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دزدیده شده
دزدیده شــده فیلمی محصول ســال 
۲۰۱۲ به کارگردانی ســایمون وست 
اســت. در این فیلم بازیگرانی همچون 
نیکالس کیــج، مالین اکرمــان، دنی 
هوستون، ام. سی. گینی، سمی گیل، 
مارک ولی و جاش لوکاس ایفای نقش 

کرده اند.
در خالصه داســتان ایــن فیلم آمده 
است: ویل مونتگمری )نیکالس کیج( 
به همراه دوســتش وینســنت )جاش 
لوکاس( دزد هســتند و پس از انجام 
ســرقت با مردی روبرو می شــوند که 
چهره آن ها را دیده اســت وینســنت 
می خواهد او را بکشــد اما ویل اجازه 

نمی دهد و می گوید که کشــتن آدم ها در برنامه آن ها نبوده، آن ها در گیر می شــوند و در درگیری به طور اتفاقی تیر به 
پای وینسنت می خورد ویل او را به ماشین می رساند و بازمی گردد تا پول ها را که جاگذاشته بردارد اما دوستانش از ترس 

رسیدن پلیس فرار می کنند.

فناوری

هوش مصنوعی با گوش دادن به سرفه می تواند کووید-19 را تشخیص دهد
سیســتم هــوش مصنوعــی جدیــد موسســه فناوری 
ماساچوســت)MIT( بــا توانایــی تشــخیص بیمــاری 
کووید-۱۹ می تواند به عنوان یک برنامه پیش از غربالگری 

استفاده شود.
به گزارش ایســنا و به نقــل از انگجت، این روزها هر کس 
سرفه می کند نگران می شــود که آیا به کووید-۱۹ مبتال 
شده اســت یا فقط یک سرفه ساده برای صاف کردن گلو 
بوده است؟ ممکن است به زودی پاسخ روشن تری دریافت 
 )MIT(کنیم، چرا که محققان موسسه فناوری ماساچوست
می گویند یک سیستم هوش مصنوعی جدید ایجاد کرده اند 
که می تواند سرفه افرادی را که کووید-۱۹ دارند، حتی اگر 

بدون عالمت باشند، تشخیص دهد. ترفند این سیستم، توسعه تعداد زیادی شبکه عصبی است که می تواند تغییرات ظریف 
نشان دهنده اثرات ویروس کرونا را در سرفه فرد تشخیص دهد.

یک شــبکه عصبی صداهای مرتبط با قدرت صوت را تشــخیص می دهد. دیگری به حاالت احساسی آن گوش می دهد 
که نشــان دهنده زوال عصبی است. در عین حال، شبکه عصبی ســوم، تغییرات عملکرد تنفسی را اندازه گیری می کند. 
همچنین الگوریتمی برای بررسی تخریب عضله که سرفه های ضعیف تر را حاصل می شود و تصویر کامل تری از سالمتی 
افراد ارائه می دهد، در نظر گرفته شده است. این هوش مصنوعی در آزمایش های اولیه بسیار دقیق عمل کرده است. پس 
از اینکه تیم ســازنده، آن را با دهها هزار نمونه سرفه و گفتگو آموزش داد، این فناوری ۹۸.۵ درصد از سرفه ها را در افراد 
مبتال به کووید-۱۹ به درستی تشخیص داد. همچنین ۱۰۰ درصد افرادی را که ظاهراً بدون عالمت بودند، شناسایی کرد.

این فناوری برای تشــخیص افراد عالمت دار طراحی نشده است، زیرا ممکن است مبتال به سایر بیماری ها نیز باشند که 
رفتار مشابهی ایجاد می کنند و اگرچه این سیستم کاماًل توانا است، اما بهتر است برای صدور حکم قطعی در مورد آلوده 

بودن یا نبودن به کووید-۱۹ مورد استفاده قرار نگیرد.
دانشمندان در حال توسعه یک برنامه کاربر پسند هستند که بتواند به عنوان ابزاری برای محافظت در مقابل ویروس کرونا 
مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین فقط الزم است هر روز در تلفن خود سرفه کنید تا این سیستم تعیین کند که آیا بیرون 
رفتن برای شــما ایمن اســت یا نه. محققان حتی می گویند که اگر از این ابزار همیشه و در همه حال استفاده شود تا به 
ســرفه های همه افراد گوش دهد، می تواند به همه گیری پایان دهد. اگرچه این یک »اگر« بزرگ اســت که احتماالً باعث 

افزایش نگرانی در مورد مسائل مربوط به حریم خصوصی می شود.

