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جین ایر 
ایــر« فیلمی در ســبک  »جین 
رمانتیــک و درام بــه کارگردانی 
کری فوکوناگا اســت که در سال 
فیلم  این  منتشــر شــد.   ۲۰11
اقتباســی از رمان جیــن ایر اثر 

شارلوت برونته است.
داســتان فیلم: جین که دختری 
باهوش و رک گو است در کودکی 
و در مدرســه ای شبیه نوانخانه با 
مدیری سختگیر سپرده می شود. 
در آغاز به دلیل همین ویژگی او، 
بقیه دختران از ســخن گفتن با 
او منع می شــوند. جین تنها یک 

دوست می یابد که او هم پس از مدتی بر اثر بیماری، جان خود را از دست می دهد. چند سال بعد، جین که دختری زیبا 
شــده به عنوان معلم به یک خانه اعیانی نقل مکان می کند و با شــاگردش، دختر صاحبخانه که مادر ندارد، روابط عاطفی 
محکمی برقرار می کند. کمی بعد او و پدر دخترک، نیز به هم عالقه مند می شــوند. پدر از جین تقاضای ازدواج می کند و 
جین می پذیرد. اما در زمان برگزاری مراسم در کلیسا، وکیلی از راه می رسد و با اظهار اینکه مرد پیشتر ازدواج کرده مانع 
از عروسی آندو می شود. جین آزرده خاطر خانه را ترک می کند اما در راه خبر می رسد که او بستگانی دارد و یکی از آنها 

در پی مرگ، ثروتی عظیم برای او به جا گذاشته است... 

فناوری

محققان برای ربات ها مغز طراحی می کنند!
محققان در حال ساخت مغزی سفارشی برای 
ربات ها هستند تا آن ها را سریع تر، قوی تر و 

نسبت به محیط اطراف آگاه تر کنند.
به گزارش ایســنا و به نقــل از ایندیپندنت، 
گروهــی از موسســه فناوری ماساچوســت 
)MIT( و هاروارد ادعا می کنند تراشــه های 
رایانه ای خاص آن ها به ربات ها کمک می کند 
تــا توانایی فیزیکی باالی خــود را با در نظر 
گرفتن طــرح دقیق فیزیک ماشــین آالت 
دریابنــد؛ همان کاری که مغز انســان انجام 

می دهد.
 ،)Sabrina Neuman(نیومــن ســابرینا 
محقق ارشد آزمایشگاه علوم رایانه ای و هوش 

مصنوعی موسســه فناوری ماساچوســت می گوید: »موتورها سریع و قدرتمند هستند« این چیزی است که در ذهن یک 
ربات می گذرد.

با در نظر گرفتن تنظیمات ســخت افزاری ربات ها مثل طرح فیزیکی و توانایی تشخیص آن ها، این تراشه ها به ربات های 
انسان نما کمک می کنند تا تعاملی طبیعی تر با انسان ها داشته باشند و فعالیت هایی که پیش از این ممکن نبود را انجام 

دهند.
دکتر نیومن می گوید: این ربات ها می توانند در بیمارستان ها به عنوان کادر درمان نیز برای بیماری هایی که بسیار واگیردار 

هستند مورد استفاده قرار گیرند.
برایان پالنچر)Brian Plancher( از دانشــگاه هاروارد و از نویســندگان مقاله می گویــد: برای اینکه ربات ها در چنین 
زمینه هایی مورد اســتفاده قرار گیرند و در محیط های پویای اطراف انسان ها فعالیت کنند باید بتوانند خیلی سریع فکر 
 )CPU(کنند و واکنش نشــان بدهند. الگوریتم های کنونی نمی توانند بر روی ســخت افزار واحدهای پردازش مرکزی

موجود اجرا شوند.
ایده این تراشه های به خصوص که برای یک سخت افزار خاص طراحی شده اند جدید نیست، آیفون در حال حاضر از آنها 

