
روزنامه جمهوری اسالمی – 9 تیر 1358
تیتر اول روزنامه جمهوری اسالمی به مصاحبه 
تلفنی با آیــت اهلل محمدباقر صدر اختصاص 
داشــت که در آن زمان از سوی رژیم صدام، 
حصر خانگی شده بود و اجازه مالقات با کسی 

را نداشت.
وی به جمهوری اسالمی گفته بود که اعتصاب 

سراسر عراق را فرا گرفته است.
 در آن زمان تنش بین ایران و عراق به شدت 
افزایــش یافته بود و عــراق چند بار به حریم 
هوایی ایران تجاوز کرده و روستاهای مرزی را 

بمباران کرده بود. 
ایت اهلل صدر سرانجام در ۱۶ فروردین ۱۳۵۹ 

)۱۹ جمادی االول ۱۴۰۰( دستگیر و به بغداد برده شد و در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۵۹ به همراه خواهرش بنت الهدی صدر 
به دستور صدام حسین به شهادت رسید. 
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هتل ترانسیلوانیا 3: تعطیالت تابستانی
»هتل ترانسیلوانیا ۳: تعطیالت تابستانی« 
کــه به صــورت بین المللی با نــام »هتل 
ترانســیلوانیا ۳: تعطیــالت یــک هیوال« 
شــناخته شده اســت یک فیلم پویانمایی 
رایانــه ای در ســبک کمــدی فانتزی به 
شــیوه ســه بعدی به کارگردانــی گندی 
تارتاکوفسکی است که در ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۸ 
در ایاالت متحده آمریکا منتشــر شد. این 
فیلم توسط سونی پیکچرز انیمیشن تهیه 
و کلمبیا پیکچرز توزیع کننده آن اســت. 
این فیلم ادامه فیلم های هتل ترانسیلوانیا 
و هتل ترانسیلوانیا ۲ است. دنباله این فیلم 

در ســال ۲۰۲۱ پخش خواهد شــد. خالصه داستان: در زمان گذشته دراکوال دشــمنانی داشته است خانواده ونهلسینگ 
شکارچی دراکوال است و نتیجه )به بچه نوه می گوید( او صاحب کشتی تفریحی است. میویس پدرش را برای استراحت به 
کشتی ونهلسینگ می برد که اریکا ونهلسینگ ناخدای کشتی از گفته های پدر بزرگش از دراکوال نفرت می گیرد ولی دراکوال 

عاشق او شده و کاری می کند که می فهند( پدر بزرگش اشتباه کرده است و او عاشق دراکوال می شود و…

فناوری

پیش بینی زوال عقل با انجام یک اسکن ساده
محققــان اســترالیایی در مطالعه اخیر خود اظهار کرده اند پزشــکان 
می توانند با انجام یک اسکن سریع و آسان، خطر ابتال به زوال عقل را 

به افرادی که سن شان باال رفته است، اطالع دهند.
به گزارش ایســنا و به نقل از یورک الرت، نتایج مطالعه اخیر محققان 
دانشگاه ادیث کوان استرالیا حاکی از آن است که یک اسکن معمولی 
تراکم استخوان می تواند تجمع پالک رسوب شده در آئورت شکمی را 
نشــان دهد و این می تواند به افراد اطالع دهد که آیا در معرض خطر 

ابتال به زوال عقل قرار دارند یا خیر.
آئورت یا بزرگ سرخرگ، سرخرگ اصلی خون رساننده به بدن است. از 

این شریان، شریان های متعددی منشعب می شوند که خون را به سراسر بدن می رسانند. زوال عقل با باال رفتن سن افراد 
و پس از ۸۰ سالگی به طور فزاینده ای شایع می شود.

حال نتایج یک مطالعه طوالنی مدت جدید نشان داده است که یک اسکن ساده و رایج می تواند نشان دهد که آیا افراد در 
اواخر عمر در معرض خطر ابتال به این بیماری قرار دارد یا خیر.

