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پلی که شناور شد

#پنجهوون در مسیر اربعین

«درود بر همت دالورمردان ارتش» .حدود دو هفته پیش
بود که موضوع خراب شدن پل ارتباطی میان روستاهای
دهستانعنافچهدرفضایمجازیمنتشرشدومادرهمین
ستون به آن پرداختیم .پل موجود در سیل فروردین دچار
آسیب و مدتی کامال غیرقابل استفاده شده بود .شرایط
بسیار نامناسبی بود و مخصوصا دانشآموزان برای عبور
از رودخانه زحمت و خطر زیادی را باید به جان میخریدند.
بهمحضانتشاراینخبر،بادستورمستقیمامیرسرلشکر
موسوی ،دالورمردان ارتش دست به کار شدند و حاال خبر
رسیده است پل شناوری چهار روزه احداث شده و دوباره
برای مردم منطقه قابل استفاده خواهد بود .البته گفته
میشود با توجه به نیاز این منطقه برنامهریزیهای الزم
برای احداث یک پل دایمی انجام شده و قرار است ظرف
سه ماه آینده پیمانکار نیز انتخاب شود که امیدواریم
فراموش نشود چون پل های شناور بعد از چند سال از
بین می روند.

درگذشت یکی از کاربران فعال توئیتر در مسیر رفتن
به کربال موجب شوک و بهت زیادی بین دوستانش شده
است و باعث شده هشتگ #پنجهوون که نام کاربری او
بوده در توئیتهای زیادی مورد استفاده قرار گیرد .این
کاربر که نام اصلیاش «زهرا علی اکبری» بوده ،در مسیر
رفتن به کربال دچار سانحه تصادف میشود و فوت میکند.
کاربران توئیتر از او به عنوان دختر خیرخواهی یاد می
کنند که فعال حوزه سالمندان بوده و درباره منش و رفتار
خوبشصحبتمیکنند.کاربریدراینبارهنوشت«:واقعا
ناراحت شدم ولی چه خوب رفت .شب جمعه در مسیری
که نیت اش زیارت ارباب در اربعین بود .خدا نگذره از
کسانی که کاری برای بهبود وضعیت جادهها میتونستن
بکنن و نکردن».

نانحالل

بانوی
زحمتکش
خر مآبادی
درحال
کارکردنبا
دریل





وی گوجه

ب

بیفرهنگی در هلند!

حسینیهای که مدرسه شد
نگاه اندیشمندانه و تصمیم به موقع بعضی آد مها
میتواند به گرفتن تصمیماتی منجرشود که خیر آن به
هزاران نفر دیگر برسد .یکی از آدمهایی که با بینش
درست خودش تصمیم خیلی خوبی گرفته است «حاج علی
فرطوسی» ،متولی حسینیه «بابالحوائج» اهواز است.
آقای فرطوسی وقتی چند وقت پیش متوجه میشود که
دختران شهرک شهید بهشتی در منطقه «باوی» اهواز
برای ادامه تحصیل دبیرستان ندارند ،حسینیه ای را
که تولیت اش را بر عهده داشته به آموزش و پرورش
واگذار میکند تا دختران بتوانند در آن به ادامه تحصیل
بپردازند .کاربری در این باره نوشت« :باقیات صالحات
که میگن همینه .این مرد بزرگ با این کارش آرامش
دنیا و آخرت رو واسه خودش خرید» .کاربر دیگری هم
نوشت« :چه ثوابی باالتر از این که در علم آموختن این
همه جوون شریک بشه ،بهترین کاربری همینه».