استفاده می کند اما در حال حاضر ربات های مدرن به تراشه های استاندارد سخت افزاری برای عملکرد نیاز دارند.
این رویکرد جدید که محاســبات روبومورفیک)robomorphic( نامیده می شــود، بــه دکتر نیومن و تیمش اجازه داد 
تراشــه ای طراحی کنند که عملکرد آن هشــت برابر سریع تر از پردازنده مرکزی معمولی باشد به رغم آن که ریزپردازنده 
کندتری دارد. دکتر نیومن می گوید: نتایج من را هیجان زده کرده اســت. حتی اگر تراشه ما سرعت ریزپردازنده کمتری 

داشته باشد ما این موضوع را با کارایی باالتر آن جبران کرده ایم.
رابین دیتس)Robin Deits( مهندس شــرکت بوستون داینامیکس)Boston Dynamics(می گوید: این نتایج فوق 
العاده اســت زیرا نشان می دهد چگونه از طراحی خاص مدار می توان برای سرعت بخشیدن به مولفه اصلی کنترل ربات 

استفاده کرد.
عملکرد نرم افزار ربات بسیار اهمیت دارد زیرا دنیای واقعی هیچ وقت منتظر نمی ماند تا ربات فکر کردنش را تمام کند.

چهرهها

ژاک شیراک، سیاستمدار خوشنام فرانسه 
ژاک رنه شــیراک )زاده ۲۹ نوامبر 1۹3۲ در پاریس – درگذشته ۲۶ سپتامبر 
۲۰1۹ در پاریس( سیاســت مدار راست میانه فرانسوی بود که از 17 مه 1۹۹5 

تا 1۶ مه ۲۰۰7 مقام رئیس جمهور فرانسه را عهده داشت.
وی از ســال 1۹7۴ تا 1۹7۶ و از 1۹۸۶ تا 1۹۸۸ نخست وزیر فرانسه )شیراک 
تنها کسی اســت که در جمهوری پنجم فرانسه دو بار به پست نخست وزیری 

رسیده است( و از 1۹77 تا 1۹۹5 شهردار پاریس بوده است. 
در انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۲۰۰۲ )میالدی( سوسیالیست ها و دیگر 
احزاب چپ، با این که شیراک را نماینده همه آرمان های خود نمی دانستند اما 
از بیم قدرت گرفتن ملی گرایان افراطی به رهبری ژان ماری لو پن، از شــیراک 
پشــتیبانی کردند و او با به دســت آوردن بیش از ۸۲ درصد آرا در مرحله دوم 
انتخابات پیروز شــد. شکست راست افراطی در آن انتخابات، چنان برای برخی 
از هواداران این حزب سخت بود که در 1۴ ژوئیه ۲۰۰۲ یکی از هواداران راست 
افراطــی تالش کرد که شــیراک را در جریان رژه روز ملی فرانســه ترور کند. 

شیراک در آوریل ۲۰۰5 با دعوت از رئیس جمهور ایران، با سید محمد خاتمی در کاخ الیزه دیدار کرد.
ژاک شــیراک در روز 11 مارس ۲۰۰7 اعالم کرد که در رقابت برای رســیدن به ســومین دوره ریاست جمهوری شرکت 
نخواهد کرد. نیمه شب 1۶ مه ۲۰۰7 وی سمت خود را به نیکال سارکوزی واگذار کرد. شیراک در آن انتخابات از سارکوزی 

پشتیبانی کرده بود.
شیراک در ۲۶ سپتامبر ۲۰1۹ پس از یک دوره طوالنی بیماری بر اثر عفونت شش در سن ۸۶ سالگی درگذشت.