چهرهها

آیت اهلل سید رضا صدر، محقق بزرگ معاصر
سید رضا صدر  عالم و محقق بزرگ در دوازدهم آبان ۱373 در قم درگذشت.

وی در ســال ۱3۰۰ خورشیدی در مشهد به دنیا آمد. پدر او سید صدرالدین صدر از 
علمای بزرگ دوران خود بود. تبار او از طرف پدری موســوی بوده و به امام موسی بن 
جعفر)ع(  می رســد و از ســوی مادر طباطبائی بوده و به امام حسن مجتبی می رسد. 
مادر او دختر ایت اهلل سید حسین طباطبایی قمی است. برادر سید رضا صدر هم سید 

موسی صدر بوده است که هم اکنون از سرنوشت او خبری در دست نیست.
سید رضا صدر کودکی و نوجوانی  را تحت تربیت پدرش گذراند و مقدمات و ادبیات را 
در مشهد فرا گرفت. سپس همراه با پدرش به قم رفت و سطوح را نزد مدرسین بزرگ 
حوزه چون ســید شهاب الدین مرعشی نجفی و سید محمد محقق داماد آموخت. بعد 
از آن خارج فقه و اصول را نزد پدرش و ســید محمد حجت کوه کمری و سید حسین 

بروجردی فرا گرفت و فلسفه و عرفان را در حضور امام خمینی آموخت.
با درگذشت سید حسین طباطبایی بروجردی، تدریس را آغاز کرد و فقه و اصول و عرفان و فلسفه را آموزش می داد و نیز 
اقامه نماز می کرد. به درخواست آیت اهلل شریعتمداری در سال ۱3۴۶ خورشیدی به منظور تبلیغ و ارشاد به تهران آمد و در 
مسجد امام حسین در میدان امام حسین فعلی، به اقامه نماز جماعت و ترویج و تبلیغ احکام و تفسیر قرآن و درس اخالق 
پرداخت. در سال ۱3۵۶ به حوزه علمیه قم بازگشت و فعالیت های دینی و مذهبی پرداخت. سرانجام در ۱۱ آبان ۱373 در 

قم درگذشت و در مقبره شماره 33 صحن حرم فاطمه معصومه به خاک سپرده شد.
بخش بزرگی از تألیفات او در حوزه اخالق بوده اســت.برخی از تألیفات او به این شرح است: استقامت، حسد، دروغ، زینب 
بانوی قهرمان کربال، االجتهاد و التقلید، العدالة فی الفقه، تفسیر سوره حجرات، تفسیر سوره یوسف ، فلسفه آزاد، الفلسفه 
العلیا، محمد فی القرآن، المسیح فی القرآن، قرآن شناسی، راه محمد )دو جلد(، راه علی پیشوای شهیدان، راه قرآن، زن و 
آزادی، زیارتنامه حضرت رضا، مرد وفا )زیر درختان ســدر(، نشــانه هایی از او )دو جلد(، نگاهی به آثار فقهی شیخ طوسی، 

مقدمه بر نهج الحق و نامه دانشوران، ترجمه کتاب زینب، تألیف دکتر عائشه بنت الشاطی.

