
روزنامه اطالعات - دهم آذر 1343 
»تاکسی ها شــروع به کار کردند«؛ این تیتر 
روزنامه اطالعات مربوط به اعتصاب تاکسی ها 
به افزایش قیمت بنزین در آن زمان بود.   پنج 
روز قبل از آن، دو برابر شــدن بهای بنزین و 
یك و نیم برابر شدن سایر فرآورده های نفتی 
در ایران، مردم را به دلیل ثابت ماندن سطح 
دستمزدها خشمگین کرد و با اینكه به همین 
نسبت کرایه تاکسی های شهری هم افزایش 
یافته بود، رانندگان تاکسی از دهم آذر دست 

به اعتصاب زدند.  
با این حال روزنامه اطالعات در آن روز، خبرها 
را به گونه ای دیگر منتشر کرد: اینكه صدها 
جیپ، کامیــون و اتومبیل دولتی از صبح آن 

روز به جای تاکسی ها شروع به کار کردند و به این ترتیب تاکسی ها هم وارد خیابانها شدند.
امــا رونــد واقعــی ماجرا به گونــه ای دیگر بــود: علی رغــم این خبرها ســازی اعتصاب تاکســی ها ادامــه پیدا کرد 
 و  دولت وقت ســرانجام مجبور شــد که قیمت بنزین را از ده ریال به شــش ریال کاهش دهد تا اعتصاب تاکســی ها 

به سایر اصناف گسترش نیابد. 
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12 سال بردگی
»۱۲ سال بردگی« یك فیلم درام تاریخی 
براساس خو دزندگی نامه ۱۲ سال بردگی 
اثر ســالومون نورثاپ است که یك سیاه 
آزاد بود ولی ربوده شــده و به عنوان برده 
فروخته شد.  کارگردان فیلم، استیو مك 
کوئین و نویســنده جان ریدلی اســت.  
چیِوتل اجیوفور نقش سالومون نورثاپ را 
ایفا می کنــد.  این فیلم اولین فیلم تاریخ 
سینماســت که در آن یك ســیاه پوست 

اسكار بهترین فیلم را تصاحب کرد. 
سال ۱۸۴۱، ســالومون نورثاپ )چیوتل 
اجیوفور( یك سیاهپوست آزاد است که با 

همسر و فرزندانش در ساراتوگای نیویورک زندگی می کند.  او با نواختن ویولن امرار معاش می کند.  یك شب توسط چند 
نفر اراذل و اوباش اغفال شــده، به وســیله آن ها مسموم و به عنوان برده فروخته می شود.  به هوش که می آید، خود را در 
غل و زنجیر می بیند.  سپس به مزارع پنبه در جنوب آمریكا برده می شود، جایی که ابتدا توسط یك برده دار به نام ویلیام 
فورد خریده شده و بعد از آن به ادوین اپس )مایكل فاسبندر( فروخته می شود.  نورثاپ ۱۲ سال از زندگی خود را به عنوان 

یك برده جنوبی می گذراند. 

فناوری

تشخیص آسان رماتیسم مفصلی با کمک یک ربات
روماتیسم مفصلی شایع ترین بیماری التهابی سیستمیك مفاصل بوده 
و جزو بیماری های خود ایمنی مزمن محســوب می شــود. اخیرا یك 
استارت آپ دانمارکی از توسعه یك ربات که قادر به تشخیص آرتریت 

روماتوئید یا روماتیسم مفصلی است، خبر داده است.
به گزارش ایسنا و به نقل از ای او، یك استارت آپ دانمارکی به تازگی 
اعالم کرده با کمك ربات  ARTHUR می توان روماتیســم مفصلی 
را زودتر شناسایی کرد چرا که این ربات قادر به انجام اسكن فراصوت 

برای تشخیص این بیماری تنها در ۱۵ دقیقه است.
درد، تورم و ســفتی در مفاصل همگی از عالئم مرتبط با روماتیســم 

مفصلی هستند. این یك بیماری مزمن است که باعث التهاب به خصوص در مفاصل کوچكتر می شود. تشخیص زودهنگام 
این بیماری از آسیب دائمی به مفاصل و بروز ناراحتی و آسیب جلوگیری می کند.

