رئیس مؤسســه یــا قاضی ناظر با
حضــور مأمور مراقب بهصورت حضوری صورت میگیرد و همچنین همســر
و فرزندان با نظر مقامات پیشگفته ممکن اســت مالقات بدون حضور مراقب
داشــته باشــد .ج( حق دریافت هر هفته دو نامه از زندانی خطاب به همسر
و فرزنــدان و والدیــن او .چ( امتیاز به مرخصیآمدن زندانی که البته حســب
تصریح آییننامه ،حق محســوب نمیشــود .ح( امکان مالقات حضوری ویژه
برای افرادی که زوج یا زوجه آنها زندانی است.
 -۴با توجه به بند »ج« ماده  ۲قانون تبدیل شــورای سرپرســتی زندانها...
به سازمان زندانها »کمک به رفع مشکالت مادی و معنوی خانواده زندانیان،
جزء وظایف این سازمان است«.
بدیهی اســت این ضوابط وقتی فایده دارد که بهطورجدی اجرا شود .البته
شاید اجراشدن آنها به مطالبه افراد ذینفع نیز موکول باشد.
واﷲ اعلم.

»اســتیون هاوکینگ« ،فیزیکدان مشهور۷٦ ،ساله شــد .زندگی او از جنبههای
بســیار متفاوتی قابل تحلیل و بررسی است .بیشک کتابهای زیادی در مورد او و
آثارش به رشــته تحریر درخواهد آمد .برای من بسیار جالب بود که این فیزیکدان
بزرگ همراه با دخترش چندین کتاب برای کودکان نوشــته است .همه اینها نشان
از ذهنی پرتکاپو و جســتوجوکننده برای کشــف و تجربه دنیاهــای جدید دارد.
بهعنوان یک پزشــک ،یکی از جالبترین جنبههــای زندگی هاوکینگ همانا مبارزه
خســتگیناپذیر وی با بیماریاش است .بیماری اســکلروز جانبی آمیوتروفیک یا
 ALSیک بیماری کشنده اســت که در مدت کوتاهی بیمار را از پا درمیآورد .برای
محققان جای تعجب اســت که هاوکینگ چگونه توانســته اینهمهسال در برابر
ایــن بیماری مهلک دوام بیــاورد .بیماری ،تکهتکه توان انســان را تحلیل میبرد.
آرامآرام قــدرت اندامهــا را گرفته ،تکلم را مختل کــرده و حتی تنفس و بلع او را
هم دســتخوش آســیب میکند .بیمار هر روز ناتوانتر از قبل میشــود .متأسفانه
بــا وجود تمام تحقیقات ،هنــوز هیچ دارویی که بتواند حداقل شــرایط بیماری را
کنترل کند ،کشــف نشده اســت .من به دلیل رشته تخصصیام ،با این بیماران زیاد
برخورد داشــتهام .به غیر از تحلیل جســمانی ،نوعی تحلیــل روانی را نیز در آنها
مشاهده کردهام .بیمار از لحاظ روانی روزبهروز مستأصلتر از قبل میشود .مشکل
این بیماری این اســت که بیمار کامال آگاه بوده و نســبت به آنچــه برای او اتفاق
میافتد ،بینش دارد .او میبیند کــه نمیتواند حرکت کند ،نمیتواند حرف بزند و
نمیتواند نفس بکشد .او این سیر پیشرونده را با آگاهی تمام درک میکند .از این
دکتر به آن دکتر میرود ،بدون آنکه نتیجهای کسب کند .درعینحال اتفاق مهمی
نیز در روند شناختی او میافتد .این سیر پیشرونده همهچیز او میشود .اندامهای
مضمحل ،جای آگاهی او را میگیرد و او از نظر شناختی به این ضعف پیشرونده
تقلیل مییابد .هویت بیمار ،بیماری  ALSمیشــود .او دیگر هویت مجزایی ندارد.
انگار بیماری  ALSســیاهچالهای اســت که او را در خود میبلعد ،بیآنکه نشانی
از وی بهجا بگذارد .نکته مهم در مورد هاوکینگ این اســت که او دقیقا عکس این
ماجرا را طی کرده اســت .درست اســت که اندامها و تکلم وی روزبهروز تحلیل
رفتهاند ،اما او توانســته بهطور کامل از نظر آگاهی خــود را از بیماری منفک کند.
او هم مانند ســایر بیماران در ســیاهچاله بیماری افتاده ،اما برخالف آنها از درون
آن فرار کرده است .اتفاقی نیســت که استیون هاوکینگ در فیزیک نظری بهخاطر
کارهایش در زمینه ســیاهچالهها معروف است ،بهخصوص برای آنچه که تابش
هاوکینگ خوانده میشود .او نشان داده که فوتونها میتوانند از جاذبه سیاهچاله
فرار کرده و در این فرار ،کمی از انرژی آن بربایند تا به آنجا که درنهایت سیاهچاله
تجزیه شده و از بین برود .گاه فکر میکنم اینکه او توانسته چنین کشفی کند ،ناشی
از همین جدال وی با بیماری و تالشــش برای رهایی از سیاهچالهای است که در
آن افتاده اســت .او در این جدال نفسگیر برخالف باور همگان اثبات کرده که چه
در دنیای فیزیک نظری و چه در عرصه زندگی ،فرار از سیاهچاله کامال مقدور بوده
و ســیاهچالهها برخالف تصور آنقدرها هم ســیاه نیستند .حتی سیاهچالهها هم
بهواسطه نوری که میتابانند میتوانند زیبا باشند.

