
روزنامه اطالعات – 8 دی 1358
مهمترین خبر صفحه اول اطالعات، کودتایی 
بود مه در افغانستان به وقوع پیوست و سرآغاز 
اشــغال نظامی این کشــور توســط نیروهای 
شــوروی شــد . تیتر اول این روزنامه »اسرار 
کودتای خونین افغانســتان و هشدار محافل 
بین المللی« بود . اطالعات نوشــت که در این 
کودتا یک کمونیســت افراطی جایگزین یک 
کمونیســت افراطی دیگر شــد و گروه جدید 
»حفیــظ اهلل امین« را عامل امپریالیزم آمریکا 
دانستند! امین دبیرکل حزب دموکراتیک خلق 
افغانستان و ریاست شورای انقالبی، از شهریور 
1358 قدرت را در افغانستان به دست گرفته 
بود اما در این روز توســط ببرک کارمل که او 

هم عامل شوروی بود، از قدرت کنار زده شد.
اطالعات همچنین خبر داد که شورویف نیروی 

عظیمی را در مرزهای افغانستان متمرکز کرده است و از سوی دیگر ایران به دخالت شوروی در افغانستان اعتراض کرده است. 
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ارباب حلقه ها: دو برج 
فیلمــی  بــرج«  دو  حلقه هــا:  »اربــاب 
خیال پردازی حماســی به کارگردانی پیتر 
جکسون است که بر اساس جلد دوم رمان 
ارباب حلقه ها به قلــم جی. آر. آر. تالکین 
ساخته شده اســت. این دومین قسمت از 
سه گانه سینمایی ارباب حلقه ها محسوب 
می شود و مستقیماً دنباله ای بر فیلم ارباب 

حلقه ها: یاران حلقه )۲۰۰1( است.
داستان: سه روز پس از داستان یاران حلقه 
گذشته اســت. در ابتدا فرودو همراه با سم 
در ســنگالخ های امین میول سرگردانند 
تــا اینکه موجودی به نــام گالوم را که در 
تعقیب آن ها بود می گیرند و فرودو پس از 
اعتمــاد به او از او می خواهد که آن ها را تا 
دروازه ســیاه موردور هدایت کند. از سوی 

دیگر مری و پیپین توسط گروهی از ارک ها گرفته شده اند و ارک ها آن ها را به آیزنگارد می برند. آراگورن، لگوالس و گیملی 
هم به دنبال ارک ها هستند تا مری و پیپین را نجات دهند. سارومان در آیزنگارد قدرت خود را افزایش داده و می خواهد 

با سائورون متحد شود تا دنیای انسان ها را نابود کنند و قدرت دو برج یعنی ارتانک و باراد دور را بر آن ها اعمال کند.

فناوری

تشخیص خونریزی مغزی با کمک نرم افزار هوش مصنوعی
»براویــس« بیمارســتان   در 
)Bravis hospital( در جنوب هلند 
پزشکان از یک نرم افزار هوشمند برای 
اســتفاده  مغزی  خونریزی  تشــخیص 

می کنند.
به گزارش ایســنا و به نقل از اینوویشن 
اوریجینــز، این نرم افزار را شــرکتی به 
نام »Aidoc« ســاخته است. نرم افزار 
مذکــور هنگامی که یــک ناهنجاری را 
تشــخیص می دهد ســیگنالی ارســال 
می کند. بیمارســتان براویس از سه ماه 
گذشــته در حال آزمایش این نرم افزار 
اســت. در طول این چند ماه، نرم افزار 
یاد شــده 13۰۰ اسکن را ارزیابی کرده 
و توانسته تمام موارد خونریزی مغزی را 