زوال عقل در اواخر عمر زمانی ایجاد می شود که سلول های مغز در اثر چندین بیماری آسیب می بینند که حتی برخی از 
بیماری ها باعث باریک شدن رگ های خونی مغز می شوند. اخیرا محققان دانشگاه ادیث کوان ارتباط مهمی بین سالمت 

عروق و ابتال به زوال عقل در اواخر عمر را شناسایی کردند.
این ارتباط کلسیفیکاســیون پالک هایی اســت که می توانند در آئورت شــکمی، که بزرگترین شریان بدن است و خون 
اکسیژن دار را از قلب به اندام های شکمی و اندام های تحتانی می رساند، ایجاد شوند. کلسیفیکاسیون به معنای جمع شدن 
کلســیم در یکی از بافت های بدن اســت. این وضعیت به صورت طبیعی در بافت استخوانی روی داده و موجب تشکیل 
استخوان می شود.این تجمع کلسیم که »کلسیفیکاسیون آئورت شکمی« یا AAC » نام دارد، می تواند برای پیش بینی 
خطر بیماری های قلبی عروقی مانند حمله قلبی و ســکته بسیار مفید باشــد. اما اکنون محققان دریافته اند که این یک 

نشانگر قابل اعتماد برای پیش بینی زوال عقل در اواخر عمر نیز است.
در این مطالعه آنها نتایج AAC را در ۹۶۸ زن از اواخر دهه ۱۹۹۰ بررسی کردند و سپس وضعیت سالمتی آنها را برای 
بیش از ۱۵ سال تجزیه و تحلیل کردند. محققان دریافتند که از هر دو زن مسن، یک نفر دارای سطوح متوسط تا باالی 
AAC اســت و این زنان جدا از سایر بیماری های قلبی عروقی و عوامل ژنتیکی، دو برابر بیشتر در معرض خطر بستری 

شدن در بیمارستان یا مرگ ناشی از زوال عقل در اواخر عمر هستند.
به راحتی می توان AAC را با استفاده از اسکن جانبی ستون فقرات دستگاه های تراکم استخوان تشخیص داد. محققان 
گفتند هنگامی که افراد تحت آزمایش های استاندارد تراکم استخوان قرار می گیرند، می توان یک اسکن اضافی برای گرفتن 
تصاویر جانبی ستون فقرات انجام داد. به طور کلی انجام این اسکن ها بسیار سریع و آسان است و در مقایسه با اشعه ایکس 

یا سی تی اسکن، کم تهاجمی تر، ارزان تر و دارای مقدار تابش اندک هستند.

چهرهها

همایون خرم؛ آهنگساز
امیرهمایــون خرم )۹ تیر ۱۳۰۹ بوشــهر - ۲۸ دی ۱۳۹۱ تهــران(، نوازنده ویولن، 
موســیقی دان و آهنگساز برجسته موسیقی ایرانی بود. او یکی از اعضای شورای عالی 

خانه موسیقی ایران بود.
از آنجا که مادرش از شــیفتگان موسیقی اصیل ایرانی بود و از بین مقام های موسیقی 
ایرانی، به دستگاه همایون عالقه ای وافر داشت، نام همایون را برای فرزند خود انتخاب 
کرد. خرم در ســن ۱۰–۱۱ سالگی به مکتب استاد صبا راه یافت و چند سال بعد به 
عنــوان نوازنده ۱۴ ســاله، در رادیو به تنهایی به اجرا پرداخت. بعدها در بســیاری از 
برنامه های موســیقی رادیو، خصوصا در برنامه گلها، به عنوان آهنگساز، تکنواز ویولن 
و رهبر ارکســتر آثاری ارزشــمند ارائه داد.  قدر مسلم اینکه بخش گسترده ای از آثار 
خرم حافظه موســیقایی حداقل سه نسل از ایرانیان را در ســیطره خود دارد. دشوار 
می شــود ایرانی را یافت که نتواند ترانه »امشب در سر شوری دارم« را زمزمه کند. گر 
چه باید تاکید کرد که اعتبار خرم هرگز در ترانه های ساده و همه پسندش خالصه نمی شد و نمی شود. کارهای ارکستری 
او که غالبا جمله بندی هایی مرکب و پیچیده توام با ضرب آهنگ های بسیار متنوع دارند نمونه های گاه سمفونی گونه ای از 
موسیقی ایرانی به دست می دهند که کمتر آهنگسازی یارای برابری با آن ها را داشته است. خرم با تواناترین و حرفه ای ترین 
خوانندگان دوران دو دهه طالیی موســیقی ایران همکاری نزدیک داشته اســت. علی رغم آن که برخی از کارهای خرم با 
صدای خوانندگان دیگر بازخوانی شده است، مشکل می توان گفت که درخشش و ظرافت بازخوانیها به پای اجراهای گذشته 
می رســد. طی بیش از سه دهه تدریس، جوانان بسیاری از محضر درس خرم بهرمند شدند که امروز امانتدار مکتب استاد 
خود هســتند. اما خرم در مصاحبه ای با علی دهباشی در نشریه بخارا از مانی فرضی، پژمان پورزند، بابک شهرکی، عنوان 