ﭘﺮﻧﺪه آﺑﯽ

زﻧﺎن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ورزﺷﮕﺎه و ﺣﺴﺮت ﻣﺎ
شرق :ایرانيها در شبکههاي اجتماعي نگراني خود
را از ادامه آتشسوزی در نفتکش ایراني مدام تکرار
ميکنند .آنان با هشتگ انگلیسي نجات ایرانيها در
چین سعي کردند تا توجه جهاني را به عدم همکاري
چینيها جلب کنند ،اما زنان و عربستان دو هشتگي
بود که بهشــدت در این دو روز اســتفاده شد .دلیل
آن ،اجازه حضور در ورزشــگاه و دیدن بازي االهلي
از نزدیك است .براي این منظور پوسترهایي خاص از
سوي این باشــگاه طراحي شده و خانوادهها را براي
حضور در ورزشگاه دعوت کرده است؛ ممنوعیتي که
تنها ســه ماه پیش برداشته شــد و امروز به صورت
اجرائي و عملي ممکن ميشــود .بســیاري از زنان
ایراني عالقهمند به حضور در ورزشــگاه به مقایسه
ایــن آزادي در عربســتان و ممنوعیتــش در ایــران
پرداختند و از آن بهعنوان یك حســرت یاد کردهاند؛
براي زنــان ایراني این حســرت هنگامــي پررنگتر
ميشود که تبلیغهاي متعدد باشگاه االهلي را براي
بازي امروز با »باطن« ميبینند؛ در تبلیغي که قیمت
بلیت این بازي از سوي این باشگاه منتشر شده است
قیمت بلیت خانواده با تك نفر برابر اســت و شعار

این اســت» :االهلي خانوادهها را
گرد هم آورد«.
پوســتري نیز براي حضور زنان و
خانوادهها طراحي شــده اســت.
در شــبکههاي اجتماعي عدهاي
این گشــایش را بــا وضعیت زنان
و فوتبــال زنان مقایســه کردهاند؛
ازجملــه بــه اتفاقي کــه در روز
جمعــه رخ داد اشــاره کردهانــد
که حضور عکاســان در ورزشگاه
بــراي پوشــش داربي زنــان بین
ذوبآهن و ســپاهان ممنوع بود
و خبرگزاريهــا نیز بازي را تحریم
کردند .اینکه چطور در عربســتان این امکان فراهم
شــده اســت ،اما در ایران مانند ســد بزرگي به نظر
ميآید و تنها کشــور دنیا هســتیم کــه زنها در آن
اجازه ورود به اســتادیوم را ندارنــد؛ هرچند فضاي
باز براي زنان عربســتان با اتفاقهاي دیگري همراه
است؛ مانند برگزاري نمایشگاه اتومبیل خاص زنان
)امکان رانندگي زنان نیز فراهم شده( یا حتي داشتن

پاسپورت بدون اجازه همسر.
اما غیــر از این ،یکي از موارد
شــگفتانگیز از نظــر کاربران
جهاني ،فحشــي بود که ترامپ
بیــان کــرده بــود .او برخي از
کشــورهاي درخواســتکننده
مهاجــرت را به ســوراخ توالت
تشــبیه و آرزو کــرد افــراد از
کشــورهایي نظیــر نــروژ کــه
ميتواننــد کمــك اقتصــادي
بــراي آمریکا بههمراه داشــته
باشــند درخواســت مهاجــرت
بدهند ،البته گافهــاي ترامپ
ادامــه دارد .او از فروش هواپیمای  b-52به یکي از
کشورهاي اروپایي خبر داده است ،آن هم درحاليکه
ایــن هواپیما فقط در بــازي کامپیوتري مشــهوري
وجود دارد .بههرحال در آســتانه یك ســال پس از
ریاســتجمهوري ترامپ ،برخي از نشریات خارجي
او را روي جلد قرار داده و به بررســي این یك ســال
پرداختهاند.