تشخیص دهد. یک مزیت عمده نرم افزار Aidoc این است که باعث صرفه جویی زیادی در وقت متخصص مغز و اعصاب 
می شود. وقتی پزشکان اعالنی دریافت می کنند، می توانند بالفاصله ناحیه مورد نظر را بررسی کنند. این نرم افزار قادر به 
شناســایی 55 خونریزی در 13۰۰ سی تی اسکن بود. این نرم افزار تاکنون در تشخیص هیچ مورد خونریزی دچار خطا 
نشــده اســت و در برخی از موارد مثبت کاذب را نشان داده است و مضمون این اعالن ها نیز این بوده که به نظر می رسد 
خونریزی وجود ندارد. رادیولوژیســت های بیمارستان براویس اظهار داشتند که آنها از عملکرد این نرم افزار بسیار راضی 
هســتند. آنها حتی ادعا می کنند خونریزی هایی را توسط آن شناســایی کرده اند که بدون نرم افزار نمی توانستند آنها را 
تشــخیص دهند. اما این بیمارستان همچنان به بررسی و آزمایش این نرم افزار ادامه می دهد. این برنامه نه تنها می تواند 
خونریزی مغزی بلکه شکســتگی گردن را نیز تشخیص دهد. بیمارستان براویس در حال حاضر هنوز قادر به بیان موارد 
زیادی در مورد عملکرد این نرم افزار جدید نیست. این شکستگی ها کمتر از خونریزی های مغزی شایع است، بنابراین از 

این ویژگی تاکنون خیلی کم استفاده شده است.

چهرهها

فروغ فرخزاد؛ شاعر
فروغ الزمان فرخ زاد )زاده 8 دی 1313، تهران — درگذشته ۲۴ بهمن 13۴5، تهران(، 
معروف به فروغ فرخزاد و فروغ، شاعر نامدار معاصر ایران است. وی پنج دفتر شعر منتشر 
کرد که از نمونه های قابل توجه شعر معاصر فارسی هستند. فروغ فرخزاد در 3۲سالگی 
بر اثر واژگونی اتومبیل درگذشــت. فروغ با مجموعه های اسیر، دیوار و عصیان در قالب 
شعر نیمایی کار خود را آغاز کرد. سپس آشنایی با ابراهیم گلستان، نویسنده و فیلم ساز 
سرشــناس ایرانی، و همکاری با او، موجب تحول فکری و ادبی در فروغ شــد. وی در 
بازگشت دوباره به شعر، با انتشار مجموعه تولدی دیگر، تحسین گسترده ای را برانگیخت. 
سپس مجموعٔه ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد را منتشر کرد تا جایگاه خود را در شعر 
معاصر ایران به عنوان شاعری بزرگ تثبیت کند. آثار و اشعار فروغ به زبان های انگلیسی، 
ترکی، عربی، چینی، فرانسوی، اسپانیایی، ژاپنی، آلمانی و عبری ترجمه شده اند. فروغ 
در 1۶ سالگی با پرویز شاپور طنزپرداز ایرانی که پسرخالٔه مادر وی بود، ازدواج کرد. این 
ازدواج در سال 133۴ به جدایی انجامید. حاصل این ازدواج، یک پسر به نام کامیار بود. آشنایی با ابراهیم گلستان نویسنده 
و فیلمساز سرشناس ایرانی و همکاری با او، موجب تغییر دیدگاه های اجتماعی و در نتیجه تحول فکری و ادبی در فروغ شد. 
نامٔه منتشر شدٔه فروغ برای ابراهیم گلستان نشانگر وجود رابطه عاشقانه بین این دو است. در سال 133۷ سینما توجه فروغ 
را جلب می کند؛ و در این مسیر با ابراهیم گلستان آشنا می شود و این آشنایی مسیر زندگی فروغ را تغییر می دهد. این دو 
چهار ســال بعد یعنی در سال 13۴1 فیلم خانه سیاه است را در آسایشگاه جذامیان باباباغی تبریز می سازند. فروغ در سال 
13۴۲ در نمایشنامه شش شخصیت در جستجوی نویسنده اثر لوئیجی پیراندلو به کارگردانی پری صابری بازی چشمگیری 
از خود نشان می دهد. در زمستان همان سال خبر می رسد که فیلم خانه سیاه است برنده جایزه نخست جشنواره اوبر هاوزن 
شده و باز در همان سال مجموعه تولدی دیگر را با تیراژ باالی سه هزار نسخه توسط انتشارات مروارید منتشر کرد. فروغ در 
سال 13۴3 به آلمان، ایتالیا و فرانسه سفر می کند. سال بعد در دومین جشنواره سینمای مؤلف در پزارو شرکت می کند که 
تهیه کنندگان سوئدی ساختن چند فیلم را به او پیشنهاد می دهند و ناشران اروپایی مشتاق نشر آثارش می شوند. پس از این 
دوره، وی مجموعه تولدی دیگر را منتشر کرد. اشعار وی در این کتاب تحسین گسترده ای را برانگیخت؛ پس از آن مجموعه 

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد را منتشر نمود.