روماتیســم مفصلی در تمام ســنین و معموال در گروه ســنی ۲۵ تا ۴۵ ســال ظاهر می شــود. به دلیل کمبود شدید 
روماتولوژیســت ها)متخصصان روماتیسم مفصلی( ممكن اســت ماه ها طول بكشد تا یك فرد بتواند یك وقت مالقات با 
روماتولوژیســت ها بگیرید که این امر بیماران را در ناراحتی و خطر آســیب دائمی به مفاصل قرار می دهد. اما یك ربات 

خودکار در حال کمك به حل این مشكل است.  
این ربات، اولین ربات کامال خودکار برای انجام اســكن روماتیســم مفصلی است. ربات یاد شده آزمایش فراصوت را تنها 
در مدت ۱۵ دقیقه انجام می دهد و با ارائه دستورالعمل های صوتی و کتبی، بیمار را در طول انجام این فرآیند راهنمایی 

می کند. کلمه ARTHUR ترکیبی از کلمات آرتروز، فراصوت و ربات است.
دکتر »سورن آندریاس جاست از بنیانگذاران این شرکت گفت: این اولین ربات در جهان است که این کار را انجام می دهد. 
فهرست های انتظار بسیار طوالنی است به طوری که بیماران ماه ها از درد رنج می برند. بنابراین، ما به این فكر کردیم که 

آیا فرایند آرتروسكپی و درجه بندی فعالیت بیماری در روماتیسم مفصلی می تواند خودکار صورت گیرد یا خیر.
آرتروســكپی)Arthroscopy( یا درون بینی مفصل روش جراحی محدودی است که بر روی مفاصل اندام های حرکتی 
انجام می شــود. در این روش به کمك آندوســكپ، اقدامات تشخیصی و درمانی در داخل مفصل میسر می گردد. اکنون 

جراحی-آرتروسكپی در بسیاری از جراحی های مفاصل، جایگزین روش های متداول و قدیمی شده  است.
محققان این مطالعه درباره نحوه کار این ربات اظهار کردند: در این روش کاربر با نشستن روی یك صندلی در کنار ربات، 
دست خود را روی یك صفحه لمسی دستگاه قرار می دهد. بارکد خوان ربات، بیمار را با بررسی کارت بیمه سالمت وی 
شناســایی می کنــد. در تمام مدت، ربات به ارائه اطالعات هم از طریق صفحــه نمایش و هم از طریق صدای خود ادامه 

می دهد. این ربات حتی نحوه استفاده از ژل روی دست کاربر را نیز به وی یاد می دهد.
 ARTHUR با استفاده از دوربین خود یك اسكن اولیه برای شناسایی دست و محل قرارگیری مفاصل انجام می دهد. 
پس از آن، اســكن فراصوت شروع می شــود. بازوی رباتیك ۱۱ مفصل هر دست را در یك زمان بررسی می کند. پس از 
تكمیل اسكن، ARTHUR هر تصویر را برای عالئم رماتیسم مفصلی تجزیه و تحلیل و شیوع آن را اندازه گیری می کند، 

سپس گزارشی را برای پزشك ارسال می کند و آن را در پرونده سالمت الكترونیكی بیمار ذخیره می کند.
در طول فرآیند، الگوریتم های موجود در ARTHUR بررسی می کنند که آیا اسكن ها کیفیت مورد نیاز را دارند یا خیر. 
ربات قادر است تشخیص دهد که آیا برخی ویژگی های خاص به اندازه کافی در تصویر فراصوت از مفصل نشان داده شده 

است یا خیر. اگر الزم باشد در این صورت، ربات از بیمار می خواهد تا یك اسكن دیگر از آن مفصل بگیرد.

