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فناوري

پانس��مان نان��و محصولي با قابليت قط��ع خونريزي
اس��ت که محققان در کش��ور اين محصول زيس��ت
سازگار را براي نخس��تين بار توليد کردند.به گزارش
مه��ر ،محصوالت بن��د آورنده خونري��زي به عنوان
يکي از ملزومات پزش��کي پرمص��رف ،بازار منحصر
ب��ه فردي را در اي��ران به خود اختص��اص دادهاند و
بس��ياري از ش��رکت تج��اري خارجي اين ب��ازار را
هدف قرار دادند.اين در حالي اس��ت ک��ه تنها تعداد
مح��دودي از توليدکنن��دگان داخل��ي در اي��ن حوزه
فعاليت دارند.به تازگي ي��ک تيم نوپا موفق به توليد
پانس��مانهاي نوي��ن (پانس��مان نانوه��م) در حوزه
تجهيزات پزش��کي شده اس��ت.طيبه ظهرابي مدير
حکايات

توليد پانسمان نانويي با قابليت قطع خونريزي

اين تيم نوپا گفت :پانس��مان نانو محصولي با قابليت
قطع خونريزي اس��ت.در اين پانسمان براي نخستين
ب��ار از نانوفايبره��اي پپتيدي با قابلي��ت قطع موثر
خونريزي ،اس��تفاده شده است.اين موضوع باعث شد
تا محصولي با قابليت هموستازي (قطع خونريزي) و
زيست سازگاري بسيار مناسبي توليد شود.ظهرابي به
فناوريهاي اس��تفاده شده در اين طرح اشاره کرد و
افزود :در س��اخت اين محصول از زيس��ت فناوري و
فناوري نانو اس��تفاده شده اس��ت.در حقيقت طراحي
ماده اصلي پانس��مان که يک قطعه پپتيدي است ،با
استفاده دانش زيس��ت فناوري انجام شده است و از
فناوري نانو نيز براي س��اخت نانوفايبرهايي از پپتيد
طبيعت زیبای ارسباران

طراحي شده ،استفاده شد.وي ادامه داد :اين محصول
به عنوان هموس��تاز (قطع خونريزي) توسط جراحان
و متخصصان ارتوپدي کاربرد دارد.همچنين ميتواند
توسط پزشکان و پرسنل مستقر در مراکز فوريتهاي
پزشکي ،اورژانس بيمارستانها و مراکز دولتي مانند
هالل احمر ،نيروهاي مسلح و عموم مردم (در قالب
ي��ک جز مهم جعبه کمکهاي اوليه) مورد اس��تفاده
قرار گيرد.به گفته وي ،با توجه به قيمت بسيار باالي
محصوالت هموستاز با کيفيت ،با وجود نياز شديدي
که در مراکز فوريت پزش��کي وجود دارد اما در عمل
اين محصوالت در دس��ترس اين دسته از مشتريان
قرار نميگيرند به طوري که در مراکز فوريت پزشکي

اغلب از محصوالتي مانند گاز ،باند و ايجاد فش��ار در
محل زخم براي قطع خونريزي اس��تفاده ميشود که
اين روشها به خوبي محصوالت هموستاز در کنترل
خونريزيهاي ش��ديد مانند قطع عضو در تصادفات
جادهاي کارآمد نيستند.ظهرابي بيان کرد :با توجه به
نياز اين دسته از مشتريان «بانداژ نانوهم» با قابليت
قطع خونريزي موثر براي نخس��تين بار در کش��ور و
در دنيا طراحي و س��اخته شد.به طوري که محصول
ما به صورت يک بان��داژ با ضخامت ماکرومتري (با
حداقل فشار وارده به محل زخم) ،ميتواند در کنترل
خونريزيهاي ش��ديد کمک موثري به تکنسينهاي
فوريت پزشکي داشته باشد.
عکس :ميترا محمدپور-فارس