دنیا فنی زاده؛ عروسک گردان و بازیگر
دنیا فنی زاده )زاده ۲۶ آبان 13۴۶، تهران – درگذشــته 8 دی 13۹5( عروسک گردان 
اهل ایران بود. وی حدود دو دهه عروســک گردان کاله قرمزی، شــخصیت عروسکی 
تلویزیون ایران بود. دنیا فنی زاده از کودکی به خاطر شغل پدرش، پرویز فنی زاده معموالً 
در جشنواره های مختلف کودک و نوجوانی که در ایران برگزار می شد، حضور داشت و 
آثار داخلی و خارجی شــرکت کننده در این جشنواره ها را می دید. همین مسئله سبب 
شــد تا از کودکی با تولیدات و نوع آثار عروســکی که برای کودک و نوجوان ســاخته 
می شــود آشنا شــود. پس از آن، کم کم که از برنامه های کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان بیشــتر استفاده کرد، تکرار دیدن این آثار موجب عالقه او به حضور در این 
رشته شد و در نهایت با انتخاب رشته عروسک گردانی برای همیشه در دنیای کودکان 

و نوجوانان باقی ماند.
او هدف و دغدغه مهم زندگی اش را شاد کردن کودکان و نوجوانان می داند. وی که قبل  

از کاله قرمزی با ایرج طهماسب و حمید جبلی چند کار عروسکی انجام داده و با کار یکدیگر به خوبی آشنا بودند اما با برنامه 
صندوق پست و ورود کاله قرمزی به آن بود که به شهرت رسید. کاله قرمزی که اصال قرار نبود در این برنامه ماندگار شود اما 

ماندگار شد و بدل به مشهورترین کار وی گشت.
 دنیا فنی زاده پس از مدت ها تحمل بیماری سرطان »سارکوم« سرانجام صبح روز چهارشنبه 8 دی ماه 13۹5 در ۴۹ سالگی 

در یکی از بیمارستان های تهران درگذشت.

فیلمبازی

کرونای چینی نرفته، کرونای انگلیسی اومد!

مسیحیان کاتولیک پشت در بسته میدان سن پترز واتیکان در شب کریسمس

طرحروز

قاب

اسامه حجاج - سایت کگل

رویترز

چربی سوزی فوق العاده با ورزش در سرما!
یک مطالعه جدید نشــان می دهد که تمرینات پر فشار در 
دمای ســرد می تواند به افزایش چربی سوزی بدن کمک 
کند. به گزارش ایســنا و به نقل از نیو اطلس، یک مطالعه 
جدید نشان داده است که انجام تمرینات ورزشی در سرما 
می تواند روش خوبی برای کمک به ســوزاندن چربی های 
بدن باشــد. ممکن اســت تعداد نمونه های بررسی شده 
در ایــن مطالعه کم باشــد، اما تحقیقات نشــان می دهد 
دمای محیط هنگام ورزش می تواند بر متابولیســم چربی 
تأثیر بگذارد. این تحقیق توســط دانشــمندان دانشــگاه 
»الرنتین«)Laurentian( کانادا انجام شــد و تمرکز آن 
بر ورزش پرفشار)HIIT( بود؛ جایی که تمرینات ورزشی 
کوتاه و پرفشار با دوره های بازیابی)ورزش با سرعت و توان 

