
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r

خرید آنالین دارو، مواد مخدر و اسلحه

بازار سیاه اینترنت
حتما شــنیده اید که می گوینــد در اینترنت از 
شیر مرغ تا جان آدمیزاد هم به فروش می رسد اما 
هیچ وقت با عجیب تریــن و مهلک ترین چیزهایی 
که در نت به فروش می رسد مواجه نشده اید. شاید 
فکر می کنید همین موارد و چیزهای خاصی که در 
دیوار و شیپور و ســایت های خارجی مانند آمازون 
به فروش می رســد تمــام چیزهایی اند که ممکن 
است در اینترنت معامله شــوند. اما اینطور نیست. 
فروشگاه های اینترنتی وجود دارند که هر آنچه که 
ما در دنیای واقعی هــم نمی توانیم آنها را ببینیم یا 

بخریم در آنها معامله می شوند. 
 Darknet( فروشــگاه های اینترنــت تاریــک
market( وب ســایت های تجــاری در اینترنت 
هستند که از طریق شــبکه های تاریک مانند تور 
)Tor( یا وی پی ان )Vpn( عمل می کنند. تور یک 
نرم افزار رایگان برای برقراری ارتباط ناشناس است 
و برای مخفی کردن محل و اســتفاده کاربر از هر 
کسی که نظارت شــبکه یا تجزیه و تحلیل ترافیک 

را انجام می دهد، استفاده می شود. 
در این فروشــگاه ها معموال به عنــوان بازارهای 
تاریک، معامات و فروش مواد مخدر، ســاح های 
سایبری، ساح های جنگی، پول جعلی، اطاعات 
کارت اعتباری مسروقه، اســناد جعلی، داروهای 
بدون مجوز، اســتروئیدها و دیگــر کاالهای غیر 

قانونی انجام می شود. 
اگرچه تجــارت الکترونیک در فروشــگاه های 
تاریک اینترنتی در ســال 2006 شروع شده است 
اما کاالهای غیر قانونی قبــل از آن هم در اینترنت 
بــه فــروش می رســیدند. در اوایل دهــه 1970 
دانشجویان دانشگاه اســتنفورد و موسسه فناوری 
ماساچوســت وبی را با نامARPANET  راه اندازی 
کردند که در آن به فروش مــواد غیرقانونی و دارو 
می پرداختنــد. البته بعدا اینگونه وب ســایت ها به 
مراکز آناین بحث و گفت وگوی اطاعات دارویی 
تبدیل شــدند. با این حال معامــات مرتبط هم 
میان افراد به صورت مســتقیم انجام می شد و در 
دهــه 1990 ابزارهای بیشــتری در اینترنت برای 
گفت وگو یا معامات غیرقانونی شــکل گرفت که 
دسترسی گســترده ای را به کاربران می داد. حاال 
دیگر فروشــگاه های تاریک در سراسر دنیا فراگیر 
شــده اند و هر روز خبرهای زیادی از آنها در دنیای 

اینترنت منتشر می شود. 
شــاید از همان ابتــدا تنها یک یا دو وب ســایت 
تاریک وجود داشت که به این خبرها می پرداخت یا 
یک یا دو وب سایت، فروشگاه های تاریک در دنیای 
اینترنت بودند اما حاال آنقدر گســترده شده اند که 
نمی توان حتی تعداد آنها را برآورد کرد. حاال دیگر 
وب سایت های تاریک )Darknet(ها لیست هایی 
از بهترین و پربازدیدترین فروشــگاه های تاریک را 
در اختیار کاربرانشــان می گذارند و حتی لیســتی 
از موادی که در ایــن فروشــگاه ها خرید و فروش 
می شوند را هم بر اساس نیازهایی که کاربران دارند 
در اختیــار آنها می گذارند. بیشــترین محصوالتی 
که این فروشــگاه ها به فروش می رســانند معموال 
داروها، مواد مخدر و اســلحه ها هســتند. البته که 
هر روز هم خبرهایی از دســتگیری های گسترده از 
معامله کنندگان در این فروشگاه ها در سراسر دنیا 
منتشر می شــود اما همچنان آنها به کار خود ادامه 
می دهند و هنوز کسی نتوانسته جلویشان را بگیرد.
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بوکس روی سقف با نلسون ماندال
۵۴ سال پیش در چنین روزی دادگاه جنایی آفریقای جنوبی، نلسون ماندال رهبر کنگره ملی آفریقا را به جرم کارشکنی، خیانت و توطئه، به حبس ابد محکوم کرد. او فوریه 1990 
پس از 27 سال حبس که قسمت اعظم آن را در زندانی در جزیره روبن سپری کرد، از زندان آزاد شد و ۴ سال بعد در اولین انتخابات سراسری و دموکراتیک در آفریقای جنوبی به عنوان 

نخستین رئیس جمهور سیاه پوست این کشور برگزیده شد. 