«اینا مگه بافرهنگ نبودن؟» در شبکههای اجتماعی
اتفاقی که خیلی اوقات میافتد تحقیر کردن خودمان و
بافرهنگ نشان دادن اروپاییها یا مردم شرق آسیاست.
خیلی وقتها عکسها و ویدئوهایی منتشر میشود که
نشان می دهد خارجیها رفتار متمدنانهتری از ما ایرانیها
دارند .فیلمی که از مراسم افتتاحیه یک فروشگاه در
هلند منتشر شده است نشان می دهد عدهای به خاطر
ازدحام زیاد زیر دست و پا مانده و مجروح شدهاند .ظاهرا
این فروشگاه اعالم کرده به  100نفر اولی که خرید کنند
یک کادوی رایگان میدهد .بعضی کاربران با انتشار این
ویدئو نوشتند« :این اگر ایران بود االن کلی تو سر خودمون
زده بودیم ولی حاال چون هلنده کسی حرفی نمیزنه» .کاربر
دیگری نوشت« :این جا همون جاییه که همه از فرهنگ و
تمدنشون حرف میزنین؟ ما در نهایت داخل صف دو تا تو
سر هم میزنیم دیگه له که نمیکنیم همو».





تنها طرفدار تیم
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هدیه پدرزن به داماد؟

نامه ای که خیلی ها باید بنویسند!
ه یک
چند شب پیش در خبر  20:30متن صمیمانه نام 
دانشآموز سیرجانی پخش و موجب واکنش کاربران
زیادی در فضای مجازی شد .ماجرا از این قرار بود که
این دانشآموز سیرجانی تصمیم میگیرد کالسشان
را نظافت کند تا به نیروی خدماتی مدرسهشان کمکی
کــرده باشد .اما در حین نظافت کــردن دسته جارو
میشکند و این دانشآموز باوجدان بــرای جبران
خسارت این نامه را مینویسد و با مبلغ  10هزار تومان
به صندوق میاندازد .او در متن نامه خودش نوشته که
خجالت میکشیده خودش را معرفی کند .این رفتار از
روی شرمساری و صمیمیت دانشآموز سیرجانی باعث
شد کاربران او را تحسین کنند .کاربری نوشت« :این
نامه عذرخواهی رو خیلیها باید بنویسن که در مقیاس
بزرگ کارهای خسارتآمیز و اشتباه کردن اما خم به
ابرو نمیارن».

منبع  :ترجمان

بر اساس ادعــای برخی کاربران چند روز پیش« ،علی
دارابــی» مدیر استانهای صداوسیما در حکمی محمد
کاویانی را به ریاست شبکه شما در صداوسیما منصوب
کرد .مهدی خرمدل ،روزنامهنگار مدعی شد ،شخصی که
آقای دارابی منصوب کرده  ،در واقع دامادش است .بنا
به آن چه در فضای مجازی منتشر شده است ،دارابی در
این حکم نوشته« :نظر به تعهد ،تخصص و همچنین تجربه
موفق جناب عالی در جایگاه قائم مقامی و گروه تولید برنامه
شبکه شما ،به موجب این حکم به سمت «مدیر شبکه
مراکز استان ها (شما)» منصوب میشوید».به ادعای
برخی کاربران ،کاویانی هر جا پدرزنش پستی داشته به
عنوان مشاور حاضر و حتی زمانی که دارابی قائم مقام
سیما بوده به عنوان مشاور در این سازمان فعالیت داشته
است .اکانت منتسب به قاضی زاده هاشمی عضو شورای
نظارت بر صداوسیما هم به این انتصاب واکنش انتقادی
داشته است .