آنری ماتیس؛ نقاش فرانسوی
آنری امیل بنوآ ماتیس )زاده 3۱ دســامبر ۱۸۶۹ - مــرگ 3 نوامبر ۱۹۵۴( هنرمند 
فرانسوی طراح، گراورساز، مجسمه ساز و نقاش اوایل قرن بیستم می باشد که بیشتر به 

عنوان یک نقاش شناخته می شود و تأثیر او بر این هنر بسیار زیاد است.
ماتیس به سبب نوآوری هایش و اثر گذاری اش بر معاصران، یکی از مهمترین هنرمندان 
ســده بیستم به شــمار می آید. اهمیت تاریخی کشــف های او در عرصه رنگ ناب را 
می توان در حد دســتاورد کوبیسم در آزادســازی فرم از قید بازنمایی عینی دانست. 
ماتیس در رشــته حقوق تحصیل کرد و ابتدا در همین رشته مشغول به کار شد، ولی 
در بیســت و دو ســالگی به دنیای هنر گام نهاد. او در مســیر نقاشی دست به تجربه 

مجسمه سازی زد و از هنرمندان برجسته گروه َددگر یا فوویست به شمار می رفت.
 les در سال ۱۹۰۵ گروهی از نقاشان جوان، نمایشگاهی را در پاریس برپا کردند که به
Fauves یعنی »جانوران وحشی« یا »وحشیان« شهرت یافت. این نام از آن جهت بر 
آنها نهاده شد که علناً شکلهای طبیعی را نادیده گرفتند و به رنگهای تند و خشن رو کردند؛ ولی در واقعیت امر توحشی 

در کار نبود. مشهورترین نقاش در این گروه آنری ماتیس نام داشت. 
آنری ماتیس، درباره رنگ بندیهای قالبهای شرقی و مناظر شمال آفریقا به مطالعه پرداخته بود و سبکی را پروراند که تأثیر 
ســترگی بر طراحی مدرن نهاد. تابلو میز غذاخوری یکی از تابلوهای او مربوط به سال ۱۹۰۸ هست. مشاهده می کنیم که 
ماتیس شــیوه کار پیر بوناررا ادامه داده است، ولی با وجود آنکه بونار همچنان می خواست تأثیرات نور و تابندگی را حفظ 
کنــد، ماتیس در تبدیل صحنه پیش روی خود به یک طرح تزئینی، گام های بس بلندتری برداشــت. تأثیر متقابل کاغذ 
دیواری و بافت رومیزی با اشیای روی میز، نقش مایه اصلی این تصویر را تشکیل می دهد. حتی شکل زن و منظره ای که از 
میان پنجره دیده می شود به صورت بخشی از این طرح درآمده اند و نمای زن و درخت ها برای آنکه با گل های کاغذ دیواری 
جور درآیند، فوق العاده ســاده و حتی تحریف شــده اند. نقاش در واقعه نام این اثر را هماهنگی ر رنگ سرخ نهاده است که 

عناوین تابلوی های جیمز مک نیل ویسلررا به یادمان می آورد.

فیلمبازی

تنها ابلهان زنده می مانند
این رمان از دو ماجرای عشقی پرده برمی دارد که در دو فاصله زمانی و مکانی مختلف اتفاق افتاده اند؛ یکی در 
قلب ژرفترین دره های جهان و دیگری در صحراهای وســیع هند.در سالهای ۱۹۴۰ آلتیا به همراه شوهرش که 
زلزله شــناس اســت برای یافتن منشأ زلزله به اعماق شبه قاره هند سفر می کند، سفری پرماجرا که به تحولی 
معنوی در وجودش می انجامد و طی اجرای مراســم و آیین هایی، به تدریج به سوی بودا کشانده می شود تا در 
کنارش به آرامش برسد. سالها بعد نوه اش مگی با شوهرش برای اداره کلینیک بهداشتی مخروبه و رهاشده ای، به 
دره ای دورافتاده در پرو می روند و طی ماجراهای نفس گیر، با رهبر گروه های شورشی آشنا می شوند و در نهایت 

مجبور می شوند به همراه آنها در سفری ماجراجویانه و خطرناک به قلب جنگل های باران بزنند.
»کیت ویلر« که برای مجموعه داســتان های کوتاهش به نام »نه از جایی که شروع کردم« چندین جایزه ادبی 
دریافت کرده اســت، این بار در اولین داستان بلندش، خواننده را به جایی دور در آن سوی جهان می برد و در 