خشکســالی، جهان را تهدید می کند. همه 
به این باور رســیده اند که چندین سال آینده 
ممکن است بسیاری از کشورهای جهان دچار 
خشکسالی شوند و همین امر می تواند تهدید 
جدی و مهمی بــرای مردم و دولت ها باشــد. 
خشکسالی می تواند قحطی و گرسنگی و جنگ 

به بار آورد. 
دانشــمندان در تاش هســتند تا بتوانند 
تغییــرات آب و هوایی را کنتــرل کنند. تصور 
کنید کنترل تلویزیونتان را برداشته اید و حاال 
می خواهید درجه هوای خــارج از خانه تان را 
تغییر دهید. البته که به این سادگی ها هم نیست. 
اما کشورهای مختلف دانشمندان شان را به کار 
گرفته اند تا بتوانند از این خشکسالی و تهدید 

جلوگیری کنند. 
نقــاط  بســیاری  در 
جهــان »بذر ابــر« مورد 
گرفته  قــرار  آزمایــش 
اســت که البته هنوز هم 
نمونه موفقی نبــوده و به 
عقیده دانشــمندان نیاز 
به پیشــرفت و توســعه 
دارد. بــذر ابــر در واقــع 

بارور کردن ابرهاست برای آنکه بتوانند از آن ها 
باران و برف بگیرند. دســتکاری ابرها یک نوع 
مهندسی ژئودینامیک یا دستکاری سیستم های 
آب و هوایی برای کم کردن اثرات منفی تغییرات 
آب و هوایی اســت. یودای نقره ای اصطاحی 

اســت که برای بذر ابرها از 
آن استفاده می شود. در واقع 
این یودای نقره ای توســط 
هواپیماهــا و موشــک ها 
بر ســر ابرها فــرو ریخته 
می شــوند و تحوالت ابرها 
بعد از آن صورت می گیرد.  
دانشمندان چینی در تاش 
هستند تا با ایجاد بادهای 
مصنوعی این یودای نقره ای را به ابرها برسانند. 
از این ابرهای باران زا در طول بازی های المپیک 
پکن استفاده شد. قبل از آنکه ابرها بخواهند به 
آسمان پکن برسند آنها را بارور کردند تا زمانی 

که به پایتخت می رسند بارندگی ایجاد کنند. 

بشر به دنبال کنترل آب و هوای زمین

دانستنی ها
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206 ســال پیش در ژوئن 1۸12 میادی، ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه با ۵00 هزار سرباز به روسیه چه

حمله کرد. ارتش ناپلئون به راحتی نیروهای روس را قلع و قمع کرده و به مســکو رسید غافل از اینکه 
روس ها شــهر را آتش زده و انبارهای غله و آذوقه را قبل از رسیدن لشگر ظفرمند امپراتور فرانسه خالی 
کرده اند. ارتش خسته و گرسنه ناپلئون عقب نشینی را آغاز کرد و در نهایت از ۵00 هزار تن فقط 1۳ هزار 
نفر در رکاب امپراتور به فرانسه بازگشتند. 1۳0 سال پس از حمله ناپلئون، آدولف هیتلر اشتباه امپراتور 

فرانسه را بار دیگر با حمله به روسیه تکرار کرد.

 حمله
بی سرانجام 
 امپراتور
به روسیه

های و هوی ناشی از پیدا شــدن مومیایی معروف شهر ری مدتی 
اســت که فروکش کرده و دیگر کســی پیگیر جسد کشف شده و 
آخروعاقبتش که چه شد و کجا رفت و اصالً که بود، نیست. اما بد نیست 
بدانید این اولین جسد مشهوری نیست که سر از خاک بر می آورد و 

خلقی را کنجکاو به دنبال خود می کشاند. 
اولیور کرامول، آخرین رئیس جمهور
جسد اولین و آخرین رئیس جمهوری تاریخ انگلستان در 
سال 16۵۸ میادی در کلیسای وست مینستر دفن شد. اما 
پس از بازگشت دوباره سلطنت به انگلستان، جسد کرامول از 
قبر خارج و سرش از بدن جدا شد. سر کرامول را بر نیزه  کرده 

و بر فراز کاخ وست مینستر به نمایش گذاشتند. 
هایله سالسی، امپراتور بدشانس

هایله ساســی آخرین امپراتور اتیوپی در سال 197۴ و 
طی کودتای نظامی از قدرت خلع و یک ســال بعد در کاخ 
محل حبســش درگذشت. 17 ســال بعد در سال 1992 
معلوم شد که جسد او زیر توالت کاخ دفن شده است! قبر او 
نبش شد و آنچه از پیکرش باقی مانده بود در کلیسای جامع 