مبارزه با نفس

-1روزي ديوجانس با جمعيتي که به س��وي تئاتر و
مسابقات روان بودند ،همراه شد.مردي از روي استهزا
از او پرسيد که آيا او هم به مبارزه ميرود؟ ديوجانس
جواب داد :بله ،همين طور است ،من هم براي کشتي
گرفتن ميروم.مرد پرسيد :رقيبت کيست؟ ديوجانس
جواب داد :رقيب من ،خودم هس��تم و براي مبارزه با
خودم ميروم.براي من ،هيچ کشتي و ستيزي ،مانند
زماني که با اميال و رنجهاي خودم ميجنگم ،هيجان
انگيز نيست-2.به بزرگي گفتند :چرا با فالن دوستت
ک��ه بر انجام گناه��ان اصرار م��يورزد ،قطع رابطه
نميکني؟ گفت :آن دوست من ،امروز به فضايل من
محتاج است.شرط دوستي اقتضا ميکند که من به
وسيله دوس��تي ،دستش را بگيرم و به فضل خدا ،او
را از کارهاي زش��ت باز دارم و از آتش دوزخ برهانم.
-3مردي بر عارفي گذشت که نان و سبزي و نمک
ميخورد.به او گف��ت :اي بنده خدا! از دنيا به همين
خرس��ندي؟ گفت :خواهي کسي را به تو نشان دهم
که به بدتر از اين خرسند است؟ گفت :آري! گفت :آن
که به عوض آخرت ،به دنيا خرسند است!
مشاهیر

«گو ْتهو ْل ْد لِسين ْ
ْگ» که بود؟

گوتهولد افرايم لسينگ در  30ژوئن
1729م در آلم��ان ب��ه دني��ا آم��د و
تحصيالت ابتداي��ى را در زادگاهش
گذراند.او از ابتدا به امور هنري عالقه
داش��ت از اين رو اجبار خانواده براي
تحصيل گوتهولد در رشتههاي الهيات
و پزشكي به جايى نرسيد و او پس از
چندي از فراگيري اين رشتهها دست
كشيد.وي پس از آن راهي برلين شد
و با نوش��تن نقد و ترجمه مقاالت در
يكي از روزنامهها ،كار نويسندگي خود
را آغاز نمود.لسينگ پس از انتشار دو
مجموعه ش��عري خود ،نمايشنامه
دوشيزه ساراسامسون را نگاشت و در
اين اثر س��عي نمود تا براي نخستين
بار ،تراژدي را از قالب مرسوم قهرماني
و افسانهاي به محيطهاي خانوادگي
متوجه سازد.او با اين نگرش خود به
تئاتر ،تحول عظيميدر درامنويس��ي
زمان خويش به وجود آورد.لس��ينگ
از سال 1767م به عنوان مشاور ادبي
و منتقد حرفهاي تئات��ر درهامبورگ
ش��روع به كار كرد و در همين سال
موفق ش��د يكي از كمديهاي خود
را با ن��ام مينافون بارنهل��م را كه در
ن��وع خ��ود ،نوآوريهاي ت��ازهاي به
همراه داش��ت به اتمام برساند.در اين
اثر كه يكي از نخستين كمديهاي
ارزشمن��د ادبيات آلماني محس��وب
ميش��ود ،لس��ينگ س��عي كرده تا
اختالف��ات و دش��منيهاي داخلي را
كه منجر به جنگ و درگيري داخلي
شده است مطرح سازد و حكام محلي
را مورد انتقاد قرار دهد.وي همچنين
در كتاب درام نامههامبورگ ،نظرات
انتقادي و اصالحي خود و نيز ش��رح
اح��وال افرادي كه ب��راي ايجاد تئاتر
مل��ي در آلمان تالش ك��رده بودند،
ذكر نموده است.بس��ياري ،اين كتاب
را موج��د پي��دا ش��دن دوره ب��زرگ
ادبي��ات و درام آلم��ان ميشناس��ند.
آثار لس��ينگ دريچه جديدي بر تئاتر
آلمان گش��ود و تاثير چشمگيري در
بي��داري اف��كار مردم عص��رش ايفا
كرد ،به ط��وري كه تئاتر آلمان را به
مرتبه رفيعي رساند.گوتهولد لسينگ
سرانجام در چهارم دسامبر 1781م در
 52سالگي درگذشت.