کامبوج در آزادی
ملی

کاشیکیمثل
اینطرفدار
کامبوج
داشتیمتادرهر
شرایطیپامون
وایسه

آگ
هی های

شاید بین اطرافیانتان کسانی را
دیده باشید که خیلی مراقباند
رد ی از اطالعات شخصی
هیچ ّ
خود روی اینترنت نگذارند .این
افراد سمت شبکههای اجتماعی
نمیروند یا اگر بروند ،محتاطانه
مطلب پــســت مـیکــنــنــد .آ نهــا
هیچ اطالعاتی دربـــاره زندگی
ش ــخ ــصــیش ــان بــــه اشـــتـــراک
نمیگذارند و کل اینستاگرام را
هم اگــر بگردید هیچ عکسی از
آ نهــا پیدا نمیکنید .بعضیها
فکر میکنند با این کارها از حریم
خصوصی خود محافظت میکنند
امــا در اشتباه انــد .فیس بــوک و
اینستاگرام هیچ نیازی به این
کارها ندارند .آنها حتی ازطریق
شــمــاره تلفن شــمــا میتوانند
بسیاری از کــارهــای پنهانی یا
خصوصیات اخالقی شما را کشف
کنند .این نگرانتان نمیکند؟

گوجههارو
نذاشتنصادر
بشهعراق
کامیوندارها
هماونارو
توی محوطه
مرزبینالمللی
باشماقمریوان
خالیکردن!
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اخرتاعآمپولدرسخواندن !
دانشمندان چیپی را ساخته اند که از برخی جهات مفید و البته ترسناک هم هست

یکی از اخبار پر سرو صدای روز گذشته اختراع آمپولی برای
یادگیری علم بود که بازتاب زیادی در پی داشت اما واقعیت
ماجراچیزدیگریاست.دانشمندانتوانستهاندبادستکاریدر
بخشیازمغزفنچهاوکاشتخاطراتساختگی،باعثشوندتا
اینپرندگانشروعبهبازخوانیاصواتیکنندکهدرعالمواقعیت
هرگز نشنیده بودند .بسیاری از کاربران که سودای دانشمند
شدن یک شبه را داشتند از این اختراع دانشمندان خرسند
بودند و عده ای هم آن را ترسناک تر از دیپ فیک دانستند.
ش مصنوعی است که
(دیپ فیک تکنیک جدیدی برمبنای هو 
دروغینواقعگرایانهدرستمیکندومی
بهواسطهآنویدئوهای
ِ
تواند هر حرفی را روی تصویر فردی دیگر قرار دهد ).با این حال
پژوهشگراندردانشگاهساوتوستتگزاسکهروینحوهفرایند
یادگیریدرمغزمشغولتحقیقهستند،اینکاررابااستفادهاز
دنبالکردنالگویخواندندرفنچهاانجامدادهاند.
در واقع فنچهای کم سن و سال آوازخواندن را از پدرانشان یاد
میگیرند .فنچ والد نغمهای را میخواند و فنچ نوزاد شروع به
تکرار آن میکند تا سرانجام موفق شود کامل آن را بخواند .این
روندوجهسادهشدهایازطریقهحرفزدننوزادانساناست.
در آزمایش جدید ،دانشمندان با تکیه بر الگوی انتقال صدا
و یادگیری آن در مغز فنچ ،صدای فنچ پدر را کنار گذاشتند و
مستقیما مغز فنچ را دستکاری کردند تا او را وادار به خواندن
آوازهاییکنندکههرگزپیشازآننشنیدهاست.
تادرابرتز،محققدرتیماینپروژهمیگوید،آزمایشجدیدمربوط
بهدوبخشمغزتنهایکقطعهازپازلکلیبهحسابمیآیدچرا
که نغمه پرندگان عالوه بر طول هجای آوازی ،شامل مواردی