پل نیومن؛ بازیگر و کارگردان آمریکایی
پل لئونارد نیومن )۲۶ ژوئیه 1۹۲5 - ۲۶ ســپتامبر ۲۰۰۸( بازیگر برنده جایزه 
اسکار و کارگردان آمریکایی و انسان دوست و دوست دار مسابقات اتومبیل رانی 
بــود. او در اوهایو )در آمریــکا( به دنیا آمد. پدرش یهــودی آلمانی و مادرش 
مسیحی کاتولیک مجارستانی بود. پل نیومن جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش 
اول مرد را برای ایفای نقش در فیلم رنگ پول در ســال 1۹۸7 بدست آورد. او 
در ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۸ بعد از مدتی مبارزه با بیماری سرطان ریه در ۸3 سالگی 

درگذشت.
 Own پل نیومن و یکی از دوستانش در سال 1۹۸۲ سس ساالدی را به نام اون
معرفی کردند که در نوع خود تازگی داشت و این نام تجاری بر دو اصل استوار 
بود: 1 - مواد برتر بدون افزودنی های غیر طبیعی ۲- واگذاری تمامی منافع به 

موسسه های خیریه
این محصول با موفقیت آنی روبه رو شد و در سال اول فروش خود یک میلیون 
دالر در اختیار موسسه های خیریه گذاشت، همچنین از آن به بعد بیش از 1۲5 

میلیون دالر به هزاران موسسه خیریه بخشیده است.

فیلمبازی

عشق های زود گذر ماند گار
آند ری َمکین )1۹57( نویســند ه ای  است با تجربه های زیستی بسیار عجیب و تلخ. او که د ر سیبری به 
د نیا آمد ه و د ر اتحاد  جماهیر شوروی رشد  کرد ه بود ، شیفته  اد بیات و زباِن فرانسه بود . مکین د ر هجرتی 
عجیب از پشِت مرزهای شوروی خود  را به فرانسه رساند  و بعد  سال ها توانست خود  را به عنواِن نویسند ه 
تثبیت کند  و برای رماِن وصیت نامه  فرانسوی جایزه  گنکور را نیز به د ست آورد . او د ر د استآنهای کتاِب 
عشق های زود گذِر ماند گار روایت هایی نوشته از مهم ترین عنصِر تشکیل د هند ه  زند گی اش یعنی تناقِض 
زیســتن د ر د وران شوروی. د استآنها که به نوعی تکمیل کنند ه  همد یگر هستند  شخصیت هایی را روایت 
می کنند  که د ر زند گی خود  با اند وه ها، ماجراها و عشق های خاصی روبه رو شد ه اند ، زمان بر آنها گذشته 
و حاال روایتی از ایشان باقی ماند ه که مملو از تناقض ها و د وگانگی هاست، امری که خود  مکین نیز به آن 
گرفتار بود ه به خاطِر نوِع زند گی خاصش؛ از طرفی روسی و از سویی فرانسوی شد ه. به همین خاطر این 

د استان نویس د رخشان مخاطِب خود  را با روایت هایی روبه رو می کند  که د ر آنها احساس تلف  شد ِن هویت و زند گی به چشم می آیند . 
د استان هایی جذاب و بد یع که نمایان گر قد رت اوست د ر ساختِن جزئیاِت شخصیت . مکین د ر فرانسه زند گی می کند  و د و سال پیش 
نیز به عضویت آکاد می فرانســه د رآمد . »عشــق های زود گذر ماند گار« اثر آند ری سرگیویچ مکین با ترجمه اسد اله امرایی توسط نشر 

چشمه د ر 13۰ صفحه به چاپ رسید ه است.

فرهنگ مواد و تکنیک های مجسمه سازی
جان مایلز، مجسمه ساز انگلیسی، چندین کتاب در حوزۀ شیوه های ساخت مجسمه تألیف کرده است؛ 
از جمله مجســمه های سیمانی )1۹۸5(، مجسمه های بتونی )1۹۶۶(، تکنیک ریخته گری برای ساخت 
مجســمه )1۹۶۸(، ریخته گری برنز در کارگاه )1۹۶۹(، مدلســازی پیکره و سردیس )1۹7۸(، ساخت 
پیکرۀ انســانی )۲۰۰۶( و نیز کتاب جامع فرهنگ مواد و شــیوه های مجســمه ســازی که شرح نسبتا 
مفصلی در مورد مواد و شــیوه های تخصصی مجسمه سازی است.  مایلز معتقد است که تسلط بر انواع 
شــیوه ها، قدرت هنرمند در بیان فردی و به تصویر کشــیدن ایده های وی را به شدت تقویت میکند؛ از 
این رو در این کتاب به توضیح انواع شیوه های قالب گیری و ریخته گری، شیوه های استفاده از رزین ها و 
پالستیک ها که به واسطۀ پیشرفت تکنولوژی وارد این عرصه شده اند، و نیز انواع جوشکاری ها و روشهای 
افزاینده و کاهنده که از اصلی ترین شــیوه های تولید حرفهای مجسمه سازی به شمار میروند پرداخته 