چهرهها

ابراهیم آشتیانی؛ بازیکن و مربی فوتبال
ابراهیم آشتیانی )۱۰ آذر ۱۳۲۵ - ۲ آبان ۱۳۹۶( بازیكن و مربی فوتبال بازنشسته اهل 
ایران بود.  او پیشتر در تیم ملی فوتبال ایران بازی می کرد و بیشتر دوران باشگاهی اش 
را در پرسپولیس گذراند.  شتیانی در سال ۱۳۴۸ برای اولین بار توسط رایكوف به تیم 
ملی دعوت شد و در دیدارهای جام عمران منطقه ای برای اولین بار پیراهن تیم ملی 

را بر تن کرد.  
آشتیانی همراه با تیم ملی در مسابقات جام ملتهای آسیا ۱۹۷۲ به مقام قهرمانی دست 
یافت و به عنوان بهترین بازیكن این مسابقات نیز انتخاب شد.  سپس صعود به المپیك 

۱۹۷۲ مونیخ را تجربه کرد.  
گل صعود تیم ملی به المپیك مونیخ با پاس او به دســت آمد.  آشــتیانی با تیم ملی 
در مســابقات جام جهانی کوچك ۱۹۷۲ برزیل و المپیك ۱۹۷۲ مونیخ شرکت کرد.  
ســال ۱۳۵۳ در حالی که فقط ۲۹ ســال داشــت در دیدار با کره جنوبی از تیم ملی 

خداحافظی کرد. 
آشتیانی در ۱۳۵۴ برای اولین بار مربی گری را تجربه کرد و به عنوان دستیار در کنار بیوک وطنخواه توانست پرسپولیس 

را به قهرمانی لیگ برساند. 
او در فصل بعد باز هم همین سمت را به مدت کوتاهی در کنار وطنخواه و ایوان کونوف تجربه کرد.  

همچنین در سال ۱۳۶۰ در تیم امید و در سال ۱۳۶۹ تیم پورا را مربی گری کرد. 
آشتیانی در زمان مدیریت اکبر غمخوار و پس از کناره گیری محمود خوردبین از سوی مدیریت باشگاه به سمت سرپرستی 

تیم فوتبال پرسپولیس منصوب شد. 

پرویز شهبازی؛ کارگردان و نویسنده
پرویز شــهبازی )زاده ۱۳۴۱ در تهران( کارگردان، نویســنده و تدوینگر ایرانی است.  
شهبازی در سال ۲۰۱۶ برای فیلم سینمایی ماالریا برنده جایزه بزرگ از جشنواره فیلم 
ورشــو شد و به خاطر کارگردانی فیلم دربند در سی و یكمین جشنواره فیلم فجر در 

سال ۱۳۹۱ سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی را به دست آورد. 
او در سال ۱۳۴۱ در تهران زاده شد و دارای لیسانس کارگردانی از دانشگاه صداوسیما 

است.
 وی در ســال ۱۳۶۸ پس از پایان تحصیالت، تعدادی فیلم کوتاه ســاخت و با فیلم 
ســینمایی مسافر جنوب وارد سینمای حرفه ای شد.  نفس عمیق سومین فیلم او بود 
که در سال ۱۳۸۱ ساخته شد و مورد توجه منتقدان و مردم قرار گرفت و دوره جدید 

فیلمسازی شهبازی آغاز شد. 

فیلمبازی

اتاق افسران
»اتاق افسران« روایتی است از سربازان جنگ جهانی اول؛ از مهندس نظامی که دقیقاً در روزهای اول جنگ 
مورد اصابت ترکش خمپاره قرار می گیرد و بخش های مهمی از صورت اش را از دســت می دهد. بیشــتر 
فضای رمان در بیمارســتان نظامی می گذرد، در ســالنی که صورت از دست داده هایی همچون شخصیت 
اول در آن بستری هستند و آرام آرام ناچار می شوند با زیست جدید خود خو کنند. »اتاق افسران« نوعی 
روایت است از یك شرایط خاص. حال زیستن با این شرایط خاص برای پاره ای شخصیت ها، مصیبت ها و 

وضعیت هایی تراژیك پیش می آورد و برای پاره ای قابل حل است...
»صدای انفجاری را از فاصله خیلی نزدیك می شنوم. سوتی یك چهارم ثانیه ای. فقط فرصت می کنم سری 
را ببینم که از بدنی که روی زانوهایش خم شــده، جدا می شود و اسبی که از پا در می آید و پخش زمین 

می شود.
ن درجه دار دیگر که سوار اسب مانده بود، کنارم به زمین می غلتد، شانه اش از جا کنده شده و استخوانش بیرون زده. احساس می کنم 
تبری زیر بینی ام فرو می رود و بعد همه جا تاریك می شود.« »اتاق افسران«کتابی از مارک دوگن با ترجمه پرویز شهدی را نشر چشمه 

در ۱۴۲صفحه منتشر کرده است.