فمتریپکجا رانشانهرفت؟

ماجرایسفر 12اینفلوئنسربهایرانو واکنشهایعجیب  سیاسیخارجی بهآن
حتما این روزها شما هم در فضای مجازی درباره عبارت
و هشتگ «فم تریپ» و « »Feel Iranکه در میان کاربران
شبکه های اجتماعی رایج شده است ،آشنا شده اید .فم
تریپ«»FamiliarizationTripکهبهاختصار FAMTrip
خواندهمیشودگونهایازسفراستکهدرآنفعاالنحوزه
گردشگریخودشانبهمقصدسفرمیکنندوتجربهدست
اولیکسبشدهازمقصدرابامخاطبانوحتیمشتریانشان
بهاشتراکمیگذارند FeelIran.همیکفمتریپایرانی
استکههدیرستمییکیازفعاالنعرصهگردشگریبه
راهانداختوبادعوتاز 12شخصاثرگذاروهنرمندفضای
مجازی که به اینفلوئنسر مشهور هستند ،از کشورهای
مختلفازجملهترکیه،روسیه،ایتالیا،اوکراین،هندوچین
دربرنامهایکوتاهمدت،تورایرانگردیراهانداختوسعی
کرد،محیطیفراهمکندتاآنهابهعنوانسفیرانیازطرف
طرفداران شان ابعاد گوناگون و متفاوتی از ایران را حس
کنندودربارهآنبنویسند.
همه چیز عادی و مطابق روال به نظر می رسید اما واکنش
های سیاسی به ویژه از سوی مخالفان جمهوری اسالمی
چنان به این حرکت تند بود که انتظارش نمی رفت.به واقع
آنهاازچهچیزاینپروژهگردشگرینگرانشدهاندکهاین
گونهواکنشنشانمیدهند؟

برای دیدن ویدئوی مطالبی که
در ایــن صفحه میخوانید و در
فضای مجازی فراگیر شده است
کیوآر کد مقابل را اسکن کنید.

خیلی مراقب اید ردپایی در اینترنت باقی نگذارید؟بیهوده تالش نکنید!
آنها ،خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکنید ،درباره شما میدانند
با توجه به پیشرفتهای تکنولوژیک و حجم عظیم داد های
که اکنون دربـــاره میلیو نها فــرد دیگر در دسترس است،
دیگر احتیاط برای محافظت از حریم شخصی کافی نیست.
الگوریتمهای رایانه ای و تحلیل شبکهها امــروزه میتواند
با دقتی نسبت ًا باال طیف وسیعی از اطالعات را دربــاره شما
استنباط کند که شاید هرگز فاش نکرده باشید ،مواردی نظیر
حسوحال ،باورهای سیاسی ،گرایشها و وضعیت سالمت
تان .دیگر چیزی به عنوان «خــروج اختیاری» فرد از دنیایی
کــه در آن حریم شخصی مختل شــده اســت ،وجــود نــدارد.
مــدتهــاســت کــه خ ــردهف ــروش ــان ،ســازمــانهــای خــیــریــه و
سیاستمداران فهرستهای مشترکان مطبوعات را میخرند
چون اطالعات مفیدی درباره دیدگاههای مردم در اختیارشان
میگذارد .مث ً
ال کسی که مشترک والاستریتژورنال است
احتمال بیشتری دارد حامی جمهوریخواهان باشد تا کسی
که مشترک نیشن یا موارد مشابه است.
اما فناوری امروزی در سطحی بسیار باالتر عمل میکند .به
مثالی از اینستاگرام دقت کنید .در سال  ،۲۰۱۷پژوهشگران
دانــشــگــاهــی بــا دســتــرســی بــه دادههــــای بیش از ۴۰هـــزار
عکس اینستاگرامی و با استفاده از ابــزار یادگیری ماشینی
توانستند نشانههای افسردگی را در  ۱۶۶کاربر اینستاگرام

بـهطــور دقیق شناسایی کنند .مشخص شــد کــه مد لهای
یارانه ای آ نها بهتر میتواند افسردگی را پیشبینی کند تا
انسا نهایی که از آ نهــا خواسته شده بود عکسها را
بهعنوان شاد ،غمگین و  ...رتبهبندی کنند.
افــرادی که در اینستاگرام عکس پست
میکنند بهندرت خبر دارند که شاید
وضعیت سالمت ذهنیشان را در
اختیار تمام افراد مجهز به قدرت
محاسباتی کافی قرار دادهاند.
استنباط محاسباتی همچنین
میتواند ابزاری برای کنترل
اجــتــمــاعــی بـــاشـــد .دولـــت
چین با جمعآوری داد ههای
زیستسنجشی شهروندانش
ســـعـــی مـــیکـــنـــد ،ب ـهکــمــک
کــاندادههــا و هوش مصنوعی،
«تــهــدیــدهــای» مــتــوجــه حکومت
ِ
قومیت عمدت ًا
کمونیستیاش -ازجمله
مسلمان اویغور در این کشور -را شناسایی کند.
ِ
نمونه مشکلساز دیگری از استنباط ،مربوط به شماره