دانشنامه
هيدروژلي که ميتواند جايگزين غضروف طبيعي شود

محققان يک دانش��گاه آمريکايي موفق به توليد يک هيدروژل ش��دهاند که ميتواند
ف نقش
جايگزي��ن غضروف زانوهاي آس��يب ديده باش��د.به گزارش ايس��نا ،غضرو 
ب ديده و يا فرسوده
مهميدر عملکرد زانوها بازي ميکند.اما متاسفانه هنگاميکه آسي 
ش��ود ،ترميم آن دشوار است.محققان دانشگاه "دوک"( )Dukeيک هيدروژل جديد
س��اختهاند که به اندازهاي قوي اس��ت که ميتواند مانند غض��روف طبيعي ،نيروها را
تحمل کند.زانو مهمترين بخش بدن براي تحمل فش��ار اس��ت.بنابراين غضروف زانو بايد به اندازهاي قوي
باشد که وزن يک فرد را تحمل کند.در عين حال ،اين غضروف بايد در برابر فشارهاي وارده در هر گاميکه
ي که اين ماده مفيد در بدن آسيب ميبيند يا پس از چندين دهه
برميداريم ،به اندازه کافي نرم باشد.ولي زمان 
اس��تفاده ،از بين ميرود ،به خوبي بهبود نمييابد.به اين ترتيب گاهي اوقات تنها کاري که بايد انجام ش��ود،
تعويض کامل زانو است.گرچه که قطعا هيچ کدام از اين راهکارها به خوبي زانوي اصلي نخواهد بود.تاکنون
هيدروژلها براي حمايت از وزن باال بس��يار ضعيف بودهاند.اما حال ،محققان دانشگاه دوک مدعي شدند که
نس��خه جديدي از موادي ساختهاند که داراي خواص مکانيکي غضروف است.اين هيدروژل جديد از چندين
ش��بکه رشتههاي پليمري تشکيل ش��ده که به دور يکديگر بافته ش��دهاند.يکي از اين شبکهها از رشتههاي
ي که شبکه دوم محکمتر بوده و رشتههايي با بار منفي دارد.شبکه سوم هم
کششي تشکيل شده است.در حال 
حاوي الياف سلولوز ،براي تقويت ساختار است.همه اين شبکهها در کنار هم به هيدروژل اين امکان را ميدهند
که پس از کشيده يا فشرده شدن ،به شکل اصلي خود بازگردد.الياف سلولوزي در برابر کشيدن مقاومت ميکند
و باعث ميش��ود مواد از هم جدا نش��وند.در همين حال ،شبکه پليمري سفت و محکم هم در برابر نيروهاي
فشاري ،به عقب رانده ميشود.زيرا رشتههاي با بار منفي همديگر را دفع ميکنند.در آزمايشات ،تيم تحقيقاتي،
تواناييهاي هيدروژل جديد را نشان دادند که طي آن يک ديسک از مواد به اندازه سکه را آزمايش کردند که
نتيجه آزمايش نش��ان داد اين ديسک توانست بدون از دست رفتن شکل خود ،تا  ۴۵کيلوگرم وزن را تحمل
کند.در نهايت اين هيدروژل توانست به اندازه غضروف واقعي در برابر سايش مقاوم باشد.
بهبود ضعف بينايي با خيره شدن به نور قرمز

پژوهش��گران "کالج دانش��گاهي لندن" در بررسي جديد خود دريافتند که خيره شدن
به نور قرمز ميتواند ضعف بينايي را بهبود ببخش��د.به گزارش ايس��نا ،پژوهش��گران
"کالج دانشگاهي لندن"( )UCLدر پژوهشي که براي نخستين بار روي انسان انجام
ش��ده اس��ت ،نش��ان دادهاند که روزانه سه دقيقه خيره ش��دن به نور قرمز يک طول
م��وج به خصوص ميتواند تا اندازه قابل توجه��ي به بهبود ضعف بينايي کمک کند.
پژوهشگران باور دارند که اين کشف ميتواند به ارائه روشهاي کارآمد خانگي براي درمان مشکالت چشم
کمک کند و ميليونها انس��ان مبتال به ضعف بينايي را در سرتاس��ر جهان نجات دهد.پروفسور "گلن جفري
"( ،)Glen Jefferyنويسنده ارشد اين پژوهش گفت :با باال رفتن سن ،سيستم بينايي انسان به صورت قابل
توجهي کاهش مييابد.اين موضوع معموال پس از  ۴۰س��الگي رخ ميدهد.حساس��يت شبکيه و ديد رنگي به
تدريج ضعيف ميشوند و يک مشکل مهم به شمار ميروند.ما براي برطرف کردن اين ضعف تالش کرديم تا
نسبت به راهاندازي مجدد سلولهاي شبکيه که در حال پير شدن هستند ،اقدام کنيم.سلولهاي شبکيه چشم
افراد باالي  ۴۰س��ال ،به تدريج پير ميش��وند و بخشي از سرعت اين روند پيري ،تحت تاثير زماني است که
کاهش ميتوکندريهاي سلول که در توليد انرژي نقش دارند ،آغاز ميشود.بيشترين ميزان تراکم ميتوکندري،
در س��لولهاي گيرنده نور ش��بکيه اس��ت که انرژي بااليي را ميطلبند؛ در نتيجه شبکيه نسبت به اندامهاي
ديگر ،زودتر پير ميشود و به کاهش قابل توجه بينايي ميانجامد زيرا ديگر انرژي کافي را براي اجراي نقش
معمول خود ندارد.پژوهشگران ،يافتههاي پيشين خود را روي موشها ،خرزنبوريان و مگسهاي ميوه آزمايش
کردند و بهبود قابل توجهي را در عملکرد س��لولهاي گيرنده نور ش��بکيه همه اين موجودات يافتند.جفري
اضافه کرد :ميتوکندريها ،قابليت به خصوصي در جذب نور دارند که عملکرد آنها را تحت تاثير قرار ميدهد.
جذب طول موجهاي بلندتر ،عملکرد ميتوکندريها را بهبود ميبخشد و به آنها کمک ميکند تا توليد انرژي
را افزايش دهند.جفري ادامه داد :پژوهش ما نش��ان ميدهد که ميتوان بينايي تضعيف ش��ده افراد مسن را با
ل موجهاي نور بهبود بخشيد.اين کار ميتواند بينايي چشميرا که
کمک روش ساده قرار گرفتن در معرض طو 
سلولهاي شبکيه آن کاهش يافتهاند ،دوباره تقويت کند و کاري مشابه شارژ مجدد باتري را انجام دهد.وي
افزود :اين روش ساده و ايمن ،با خيره شدن به نور قرمز يک طول موج به خصوص صورت ميگيرد که توسط
ميتوکندريهاي شبکيه جذب ميشود تا انرژي کافي را براي عملکرد سلولي فراهم کند.