بدون شرح

یک نهنگ گوژپشت تلف شده در ساحل استرند در کیپ غربی آفریقای جنوبی

طرحروز

قاب

پیشنهاد

علی راسترو

رویترز

میکروبیوم روده، کلید تنظیم خواب طبیعی
پژوهشگران ژاپنی در بررســی های خود دریافتند که میكروبیوم روده می تواند 
نقــش مهمی در تنظیم خــواب طبیعی بر عهده داشــته باشــد.  به گزارش  
نوروساینس نیوز، با فرا رســیدن فصل های پاییز و زمستان، بسیاری از افراد به 
رابطه میان غذا و خواب فكر می کنند.  گروهی از پژوهشگران دانشگاه تسوکوبا 
)University of Tsukuba( ژاپن امیدوارند که بتوانند بر واسطه های مهمی 
که در این میان نقــش دارند، یعنی میكروب های باکتریایی روده تمرکز کنند.  
بررســی دقیق آنها روی موش ها نشان داد که باکتری ها تا چه اندازه می توانند 
محیط و محتــوای روده را تغییر دهند که در نهایت بر رفتارهایی مانند خواب 
تأثیر می گذارد.  این آزمایش، نسبتاً ساده بود.  پژوهشگران به مدت چهار هفته 

به گروهی از موش ها، ترکیبی قوی از آنتی بیوتیك ها دادند که موجب از بین رفتن میكروارگانیســم های روده شــد.  پژوهشگران سپس، 
محتوای روده این موش ها و موش های یك گروه کنترل شده را که رژیم یكسانی داشتند، مقایسه کردند.  فرآیند هضم، غذا را به تكه هایی 
موســوم به متابولیت تجزیه می کند.  این گروه پژوهشی، تفاوت قابل توجهی را میان متابولیت ها در بدن موش هایی که متابولیت آنها از 
 ،)Masashi Yanagisawa( میكروبیوتا تخلیه شده بود و موش های گروه کنترل  شده مشاهده کردند.  پروفسور  ماساشی یاناگیساوا
سرپرســت این پژوهش گفت: ما بیش از ۲۰۰ مورد تفاوت متابولیت در موش ها پیدا کردیم.  در موش های بدون میكروبیوتا، حدود ۶۰ 
متابولیت طبیعی وجود نداشت و بقیه نیز از نظر مقدار آن تفاوت داشتند که برخی کمتر و برخی بیشتر از موش های گروه کنترل شده 
بود.  پژوهشگران سپس تصمیم گرفتند تا مشخص کنند که این متابولیت ها معموال چه کاری انجام می دهند.  آنها با استفاده از تجزیه 
و تحلیل غنی ســازی متابولوم دریافتند که مسیرهای بیولوژیكی که بیشــتر تحت تأثیر درمان آنتی بیوتیكی قرار می گیرند، آن دسته از 
مسیرهایی هستند که در ساخت پیام رسان های عصبی نقش دارند.  پیام رسان های عصبی، مولكول هایی هستند که سلول های مغز برای 
برقراری ارتباط با یكدیگر از آنها استفاده می کنند.  پژوهشگران با بررسی نوار مغزی موش ها، نحوه خواب آنها را مورد بررسی قرار دادند.  
آنها دریافتند که خواب همراه با حرکات ســریع چشم )REM( و خواب بدون حرکت سریع چشم )non-REM( هنگام شب و زمانی 
که موش ها باید فعال باشند، در موش های بدون میكروبیوتا در مقایسه با موش های کنترل شده، بیشتر است.  همچنین هنگام روز و زمانی 
که موش ها باید بیشــتر بخوابند، خواب بدون حرکت سریع چشم، کمتر است. میزان خواب همراه با حرکات سریع چشم هم طی روز و 
هم هنگام شب بیشتر بود؛ در حالی که میزان خواب بدون حرکت سریع چشم فقط طی روز بیشتر بود.  می توان گفت که جابجایی میان 
مراحل خواب و بیداری، در موش هایی که میكروبیوتای روده آنها تخلیه شــده اســت، بیش از گروه کنترل شده صورت می گیرد.  حدس 
پروفسور یاناگیساوا این است که کمبود سروتونین می تواند عامل بروز ناهنجاری  در خواب باشد.  با وجود این، مكانیسم دقیق آن باید مورد 
بررسی قرار بگیرد.   وی در این باره گفت: ما دریافتیم که تخلیه میكروب، به از بین رفتن سروتونین در روده منجر می شود و می دانیم که 