نظیر شدت کمی و زیادی صدا و همچنین هجاهای ترکیبی
میشود.
پژوهشگران امیدوارند با رمزگشایی کامل از فرایند ضبط
اطالعات در مغز بتوانند روزی خاطرات افــرادی را که دچار
آسیبهایروانیحادشدهاند،تغییردهند.
در این میان واکنش کاربران هم به این موضوع بسیار جالب و
خواندنیبودکهتعدادیازآنهاراباهممرورمیکنیم.
کاربری نوشت « :خاطره ساختگی رو خودمون می تونیم
بسازیم،اگهدانشمندابلدن،اوناییروکهنمیخوایمپاککنن!»
کاربر دیگری نوشت« :چــه وحشتناک ،در آینده مهارت
چیپستی خواهیم داشت .مث ً
ال زبان فرانسه با 50هزار لغت
با قابلیت کاشت و آپلود سریع در پشت گوش شما فقط ۲۰۰
هزار تومان .دیگه اون موقعه که ثروت بهتر از علمه چون هر چی
بیشتر پول داشته باشی چیپ ست های علمی بیشتری می
تونیبخری!»
کاربریهمنوشت«:درستهازهرعلمیمیشهدرراهناثوابهم
استفاده کرد ولی اگه نیمه پر لیوان رو بخوام ببینم می گم این
جوریدیگهمادرآیندهبیماریبهنامآلزایمرنخواهیمداشت».

تلفن است .شماره تلفن روزبهروز دارد به شناساگری تبدیل
میشود که عملکردی شبیه کد ملی دارد ،چون مخصوص
خودتان اســت .حتی اگر سمت اینستاگرام و دیگر
رسانههای اجتماعی نروید ،بازهم شماره
تــلــفــن شــمــا بــیش ــک در فــهــرســت
مخاطبان بسیاری از افــراد دیگر
است .اگر آ نها از اینستاگرام
یــا واتــــساپ یــا شبکه هــای
اجتماعی دیــگــر استفاده
م ـیکــنــنــد ،قــب ـ ً
ا از آنهــا
خواسته شــده تا اطالعات
مخاطبانشان آپلود شود تا به
یافتن «دوستانشان» کمک
کند و بسیاری از افــراد این
درخواست را تأیید میکنند.
وقتی شماره شما در چند آپلود
ظاهر شــود ،فیس بــوک میتواند
شــمــا را در ی ــک شــبــکــه اجــتــمــاعــی
جاگذاری کند و این باعث میشود بتواند
چیزهایی را درباره شما استنباط کند ،چون ما معمو ًال