داســتانی از عشــق و دلدادگی گذشته و حال را در هم می آمیزد. زهرا تابشیان لیســانس روانشناسی و هنر از دانشگاه آمریکایی بیروت و 
کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران دارد. تالیفات او بر بال فریب، نیرنگ فرنگ، پونه )نشر البرز( و امپراتور سرزمین سوخته )نشر قصیده سرا(، 
و ترجمه هایش اشــک آنجال اثر فرانک مک کورت، آناســتازیا اثر مری موریسی )نشر دشتســتان( و خوشی های زندگی اثر سامرست موام 

)نیکو نشر( هستند. رمان »تنها ابلهان زنده می مانند« نوشته کیت ویلر با ترجمه زهرا تابشیان در ۴۵۲ صفحه تومان منتشر شده است.

غریبه برمی گردی؟
»غریبه برمی گردی« یک رمان وســترن اســت. در ســال ۱۸۸۶ که غرب آمریکا هنوز ســرزمینی وحشی و 
توســعه نیافته به حســاب می آید، »ویلیام دین ریتر« به مدت ســه ســال منطقه »مونتانا«ی کوچک را ترک 
می کند تا بتواند یک کابوی واقعی باشد. چیزی که قبال در »وایونینگ« بزرگ آن را تجربه کرده بود. او دوران 
خوشــبختی اش را در تگزاس می گذراند. مرد جوان از شمال به منطقه تگزاس سفر می کند تا زندگی، پیشه و 
دوران دیگری را بگذراند اما در مزرعه ای بزرگ مشــغول کار شــده و در آن مزرعه با خانواده ای جدید آشنا و با 
دختری به نام »آن« روبه رو می شــود. »آن« دختر جوانی است با ویژگی های منحصر به فرد و چهره ای جذاب 
و شــخصیتی قابل تأمل که... شــیرزادی مترجم این اثر با اشاره به این که هیچ کدام از رمان های این سه گانه به 
فارســی ترجمه نشده  اســت، می گوید: این رمان دومین اثر از سه گانه  این نویســنده به نام کامل »ماجراهای 
مونتنا« است. اولین رمان این سه گانه با نام »مرا مونتانا صدا کن« چند سال پیش برای نخستین بار در آمریکا 

منتشر شد. نخستین کتاب فرشاد شیرزادی به نام »خاطرات داد« سال ۹۰ منتشر شد. او همچنین یک مجموعه داستان به نام »پیش از 
ســپیده دم« و یک داســتان بلند به نام »روی رودخانه، زیر باران« دارد. »پیش از سپیده دم« در سال ۸۹ منتشر شد که توانست پنجمین 
دوره جایزه  یوسف را از آن خود کند. رمان »غریبه برمی گردی؟«نوشته جان ای. ریچمن با ترجمه  فرشاد شیرزادی  در ۲۲۴ صفحه منتشر 

شده است.

سورپرایز هالووینی لیونل مسی: شکست تلخ 8 بر 2 بارسلونا مقابل بایرن مونیخ ! 
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مغایرت آشکار طرح اصالح قانون انتخابات با قانون اساسی 
ادامه از صفحه 2

طبق بررسی کارشناسی کمیته مشترک حقوقی و انتخابات خانه احزاب ایران، طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری با اصول 
۶، ۵۶ و ۵7 قانون اساسی مغایرت آشکار دارد چرا که عبارت »اتکای امور کشور براساس آرای عمومی« زیر اصل ششم، »تاکید بر 
اصل حاکمیت ملی« در اصل ۵۶ و »موضوع تفکیک قوا« در اصل ۵7 قانون اساســی بیانگر شــان جمهوریت نظام است و متاسفانه 

طرح مذکور مغایرت آشکاری با این اصول دارد.
خانه احزاب ایران در ادامه پیشنهادات و اصالحات کمیته مشترک حقوقی و انتخابات این خانه درباره نادیده گرفتن شان و جایگاه 
ریاست جمهوری و تضعیف جمهوریت نظام آورده است: جایگاه ریاست جمهوری که طبق قانون اساسی بعد از رهبری باالترین مقام 
در کشــور است، اما براساس طرح مذکور، رئیس جمهور منتخب مردم عمال نوعی موجود منفعل است که با مفهوم »جمهوریت« و 

»سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان« فاصله زیادی خواهد داشت.
براســاس این گزارش، در این طرح جایگاه احزاب و کارکردهای نهادهای مدنی نادیده گرفته شده است. خانه احزاب با انتقاد از این 
موضوع تاکید کرد که اگر دموکراسی بخواهد در کشوری مستقر شود حتما باید انتخابات برگزار شود و الزمه هر انتخاباتی هم رقابت 

و الزمه هر رقابت وجود احزاب است.
کمیته مشترک حقوقی و انتخابات خانه احزاب ایران درباره بی توجهی به مشارکت مردم در طرح اصالح قانون انتخابات تاکید کرد 
متاســفانه در این طرح به اندازه ای بر قیود و شــروط داوطلبان انتخابات اضافه شده است که به شدت موجب افزایش سخت گیری و 
محدودیت بیشــتر در تایید صالحیت داوطلبان خواهد بود و عمال موجب کاهش میزان مشارکت مردم در انتخابات خواهد شد. این 
کمیته همچنین خواســتار گنجاندن تعبیر اعم از زنان و مردان در عبارت »رجل مذهبی سیاسی« شده است تا نقش زنان هم برای 

حضور در انتخابات ریاست جمهوری دیده شود.
این کمیته با تایید مســوولیت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان طبق اصل ۹۹ قانون اساسی، از واگذار کردن نقش فراتر از جایگاه 
نظارتی به این شــورا در طرح اصالح قانون انتخابات انتقاد کرد. پیشــنهادات و اصالحات کمیته مشــترک حقوقی و انتخابات خانه 
احزاب ایران بر طرح های مربوط به انتخابات مجلس و شــوراها هم انتقاداتی داشــته که از جمله آن می توان به لحاظ کردن تایید 

نامزدهای شوراهای اسالمی شهر و روستا از سوی شورای نگهبان اشاره کرد.

خبر

بایدن و سوراخی که
 نباید دو بار از آن گزیده شد

رضا دانشمندی

ظاهرا هنوز هم علل، ابعاد و پیامد آشوب های سال ۱3۸۸ بر 
سر نتیجه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران 

ناشناخته است.
محدودســازی تبیین ایــن رویداد به اختــالف دو نامزد و 
هواداران شــان بر سر نتیجه انتخابات ســاده انگارانه به نظر 
می رسد. این ماجرا بسیاری از محاسبات منطقه ای و جهانی 
را برهم زد و رئیس جمهور تازه وارد کاخ سفید را با دشواری 

مواجه ساخت.
اکنون آمریکا در آستانه انتخاب دیگری قرار دارد که ممکن 
است به تغییر رویکرد سیاست خارجی این کشور و احتماالً 
کاهش فشــارها بر ایران بینجامد. این موضوع حساســیت 
بعضی از بازیگران منطقــه ای و بین المللی را برمی انگیزد و 

آنان را وادار به کنشگری بیشتری خواهد ساخت.  
نخســت، یادآوری این نکته الزم اســت که پیش فرض این 
یادداشــت پیروزی »جو بایدن« Joe Biden نامزد حزب 
دموکــرات در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکاســت. امــا پیش از 
پرداختن به ســناریوی تلخ و ناخوشایندی که ممکن است 
»بایدن« پس از پیروزی با آن مواجه شود، مرور رویدادهای 

زمستان ۱3۸7 و بهار ۱3۸۸ به جاست:
ســال ۲۰۰۸م. و پنجاه وششمین انتخابات ریاست جمهوری 

آمریکا
منافع ایاالت متحده در خاورمیانه به ویژه افغانستان و عراق 
ایجــاب می کرد که بــا ایران وارد مذاکره شــود. در جریان 
برگزاری پویش های انتخاباتی حــزب دموکرات، نامزد این 
حــزب یعنی »باراک اوباما« بارهــا گفته بود که به جنگ و 
لشکرکشــی آمریکا در خاورمیانه پایان می دهد و برای این 