سطح سروتونین در مغز می تواند چرخه های خواب و بیداری را تحت تأثیر قرار دهد. 

دانستنیها

جاسوس کیست؟

جاســوس )Spy( شخصی اســت که با اقدام مخفیانه یا 
تظاهرات کاذب محدودۀ یك کشــور متخاصم، اطالعاتی 
را به منظور ارســال به طرف مقابل کسب کرده و یا برای 
کسب آن تالش می کند. جاسوس معموال اطالعات حیاتی 
یا اساسی یك کشور را در اختیار کشور یا کشورهای دیگر 

قرار می دهد.
  جاسوس در صورت دســتگیر شدن، حق برخورداری از 
وضعیت اســیر جنگی را ندارد ولی مســتحق محاکمه ای 
عادالنه و مناســب اســت و حقوق و مزایای یك شخِص 

تحِت حمایت به وی داده می شود.
شخص تحت حمایت یعنی شــخصی که در صورت نبرد 
مســلحانه یا اشــغال، در اختیار یك طرف نبرد یا قدرت 

اشغال گری قرار می گیرد که وی تبعۀ آن نیست.
مجــازات متداول برای جاسوســی در زمان جنگ، صرف 
نظر از اینكه شخص جاسوس در کسب اطالعات یا انتقال 
آن به دشــمن موفق شــود یا خیر، مرگ است. البته این 
مجازات در کشــورهایی اعمال می شود که حكم اعدام در 

آن ها قانونی است.
عمل مخفیانه، ویژگی الزم جاسوسی است. بنابراین افراد 
فاقد لباس مبدل که برای کسب اطالعات به ناحیۀ عملیات 
ارتش دشمن رخنه کرده اند، جاسوس به حساب نمی آیند.

  به همین نحو، سربازان و غیرنظامیانی که مأموریت خود 
را آشكارا انجام می دهند و رساندن پیام ها به آن ها واگذار 

می شود، به موجب قوانین جنگ جاسوس نیستند.
در واقع جاسوس شخصی است که تحت عناوین غیرواقعی 
و به صورت مخفیانه، در صدد بدســت آوردن اطالعات یا 

اشیایی به نفع یكی از کشورهای متخاصم باشد.
جاسوســی در زمان صلح تابع حقوق بین الملل نیســت و 
مجازاتش متناســب با قوانین کشــورهایی است که مورد 

جاسوسی واقع شده اند.
همچنین باید گفت که جاسوســی لزوما بین دو کشــور 
متخاصم صورت نمی گیرد. کشــورهای همســو نیز کم و 
بیش در کار جاسوسی از یكدیگرند. جاسوسی آمریكایی ها 
از سران کشــورهای اروپایی، امری سابقه دار است. حتی 

گاهی جاسوسان موساد نیز در آمریكا دستگیر شده اند.
مهفوم جاســوس در زندگــی روزمره یــا در رقابت های 
اقتصادی و غیراقتصادِی مؤسسات و شرکت های گوناگون 
نیــز مصداق دارد ولــی پرداختن بــه آن نیازمند مبحث 
دیگری اســت. این کار در کشــورهای مدرن تر بوســیلۀ 
کارآگاهان خصوصی و در کشــورهای نه چندان پیشرفته 
بوسیلۀ افراِد اجیر شده ای صورت می گیرد که ممكن است 
مهارت ویژه ای هم در جاسوســی یا ابزار ویژه ای برای این 
کار نداشته باشــند. اگرچه پیشرفت تكنولوژی در جهان، 