کمتر( کم انجام می شــود. این قالب به دلیل مزایای چربی ســوزی که به همراه دارد، از محبوبیت دیرینه ای برخوردار اســت و تیم 
تحقیقاتی در مورد چگونگی تأثیر دمای محیط بر اثرات آن مطالعه کرده است. این تیم به طور خاص به تحقیقات قبلی اشاره کرد که 
چگونه تمرینات HIIT برای متابولیســم چربی، تجزیه و ذخیره چربی ها بهتر است و این واقعیت که دمای محیط عاملی برای بهبود 
متابولیســم در هنگام ورزش و اســتراحت است. همین امر باعث شــد تا آنها این مطالعه را انجام دهند که تمرینات پرفشار چگونه با 
متابولیسم و دمای محیط مرتبط است. این مطالعه شامل 11 فرد بزرگسال دارای فعالیت ورزشی تفریحی اما دارای اضافه وزن بود که 

به فاصله یک هفته در دو جلسه HIIT شرکت کردند. 
یکی از این گروه ها در محیطی با دمای خنثی در حدود ۲1 درجه سانتیگراد و دیگری در دمای صفر درجه سانتیگراد ورزش کرد. این 
جلســات تمرینی شــامل دوچرخه سواری سرعتی با ۹۰ درصد نیروی فرد به مدت یک دقیقه و سپس ۹۰ ثانیه استراحت و بازیابی با 

پدال زنی با 3۰ درصد قدرت بود.
شــرکت کنندگان بعد از هر جلســه با دوچرخه ســواری آرام یا پیاده روی اصطالحا بدن خود را ســرد می کردند و قبل از رفتن برای 
خواب، یک وعده بسیار کم حجم اما مقوی می خوردند و صبح روز بعد یک صبحانه پرچرب میل می کردند. طی این جلسات تمرینی، 
دانشمندان درجه حرارت پوست، دمای هسته بدن، ضربان قلب و میزان اکسیژن تحویل شده به رانها را همراه با سطح گلوکز، اکسیژن 
کلی، ســطح کربن دی اکســید و میزان تبادل گاز کنترل کردند. همچنین برای کمک به محاسبه میزان اکسیداسیون لیپید یا چربی 

سوزی از شرکت کنندگان پس از صبحانه روز بعد نمونه خون گرفته شد.
محققان می گویند: مطالعه حاضر نشــان داد که ورزش پرفشــار در سرما نســبت به همین نوع ورزش در دمای معمولی باعث افزایش 
اکسیداسیون چربی تا 358 درصد می شود! نویسندگان خاطرنشان کردند که سرما اثر مهمی در پاسخ متابولیک طوالنی مدت از جمله 

تنظیم قند خون، چربی سوزی و سطح تری گلیسیرید پس از صرف وعده غذایی پرچرب در صبح روز بعد داشت.

دانستنیها
واکسن و پاستور؛ ستایش کاستن 

از رنج و نکوهش رنج افزایی
مهرداد خدیر

۲۷ دسامبر زادروز لویی پاستور است که با تزریق نخستین 
واکســن در ششــم ژوییه 1885 حق بزرگی بر گردن تمام 
ابنای بشر از آن زمان تا کنون دارد و پس از 135 سال و در 
گیر و دار شــیوع کرونا که جهان، تشنۀ واکسن این بیماری 
و مشــاهدۀ تأثیر مصونیت بخشی آن و گرفتار این بیماری 

است، بیش از هر زمان دیگر ارزش کار او را درمی یابیم.
فضل تقدم البته با »ادوارد جنر« اســت که اول بار واکسن 

آبله را تولید کرد. 
پاســتور اما به موفقیت رسید و داستان از این قرار است که 
در همان روز ششــم ژوییه 1885 و 135 سال قبل مردی 
به نام »تئودور وان« پســرخود به نام »ژوزف میســتر« را 
نزد پاســتور برد.ســگی پســر بچه را گاز گرفته و به خاطر 
1۲ بــار گازگرفتگی خونین و مجروح بود. لویی پاســتور با 
دوســت پزشک خود مشــورت کرد و او پذیرفت که ژوزف 

را معاینه کند.
واکســن و پاســتور؛ ســتایش کاســتن از رنج  و نکوهش 

رنج افزایی
ژوزف با مرگ دست و پنجه نرم می کرد و در ساعت 8 شب 
اولین تزریق دارو انجام شد. پس از آن به مدت 11 روز، 1۲ 