زبده ترین شاگردان خود نام می برد.

پیمان معادی؛ بازیگر و کارگردان
پیمان معــادی )زاده ۱۳۴۹ در نیویورک( کارگردان، فیلمنامه نویس و بازیگر اســت. 
او برای نقش آفرینی در فیلم های »جدایی نادر از ســیمین« و »درباره الی« به عنوان 
بازیگر صاحب سبک، شناخته شد. برنده سیمرغ بلورین ۳۶ امین جشنواره فیلم فجر. 
او خرس نقره ای بهترین بازیگر مرد جشنواره بین المللی فیلم برلین ۲۰۱۱ را به همراه 

گروه بازیگران فیلم جدایی نادر از سیمین کسب کرد.
پیمان معادی فرزند یک زوج ایرانی اســت که در سال ۱۹۷۰ در نیویورک، آمریکا به 
دنیا آمد. او فعالیت خود را در سینما به عنوان فیلمنامه  نویس با نگارش فیلم نامه آواز 
قو آغاز کرد و تا چند سال به نوشتن فیلم نامه مشغول بود. معادی به عنوان بازیگر در 
سال ۱۳۸۷ برای اولین بار در فیلم درباره الی به کارگردانی اصغر فرهادی ظاهر شد و 
بازی قابل توجه ای از خود به جای گذاشت. برف روی کاج ها اولین فعالیت معادی در 
عرصه کارگردانی است. این فیلم در سی امین جشنواره فیلم فجر برنده سیمرغ بلورین 

بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شد. 
معادی در ســال ۲۰۱۴ به عنــوان بازیگر نقش اول در کمپ ایکس ری در نقش علی به ایفای نقش پرداخت. کریســتن 
اســتوارت به عنوان نقش مکمل وی در این فیلم ظاهر شــد. کمپ ایکس ری در جشــنواره فیلم ساندنس رونمایی شد و 
بازی معادی مورد توجه منتقدان و عموم قرار گرفت. معادی در سال ۲۰۱۵ به پروژه آخرین شوالیه ها پیوست و همبازی 
مورگان فریمن و کالیو اوون شــد. معادی در ســال ۱۳۹۵ در فیلم ابد و یک روز به ایفای نقش پرداخت و بازی وی مورد 
توجه منتقدین قرار گرفت و نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر شد و 

تندیس بهترین بازیگر نقش اول مرد جشن خانه سینما را به دست آورد.

فیلمبازی

نشریه »وکالت نامه« 
نشریه »وکالت نامه« به عنوان ارگان اتحادیه سراسری کانون های وکالی 

دادگستری ایران به مطبوعات چاپی کشور پیوست.
این نشــریه که در ۱۶ صفحه و به قیمت ۵ هزار تومان منتشر شده است 
در پیش شماره خود ســرمقاله ای به قلم مرتضی شهبازی نیا، با عنوان 
»داســتان یک تولد« به لزوم انتشار نشریه ای با رویگرد حقوقی و درباره 

وکالت پرداخته است. 
در این شــماره وکالت نامه همچنین گفت وگویی تفصیلی با دکتر شهرام 
کیوان فر انجام شــده که راهبری »طرح تحول نظام وکالت و سند چشم 
انداز« را بر عهده دارد. همچنین در این شماره گفتگویی با کامبیز نوروزی 
حقوقدان و فعال باســابقه رســانه ای درباره کنشگری وکال، گفتگویی با  
مصطفی مهرآیین درباره دالیل تعرض به وکال، گفتگو با محمدحســین 

جعفری درباره تضییع حقوق شهروندی از سوی یکی از اپراتورهای تلفن همراه انجام شده است. روزنامه مردم ساالری تولداین نشریه 
را به دست اندرکاران آن تبریک گفته و آرزوی موفقیت و تداوم انتشار این نشریه تخصصی را دارد.