امكان جاسوسی در زندگی روزمره را بیشتر کرده است.
یكی از مشهورترین جاسوسان در تاریخ مدرن جاسوسی، 
الی کوهن )۶۵-۱۹۲۴( اســت. کوهن جاسوس اسرائیل 
بود که دلیل اصلی شــهرتش جاسوسی شگفت انگیز او در 

سوریه بوده است.
او در دوران حضــورش در ســوریه موفــق شــد اعتماد 
مقامات بلندپایه دولت و ارتش را به دســت آورد و با امین 
الحافظ، نخســت وزیر وقت سوریه، دوستی نزدیكی برقرار 
کرد. کوهن با هویت جعلی »یك بازرگان ســوری ساکن 
آرژانتین« وارد ســوریه شده بود و پنج سال در این کشور 

مشغول جاسوسی برای اسرائیل بود.
  الــی کوهن جزو یهودیان مصر بود که مجبور شــده بود 
به اسرائیل مهاجرت کند. او در دوران فعالیتش در سوریه، 
ظاهرا از تندروترین مخالفان اسرائیل بود و به عنوان مشاور 
)معاون( وزیر دفاع در مجلس ملی ســوریه با فریادهایش 
اسرائیل را به بدترین اقدامات متهم می کرد. دستور موساد 
به او این بود که تا می توانی علیه اسرائیل بگو و بنویس تا 

وانمود کنی دشمن شماره یك اسرائیل هستی.
کوهن سرانجام در ژانویه ۱۹۶۵ دستگیر و در ماه مه همان 

سال اعدام شد.
سبك و سیاق جاسوسی او دلیل موجهی شده است برای 
ظنین بودن به تندروهای داخل ســاختارهای سیاســی؛ 

بویژه ساختارهای سیاسی بسته.
فیلم »جاســوس غیرممكن« و سریال »جاسوس« زندگی 

الی کوهن را به تصویر کشیده اند.
جاسوس هراسی )Spy Phobia( نیز اصطالحی است در 
توصیف وحشــت و هراس بیمارگونه از مأموران مخفی یا 
خبربران حكومت های استبدادی. به این معنا که فرد مدام 

گمان می کند برای پاییدنش مأموری گماشته اند.
این ترس بیمارگونه معموال در رژیم های توتالیتر دامنگیر 
افراد بســیاری است؛ بویژه اگر آن افراد اندکی هم شهرت 

و یا شغلی نسبتا حساس به لحاظ سیاسی داشته باشند.
چنین هراسی در کشــورهای کمونیستی بیداد می کرد و 
بسیاری از مردم با آن دســت به گریبان بودند. در آلمان 
شــرقی، با جمعیت ۱۶ میلیون نفری اش، ۲ میلیون نفر با 

اشتازی )پلیس سیاسی( همكاری می کردند.
در رومانی نیز حدود یك ششم مردم با نهادهای اطالعاتی 
رژیم چائوشسكو همكاری می کردند. بخش عمده ای از این 
همكاری ها، چه در آلمان شرقی چه در رومانی، داوطلبانه 

نبود بلكه اجباراً و با تهدید شكل گرفته بود.
در شــوروی نیز، به ویــژه در دوران اســتالین، گاه حتی 
نوجوانان و جوانان عضو حزب کمونیســت، پدر و مادر یا 
عمو و ســایر بستگان نزدیك خود را به دلیل سخنانی که 
در محافــل خانوادگی بر ضد رژیم مطــرح می کردند، لو 

می دادند؛ اقدامی که نتیجه اش اعدام این افراد بود.
در چنین فضایی، شكل گیری پدیدۀ جاسوس هراسی اصال 

عجیب نبود. 
فیلم »زندگی دیگران«، که در ســال ۲۰۰۶ برندۀ جایزۀ 
اسكار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان شد، عمق جاسوسی 
رژیم توتالیتر آلمان شرقی در زندگی شهروندانش را نشان 

می دهد.
 The Americans و   Homeland ســریال های 
نیز ســریال های محبوب و موفقی هســتند که به زندگی 
جاسوســان آمریكایی و جاسوسان اتحاد جماهیر شوروی 

پرداخته اند.
منبع: خبرآنالین 
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جواد لگزیان