تزریق دیگر انجام شد و ژوزف جوان نجات یافت.
ســه ماه بعد در 1۶ اکتبر سال 1885 لویی پاستور نامه ای 
دریافت کرد که به او بخت دیگری می داد تا بار دیگر واکسن 
هــاری خود را بــه بوته آزمایش بگذارد. بیمــار این بار هم  
نوجوان و البته چوپان بود به نام »ژان باتیســتا« که در 1۴ 
اکتبر ســگی به او حمله کرده بود و درمــان در ۲۰ اکتبر 

یعنی۶ روز بعد آغاز شد.
بعد از 8 بار تزریق دارو، ژان هنوز به مرگ تسلیم نشده بود. 
در این روز لویی پاستور موفقیت خود را اعالم کرد و پاستور 

به قهرمانی بین المللی تبدیل شد.
اینها نکات تازه ای نیســت ولی یــادآوری آن به چند دلیل 

است:
اول بــه خاطــر بحث این روزها بر ســر واکســن ایرانی یا 
خارجی کروناســت تا بدانیم علم مرز ندارد و پاســتورها به 

همۀ بشریت تعلق دارند.
دوم این که یادآوری کنیم انسان های بزرگ در تاریخ بشری 
در عرصه هــای مختلف آنانی هســتند که »از رنج انســان 

می کاهند.«
اگرانسان سنتی پذیرفته بود که در زندگی از»رنج« گریزی 
نیست، انسان مدرن به عکس می کوشد »لذت« را جایگزین 
»رنــج« کند اما قبل از این مرحلــه و در میانۀ رنج و لذت 
آدم هایی مانند پاســتور کوشیدند از رنج انسان ها بکاهند و 
در این یک سال نیز دانشمندان بسیاری به جای تسلیم در 
برابر کرونا یا تقدیر محتوم پنداشتن آن برای تولید واکسن 
کوشــیدند هر چند که اثر گذاری آن در هاله ای از ابهام قرار 

دارد. 
تالش برای کاستن از رنج دیگران اما ستودنی است.

اگــر قضاوت ما دربارۀ دیگران بر پایۀ کاهش یا افزایش رنج 
باشد داوری و ارزیابی آسان تر خواهد شد. به این معنی که 

ببینیم از رنج آدمیان کاسته اند یا بر آن افزوده اند.
با این نگاه مخترع ماشین لباس شویی هم که از رنج انسان ها 
در شســتن لباس ها کاســته کم از برخی فیلسوفان مدعی 

ندارد و عکس آن هم صادق است.
در این 135 ســال جان چقدر انسان با واکسن نجات پیدا 
کرده اند و جان چه تعداد انســان با جنگ افزارهای نظامی 
ســتانده شده است؟ یا در این یک سال به خاطر نبود کرونا 
چه قدر انســان در جهان و در ایران خودمان قربانی شدند 
حال آن که اگر واکســن زودتر آمده و اثر گذاشته بود زنده 

می ماندند.
همۀ ما باید بکوشــیم از رنج دیگــران بکاهیم نه این که بر 

رنج دیگران بیفزاییم.
زمانی یک کارخانه ســیمان برای مردم یک ناحیه ساخت و 
ســاز و توسعه به ارمغان می آورد و »رنج کاه« است و زمانی 
همــان کارخانۀ ســیمان موجب آلودگی هواســت و »رنج 
افزا«ســت. پس خود کارخانۀ سیمان مهم نیست. مهم این 

است که رنج آدمی را کم می کند یا زیاد می کند.
اگر این نگاه حاکم شــود در بسیاری از رویه ها تجدید نظر 
می کنیــم و تنها به خروجی و نتیجه می اندیشــیم. تعریف 
مدرن پاستوریزاسیون شــاید همین کاستن از رنج دیگران 
باشــد تا فارغ از ادعاهــا و شــعارها و ایدیولوژی ها ببینیم 
کدام گفته یا نوشــته، کدام مصوبــه یا قانون، کدام تصمیم 
و فرمان و هر فقــرۀ دیگر رنجی را کم می کند یا می افزاید. 
این، انســانی ترین معیار و ســاده ترین سنجه را از پاستور 