است.  همچنین در این کتاب شرح کاملی از انواع مواد مورد استفاده در این رشته و شیوه های استفاده از آنها، و نیز ابزارآالت و مواد 
واسطه - البته تا حدی که در زمان تألیف آن در این حوزه به تکامل رسیده بودند- ارائه شده که عالوه بر مواد اصلی و سنتی مجسمه 

سازی یعنی سنگ، چوب، فلز و گل، مواد جدیدتر همچون انواع رزین ها و روشهای استفاده از آنهارا نیز دربردارد. 
از دیگــر مباحث ارائه شــده در این کتــاب می توان به جانمایی، شــیوه های نصب و بســیاری از موضوعات دیگر اشــاره نمود که 
 مجســمه ســازان از مرحلۀ طراحی تا ارائۀ یک مجســمه با آن روبه رو هســتند. کتاب »فرهنگ مواد و تکنیک های مجسمه سازی 
»نوشــته جان مایلز با ترجمه مرجان محمدی نژاد در 33۶ صفحه را مؤسســه تألیف، ترجمه و نشــر آثار هنري)متن( رهسپار بازار 

کتاب کرده است.

پشت پرده سیلی زدن به صورت سرباز! 

 رژه روز ملی هند در شهر دهلی

طرحروز

قاب

پیشنهاد

 مهدی عزیزی - خبرآنالین 

 خبرگزاری فرانسه

چرا برخی از افراد به شدت سرمایی هستند
تا به حال دقت کرده اید که برخی از افراد به شدت سرمایی 
هســتند؟ افرادی که با کوچکترین باد و ســرما احساس 

می کنند در حال لرزش هستند.
برخی از افراد به علت مشــکالت مختلف دچار حس سرما 
می شوند و این موضوع در فصل هایی مثل پاییز و زمستان 

به شدت آزارشان می دهد.
- برخــی از افراد به علت کم خونی حالت ســرمایی بودن 
را دارند. درواقع این افراد به شــدت سرمایی هستند چون 

بدنشان دچار کم خونی شده است.
- فقر آهن با کم خونی و ســرمایی بودن مرتبط است. این 
به این معناست که در صورت ابتال به فقر آهن بدنتان با کم 

خونی و سپس حس سرما رو به رو می شود.
- کم خوابی و اختالالت خواب در بروز حس سرما در بدن بی تاثیر نیست.

- افت قند می تواند عالئمی مثل لرزش و سرما را به فرد القا کند.
- کمبود ویتامین های گروه B در بروز حس سرما بی تاثیر نیست.

- گاهی کم آبی بدن نیز منجر به حس سرما می شود.
- اختالالت تیروئید در سرمایی بودن موثر است.

- ابتال به برخی ویروس ها که منجر به ضعف سیستم ایمنی بدن می شوند در بروز سرمایی بودن موثر هستند.
- مصرف برخی خوراکی ها که موجب افت فشار خون می شوند می توانند در نهایت منجر به کم خونی شوند.

- مشکالت سیستم گردش خون یا برخی مشکالت قلبی در بروز کم خونی بی تاثیر نیست.
به طور کلی در فصل های پاییز و زمستان بیشتر آجیل و خشکبار مصرف کنید. فشار و قند خونتان را مرتب بررسی کنید و سعی کنید 

وقتی مبتال به سرما خوردگی هستید از بدنتان بیشتر در برابر سرما محافظت کنید.