جدایاز حرکت یکیازمهماناناینسفر که شامل نحوه
حضوراورویبامیکاثرمهمتاریخیورعایتنکردنموارد
حفاظت از این بنا بود و حاشیه ساز شد ،مورد دیگری از
ایندست ازجمله حرکتشعارییاسیاسیدرطولسفر
مشاهدهنشداماگویانفسحضوربیواسطهآنهادرایران
ودیدنواقعیتبدونفیلترهایرسانهایغربکافیبودتا
اینرسانههارا ازایجادیککانالجدیدارائهمحتوادرباره
ایران به جز خودشان نگران کند .یکی از این افراد مجری
هتاکوبددهانشبکهمنوتوبودکهدرپستاینستاگرامی
اش ،این پروژه را پروژه ای «کثیف» خوانده و از نشان دادن
ایرانبهعنوانکشوری«عالی»گالیهکردهاست.اوباحمله
به تیم «فم تریپ» و «بی غیرت» خواندن آن ها ،این افراد را
«خائنین به مردم»! توصیف کرده که واقعیت ها را به خاطر
پولفروختهاند!
جدایازتاثیرسیاسیواطالعرسانی فمتریپکهخوشایند
این محافل نیست ،این نوع سفر می تواند آثار اقتصادی
شایانی هم در صنعت گردشگری داشته باشد که البته در
زمانهتحریمآنهمخوشاینداینمحافلنخواهدبود.
به عنوان مثال ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ دﻧﯿﺎ
ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﻓﻢ ﺗﺮﯾﭗ ﯾﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن را اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده اش را ﻫﻢ دﯾﺪﻧﺪ .ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻫﺎی روی آب
ﻣﻌﺮوف ﺟﺰاﯾﺮ ﺑﺎﻟﻰ رﺷﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی را ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮد و
دﻋﻮت از ﭼﻨﺪ اﯾﻨﻔﻠﻮﺋﻨﺴﺮ در ﭘﺮواز ﺑﺎﻟﻮن
ﻫﺎی ﮐﺎﭘﺎدوﮐﯿﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
در ﻋﺮض ﯾﮏ ﺳﺎل 50 ،درﺻﺪ
ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﻔﺮ
ﮐﻨﻨﺪ.
یکیازفعاالنشبکههایاجتماعیدر
توئیتینوشت«:قطعافمتریپ بهامثال
شبکه من و تو که دنبال تحریم کردن
مردم کشور و بدبخت نشون دادن اون ها
هستن فشار میاره و کاری می کنن که یه
عده از زامبی هاشون مثل سالومه به اون
حملهکنن».

شبیه افراد درون مجموعه اجتماعیمان هستیم.
ســال گــذشــتــه ،تحقیقی بــه رهــبــری سناتور
ران وایــدن ،دموکرات اهل اورگــن ،نشان داد که «ورایــزن»،
«تیموبایل»« ،اسپرینت» ،و «ا یتیاندتی» موقعیت مکانی
زنده افراد را میفروشند .گزارشی تحقیقی که در سال گذشته
در نیویور کتایمز منتشر شد و نیز پژوهش جداگانهای از
سوی تحلیل گر امنیت ،ویل استرافاش ،هردو نشان میداد
که برنامههای هواشناسی نظیر «ودر چنل»« ،اکیو ودر» و
«ودرباگ» دادههای مربوط به موقعیت مکانی کاربرانشان را
میفروشند .فایده ایندست داد ههــا تنها برای ردیابی شما
نیست بلکه چیزهایی را نیز دربــاره شما استنباط میکنند.
در یک کلینیک سرطان چه میکردید؟ بــرای چه ساعت
 ۵صبح خــانــه زنــی را تــرک کــردیــد کــه همسرتان نیست؟
چــاره چیست؟ طــراحــی گوشیها و ابــزارهــای دیــگــری که
حفاظت قــو یتــری از حریم شخصی دارنــد میتواند نقطه
جریان
شــروع باشد .مقررات دولتی مربوط به جمعآوری و
ِ
داده نیز به کندکردن این فرایند کمک میکند اما این راهکار
کامل نیست .همچنین باید قوانینی وضع کنیم که استفاده
از استنباط محاسباتی را مستقیم ًا مدیریت کند؛به چه چیزی
اجازه میدهیم مورد استنباط قرار گیرد؟ تحت چه شرایطی؟
چه مسئولیتی در قبال آن و افشای آن وجود دارد؟ چه کنترلی
بر آن صورت میگیرد و مجازات سوءاستفاده از آن چیست؟
تا وقتی پاسخی مناسب به این سؤاالت نداریم ،میتوان انتظار
داشت دیگران اطالعات بیشتر و بیشتری درباره ما بهدست
آورند ،حال هرقدر هم که محتاط باشیم.