رويدادهاي تاريخي امروز
كودتاي نظاميدر سودان و سرنگوني دولت «صادق المهدي» (1989م)

از بهار 1986م كه صادق المهدي سياست مدار معروف سودان ،دولت غيرنظامياين كشور را در پي سقوط جعفر نُميري
حاكم ديكتاتور سودان تشكيل داد.تا سال 1989م كه دولت وي سقوط كرد ،هيچگاه كابينه يك دست و همفكري نداشته
و هيچگاه خود را از خطر يك جنگ قدرت داخلي در امان نميديده است.رقابت احزاب در كشور براي كسب قدرت ،مسأله
شورش��يان جنوب س��ودان ،نياز ش��ديد به كمكهاي خارجي ،نارضايتي در ارتش سودان و باالخره فقر فزاينده و اقتصاد
نابسامان ،از بزرگترين مشكالتي بود كه دولت صادق المهدي با آن دست به گريبان بود.اين مشكالت كه حداقل  2بار
كابينه او را به سقوط كشاند سرانجام در روز  30ژوئن 1989م به صورت كودتاي نظاميارتش ،به عمر دولت وي خاتمه
داد.در اين كودتا كه توس��ط ژنرال عمر حس��ن احمد البشير هدايت شد ،صادق المهدي بازداشت گرديد و تحتنظر قرار
گرفت.عمر البشير پس از كودتا با صدور فرماني ،تمام احزاب سياسي ،سازمانهاي غيرمذهبي و اتحاديههاي كارگري را
منحل كرد و با ممنوع اعالم كردن انتشار روزنامهها ،قانون اساسي سودان را به حال تعليق درآورد.همچنين ژنرال عمر
البشير پس از كودتا در رأس قدرت قرار گرفت و سياستي مستقل از آمريکا در پيش گرفت.
انحالل سازمان پيمان آسياي جنوب شرقي موسوم به «سيتو» (1977م)

بعد از جنگ جهاني دوم و ش��كلگيري دوران جنگ س��رد به سردمداري آمريکا و شوروي ،اين بار سراسر جهان عرصه
رقابتهاي آشكار و پنهان اين دو كشور بود كه يكي تحت لواي آزادي و دموكراسي و ديگري با شعار حمايت از خلقهاي
س��تمديده ،به دس��تاندازي و چپاول ملتها مشغول شدند و براي تأمين اهداف خود ،س��ازمانهاي نظاميو اقتصادي
متعددي به صورت پيمانهاي چندجانبه به وجود آوردند.س��ازمانهايى چون ناتو ،ورش��و ،سِ ��نتو و سيتو و ...از آن جمله
ميباشد.يكي از اين سازمانها ،سازمان پيمان آسياي جنوب شرقي است كه به طور اختصار "سيتو" ناميده ميشد و در
همين راستا و در تاريخ  8سپتامبر 1954م شكل گرفت.اين سازمان كه به موجب پيمان دفاع جمعي آسياي جنوب شرقي
به وجود آمد در مانيل پايتخت فيليپين به امضاي كشورهاي آمريکا ،انگلستان ،فرانسه ،استراليا ،فيليپين ،تايلند ،پاكستان
و زالندنو رسيد.هدف اين پيمان ،در ظاهر ،تضمين صلح در منطقه جنوب شرقي آسيا و جنوب غربي اقيانوس كبير عنوان
گرديد و در واقع ايجاد مانعي براي گس��ترش كمونيس��م در جنوب شرق آسيا بود.در تكميل پيمان فوق ،منشور اقيانوس
كبير نيز صادر شد كه در آن حق ملل آسيايى و مردم جزاير اقيانوس كبير در برابري و تعيين سرنوشت خود مورد تاييد قرار
شد.مقر سازمانهاي
گرفت و بر همكاري كشورهاي عضو پيمان ،در تأمين اهداف اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي تأكيد
ّ
نظاميو غيرنظامياين س��ازمان در بانكوك قرار داش��ت.اين سازمان در پي خروج فرانسه در سال 1967م و پاكستان در
سال 1972م و نيز آغاز دوره تنشزدايي در عرصه روابط بينالملل در  30ژوئن 1977م منحل گرديد.
پايان رسمينظام غيرانساني تبعيض نژادي درآفريقاي جنوبي (1991م)