دانستنیها

جرم مشهود در رسانه ملی
 و تکلیف دادستان

محمد هادی جعفرپور*

به بهانه انتشار گفتگوی شیخ احمد جهان بزرگی با شبکه۴سیما 
که اتفاقا با عنوان شبکه فرهیختگان معرفی مي شود وبا توجه 
به اینکه پیشــتر نیز در رســانه ملی الفاظ و عباراتی از سوی 
مجری برنامه یا کارشــناس مدعو و....بیان شده که صراحتا در 
قالب مصادیق توهین،تهمت،اشاعه خرافه و...تعریف مي شوند 
ضرورت مرور مقررات مرتبط با موضوع را ایجاب مي کند. الفاظ 
و عبارات استعمال شده  در رسانه ملی توسط  شخصی ملبس 
به لبــاس روحانیت  که از قضا در حوزه فرهنگ و سیاســت 
دارای مطالعه و مسئولیت است موجبی شد تا  رفتار ایشان را 
ابتدا با مقررات نظارتی بر صداوسیما تطبیق داده سپس مروری 
برقوانین کیفری داشته باشم.خدا را چه دیده اید شاید حق با 

شیخ احمد و امثالهم است و ما اشتباه برداشت کرده ایم!!
مدیریت سازمان صدا و ســیما بنا بر اصل 11۰قانون اساسی 
توسط رهبری تعیین مي شود، همین یک اصل از قانون اساسی 
کافی اســت تا مدیران سازمان به اهمیت چنین نهادی توجه 
خــاص کنند.زمانی که عالی ترین قانون کشــور عزل و نصب 
مدیریت یک نهاد را بر عهده و در اختیار عالی ترین مقام کشور 
مي داند معنایی جز این نخواهد داشت که نهاد و سازمان مورد 
اشــاره دارای ویژگی منحصر به فردی اســت. خاصه اینکه در 
اصل 157نظارت بر چنین سازمانی را بر عهده شورایی مرکب 
ازنمایندگان قوای ســه گانه کشور معرفی مي کند.در تکمیل 
مختصات اهمیت نقش صدا و سیما در جامعه ،قانون اساسی 
راجع به خط مشی سازمان انشاء حکم کرده،قوه مقننه را مکلف 
به تدوین مقرراتی برای خط مشی و شیوه اداره سازمان مي کند.

در همین راســتا قانون خط مشــی کلی و اصول برنامه های 
ســازمان در ســال۶1تصویب و به اجرا گذاشــته شده است. 
در مقدمــه قانــون مذکور با ذکر آیه شــریفه ی یا ایها النبی 
انا ارســلناک شاهدا و مبشــرا و نذیرا...اصلی ترین خط مشی 
سازمان را هدایت و بشــارت مردم به سوی خدا مي داند و در 
ادامه از اهدافی چون همبســتگی ملت و دولت،حفظ کرامت 
انسانی،اشاعه فرهنگ اسالمی و...یاد کرده،در فصل اول تحت 
عنوان اصول کلی 15ماده قانونی انشاء شده است.ماده15این 
قانون صدا و ســیما را زبان گویای ملت دانسته در ماده ۶ارج 
نهادن به حیثیت انســانی و پرهیز از هتک حرمت افراد طبق 
ضوابط اسالمی تکلیف و جزء اصول کلی این نهاد دانسته است. 
ماده1۹راجع به ممنوع بودن پخش برنامه  نکات قابل تاملی را 
انشاء مي کند:1- برنامه ای که موضوع آن تهمت به ارگان های 
رسمی کشور باشد۲-برنامه ای که موجب هتک حرمت جامعه 
گردد3-چنانچه پخش برنامه موجب لطمه زدن به وحدت ملی 
و ایجاد تشــنج در جامعه شود۴-برنامه ای که برای گروه های 
ضد انقالب و منحرف جنبه تبلیغی داشته باشد و...ممنوع است.