زمان...

اعتراضات به نشست سران گروه هفت کشور صنعتی جهان در آلمان 

طرحروز

قاب

پیشنهاد

اسامه حجاج

رویترز

الغری با سرما!
دانشمندان می گویند دمای سرد موجب ایجاد 
یک مولکول ضد التهابی می شــود که با چاقی 

مقابله می کند.
به گزارش ایســنا و به نقــل از نیو اطلس، یک 
مطالعه جدید، نحوه رفتــار چربی ها در دمای 

سرد را روشن کرده است.
محققان به کشــف نقش پیچیــده التهاب در 
چاقــی و تأثیر آن بــر اثرات متعاقــب مانند 
مقاومت به انســولین، کنتــرل گلوکز و خطر 

دیابت ادامه می دهند. 
اکنون یک مطالعــه جدید بینش های جدید و 
مهمی را به این فضا اضافه کرده است که نشان 
می دهد چگونه دمای سرد می تواند آزاد شدن 
مولکولی را تحریک کند که این نوع التهاب را 

معکوس می کند و وزن بدن را در موش ها کاهش می دهد و زمینه را برای درمان های جدیدی ایجاد می کند که اثرات مشــابهی را 
در انسان خواهد داشت. 

این مطالعه که توســط دانشــمندان مرکز دیابت جاسلین و بیمارستان زنان بریگام انجام شد، به دنبال درک بیشتر راه هایی بود که 
التهاب مزمن و درجه پایین می تواند منجر به مشکالت سالمتی مرتبط با چاقی شود. مطالعات قبلی نشان داده بود که قرار گرفتن 
در معرض ســرما می تواند حساســیت به انسولین را هم در انســان و هم در جوندگان بهبود بخشد و همچنین می تواند واسطه های 
لیپیدی التهاب را در چربی قهوه ای ایجاد کند. چربی قهوه ای از چربی سفید)نوعی که انرژی اضافی را ذخیره می کند و باعث ایجاد 
شکم و پهلو می شود( متمایز است، زیرا چربی ها و گلوکز را می سوزاند تا برای بدن گرما تولید کند و ما را گرم نگه دارد. از این نظر، 
چربی قهوه ای یک چربی خوب در نظر گرفته می شــود و به همیــن دلیل، خود را در مرکز تحقیقات حوزه چاقی با هدف کمک به 

رفع اضافه وزن بدن و مسائل مربوط به سالمتی و چاقی می بیند.
این مطالعه جدید شــامل موش هایی بود که از یک رژیم غذایی معمولی پرچرب تغذیه می کردند تا آنها را چاق کند. ســپس این 
حیوانات در محیط های ســرد با دمای حدود ۴.۴ درجه سانتیگراد قرار گرفتند و دانشمندان دریافتند که حساسیت آنها به انسولین 

افزایش یافته و متابولیسم گلوکز آنها بهبود یافته است.
وزن بدن آنها نیز در مقایســه با موش های گروه کنترل که در دمای خنثی نگهداری می شــدند، کاهش یافت و دانشمندان متوجه 

کاهش قابل توجه التهاب در آنها شدند.
بررسی ها نشان داد که این اثرات به تولید یک مولکول طبیعی در چربی قهوه ای به نام مارسین ۲ وابسته است. متیو اسپایت نویسنده 
این مطالعه گفت: ما دریافتیم که چربی قهوه ای، »مارســین ۲« تولید می کند که التهاب را به صورت سیســتماتیک در کبد برطرف 
می کند. این یافته ها نشان می دهد که یک عملکرد ناشناخته بافت چربی قهوه ای در ترویج رفع التهاب در چاقی از طریق تولید این 

واسطه ی مهم لیپیدی وجود دارد.
 این کشــف به ســایر یافته های جالب در مورد نحوه رفتار چربی در واکنش به دماهای مختلف می پیوندد، مانند مطالعه ای در سال 
۲۰۲۰ که نشــان داد چگونه تمرینات تناوبی با شــدت باال در سرما می تواند چربی ســوزی را در مقایسه با تمرین در دمای خنثی 

افزایش دهد.