آدیس آبابا به خاک سپرده شد.
اِویتا پرون، بانوی اول محبوب

همسر محبوب خوان پرون رئیس جمهوری آرژانتین را 
بسیاری از مردم چون قدیسی می پرستیدند. بعد از مرگ 
اویتا، جسد او مومیایی شد اما پس از کودتای ژنرال ها، جسد 
ربوده شد و تا مدت ها مکان آن مشخص نبود. طی سال ها 
اخباری از دفن جسد در شهرهای میان و مادرید به گوش 

می رسید تا اینکه باالخره در سال 197۳ جسد مجدداً به آرژانتین بازگشت. 
چارلی چاپلین، کمدی گروگانگیری
جسد نابغه ســینمای کمدی جهان در ســال 197۸ از 
گور او در سوییس ربوده شــد و مدتی بعد جسد ربایان در 
ازای بازگرداندن آن تقاضای پول کردند. پس از ســه ماه، با 
دستگیری جنازه دزدها )دو مهاجر از بلغارستان و لهستان( 
جسد به جای قبلی خود بازگشت. ولی این بار تابوت او را از 

بتن مسلح ساختند. 
ماری کوری، قربانی رادیوم

ماری کوری که موفق به کشــف عنصر رادیوم شــد نیز 
نبش قبر را تجربه کرد اما تجربه او متفاوت تر و محترمانه تر 
از تجربیات دیگران بود. در سال 199۵ دولت فرانسه به این 
نتیجه رسید که قبر این دو دانشمند در شأن آن ها نیست 
پس اجساد از گورستانی کوچک به پانتئون پاریس منتقل 

شدند. 
کریستف کلمب، سرگردان در اقیانوس
کلمب ابتدا در واالدولید دفن شد. اما او در وصیت نامه خود 
درخواست کرده بود که در قاره جدید دفن شود، برای همین 
جسدش را در سال 1۵۴2 به جمهوری دومینیکن انتقال 
دادند. در پایان قرن هفدهم جسد کلمب به کوبا منتقل شد و 
بعد از استقال کوبا از اسپانیا  در سال 1۸9۸، برای آخرین بار 

از اقیانوس اطلس گذشت و در کلیسای جامع سویل دفن شد! 
چه گوارا، مرگ چریک  

از محل دفن چریک مشــهور آرژانتینی وقتی در ســال 
1967 در بولیوی کشته شد تا مدت ها کسی خبر نداشت. 
تا اینکه در سال 199۵، یک ژنرال بولیویایی که در عملیات 
دستگیری او دست داشت محل دفن جسد را افشا کرد. دو 
سال بعد جسد او از خاک بیرون کشیده شد و با شکوه تمام 

به کوبا بازگشت. 

این چهره های مشهور بیش از یک بار دفن شده اند

اجساد ناآرامی که خاک تحملشان نمی کند

بزرگترین ذخایر اورانیوم جهان

اورانیوم  تولیــد  رکورد 
دســت  در  جهــان 
کشــور کاناداســت اما 
این  ذخایر  بیشــترین 
ماده رادیو اکتیو و معدنی را ششمین کشور پهناور 
دنیا یعنی اســترالیا در اختیار دارد. اورانیوم از نظر 
فراوانی در میان عناصر طبیعی پوسته زمین در رده 
۴۸ قرار دارد. این فلز در بسیاری از قسمت های دنیا 
در صخره ها، خاک و حتی اعماق دریا و اقیانوس ها 

وجود دارد.

بیشترین مدیر و مقامات زن 

رکورد حضور زنان در 
پست های دولتی نه در 
دست یک کشور جهان 
اولــی و پیشــرفته که 
متعلق به کشوری جهان سومی و مسلمان یعنی 
بنگادش است. بنگادش به دلیل واقع شدن روی 
زمین های حاصلخیز دلتای رود گنگ در معرض 
بیشترین آســیب های جوی قرار دارد. بنگادش 
همچنین بزرگترین تولید کننده پوشاک در جهان 
است و کارمزد پایین کارگران، این کشور را به یکی 

از قطب های مورد توجه برندها تبدیل کرده  است.
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ندربنامرکهبهریز1
بایتمسدمنیور2
یربارتپیتقاش3
اردسدنهفالم4
لشیمناجمیقزج5
لکیسمالابمام6
هبرسمهناتسرل7
شراهچملشولی8
تایلامتفکلمک9
وپدمتیرایسزا10
نوپلاپاپتنار11
رشوتبشخلواا12
شهدجاتسویساک13
مالپلقلیلرنا14
عنامابرتمرازههس15

حدود 85 درصد از رانندگانی که 
باعث تصادفات مرتبط با خواب 
می شوند، مرد هستند و حدود 
یک سوم آنها حداکثر 30سال 

سن دارند.