اگــر چه همین چند بنــد از ماده1۹ و کلیــت قانون مذکور 
کافی اســت تا حکمی کلی جاری و الزم االجرا شــود که در 
ســازمان صدا و ســیما اتخاذ هر گونه رفتــاری که منجر به 
توهین،تهمت،هتک حرمت و...شــود،ممنوع اســت اما قانون 
مجازات اســالمی نیز به عنوان فصل الخطاب تعریف و تبیین 
رفتارهای ناشایست و مستحق کیفر در فصل 15 تحت عنوان 
هتک حرمت اشــخاص مقرراتی آورده که ماده۶۰۹مندرج در 
این فصل راجع به توهین به مقامات دولتی و سیاســی انشاء 
شــده :هر کس  با توجه به سمت یکی از روسای سه قوه یا....
توهین نماید به ســه تا شش ماه حبس یا تا7۴ضربه شالق...
محکوم مي شود.این مقدمه موید این موضوع است که استعمال 
هر گونه لفظ وعبارتی که در فرهنگ عامه جامعه تلقی توهین 
و کالمی توهین آمیز و ناپســند شــود فارغ از اینکه مخاطب 
آن عبارت چه کسی اســت،اوال پخش چنین عبارتی ممنوع 
ثانیا مستحق کیفر است.حال چنانچه مخاطب مطلب ابرازی 
شــخصی از مقامــات حکومتی باشــد از جنبه های مختلفی 
پخش چنین الفاظی ممنوع و مســتلزم برخورد قضایی است.

ماده ۶۴به بعد آیین دادرســی کیفــری در تبیین اختیارات و 
وظایف دادســتان جهات قانونی شروع به تعقیب را برشمرده 
و در معرفی جرم مشهود،به موازات مقامات قضایی و ضابطین 
عــام و خاص قضایی این اختیار به تمام شــهروندان  تفویض 
شــده تا در صورت مشاهده چنین جرایمی مراتب را به مرجع 
صالح اعالم کنند.بندث ماده۶۴ اطالع دادســتان از وقوع جرم 
به طرق قانونی را مجوزورود ایشان به موضوع مي داند.مستند 
به مقررات مذکور محرز و مسلم است که در برنامه مورد بحث 
الفاظ استعمال شده توسط  شیخ احمد جهان بزرگی خطاب 
به رئیس جمهور و مسئولین دولتی با اغماض مصداق بارز جرم 
توهین است،اغماض از این جهت که آنچه وی به رئیس جمهور 
نسبت داد برابر است با انتساب دادن جرم)با این فرض قانونی 
که استعمال مواد مخدر جرم است(به دیگری که مصداق ماده 
۶۹7  قانون مجازات اسالمی است که مجازاتی شدید تر از جرم 
توهین برای آن تعریف شــده است)افتراء(لذا  ضروری است تا 
نهادهای نظارتی به موازات دستگاه قضایی به چنین موضوعاتی 
ورود کنند،این لزوم ورود به موضوع نه از حیث جنبه شخصیتی 
رئیس جمهور )گرچه از این جنبه نیز الزم اســت(بلکه از این 
منظر که اشــاعه چنین رفتارهایی در رسانه ملی با هیچ یک 
از معیارهای اخالقی تعریف شده در اصول کلی نظام و اهداف 
سازمان صدا و سیما تطبیق نداشته،عدم توجه به آن تالی فساد 
فراوانی در پی خواهد داشــت. لذا واضح و مبرهن اســت که 
موجب قانونی برای ورود به موضوع و اعالم جرم علیه شخص 

مورد نظر از منظر قانون آیین دادرسی کیفری فراهم آمده،
عالوه اینکه  تبصره  ماده 1۸  آیین نامه  دادسراها و دادگاه های 
ویژه روحانیت  در  ادامه تعریف جرم مقرر کرده اســت:اعمالی 
کــه عرفا موجب هتک  حیثیت روحانیت و انقالب اســالمی 
باشــد، برای روحانیون جرم تلقی مي شود.همین یک عبارت 
کافی است تا دادستان محترم دادسرای ویژه روحانیت نسبت 
به رفتار و گفتار برخی حضرات روحانی واکنش قانونی نشــان 

دهند.
*وکیل دادگستری

نگاه

حضرت محمد )ص(: 
از آتش بپرهیزد و گرچه به وسیله یک پاره خرما باشد 

و اگر ندارید به وسیله سخنی نیک. 
)نهج الفصاحه(

جواد لگزیان