رژيم تبعيض نژادي (آپارتايد) از سال 1948م توسط اقليت سفيدپوست كشور آفريقاي جنوبي بر اكثريت سياهان تحميل
شد و براساس آن ،اقليت  20درصدي سفيد پوستهاي اين كشور به عنوان نژاد برتر ،بر سرنوشت آفريقاي جنوبي حاكم
شدند.ازدواج سياه پوستان با سفيدپوستان ممنوع شد و سياه پوستان به كارهاي پست گمارده و از فعاليتهاي سياسي منع
ِعمال سياست غيرانساني تبعيض نژادي در آفريقاي جنوبي ،خشم جهانيان را برانگيخت.هرچند آمريکا ،انگليس و
شدند.ا ِ
برخي كشورهاي ديگر با رژيم آپارتايد ارتباط نزديك داشتند ،اما بسياري از كشورها با رژيم تبعيض نژادي آفريقاي جنوبي
قطع رابطه كردند.س��رانجام اين مخالفتها و فشار افكار عموميو نيز مبارزات پيگير سياهان به رهبري نلسون ماندال،
باعث لغو اين سياست ضد انساني در  30ژوئن 1991م شد.در دسامبر  ،1993قانون اساسي جديد بر اساس تساوي حقوق
س��ياه پوس��تان و سفيدپوستان به تصويب پارلمان آفريقاي جنوبي رسيد و در اولين انتخابات رياست جمهوري با شركت
سياهپوستان در آوريل 1994م ،نلسون ماندال رهبر سياهپوستان كه  27سال را در زندان گذرانده بود ،به پيروزي رسيد.
استقالل «كنگو» از استعمار بلژيك (1960م)

كش��ور زئير قبل از اس��تقالل ،از مس��تعمرات بلژيك بود.اما مبارزات اس��تقاللطلبانه زئير به رهبري آزاديخواه معروف
آفريقايى ،پاتريس لومومبا در س��الهاي پس از جنگ جهاني منجر به اس��تقالل زئير در  30ژوئن 1960م گرديد.پس از
اس��تقالل زئير ،ش��ورشهاي گستردهاي در اين كشور روي داد كه دولت بلژيك نقشي اساسي در اين آشوبها داشت.از
س��وي ديگر ،درگيري ميان لومومبا و موسي چومبه ،عنصر وابسته به استعماره اين نابسامانيها را تشديد ميكرد.با قتل
لومومبا توسط عوامل خودفروخته داخلي ،وابستگي زئير به بيگانگان افزايش يافت.سرانجام در سال 1965م ،ژنرال موبوتو
سهسه سكو كه از حمايت آمريكا برخوردار بود با يك كودتا قدرت را در دست گرفت و به سركوب مردم محروم اين كشور
آفريقايى پرداخت.در سال 1970م نام اين كشور از جمهوري دمكراتيك كنگو به جمهوري زئير تغيير يافت اما در 1997م
پس از سرنگوني سه سه سكو و روي كار آمدن لوران كابيال بار ديگر نام جمهوري دموكراتيك كنگو بر اين كشور نهاده
شد.جمهوري دموكراتيك كنگو با مساحتي بيش از دو ميليون و سيصد هزار كيلومتر مربع در مركز قاره آفريقا واقع است
و با كشورهاي تانزانيا ،زامبيا ،آنگوال ،آفريقاي مركزي و ...همسايه است.