دانستنیها

بهشتی در زمانه ما
علی ربیعی

کنش سیاسی بهشتی چه در داخل و چه در خارج از کشور 
مبتنی بر گفتگو و تعامل بود. در سیاست داخلی، تعامل برای 
ایران و پیش برد آن و در سیاست خارجی ، تعامل برای منافع 

ملی در رفتار سیاسی او قابل مشاهده است.
بیش از چهار دهه پس از انقالب، از خیلی ها دیگر تنها نامی 
به جا مانده و به رغم فشــارهای رســانه ای، اثری در جامعه 
از آنها باقی نیســت. اما برخی ها همچون مطهری، شریعتی، 
بهشتی و .... حتی به رغم بی اعتنایی منابع رسانه ای رسمی و 
تریبونها، این روزها نیز همچنان صدایشان در فضای عمومی 

شنیده می شود.
بــه اعتقاد من، ابعاد بســیار زیــادی از خصوصیات زنده یاد 
بهشتی هنوز بازنمایی نشــده و آموزه های زیادی از او برای 
امروز می توان دریافــت. از عوامل ماندگاری صداها عالوه بر 
توانمندی اندیشــه ورزی و نظریه پردازی، خصوصیات فردی 

انسانها نیز موثر است.
در خصوص بهشــتی هم ویژگیها و توانمندی های فردی و 
هم خصوصیات اجتماعی او قابل بازخوانی است. بسیاری در 
خصوص ویژگیهای فردی بهشتی سخن گفته و نوشته اند اما 
به نظر من، مهمترین ویژگی فــردی او که نیاز زمانه امروز 

ماست اخالق و سعه صدرش است.
هیچ کس، هرگز از بهشــتی توهینی نشــنیده است. او اهل 
درســتگویی بود و درشــتگویی در او راهی نداشت. بنای او 
بر جذب بود و بسیاری از او در این خصوص، خاطره های به 
یادماندنی دارند.بهشــتی منصف بود. او اهل برچسب زدن و 
تقسیم بندی افراد نبود. شیطان سازی از آدمها را مذموم می 

دانست و چنین رویه ای از او دور بود.
از بهشــتی؛ باید به عنوان سیاستمداری اخالقی یاد کرد که 
بــه رغم تهمت های ناروا هیچ گاه جانب انصاف را رها نکرد و 
نیــز آنچه را که به نفع مردم و انقالب می دانســت به پیش 
می بــرد. او در عصری که هژمونی شــعارها بلنــد بود بنا بر 
اخالق سیاسی و دوراندیشــی برای پایین آمدن هزینه های 

یک انقالب، به دیپلماسی و تعامل روی آورد.
کنش سیاسی او چه در داخل و چه در خارج از کشور مبتنی 
بر گفتگو و تعامل بود. در سیاست داخلی، تعامل برای ایران 
و پیش برد آن و در سیاست خارجی ، تعامل برای منافع ملی 

در رفتار سیاسی او قابل مشاهده است.
بســیاری معتقدند پیشگیری از خشــونتهای متصور برای 
یک انقــالب مدیون درایت و کنشــهای تعاملی سیاســی 
بهشــتی بود. در دورانی که تروریســتهای افراطی در قالب 
انفالبیون حرفه ای، میزان کشتار و خونریزی بسیار را مالک 
انقالب می پنداشــتند و رویای رهبری خود را بر انقالبی پر 
از خونریزی در ســر می پروراندند، بهشــتی با متانت، منافع 
ملــت را در حرکتی همراه با آرامش و کمترین هزینه دنبال 

می کرد.
او از گفتگــو، با مخالفان داخلی و حتی دشــمنان خارجی 
هراسی نداشــت. هنوز تاثیر تفکرساز مناظره های تلویزیونی 
بهشتی در ذهن نسلی ما باقی است و برکات آن ادامه دارد.