می توان آموخت.
منبع: عصر ایران 

نگاه

حضرت محمد)ص(:
راستی رهنمای نیکی است و نیکی رهنمای بهشت است و مرد 

راست می گوید تا پیش خدا راستگو به قلم می رود. دروغ 
راهنمای بدی است و بدی راهنمای جهنم است و مرد دروغ 

می گوید تا پیش خدا دروغگو به قلم می رود.
)نهج الفصاحه(

مذاکره یا عدم مذاکره با آمریکا؛ اختالف این نیست!
ادامه از صفحه1

نظریه »هابز« برای تعیین نوع دیپلماسی در جهان کنونی کاربرد اندکی دارد. نمی توان آرامش میان کشورهای جهان را بر اساس 
این نظریه که »انســان، گرِگ انســان و ذاتا شرور و برتری جو اســت«، لذا جنگ ها و تقابل جویی نظامی اجتناب ناپذیر است را در 

شرایطی مبنای روابط بین الملل قرار داد که دانش و اطالعات، در عرصه های عمومی و تخصصی جهانی شده است.
 در چنین جهانی، نه شــیوه های مک کارتیسم آمریکایی و نه رقابت های تسلیحاتی این کشور با اتحاد جماهیر شوروی، در میان 
اندیشــه ها و وجدان های بیدار جامعه بشــری - که از پهنه گســترده و اجتناب ناپذیر کسب اطالعات گریزی ندارد- معنی و مفهوم 

ندارند.

 اندیشمندان، سیاستمداران و روسای دولت ها و حتی شرکت های بزرگ چند ملیتی مستقل از دولت ها، وقتی به این گذشتۀ مملو 
از تخاصم و تقابل و صرف بودجه های هنگفت تسلیحاتی نگاه می کنند با خود می گویند؛ این بشر با این همه نفرت و جنگجویی برای 

نابودی و امحای خود از کجا آمده و منبعث از چه اندیشه ای در لبه پرتگاه نابودی انسان های دیگر قرار گرفته بود؟
این بحث در شرایطی است که وضعیت حکمرانی در بعد سیاسی و سیاست خارجی آمریکا الزاما سمت دیگری یافته است، هرچند 
هنوز کشــورهایی هســتند که جهان را محل تضادهای آشتی ناپذیر و مملو از تخاصم و دشــمنی می دانند و تاریخ قرن های متمادی 
مخاصمه که در نهایت به گفت وگو، صلح و سازش و همبستگی متقابل اقتصادی و سیاسی و تامین منافع متقابل رسیده اند را نخوانده 

یا مورد مداقه قرار نداده اند.
 اگر باور کنیم که الزاما، انســان همچون انسان هابزی »گرگ انسان« نیست و سهم مخاصمه و مقابله جویی نظامی و تسلیحاتی در 
جهان کنونی می تواند اندک و ناچیز باشد، به یقین نوع گفت وگو، مذاکره و تفاهم ما فرق خواهد کرد و  به دستاوردهای ماندگار جهان 

پسند در دیپلماسی کسب خواهیم کرد و در عین حال آنچنان چیزی که تعیین کننده باشد از دست نخواهیم داد.
خوب اســت یادآور شــویم در تمامی طول تاریخ اندیشۀ سیاسی، سیاستمداران دریافته اند در شــرایطی - حتی اگر تن به جنگی 
بدهند- وقتی منافع ســرزمین، ملت یا دولت هایشــان محقق شده که سنجشــی دقیق و واقع بینانه از برابری یا نابرابری توان نظامی 

طرف متقابلشان داشته اند.
به نظر می رســد که ریشــه های اختالف و به نوعی جدال سیاســی موجود میان جناح ها در کشــور ما، گذشته از ظاهر سازی های 
وجاهت طلبانه، هر کدام به طور عمده منبعث از این دو نظریه هســتند و اگر این بحث را به گفتمانی ملی و رســانه ای تبدیل کنیم، به 

برآمدی موثر برای حل مشکل تاریخی چگونگی مذاکره با آمریکا خواهیم رسید.
*پژوهشگر اقتصادی

سرمقاله