منظور بی هیچ قیدوشریطی با ایران مذاکره خواهد کرد.
ایران هم شــاید بی میل نبود که با حفظ اصول سیاســت 
خارجی خود )عّزت، حکمت و مصلحت( و از موضع اقتدار بر 
سر میز مذاکره بنشیند و منافع خود را دنبال کند - به ویژه 

که ظاهراً طرف آمریکایی دست دوستی دراز کرده بود.
ناراضیــان از بهبــود احتمالی روابــط ایــران و آمریکا )از 
همسایگانی که خواهان قطع »سر افعی« بودند تا سایر قوای 
منطقه ای –مانند رژیم صهیونیستی- و فرامنطقه ای( نگران 

شدند و در کمین بودند تا از این اتفاق جلوگیری کنند.
وقــوع اختالف بر ســر نتیجه انتخابات ریاســت جمهوری 
۱3۸۸ در ایران، این فرصت را فراهم ساخت و همه ناراضیان 
بــرون مرزی در آتش آن دمیدند. در این شــرایط، »کندی 
سیاه پوست« - به تعبیر روزنامه نگار آلمانی )کریستف فون 

مارشال( -  باید تصمیم سختی می گرفت:
- حفظ منافــع و امنیت ملّی آمریــکا )و تحّقق وعده های 

انتخاباتی( یا
- قرارگرفتن در سمت درست تاریخ! )به تعبیر آمریکایی ها 

یعنی حمایت از معترضان به نتایج انتخابات در ایران(.
اوباما از منظر غربی ها در قامت یک ایده آلیســت سیاســی 
ظاهر شــد و در »سمت درست تاریخ« قرار گرفت و مسبب 
ناراحتی سوی دیگر یعنی ایران شد. با این تصمیم ناراضیان 
به هدف خود رســیدند و مانع بهبود روابط و مذاکره این دو 

کشور شدند.
در این شــرایط، ایجاد اجماع جهانی علیه برنامه هسته ای 
ایــران در دســتور کار وزارت خارجــه آمریکا به ریاســت 
»هیالری کلینتون« قرار گرفت و شــدیدترین قطعنامه ها 

توسط شورای امنیت سازمان ملل ضد ایران صادر شد.
ســال ۲۰۲۰م. و پنجاه ونهمین انتخابات ریاست جمهوری 

آمریکا
تحریم، فشــار اقتصادی/ معیشتی، فســاد و سوء مدیریت 
جوامع را مســتعد بحران و آشوب می سازد. کشورهایی که 
منافع شان در تداوم فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا بر 
ایران و تشدید خصومت میان دو کشور است، احتماالً )و در 
صورت پیروزی »جو بایدن«( با تأکید بر نقاط آســیب پذیر 
ایران، از الگوی ناآرامی های ســال ۱3۸۸ برای تخریب این 

فرصت بهره می برند.
با توجه به همه گیری کرونا و شرایط وخیم اقتصادی کشور 
)رکود، تورم و بی کاری و ...(، اکنون تالش برای بهبود اوضاع 
معیشتی مردم، جلوگیری از دوقطبی سازی های سیاسی )و 
فرهنگی( با اهداف انتخاباتی و خالصه حفظ آرامش جامعه 

اهمیت بسیاری دارد.
منبع: خبرآنالین 

نگاه

حضرت محمد)ص(:

خدایا مرا چنان از ذات خود ترسان کن که گوئی تو را می بینم 
و مرا بپرهیزکاری خود خوشبخت کن و به نافرمانی خود 

بدبخت مکن قضای خود را برای من انتخاب کن و تقدیر خود 
را بر من مبارک کن که نخواهم آنچه ار موخر کرده ای مقدم 

کنی یا آنچه را مقدم داشته ای موخر کنی و ثروت مرا
 در روحم مستقر کن.

)نهج الفصاحه(

جواد لگزیان