انصاف که از خصوصیات فردی وی بود در کنش سیاســی او 
هم جاری بود. به خاطر دارم در یک مناظره، به مجری تذکر 
داد که شــما الزم نیست سوی ما را بگیرید بلکه باید جانب 

بی طرفی را رعایت کنید.
در موردی دیگر در پاسخ به ادعای »کیانوری« مبنی براینکه 
حــزب توده تاکنون خیانتش در هیــچ محکمه ای به اثبات 
نرسیده، گفت: »من بحث سیاسی می کنم«. به عبارت دیگر 
حوزه فکری را با حوزه قضایی در هم نیامیخت و مرز مباحثه 

را با محاکمه محترم شناخت و آن را مخدوش نکرد.
رویه او گفتگو در منظر افکار عمومی ، روشنگری و دادن حق 
انتخــاب از میان گفتگوها به مــردم بود. چقدر جای گفتگو 
امروز در ایران ما خالی است.بهشــتی مناظره را راهی بزرگ 
برای پیشــگیری از منازعه می دانســت  زیرا که همواره در 
»مناظــره« خیر عمومی و در »منازعه« شــر عمومی نهفته 

است.
دیدیــم که بعــد از اینکه صدای گلوله ها برخاســت و ترور 
و طپانچه بــه میدان آمد؛ در هفت تیــر، »مناظره« هم به 
شهادت رسید.از دیگر خصوصیات شهید بهشتی، برنامه ریزی 
و اعتقــاد او به قدرت برنامه در پیشــبرد امور بود. دارا بودن 
نظم در زندگی شــخصی، نظــم گفتاری و نظــم اداری از 

ویژگیهای بارز او بود.
به شــدت به کار جمعی اعتقاد داشــت. اساسا انقالب یک 
حرکت جمعی اســت که بهشــتی، هم در انقالب و هم در 
پساانقالب به کار جمعی و به نوعی »همه با هم بودگی« در 

اداره کشور اعتقاد داشت.
در آن دوره به رغم خاطره تلخ ایرانیان از »حزب« و داشتن 
دیــدگاه منفی حتی در میان نخبگان نســبت به آن، حزب 
را یک ضــرورت اجتناب ناپذیر برای زندگی در جهان مدرن 
می دانست که به اعتقاد من دموکراسی بدون ارکان مدرن به 
یک دموکراســی یله و یا دموکراسی ناقص تبدیل می شود. 
بهشتی با این شیوه درک، پایه های حزبی را بنا گذاشت که 
تا همین ســالها نیز آدمهایی که در آن حزب ساخته شدند 

به کار آمدند.
چقدر این روزها فقدان »حزب« به دموکراســی ما، گردش 
نخبگان و به روی کار آمدن افراد کارآمد لطمه زده اســت. 
طوالنی مدت بینی از دیگر ویژگیهای شــاخص بهشتی بود. 
بین نسلی دیدن تحوالت و آینده اندیشی ویژگی های خاص 
دیگری اســت که در البالی سخنرانی ها و مطالبی که او در 

مجلس خبرگان بیان می کرد کامال محسوس بود.
بهشــتی با اتکای تجربه زیســتی خود در دیکتاتوری شاه، 
دیدگاهی قوی علیه شــکنجه داشت. جدل فکری او در این 
خصــوص در مجلس خبرگان از شــهرتی تاریخی برخوردار 
است.او همچنین آزادی را رمز بقا و پویایی انقالب و جامعه 
می دانســت. از طریق مداقه در متون بهشتی می توان شاهِد 

نهادینه سازی حق انتخاب برای همه آحاد جامعه بود.
به نظر من، این روزها، عدالت جویی و زندگی بر اســاس حق 
انتخاب، موضوعاتی هستند که زمینه های سرکشی نسلی را 
بــه وجود آورده اند. ما هنوز نیازمند بازگشــت به بنیان های 
نظــری چگونگی شــکل گیری انقالب هســتیم. این ارجاع 

می تواند راهی برای پیوندهای نسلی باشد.
منبع: خبرآنالین 

نگاه

جواد لگزیان


